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Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR  

k investičnímu plánu EU 
 

Evropa přiláká investice především atraktivním podnikatelským prostředím. 

Investiční balíček je prvním stimulem. 
 

Investice jsou bezpochyby klíčovou složkou ekonomiky, a to nejen v podobě krátkodobého růstu, 

ale pokud jsou správně a efektivně nasměrovány, i v možnosti posouvat potenciál výkonnosti. Vytváří 

pozici pro dlouhodobou konkurenceschopnost. Na prvním místě musí zůstat i nadále podpora 

soukromých investic, které budou reagovat na vývoj trhu a zvažovány na základě rizik a příležitostí 

zhodnocení prostředků. Iniciativy a návrhy Evropské komise (EK) tuto prioritu doposud příliš 

důrazně neakcentovaly. Veřejné investice musí primárně zajistit podmínky pro soukromý sektor 

či financovat politické záměry, které nesmí produkční sféru poškozovat. Posílení investic na klíčové 

faktory pro růst přidané hodnoty a investiční atraktivity evropského prostoru lze uvítat.  Souhlasíme, 

že mezi současnými hospodářskými prioritami je podpora infrastruktury, širokopásmového připojení 

(ICT celkově), energetiky, výzkumu a inovací a vzdělávání odrážejícího požadavky trhu. 

 Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jako největší podnikatelská a zaměstnavatelská 

reprezentace v České republice (ČR) a člen evropské podnikatelské reprezentace souhlasí, 

že Evropě dlouhodobě chybí investiční strategie. Navrhovaný investiční balíček ve výši 

315 miliard euro v průběhu tří let je však málo ambiciózní s ohledem na propad investic 

od roku 2007 o 15 %. 
 

 Podpora investic není jen otázkou nových zdrojů, jde především o odstranění překážek 

pro investice. To není odpovědností jen členských států. Výraznou měrou musejí 

k odstranění regulačních překážek a zatraktivnění Evropy pro investice přispět i instituce 

Evropské unie (EU). 
 

 Zástupci zaměstnavatelů v rámci BUSINESSEUROPE, včetně SP ČR, zpracovali přehled 

překážek a hlavních potřebných akcí k podpoře investic. Žádáme EK, aby se snažila o jejich 

odstraňování, a stejně tak i vládu ČR s přihlédnutím k národním specifikům. 
 

 Plán EK se nyní stává jednou z priorit její strategie růstu, a proto musí být ČR maximálně 

aktivní. I přes řadu otazníků a nejistot by bylo nevýhodné pro ČR stát stranou a přenechat 

výhody jiným aktivnějším státům. Požadujeme, aby ČR prováděla praktickou aktivní 

politiku, vyhodnotila možnosti programů na podporu investic na národní úrovni a aktivně 

se účastnila veškerých jednání a prosazování projektů na evropské úrovni. 
 

 Investiční balíček představuje komplexní proces a všechny jeho tři pilíře – fiskální 

odpovědnost, strukturální reformy a podpora investic – musí být v rovnováze. 
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 Investiční balíček tak sám o sobě nestačí. SP ČR ho chápe jako stimul ke komplexnímu 

procesu kultivace, stabilizace a předvídatelnosti podnikatelského prostředí, jako doplněk 

k dalším opatřením zaměřeným na přilákání soukromých investic a podporu rozvoje projektů 

za pomoci uživatelsky přívětivější technické pomoci pro jejich vedení. 
 

 SP ČR vnímá pozitivně, že EK v investičním balíčku nepředpokládá revizi víceletého 

finančního rámce na období 2014 - 2020. Fond bude tvořen zárukou rozpočtu EU ve výši 

16 mld. euro (krytou 8 mld. euro z rozpočtu EU) a prostředky Evropské investiční banky (EIB) 

ve výši 5 mld. euro. 
 

 SP ČR chápe nově zřízený Evropský fond pro strategické investice (EFSI) jako 

komplementární k existujícím rozpočtovým nástrojům EU a nepodporuje zřizování nových 

paralelních struktur. 
 

 V návrhu je stále ještě hodně neznámých a je třeba ho dobře a ve všech souvislostech 

analyzovat: 

 Bude mít vložených 21 miliard euro prostřednictvím EK a EIB předpokládaný pákový 

efekt k dosažení 315 miliard euro?  

 Bude EFSI pro podniky dostatečně atraktivní? EFSI by se měl zaměřit na rizikovější 

projekty. Nelze dopředu odhadnout, zda i přesto, že EIB ponese tu složitější rizikovější 

část transakcí, podnítí tento postup dostatečně soukromé investice. 

 Jakou formou budou realizovány kapitálové vstupy členských států prostřednictvím 

jejich vnitrostátních bank, což by EK při posuzování jejich veřejných financí z perspektivy 

Paktu o stabilitě a růstu posuzovala kladně? Mnohé státy mají skutečně dostatek 

likvidních prostředků, ale jaké budou konkrétní mechanismy k tomu, aby se likvidita 

dostala rychle do reálné ekonomiky? 

 Jaká bude schopnost členských států strategicky čerpat prostředky z evropských 

strukturálních a investičních fondů a zhodnotit je využitím nových inovativních finančních 

nástrojů? 

 Jaký bude skutečný efekt na vytváření pracovních míst? Předpokládaný efekt 

1 až 1,3 milionů nových pracovních může být omezen stále vysokou rigiditou pracovních 

trhů, vysokými nemzdovými náklady práce a nízkou mírou mobility. 

 Transparentnost procesu výběru projektů. Jaká bude záruka, že z EFSI budou 

financovány jen kvalitní projekty, které splňují nastavená kritéria, mají přidanou hodnotu 

pro EU, zajišťují dlouhodobou udržitelnost a nemohou být opravdu financovány z jiných 

zdrojů? Seznam vybraných projektů by měl být otevřený a zveřejněný na webových 

stránkách, služby Centra pro investiční poradenství dostupné. 

 Nastavení pravidel procedur výběru jak z výše zmíněného pohledu, 

tak i v nediskriminačním přístupu pro všechny subjekty, tj. nehledě na velikost podniku 

či na národní hranice států. Je potřeba zajistit, aby jedni nezískali výhody na úkor 

druhých. 
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 Hodně bude záviset i na tom, jak se ČR poučila ze stále se opakující kritiky EK tak, aby 

zajistila ještě lepší čerpání, než tomu bylo v minulém období, a  nastavila si takovou 

investiční strukturu, která by zajistila potřebnou synergii s investičním plánem EU 

a přinesla maximální multiplikační efekt. 

 SP ČR je připraven spolupracovat se státní správou v ČR a prostřednictvím 

BUSINESSEUROPE s evropskými institucemi tak, aby investiční balíček přinesl žádaný 

efekt a vedl k vyššímu ekonomickému růstu a k tvorbě pracovních míst. 
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