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PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO RUSKA 

MARTINA RŮŽIČKOVÁ 

Abstrakt 

Po překonání hospodářské krize 90. let se Rusko vrátilo na pozici světové velmoci a drží si 

přední postavení v žebříčku atraktivnosti mezi lokalitami pro přímé zahraniční investice; 

a to i přes existenci řady překážek (legislativa, korupce), které Rusku brání využít plný potenciál 

přímých zahraničních investic. Vstup do WTO, spolupráce s Běloruskem a Kazachstánem 

(Common Economic Space) či Euroasijská hospodářská unie, stejně jako pokračující 

privatizační proces, jsou kroky vedoucí k udržení a posílení atraktivnosti Ruska jako lokality 

pro přímé zahraniční investice.     
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Úvod 

V rámci své disertační práce se primárně zabývám třemi fenomény, jimiž jsou nadnárodní 

firmy, přímé zahraniční investice a Rusko. Nadnárodní firmy jsou spojovány s globalizací [1] 

jako procesem zvyšujícím závislost trhů a národních ekonomik vyvolaných vysokou 

dynamikou obchodu se zbožím, kapitálem, službami a transferem technologií a know-how [2]. 

Přestože nejsou nadnárodní firmy jediným subjektem, který je s globalizací spojován, dochází 

na jejich straně k nebývalé koncentraci moci, která přesahuje moc většiny národních vlád, čímž 

se stávají dominantním subjektem spojovaným s globalizací. Ve světě dnes existuje přibližně 

40 tisíc nadnárodních společností. Důsledkem tohoto stavu je dominance standardizovaných 

produktů a značek. Nadnárodní firmy jsou často označovány jako negativní aspekt globalizace, 

protože „vytlačují“ vedle malých a středních podniků také tzv. klasické mezinárodní firmy, 

jejichž snahou je respektovat lokální zvláštnosti a preference [3].  

Cílem tohoto příspěvku je samotný pojem PZI vymezit, a dále informovat o stávající situaci 

v oblasti přímých zahraničních investic (PZI) v Rusku.  
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1. Přímé zahraniční investice – pojmové vymezení 

Pojmové vymezení přímých zahraničních investic je dosti různorodé, nicméně PZI jsou 

obvykle charakterizovány jako takové investice, které vedou k vlastnictví majetku v dané zemi 

rezidenty jiné země. Toto vlastnictví umožňuje kontrolu a rozhodování nad firmou na základě 

dostatečného podílu na celkovém majetku.  

Některé instituce jako např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

či Evropský statistický úřad (Eurostat) do svých definic PZI přímo zahrnují minimální výši 

cílového základního kapitálu – PZI se potom rozumí taková kapitálová struktura investice 

do zahraničí, jejíž důvodem je založení a udržení trvalých majetkových vztahů se zahraniční 

společností a v daném období je vykonáván zjevný vliv na řízení společnosti při současném 

splnění podmínky, že taková investice tvoří minimálně 10% základního kapitálu.   

Ostatní instituce většinou neobsahují konkrétní číselné vymezení minimální výše investice 

do základního kapitálu.  

Tabulka č. 1 - Definice PZI dle Mezinárodního měnového fondu (IMF) 

 „…an investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an 

economy other than that of the investor, the investor’s purpose being to have an effective voice 

in the management of the enterprise“ [4]. 

  Tabulka č. 2 – Definice PZI dle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(UNCTAD) 

„ Foreign direct investment (FDI) is defined as an investment involving a long-term relationship 

and reflecting a lasting interest and control by a resident entity in one economy in an enterprise 

resident in an economy other than that of the foreign direct investor. FDI implies that the 

investor exerts a significant degree of influence on the management of the enterprise resident 

in the other economy“ [5].  

Tabulka č. 3 – Definice PZI dle OECD 

„FDI reflects the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy 

in an entity resident in an economy other than that of the investor. The lasting interest implies 

the existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and 

a significant degree of influence on the management of the enterprise“ [6].  
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Jak z výše uvedených definic vyplývá, jsou PZI charakterizovány následujícími znaky:  

- územní aspekt - PZI plynou do realizace podnikatelské činnosti na území jiného státu, 

než je sídlo investora, 

- majetkový, resp. řídící aspekt – investor vlastní takový podíl akcií, který mu umožňuje 

firmu řídit a kontrolovat,  

- aspekt dlouhodobosti – vymezuje PZI od portfoliových investic, které jsou 

charakterizovány investicemi do krátkodobých cenných papírů. 

PZI lze také členit podle různých kritérií. Členění PZI se využívá např. pro statistické účely 

nebo analýzy. V Tabulce č. 4 jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující formy PZI.  

Tabulka č. 4 – Formy PZI 

Kritérium Forma PZI Komentář 

Míra kontroly přidružená společnost podíl menší než 50% 

dceřiná společnost majoritní podíl 

Vstup investora „greenfield“ investice investice na zelené louce, 

vybudování zcela nové firmy 

„brownfield“ investice investice spojená obvykle 

s revitalizací stávající firmy 

fúze a akvizice ovládnutí existující firmy 

Motiv investora  získání trhu přístup na nové trhy 

získání výr. faktorů optimalizace výroby 

získání specifických aktiv patent, licence, značka 

 

2. Vývoj PZI  

PZI nejsou zdaleka fenoménem poslední doby, rozmach zaznamenávají již v 19. století, kdy 

např. Velká Británie poskytovala nemalé půjčky na rozmach jiných ekonomik, kde měla své 

zájmy.  S 1. světovou válkou dochází k útlumu PZI, tradiční evropské velmoci jako Německo, 

Francie či Nizozemí ztrácejí značný podíl na zahraniční poptávce. Světová krize 30. let 

a následné omezení obchodu i platebního styku nepodporují růst investic. Naopak po 2. světové 

válce se stávají PZI (směřující zejména z USA) hlavním motorem obnovy válkou poničeného 

hospodářství. V 60. letech se situace obrací, PZI z USA slábnou a naopak sílí příliv PZI 
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do USA. V 80. letech už jsou USA čistými příjemci PZI a na scénu se dostává nový hráč, 

a to Japonsko. 90. léta jsou ve znamení intenzívní podpory rozvoje PZI. Takový rozmach PZI 

je důsledkem několika faktorů - přechod řady zemí k tržnímu hospodářství a liberalizace 

ekonomiky, rostoucí globalizace spojená s rozmachem nadnárodních společností, celkový 

ekonomický růst a technologický pokrok. Pozitivní vývoj je zastaven na přelomu let 2000 

a 2001 díky zpomalení ekonomického růstu, propadu finančních trhů (případy Enron a další 

vedly k nedůvěře účetnictví velkých nadnárodních společností) a v neposlední řadě nelze 

opominout nastupující válku proti terorismu, která zvýšila nejistotu investorů.  

 

3. Nadnárodní společnosti 

Stejně jako není jediná definice přímých zahraničních investic, i nadnárodní společnosti jsou 

různě definovány. Obvykle jde o takové organizace, které zahrnují společnosti nebo jiné 

subjekty registrované ve více než jedné zemi a propojené takovým způsobem, že mohou 

koordinovat svoji činnost různými způsoby [7]. Takto „definuje“ nadnárodní společnosti 

OECD, obdobné vymezené najdeme i u UNCTAD. Některé instituce vymezují minimální počet 

zemí, ve kterých musí mít společnost filiálku, aby byla považována za nadnárodní. Dále jsou 

někdy ještě definovány tzv. transnacionální společnosti, které musejí působit alespoň v sedmi 

různých zemích, než je sídlo mateřské společnosti. 

Počet nadnárodních společností je odhadován na cca 60 tisíc, počet jejich dceřiných společností 

pak na půl milionu. Skutečný vliv jich má ale „pouze“ 800. Jak už jsem zmiňovala, jsou 

nadnárodní společnosti považovány za klíčového aktéra globalizace, a to protože:  

- iniciují a zavádějí technologické inovace, 

- rozvíjí produktivní síly, 

- přispívají k většině toků mezinárodních transakcí,  

- mají schopnost plánovat, organizovat a kontrolovat přeshraniční spolupráci,  

- plně těží z rozvoje informačních a telekomunikačních technologií.  

Nadnárodní společnosti nejsou v ekonomické teorii nic nového, jejich markantní nástup 

přichází ale až v 60. letech. V této době ještě docházelo k častým konfrontacím s národními 

vládami. V 80. letech společně s nástupem privatizačních procesů vrcholícím v letech 

devadesátých, dochází k rozmachu nadnárodních společností. To však s sebou přináší i stinné 
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stránky a neblahé sociální důsledky zejména v oblasti nerovnoměrné distribuce příjmů 

a blahobytu. 

4. Rusko 

Ruská federace je největší následnický stát Sovětského svazu po jeho rozpadu v roce 1991. 

Díky své rozloze přesahující 17 mil. km2 je největší zemí na světě. Počtem obyvatel (143 

milionů) se pohybuje kolem desátého místa. Po vleklé hospodářské a sociální krizi 90. let se 

Ruská federace opět zařadila mezi první desítku světových ekonomik. Její dominance je 

založena na nesmírném bohatství přírodních zdrojů – zejména nerostných surovinách - ropy, 

zemního plynu a dřeva. Vývoz ropy je jedním ze základních pilířů současné ruské ekonomiky, 

i díky němu má aktivní obchodní bilanci. 

 

5. Příliv PZI do Ruska 

Přestože je vstup na ruský trh spojován s řadou překážek, zůstává Rusko velmi atraktivní 

destinací pro PZI. Hlavními faktory atraktivnosti ruského trhu jsou:  

- rostoucí spotřebitelský trh,  

- růst disponibilního příjmu, 

- rostoucí střední vrstva, 

- dostupnost veškerých zdrojů, 

- dostupná a zkušená pracovní síla.  

Zatímco v  roce 2012 dosáhly PZI v počtu investičních projektů přibližně stejného výsledku 

jako v roce 2011, objemově došlo asi k 7% poklesu [8]. Významný nárůst byl 

zaznamenán  (60%) v počtu vytvořených pracovních míst v důsledku PZI, a to díky nárůstu 

průměrné velkosti investičního projektu a expanzi již exitujících projektů.  

Z pohledu sektoru je klíčový pro PZI zpracovatelský průmysl, zejména pak automobilový 

průmysl. Od toho se také odvíjí geografický původ investic – společnosti z USA, Německa 

a Francie jsou na špičce žebříčku investorů. Počet investičních projektů z Německa se oproti 

roku 2011 téměř zdvojnásobil, právě díky automobilovému průmyslu.  

Papírově nejvýznamnějšími zeměmi původu PZI do Ruska, stejně jako příjemci zahraničních 

investic z Ruska, jsou daňové ráje jako Kypr, Britské panenské ostrovy či Nizozemí. Ruské 

společnosti, z daňových důvodů, založily v těchto lokalitách své pobočky. Např. druhý největší 
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ruský výrobce oceli, Evraz, je vlastněný kyperskou společností; obdobně čtvrtý největší 

výrobce oceli (NLMK) je z 85,5% vlastněn společností Fletcher Group Holding z Kypru. Tato 

společnost navíc patří dalšímu ruskému investorovi.    

Z geografického pohledu již tradičně panují velké rozdíly mezi jednotlivými regiony Ruské 

federace. Oblíbené lokality, kam většina PZI v Rusku směřuje, jsou Moskva a Petrohrad, 

postupně však roste význam dalších regionů – např. Kaluga a Novgorod. Geografická 

disproporce je dána zejména nedostatečnou infrastrukturou.  

  

Závěr 

Dle studie Ernst and Young [9] je Rusko šestou nejvíce atraktivní lokací pro PZI. Nicméně 

administrativní překážky, korupce, dále pak nedostatky v legislativě a velké regionální rozdíly 

uvnitř země stále zabraňují využití celého potenciálu PZI. Investičnímu prostředí 

a důvěryhodnosti celé ekonomiky velmi pomohl vstup Ruska do WTO. Obdobný význam je 

přikládám i postupující spolupráci mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem (Common 

Economic Space) či Euroasijské hospodářské unii.        

Na závěr je třeba připomenout, že Rusko není pouze příjemcem PZI, ale také významným 

investorem. Ruské nadnárodní společnosti začaly významně investovat v Africe, v roce 2011 

jejich investice v tomto regionu představovaly 1 miliardu USD. Jsou motivovány snahou zvýšit 

dodávky surovin, expandovat do nových segmentů strategických komodit, stejně jako na nové 

trhy. Současně je nutné zdůraznit, že klíčovou roli v investičních aktivitách hrají státem 

vlastněné společnosti.       
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