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Úvod
Zajištění růstu konkurenceschopnosti každé ekonomiky je běh na dlouhou trať. Aspen 

Institute Central Europe připravil pro uplynulé ročníky své výroční konference pojedná-

ní o konkurenceschopnosti, která sice pozitivně kvitovala až překotné tempo expanze tu-

zemského hospodářství, avšak jedním dechem připojovala obavu, že se Česko vyspělejším 

sousedům stále příliš nepřibližuje. Jednak proto, že Česká republika je jen „kvalifikovanou 

montovnou“, a také proto, což souvisí s prvním, že se model růstu založený na levné pracov-

ní síle vyčerpává.

Oboje nepochybně platí i letos. Setrvačnost řady národohospodářských dějů je znač-

ná a hospodářskou politiku nelze v praxi razantně změnit ze dne na den, ba ani z roku na 

rok. Je tedy nutné zaznamenávat alespoň dílčí děje a vyhodnocovat jejich společný dlou-

hodobý přínos k možné razantnější proměně modelu české ekonomiky, který má šanci ob-

stát i v podstatné části dvacátých nebo třicátých let. Říká se, že doma není nikdo prorokem. 

Zkusme proto alespoň pro začátek vyjít z  toho, jak českou ekonomiku vnímá zahraničí. 

Konkrétně ratingové agentury.

Jsme konkurenceschopní? – trochu jiný pohled
Agentury Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch představují tři světově nejvýznamnější ratin-

gové společnosti. Jejich názor na daný cenný papír – vtělený právě do takzvaného ratingu – 

bedlivě sledují mezinárodní investoři v každém koutu světa. Agentury známkují jak cen-

né papíry soukromé sféry, například akcie té či oné firmy, tak cenné papíry sféry veřejné. 

Třeba státní dluhopisy. Aby mohly tyto dluhopisy ohodnotit, musí samozřejmě ohodnotit 

také stát, který daný dluhopis vydává.

Stát se vydáním dluhopisu stává dlužníkem. Věřitelé si od ratingových agentur kupují 

informace o tom, zda je daný stát dostatečně důvěryhodným dlužníkem na to, aby mu pro-

střednictvím pořízení dluhopisu půjčili, a za jakých podmínek tak mají učinit, tedy napří-

klad za jakou úrokovou sazbu. V roce 2018 Česká republika dosáhla nejlepšího ratingu svých 

dluhových závazků v historii. K říjnu 2019 jej dále vylepšila. Alespoň pokud vezmeme v po-

taz ratingové hodnocení tří zmíněných globálně nejvýznamnějších ratingových agentur.
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Až do října 2019 platilo, že dlouhodobý cizoměnový dluh byl v případě Česka hod-

nocen společně s estonským dluhem nejlépe ze zemí bývalého východního bloku. Po zlep-

šení ratingu agentury Moody’s ze známky „A1“ na „Aa3“, k němuž došlo právě počátkem 

října 2019, už má vůbec nejpříznivěji hodnocený cizoměnový dluh ze všech zemí bývalého 

východního bloku Česko.

Graf 1: Nejúspěšnější ekonomiky bývalého východního bloku podle ratingových agentur 
Zdroj: Autor na základě dat ratingových agentur Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch
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Pozn.: Graf vychází z hodnocení tří celosvětově nejdůležitějších ratingových agentur (Moody’s, Standard & Poor’s 
a Fitch) a zachycuje, o kolik hodnotících stupňů v souhrnu každá ze zemí zaostává za hodnocením Německa, jehož 
dluhopisy jsou globálním etalonem bezpečnosti a spolehlivosti. Čím nižší číslo, tím tedy lepší výsledek. Údaje za
chycují stav k 8. říjnu 2019.

Česko je na tom dobře i v  porovnání se zeměmi eurozóny. Jen šest z  celkem devatenácti 

zemí, které platí eurem, totiž v očích Moody’s vykazuje lepší rating, a tedy vyšší úvěrovou 

spolehlivost než Česko. Ve světle této skutečnosti už tedy nelze na případný vstup Česka 

do eurozóny pohlížet jako na vstup do elitního klubu. Naopak eurozóna by se v takovém 

případě rozšiřovala o elitního člena, a zlepšila by si tak svůj celkový ekonomický status. Je 

evidentní, že jednotnou měnu, euro, Česká republika k ekonomickému či institucionálnímu 

rozmachu nepotřebuje.

Agentura Moody’s ve svém slovním hodnocení1, jímž zdůvodňuje zlepšení ratingu, 

euro vůbec nezmiňuje. Klíčovou ekonomickou výzvou pro Česko jsou podle ní úplně jiné 

záležitosti.

1) Rating Action: Moody’s Upgrades Czech Republic’s Ratings to Aa3, Changes Outlook to Stable from Positive. Moody’s 
Investors Service, 2019. Dostupné z: https://www.moodys.com/research/MoodysupgradesCzechRepublicsratingsto
Aa3changesoutlooktoPR_408085.

29



Výroční konference
Aspen Institute C

E
Vývoj 
konkurenceschopnosti

Výzvy pro Česko
Moody’s výslovně zmiňuje výzvy související se stárnutím populace, tedy nutnost provedení 

penzijní reformy a reformy systému veřejné zdravotní péče. Pokud se tyto reformy nepro-

vedou, hrozí podle agentury vážné zhoršení českých veřejných financí. Stát se tak má ale až 

v polovině třicátých let. Tím agentura bohužel tuzemské politiky zřejmě opět ukolébá k ne-

činnosti, neboť patnáctiletý horizont je jim celou věčností.

Z rizik, která mohou přerůst v poměrně citelný problém dříve než kolem roku 2035, 

jmenuje Moody’s špatnou dostupnost bydlení. Tento problém je ale opět záležitostí politiků. 

Ti mohou legislativním usnadněním procesu výstavby nových bytů nemovitostnímu trhu 

poskytnout vzpruhu a současně vytvořit tlak na pokles cen nemovitostí. Pravda, momentál-

ně se v Česku staví nejvíce za posledních zhruba deset let, avšak objem výstavby v porovná-

ní se situací v půli minulého desetiletí nebo na přelomu milénia stále pokulhává.

Zlepšení ratingu agentura Moody’s  opodstatňuje také novou inovační strategií ČR 

a snahou zaměřit se na investiční pobídky s vyšší přidanou hodnotou. Novela zákona o in-

vestičních pobídkách, přijatá letos v létě, významně omezí podporu čistě výrobních investic. 

Tedy těch, které z Česka učinily „kvalifikovanou montovnu“. Firmy by navíc měly být více 

motivovány k investicím do výzkumu a vývoje či ke spolupráci s univerzitami. V těchto ob-

lastech mělo Česko dlouhodobě značné rezervy. Z hlediska konkurenceschopnosti ČR je 

zajištění výroby s vyšší přidanou hodnotou naprostou prioritou. Pokud se Česku podaří na-

plnit záměr nové inovační strategie, svoji pozici premianta mezi zeměmi bývalého východ-

ní bloku upevní.

Hledání inspirace
Ambice Česka ale musí sahat výš. Spokojit se s prvenstvím v rámci bývalého východního 

bloku nestačí, má-li jednou provždy opustit „past středně rozvinuté ekonomiky“. Inspirací 

musí být země typu Nizozemska.

Právě Nizozemsko je společně s  Německem a  Lucemburskem zemí, kam z  Česka 

odtéká největší objem dividend. Není náhoda, že jde zároveň o země, které vykazují úplně 

nejlepší rating všech tří výše zmíněných agentur. V hodnocení jsou stále o tři stupně nad 

Českem. Nizozemsko je z hlediska investorů lákavým místem pro umístění sídla především 

kvůli stabilnímu a velice funkčnímu právnímu prostředí. Investor, který se rozhodne sídlit 

právě v Nizozemsku, se může spolehnout třeba na to, že jeho investice bude v případě sporu 

velmi dobře ochráněna.

Jedním z nejprověřenějších způsobů, jak „korigovat“ odliv dividend z Česka, je prá-

vě „stát se Nizozemskem“. Nebo alespoň „Nizozemskem střední a  východní Evropy“. 

Střednědobě a dlouhodobě by zkrátka mohlo být českou ambicí právě vytvoření stabilního 
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a mezinárodně vysoce uznávaného právního prostředí, které by vyhledávaly zahraniční fir-

my. Pokud se navíc podaří takzvaně mobilizovat český kapitál, bude z hlediska dividendové 

problematiky vyhráno. Kapitálově silné české firmy pak budou mnohem častěji než dnes 

expandovat do zahraničí a přivážet odtamtud dividendy. Cílem vlastně ani nemusí být to, 

aby se současný odliv dividend omezoval – stačí, když české podniky rapidně navýší jejich 

příliv. A že je v tomto ohledu co navyšovat. Vždyť loni příliv dividend z investic českých pod-

niků v zahraničních firmách, odpovídající částce kolem deseti miliard korun, představoval 

jen zlomek objemu dividendového odlivu, který se počítá na stovky miliard.

Jak zmobilizujeme kapitál?
„Mobilizací kapitálu“ přitom není myšlena jen mobilizace kapitálu finančního, ale též lid-

ského nebo infrastrukturního. O mobilizaci kapitálu však lze hovořit souhrnně, neboť vhod-

ně koncipovaná mobilizace jednoho druhu kapitálu mobilizuje druh jiný. Dobře to ilustruje 

letošní studie sociálního dopadu budování vysokorychlostní železnice v Německu.2

Zkrácení dojezdové vzdálenosti mezi centrem a  periferií, které moderní železnice 

v Německu zajistila, zvýšilo počet cestujících mezi danými regiony. Zintenzivnila se tedy 

„výměna“ lidí, ale i idejí, myšlenek či nápadů. Tedy toho, co pomáhá formovat lidský kapi-

tál. Periferní regiony díky zkrácené dojezdové vzdálenosti náhle rozšířily rezervoár pracov-

ní síly, která preferuje práci nebo podnikání na periferii, například v příhraničí.

Přeneseme-li německý příklad do českého kontextu, budování infrastrukturního 

kapitálu v podobě zahuštění dálniční sítě nebo vybudování tras vysokorychlostní železni-

ce by prostřednictvím jednoduššího a časově kratšího dojíždění „přiblížilo“ české pohra-

ničí k městům jako Praha či Brno. Tím by se zmírnily tenze mezi pohraničními oblastmi 

a centrem, což by ve výsledku například tlumilo politickou polarizaci a inklinaci periferie 

k politickému extrému. Pohraničí by se zkrátka více vtáhlo do děje a populistický argument 

„pražské“ nebo „brněnské kavárny“, případně „Bruselu“ coby center, která rozhodují v ne-

prospěch odříznutých oblastí, by oslabil. Budování infrastrukturního kapitálu tedy zlepšuje 

stav kapitálu lidského. Lepší stav kapitálu lidského, který se projevuje třeba větším zájmem 

o celou zemi, pak zpětně podporuje zlepšení kapitálu infrastrukturního, například zvýše-

ním environmentálních ohledů.

Budování infrastruktury – nejen dálniční a železniční, nýbrž také digitální – tedy po-

vznáší ekonomiku a má blahodárné celospolečenské účinky. Bez kvalitnější infrastruktury 

2) Heuermann, D., Schmieder, J. The Effect of Infrastructure on Worker Mobility: Evidence from Highspeed rail Expansion 
in Germany. Journal of Economic Geography, 2019, 19(2).
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si mobilizaci kapitálu lze představit jen těžko. A Česko se tak stěží může stát „Nizozemskem 

střední a východní Evropy“.

Infrastruktura: dálnice na dluh
V loňském roce se podařilo dokončit čtyři kilometry dálnic, letos by to podle Ředitelství 

silnic a dálnic mělo být 26 kilometrů.3 Na budování infrastruktury však nelze pohlížet izo-

lovaně, bez zřetele na makroekonomický kontext. Ještě v roce 2001 mělo Maďarsko zbu-

dovánu kratší dálniční síť než Česko, dnes ji však má zhruba o 700 kilometrů, tj. zhruba 

o 54 %, delší. Na druhou stranu, veřejný dluh v poměru k hrubému domácímu produktu je 

v případě Maďarska oproti situaci v Česku dvojnásobný. Maďarsko je zkrátka i kvůli rychlej-

ší výstavbě dálnic dvakrát zadluženější než Česko. To představuje klíčový důvod, proč tře-

ba zmíněná ratingová agentura Moody’s hodnotí úvěrovou spolehlivost Maďarska výrazně 

hůře než úvěrovou spolehlivost Česka, a to pouze jediný stupínek nad spekulativní úrov-

ní. Mimochodem spekulativní úroveň vykazovalo Česko, resp. Československo, naposledy 

v roce 1992. Z pohledu ratingových agentur je Maďarsko zkrátka někde tam, kde byla Česká 

republika v polovině 90. let. Také proto Maďarsko platí za svůj dluh vyšší úrok než Česko, 

přičemž vyšší zadlužení jej zároveň činí zranitelnějším v případě možné finanční nebo eko-

nomické krize. Česká republika je naopak na takovou krizi relativně velmi dobře připrave-

na. Při srovnávání rychlosti výstavby infrastrukturní sítě je tedy třeba mít na paměti i tuto 

skutečnost, rozhodně však nemá plně obhajovat objektivně až příliš pomalý proces budová-

ní infrastrukturního kapitálu v ČR.

Skutečnost, že infrastrukturní kapitál sám o sobě nelze přeceňovat, dokládá také ak-

tuální žebříček Global Competitiveness Index 4.0 pro rok 2019. Česká republika si v tomto 

žebříčku 141 zemí seřazených dle konkurenceschopnosti vede ze zemí Visegrádské čtyř-

ky (V4) nejlépe. Obsazuje 32. příčku. Je následována Polskem (37. příčka), Slovenskem (42.) 

a nejhůře dopadá Maďarsko (47.). V některých konkrétních kritériích ČR zaostává i za tou či 

onou zemí skupiny V4, ale v zásadě mezi nimi jednoznačně vyniká. Ani o stovky kilomet-

rů delší dálniční síť tedy Maďarsku zdaleka nezajišťuje takovou globální konkurenceschop-

nost, jakou vykazuje Česko. I to demonstruje, že je třeba mobilizovat kapitál v souhrnu, ne 

pouze jeho jednotlivé druhy.

3) V ČR je rozestavěno 140 km nových dálnic, letos se otevře 26 km. ČTK, 2. května 2019. Dostupné z: https://www.
ceskenoviny.cz/zpravy/vcrjerozestaveno140kmnovychdalnicletosseotevre26km/1751637. 
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Česko a EU15
Hůře už v žebříčku Česko dopadá ve srovnání se „starými“ zeměmi EU. Za jejich váženým 

průměrem zaostává ve všech kritériích s  výjimkou makroekonomické stability. Znatelně 

nejvýrazněji, více než pětinově, přispívá k celkovému zaostávání ČR za EU15 naše relativ-

ně nízká inovační schopnost. Na jejím zvýšení se však, doufejme, letos konečně začalo po-

řádně pracovat. Česká republika se sice stále nachází v „pasti středně rozvinuté ekonomi-

ky“, avšak ve snaze se vymanit činí alespoň dílčí kroky. Nejde jen o oblast inovací, nýbrž 

i vzdělání. Do těchto sektorů vláda letos prokazatelně opřela své síly, což ostatně konstatuje 

i agentura Moody’s, když zdůvodňuje zmíněné zlepšení ratingu České republiky.

33


