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1 Úvod 

Disparity jsou frekventovaným pojmem a světovým fenoménem posledního desetiletí. 

Problematika regionálních disparit je také součástí regionální politiky Evropské unie. 

Regionální disparity značí o nerovnovážně situaci a týkat se mohou mnoha oblastí. Tato práce 

je zaměřena především na regionální disparity ekonomické soudržnosti.  

 

Charakteristika a sledování vývoje disparit má lepší vypovídající schopnost především 

na menších územních celcích jednotlivých zemí. Pro sjednocené sledování, statistické 

monitorování a realizaci regionální politiky členských zemí EU jsou vytvořeny územní celky 

NUTS. NUTS se dělí na úrovně NUTS I, NUTS II a  NUTS III. Nejmenší územní celky jako 

okresy a obce nesou označení LAU 1 a LAU 2. Územní jednotky, které jsou na hierarchicky 

vyšší úrovni, tvoří určitý počet hierarchicky nižších územních jednotek.  

 

Při zpracování bakalářské práce budu postupovat metodicky. Nejdůležitější částí mé 

práce bude sběr dat. Pro dohledávání využiji všechny dostupné zdroje.Přednost budu dávat 

zdrojům, které mi poskytnou přesná a aktuální data. Vzhledem k tomu, že se nezabývám 

pouze Portugalskem jako celkem, ale i jeho dílčími částmi –NUTS 2, proto se převážně budu 

obracet na materiály, vydávány Eurostatem. Eurostat je institucí Evropské unie, která tyto 

jednotky primárně sleduje. Tyto regiony NUTS 2 se budu snažit vymezit a srovnat pomocí 

ukazatelů demografických, sociokulturních a ekonomických. 

 

Cílem této bakalářské práce s názvem Ekonomický vývoj regionů soudržnosti 

Portugalska, je charakterizovat a porovnat tuto velice zajímavou zemi nejen z hlediska 

historických souvislostí, ale především zmapovat obecnou geografickou charakteristikuúzemí, 

ekonomické disparity na úrovni NUTS 2 a vnější ekonomické prostředí. 

První část práce se věnuje základní charakteristice Portugalska, geografickým 

podmínkám, velice zajímavému historickému vývoji země, politickému systému a také 

obyvatelstvu. 

Další část uvádí základní charakteristiky z hlediska geografického, historického, 

demografického a ekonomického na úrovni NUTS2. Ekonomické hledisko je omezeno na 

sektor služeb a s ním související cestovní ruch.   
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2 Obecná geografická charakteristika území 

2.1 Základní charakteristika Portugalska 

Oficiální název: Portugalská republika (RepúblicaPortuguesa) 

Zřízení:   pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem 

Hlava státu: AníbalCavaco Silva (od března 2006, druhé volební 

období) 

Rozloha:  92 382  km2 včetně Madeiry a Azorských ostrovů  

Počet obyvatel: 10.642.853  (2011)                                                                                                                                        

Úřední jazyk: portugalština  

Měna:  1 euro = 100 centů 

Hlavní město: Lisabon (655 tis, s příměstskými aglomeracemi cca 2,5 

mil obyvatel)  

Další významná města: Porto (237 tis), Braga (182), Amadora (175) , 

Coimbra143),Setúbal (121)   

Časové pásmo: Lisabon, Madeira UTC +1, Azory UTC -0  

Obrázek 1 - Mapa Portugalsko, Azorské ostrovy, ostrov Madeira 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní 

cca 1200 km Z. směr 

cca 1000 km JZ. směr 
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2.2 Geografické podmínky 

2.2.1 Poloha a povrch 

Portugalsko s celkovou rozlohou 92.082  km2  (včetně Madeiry a Azorských ostrovů) 

se společně se svým zhruba pětkrát větším sousedem Španělskem o rozloze 504.783  km2,  

rozprostírá  na jihozápadě evropského kontinentu, na Pyrenejském (Iberském) poloostrově. 

Zabírá především jeho západní část, která je omývána Atlantským oceánem. Jeho poloha 

v minulosti přímo vybízela k námořní expanzi a vzniku velkého množství kolonií po celém 

světě. V současnosti však k jeho území patří již pouze ostrov Madeira, od Portugalska 

vzdálený jihozápadně asi 1.000 km, a zhruba 1.200 km západním směrem vzdálené Azorské 

ostrovy ve středním Atlantiku, které se skládají z devíti hlavních a množství malých ostrovů.  

V nejjižnější části Pyrenejského poloostrova, obklopená Španělskem a leteckou čarou 

přibližně 200 km o portugalských hranic, se nachází velmi malá, ale o to strategicky 

významnější samosprávná britská kolonie Gibraltar, která tvoří „námořní bránu“ mezi 

Atlantským oceánem a Středozemním mořem. Pokud poplujeme z Portugalska 250 km jižním 

směrem, dorazíme až  k africkým břehům do orientálního Maroka. 

Portugalské území lze zjednodušeně rozdělit na tři části. Severní je tvořena především 

plošinami s průměrnou výškou 600-800 m n.m., kterou  tu a tam přerušují  jednotlivé pásy hor 

a údolí. Druhá část území je na severní straně ohraničena hlubokým  kaňonem  řeky Douro a 

jejích přítoků. Směrem na západ pak přechází v širokou pobřežní nížinu. Další významnou 

hranici pak tvoří nejvyšší portugalské pohoří Serra da Estrela, s nevyšší horou Estrela (1991 

m n.m.) a nejdelší řekou v Portugalsku Tejo (v zemi 225 km), která se u Lisabonu vlévá do 

Atlantského oceánu. Jižním směrem pak pokračuje zvlněná krajina. Samotné jižní pobřeží je  

lemováno pro turisty velmi atraktivními vrchy Algarve. 

Hlavním městem Portugalska je Lisabon s 500.000 obyvateli. Při započítání 

příměstských aglomerací pak 2,5 milionu. Mezi další velká a významná města patří v severní 
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části ležící města Porto a Braga, ve střední Coimbra, s Lisabonem sousedící Amadora a 

nedaleký Setúbal a na samém jihu země město Faro.12 

2.2.2 Obyvatelstvo 

Počtem obyvatel 10.632.500 z roku 2009 je v Evropě Portugalsko srovnatelné 

například s Řeckem nebo Českou republikou. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je 61,8 

% a hustota osídlení 115,4 člověka na km2. 

 

Graf 1 Podíl obyvatelstva na km2 v NUTS II. 

 

Zdroj: Eurostat,Vlastní zpracování 

Portugalsko je zemí s poměrně homogenním složením obyvatelstva, co se týče jak 

národnosti, tak i náboženství. Z celkového počtu cca 10,555 milionu obyvatel (2011), je 

                                                 

1 Zpracováno podle : Gardner P.,Scott A., Scott Rohan M., Shackleton A. Zeměpis světa-encyklopedie: 
Andromeda Oxford Limited 1993, aktualizované vydání k roku 2000, přeloženo z anglického originálu 
vydaného nakladatelstvím Barnes and Noble Inc. v New Yorku v roce 1993, ISBN 80-901727-6-8 

 

2 Zpracováno podle : BusinessInfo-oficiální portál pro podnikání a export, Souhrnná teritoriální informace 

Portugalsko, Zastupitelský úřad Lisabon, [online][cit. 2012-02-05]. Dostupný z WWW:< 
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/portugalsko/1000793/ > 
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pouhých zhruba 250 tisíc jiné národnosti než portugalské. Jde především o příslušníky 

z afrických zemí, a to Kapverdské republiky, Guineje Bissau, Mosambiku, Angoly  a  

Brazilců, společně s národy z bývalých postsovětských republik jako Ruska, Ukrajiny a 

Moldavska. Více než 40% populace dnes žije ve dvou největších aglomeracích, Lisabonu a 

Portu. 

Dle vyznání tvoří 94% katolíci, 2% jsou bez vyznání a zbytek tvoří muslimové, 

protestanti, hinduisté a židi.  

„Podíl ekonomicky činného obyvatelstva činní 61,9% ( 68,3%  muži; 56,1%  ženy)“3 

Vývoj portugalské populace za období 1995 – 2012, má dlouhodobě stoupající 

tendenci způsobenou téměř výhradně migrací. V roce 1995 byl celkový počet obyvatel ve 

výši 10,0304 milionu, v roce 20012 pak o téměř 600 tisíc vyšší, tj, 10,642 milionu. Největší 

nárůsty lze byly především v letech 2000 až 2004. 

Graf 2 Počet obyvatel v NUTS II. 

 

Zdroj: Eurostat,Vlastní zpracování 

 

                                                 

3BusinessInfo-oficiální portál pro podnikání a export, Souhrnná teritoriální informace Portugalsko, 
Zastupitelský úřad Lisabon, [online][cit. 2012-02-05].  Dostupný z WWW:<   
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/portugalsko/1000793/  
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2.2.3 Podnebí 

Vzhledem ke své poloze je podnebí silně ovlivňováno mořem. Celkově lze 

charakterizovat jako středomořské. Na severu a na horách je podnebí spíše oceánské 

s celoročními srážkami. Čím více na jih, tím srážek ubývá. Na zbývajícím území je podnebí 

v létě horké a suché, srážky se objevují pouze v zimě. Severní část země a horské oblasti jsou 

zalesněny, více k jihu lesy řídnou. Na nižších svazích rostou olivy, v nižších polohách také 

mandloně, svatojánský chléb a fíkovníky. Typické pro Portugalsko jsou porosty korkového 

dubu, který roste především na jihu v oblasti Algarve. 

Na Azorských ostrovech a Madeiře, které jsou vulkanického původu, je příjemné 

subtropické oceánské klima. Sopky jsou dodnes činné. Srážky se objevují pouze v zimě. 

Ostrovy jsou porostlé bujnou subtropickou vegetací a jejich klima je přímo ideální pro 

pěstování vinné révy a ovoce.4 

2.2.4 Přírodní bohatství 

Portugalsko má poměrně velké zásoby nerostného bohatství jako jsou uranová a 

železná ruda, wolfram, cín, olovo, kaolin, žula, mramor, mangan, měď, zinek, antimon, přesto 

jevšak zcela závislé na dovozu paliv ( ropy, plynu ). Je největším vývozcem korku na světě. 

Přestože polovinu hranic Portugalska tvoří oceán, význam rybolovu postupně klesá. V této 

oblasti dnes již není zdaleka soběstačné a 2/3 své spotřeby musí řešit dovozem. Výjimkou 

jsou Azory a Madeira.5,6 

                                                 

4 Zpracováno podle : Gardner P.,Scott A., Scott Rohan M., Shackleton A. Zeměpis světa-encyklopedie: 
Andromeda Oxford Limited 1993, aktualizované vydání k roku 2000, přeloženo z anglického originálu 
vydaného nakladatelstvím Barnes and Noble Inc. v New Yorku v roce 1993, ISBN 80-901727-6-8 

 

5 Zpracováno podle : Gardner P.,Scott A., Scott Rohan M., Shackleton A. Zeměpis světa-encyklopedie: 
Andromeda Oxford Limited 1993, aktualizované vydání k roku 2000, přeloženo z anglického originálu 
vydaného nakladatelstvím Barnes and Noble Inc. v New Yorku v roce 1993, ISBN 80-901727-6-8 

 

6 Zpracováno podle : BusinessInfo-oficiální portál pro podnikání a export, Souhrnná teritoriální informace 

Portugalsko, Zastupitelský úřad Lisabon, [online][cit. 2012-02-05]. Dostupný z WWW:< 
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/portugalsko/1000793/ > 
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2.2.5 Období válek, monarchie a vznik první republiky 

„Konvence z roku 1796 vyhlásila nejen španělsko-francouzské spojenectví, ale také 

válku proti Británii. Portugalsko se opět dostalo do situace bezprostředního ohrožení. Mělo 

zrušit koalici s Británií, otevřít všechny přístavy španělským a francouzským lodím a uzavřít 

je britským. V roce 1806 Napoleon Bonaparte vyhlašuje po porážce Pruska v Berlíně 

kontinentální blokádu Anglie.“ 7 Portugalsko však dostatečně neplnilo požadované podmínky, 

a proto došlo v říjnu roku 1807 k invazi napoleonských vojsk na jeho území.  

Francouzská nadvláda ale neměla moc dlouhého trvání. Britsko-portugalsko-španělská 

koalice napoleonská vojska porazila a donutila odejít ze země. Přesto jim však umožnila 

odvézt si významné majetky do Francie. 

Britové na portugalském území, ale i v Evropě získávali stále větší vliv. Portugalsko a 

jeho zájmy víceméně přehlíželi a považovali jej jen za svou evropskou „kolonii“. Oslabená 

země navíc ztratila svou největší vlastní kolonii Brazílii, která v roce 1822 vyhlásila 

nezávislost.  

„Zničující střídání moderních a tradičních modelů začalo liberální revolucí v Portu 

1820 a pokračovalo bojem o suverenitu panovníků z dynastie zpochybněné pokořením Jana 

VI. při návratu do Lisabonu v roce 1821, oddělením Brazílie (1822) a zásadním politickým 

sporem obou synů Jana VI., Pedra a Miguela. Personální nepřátelství odráželo boj o politický 

systém buď konstituční, nebo absolutní monarchie. Tento boj zmítal zemí od roku 1822. 

Cenou za prosazení konstituční monarchie a určitých reformních tendencí bylo však totální 

oslabení země v době, kdy konsolidace Evropy po Vídeňském kongresu přinášela strmý 

vzestup Anglie, rychlou industrializaci západní i střední Evropy a seriál hrdých národních 

obrození malých národů.8“ 

Dlouhé období neklidu a úpadku země, které odstartovala občanská válka v letech 

1826-34, a které trvalo téměř celé století, ukončil až převrat v říjnu 1910, který vyvrcholil 

vyhlášením republiky v čele se spisovatelem TéofilemBragou. Ten byl však už po svém 

                                                 

7 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska . Praha: vydalo NLN, s.r.o., 1996, 306 s. ISBN 80-7106-164-6 

8 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska v datech. První vydání Praha: vydalo nakladatelství Libri, s.r.o., 2007, 655 
s. ISBN 978-80-7277-166-0 
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ročním působení v čele republiky nahrazen novým prezidentem, Manuelem José de Arriagou. 

V roce 1916 vstoupilo Portugalsko do první světové války po boku Velké Británie a Francie. 

„Poté co lisabonská vláda vyhověla Velké Británii a od 24. února zahájila konfiskaci všech 

německých lodí kotvících v přístavech evropského Portugalska, ostrovů i kolonií, vyhlásilo 

Německo Portugalsku válku. Do července bylo zadrženo 70 německých a dvě rakousko-

uherské lodě.“9 Válka trvala více než tři roky. Byla ukončena mírovou smlouvou s Německem 

v červnu 1919. 

Po válce nastalo opět období politické nestability provázené hospodářskou krizí, která 

zachvátila celou Evropu. „Samotná mateřská země dosáhla tragikomické bilance. Mezi léty 

1910 a 1926 mělo Portugalsko 8 prezidentů a 44 ministerských předsedů. První vláda se 

udržela necelých 10 týdnů, nejdelší něco přes rok. Proběhlo 24 vzpour a povstání, bylo 

vyhlášeno 158 generálních stávek. V lisabonských ulicích vybuchlo 325 bomb. Životní 

náklady stouply o 25 procent, hodnota měny klesla o 33 procent.“10 

2.2.6 Vojenská diktatura a budování Nového státu 

„V roce 1926, po pokračujících nepokojích, došlo k pravicovému vojenskému 

převratu, který dosadil k moci profesora ekonomie Antonia de OlivieruSalazara. Ten dal do 

pořádku devastované finance a změnil Portugalsko na polofašistickou „korporativní 

republiku“ pod jeho, i když skrytou, osobní diktaturou.“ 11 „Mezi léty 1928 a 1923 byly 

vytvořeny hlavní instituce ( především aktivistická státostrana Národní svaz ), o něž se pak až 

do roku 1936 opíral stabilizovaný Nový stát s civilními vládami, ustanovený kooperativní 

konstitucí z roku 1933. Vypuknutí občanské války ve Španělsku vyvolalo dalekosáhlou 

                                                 

9 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska v datech. První vydání Praha: vydalo nakladatelství Libri, s.r.o., 2007, 655 
s. ISBN 978-80-7277-166-0 

 

10 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska . Praha: vydalo NLN, s.r.o., 1996, 306 s. ISBN 80-7106-164-6 

11GardnerP.,Scott A., Scott Rohan M., Shackleton A. Zeměpis světa-encyklopedie: Andromeda Oxford Limited 
1993, aktualizované vydání k roku 2000, přeloženo z anglického originálu vydaného nakladatelstvím Barnes 
and Noble Inc. v New Yorku v roce 1993, ISBN 80-901727-6-8 
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militarizaci společnosti a utváření totalitních organizací mládežnických, polovojenských a 

dalších.“12 

 Období druhé světové války bylo pro neutrální Portugalsko charakteristické 

manévrováním od mezinárodní politické podpory fašistických diktatur až po výrazné 

spojenectví s Británií, které dokonce pronajalo Azorské ostrovy pro její vojenské základny. 

Po vítězství spojenců v roce 1945 portugalská diktatura na chvíli ukázala svou 

přívětivější tvář, aby tak navenek demonstrovala podporu demokratických myšlenek. Ty ale 

během několika týdnů rychle vzaly za své. „Salazar od počátku nesliboval, že jeho Nový stát 

zajistí Portugalcům rozvoj a blahobyt. Nabízel stabilitu.“13 

 Jak v poválečném období vypadalo portugalské hospodářství popisuje autor Jan 

Klíma ve své knize Dějiny Portugalska: „ Sčítání lidu z roku 1950 ukázalo, že Portugalsko 

stojí mimo hlavní proud vývoje. Polovina obyvatel pracovala stále ještě v zemědělství, necelá 

čtvrtina v průmyslu, zbytek se věnoval ostatním povoláním. Většina dělníků pracovala 

v potravinářství, textilu, stavebnictví, truhlářských a korkařských podnicích. Mzdy tvořily 

pouze 39 procent národního důchodu, úroky a zisky 61 procent. Nízké mzdy, nezaměstnanost, 

vysoké ceny masa, mléka, paliv a dalších potřeb vedly ekonomy k nezakrývaným návrhům na 

zásadní reorganizaci hospodářství. 

Diktatuře bylo jasné, že ekonomické reformy by si vynutily i proměny politické. Proto 

se Salazar všem změnám bránil. Především trval na nedotknutelnosti koloniální říše jak 

z ideologicky mystických důvodů, tak proto, že jen obchod se zámořskými územími 

vylepšoval ekonomickou bilanci země.“14 Všechny pokusy opozice o změny byly tvrdě 

potlačovány. Autoritářský režim zavedl také povinnost registrovat všechny organizace, 

sdružení a spolky, aby měl vše pod důslednou kontrolou. Povolení tedy dostávaly pouze ty, 

                                                 

12 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska v datech. První vydání Praha: vydalo nakladatelství Libri, s.r.o., 2007, 655 
s. ISBN 978-80-7277-166-0 

 

13 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska . Praha: vydalo NLN, s.r.o., 1996, 306 s. ISBN 80-7106-164-6 

 

14 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska . Praha: vydalo NLN, s.r.o., 1996, 306 s. ISBN 80-7106-164-6 
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které byly v souladu s tehdejší ideologií. Mírný pokrok v tomto směru přineslo až přijetí 

Portugalska do OSN po podpisu Charty v roce 1955. 

 V  60. a 70. letech byla charakteristická silným růstem napětí mezi mateřskou zemí 

a koloniemi, které přerostlo v koloniální válku.  

V roce 1968 nemocného SalazaranahrazujeMarceloCaetano.  

Do roku 1974 získaly všechny portugalské kolonie s výjimkou Macaa nezávislost. 

2.2.7 Demokratické období 

„Marcelismus nakonec nenabídl skutečné reformy ani zásadní modernizaci, světová 

média zprava i zleva bila do portugalské snahy udržet třeba již transformovanou a rozvinutou 

koloniální říši. Opozice příkře ideologicky rozdělená by ani nyní nedokázala režim rozložit. 

Učinila to však armáda, kde hnutí kapitánů vzniklé z obtíží bojů v Africe přerostlo v dobře 

organizované Hnutí ozbrojených sil. Karafiátovou revolucí z 25. dubna 1974 pozdní 

autoritativní režim okamžitě a beze zbytku padl.“15 

Po dlouhých letech pravicového útlaku se na scéně objevily silné levicové proudy a 

teorie, byla zrušena cenzura, vyhlášena amnestie a zrušeny všechny totalitní organizace 

předchozího režimu, formovaly se politické strany. Zemi provázel chaos, způsobený také 

rychlým opuštěním kolonií a návratem politických emigrantů. Přílišné levičáctví zpočátku 

spíše brzdilo další potřebný rozvoj. Během prvního desetiletí od revoluce však docházelo 

k postupné stabilizaci, a to především díky socialistům, ale i snaze Portugalska postupně se 

začlenit do Evropy. 

 „V roce 1982 vstoupila v platnost nová ústava a byly konečně zrušeny revoluční 

orgány. V lednu 1986 se Portugalsko připojilo k Evropskému společenství a ke konci téhož 

roku byl Mario Soares zvolen prvním civilním prezidentem od převratu v roce 1926.“16 

                                                 

15 JAN KLÍMA. Dějiny Portugalska v datech. První vydání Praha: vydalo nakladatelství Libri, s.r.o., 2007, 655 
s. ISBN 978-80-7277-166-0 

 

16GardnerP.,Scott A., Scott Rohan M., Shackleton A. Zeměpis světa-encyklopedie: Andromeda Oxford Limited 
1993, aktualizované vydání k roku 2000, přeloženo z anglického originálu vydaného nakladatelstvím Barnes 
and Noble Inc. v New Yorku v roce 1993, ISBN 80-901727-6-8 
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2.3 Vnitropolitická charakteristika 

V této části bude představena vnitropolitická charakteristika Portugalska 

prostřednictvím charakteristiky politického systému, výkonnou mocí státu a deskripce 

obyvatelstva.  

Charakteristika politického systému 

„Portugalsko je republikou už od roku 1910, ale skutečně demokratickou parlamentní 

republikou až od roku 1976, kdy proběhly první demokratické volby. „V čele státu stojí 

prezident, volený přímou volbou. Zákonodárnou moc má Shromáždění republiky – 

Assembleia da República (parlament) v čele s předsedou. Výkonnou moc má vláda v čele 

s premiérem. 

Portugalský parlament (Shromáždění republiky, Assembleia da República, AR) je 

jednokomorový, má 230 poslanců, v jeho čele stojí předseda. Ten je volen členy parlamentu 

a jeho funkční období je čtyřleté (podle ústavy trvá po dobu čtyř legislativních zasedání, 

z nichž každé trvá jeden rok a začíná 15. října). Kromě AR existují dvě regionální 

shromáždění (AssembleiaRegional), a to na ostrově Madeira a na Azorských ostrovech. 

Vládu tvoří ministerský předseda, ministři, státní tajemníci a případně státní 

podtajemníci. Vláda může mít jednoho nebo více místopředsedů. 

Ústavní soud (TribunalConstitucional) má 13 členů, z nichž deset volí AR a tři jsou 

vybráni zvolenými deseti. Mezi sebou si členové zvolí předsedu, jehož volební období je 

dvouleté s možností znovuzvolení. 

Nejvyšší soudní dvůr (SupremoTribunal de Justica) je nejvyšší v soustavě soudů, aniž 

by bylo dotčeno postavení Ústavního soudu. Tvoří jej 13 soudců, z nichž je jmenováno AR a 

ti potom zvolí další tři. Mandát je šestiletý, předseda je volen z řad členů Nejvyššího soudního 

dvora.“17 

                                                                                                                                                         

 

17BusinessInfo-oficiální portál pro podnikání a export, Souhrnná teritoriální informace Portugalsko, 
Zastupitelský úřad Lisabon, [online][cit. 2012-02-05].  Dostupný z WWW:<   
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/portugalsko/1000793/ 
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Hlava státu a vláda 

Hlavou státu je v Portugalsku prezident republiky volený na pětileté funkční období ve 

všeobecných volbách. Je vrchním velitelem ozbrojených sil, na základě výsledků 

parlamentních voleb jmenuje předsedu vlády a jím navrženou vládu. Má rovněž pravomoc 

rozpustit parlament, odvolat vládu či vyhlásit válku. „Současný prezident AníbalCavaco Silva 

zvítězil ve volbách 22.ledna 2006 a do funkce byl uveden 9. března téhož roku“18 V lednu 

2011 opětovně svou funkci obhájil a vstoupil tak do druhého a zároveň posledního 

prezidentského pětiletého období . 

Předsedou portugalské vlády je od 24. Června 2011 na základě předčasných 

parlamentních voleb zvolen Pedro PassosCoelho. 

  

                                                 

18Euroskop.cz – věcně o Evropě, Členské státy, Portugalsko,Politický systém Portugalska, Copyright © 2005-12 
Vláda České republiky, [online][cit. 2012-02-18]. Dostupný z WWW:<  
http://www.euroskop.cz/416/sekce/politicky-system-portugalska/ 
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3 Ekonomické disparity na úrovni NUTS 2 

K dalšímu vývoji této práce je nastíněn teoretický výklad termínů, který pomůže blíže 

specifikovat danou problematiku. Jedná se zejména o vyjasnění pojmu disparita a 

charakteristiku vybraných ukazatelů, které umožní vyhodnotit socioekonomické rozdíly a 

rozvoj jednotlivých regionů. 

3.1 Teorie regionálních disparit 

Disparita je v posledním desetiletí velice využívaným pojmem. Je odvozen 

z latinského slova dis-parita, což tento význam znamená rozdělený. Není dána pouze jedna 

definice tohoto pojmu. Regionální disparity dle ILO označují rozdíly mezi ekonomickým 

výkonem a blahobytem mezi zeměmi a regiony. Dle definice OECD z roku 2003 indikuje 

územní disparita míru, do které se intenzita určitého ekonomického jevu odlišuje mezi 

regiony v rámci dané země. Tato definice má omezení v tom, že se věnuje pouze 

ekonomickým jevům a to jen uvnitř daného území.   

Významným příspěvkem v oblasti regionálních disparit je přístup Molleho (2007). 

Uvádí, že základní klíčovou otázkou, ze které vycházejí politiky EU, je otázka koheze a 

nedostatek této koheze je pak měřen prostřednictvím velikostí disparit. Dle Molleho se pak 

koheze objevuje v případě, že sociální a ekonomické disparity mezi jednotlivými regiony a 

sociálními skupinami jsou politicky a sociálně přijatelné. 

Obrázek 2 Regionální disparity 

 

Zdroj: Alois Kutscherauer a kolektiv, Regionální disparity 
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Na disparity nemůžeme vždy nahlížet jako na nepříznivý jev. Rozlišujeme disparity 

negativní a pozitivní. Negativní regionální disparity je potom možno chápat jako slabé stránky 

disparit a naopak pozitivní disparity jako stránky silné.  

Slabé stránky obvykle mohou vyústit až do klíčových zranitelností zkoumaného 

objektu, které zpravidla spočívají v chybějících zdrojích a chybějících schopnostech dostupné 

zdroje využívat. Silné stránky obvykle vyústí do komparativní, resp. konkurenční výhody 

zkoumaného objektu, které zpravidla spočívají v unikátních a hodnotných zdrojích a 

unikátních schopnostech tyto zdroje využívat.  

Negativní regionální disparity jsou základem regionální a kohezní politiky EU 

založené na solidaritě rozvinutějších regionů s méně rozvinutými. Regionální politika tak 

prostřednictvím podpůrných prostředků směřuje pomoc do klíčových oblastí (věda a výzkum, 

cestovní ruch, infrastruktura, životní prostředí apod.) a také rozhoduje o intenzitě této 

podpory. Pozitivní disparity mohou být chápány jako motor rozvoje a zdroj komparativní 

výhody. V tomto ohledu spočívá regionální politika zejména v mobilizaci místních 

zdrojů a využití potenciálu regionů s cílem zlepšení kvality života lidí. 

 

3.2 Vybrané  ekonomické disparity 

Dále budou rozpracovány jen ukazatelé výkonnosti ekonomiky, zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti.  

 

Výkonnost ekonomiky  

Výkonnost hospodářství měříme hodnotou produkce, vytvořené v běžném období a 

charakterizují ji makroekonomické ukazatele.  

 

Základním statistickým ukazatelem výkonnosti ekonomiky země je hrubý domácí produkt. 

Produkční metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých 

institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty.  

 

HDP je celková peněžní hodnota toků statků a služeb vytvořená za dané období (většinou za 

1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.  
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HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a služeb - 

Dovoz výrobků a služeb.  

 

Jelikož každý výdaj v ekonomice je něčím důchodem (příjmem), můžeme produkt vyjádřit 

jako součet důchodů (nepočítáme-li daně). V tomto případě se využívá metoda důchodová.  

 

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní 

přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu.  

 

Výběrové šetření pracovních sil 

 Zjišťuje se zde aktuální struktura zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a 

charakteru zaměstnání respondentů.  

Zaměstnanost  

Lidé jsou v ekonomice vždy rozhodujícím výrobním faktorem. Úroveň lidského potenciálu je 

největším hnacím motorem rozvoje ekonomiky. Zaměstnanost a její struktura ovlivňují 

ekonomickou výkonnost regionu. Pro sledování zaměstnanosti lze uplatnit různá hlediska. Jde 

o zaměstnanost podle sektorů ekonomiky či podle odvětví. Pro možnost sledování disparit 

mezi regiony je v další části využit podíl jednotlivých regionů na celkové zaměstnanosti.  

Nezaměstnanost  

Nezaměstnanost patří mezi nejvýznamnější sociální, ekonomické a politické problémy každé 

země a k základním charakteristikám hodnocení ekonomiky v regionu. Pro sledování disparit 

v nezaměstnanosti se využívá ukazatelů míry nezaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti a 

počtu uchazečů na jedno pracovní místo. Za vážný ekonomický problém je považována 

dlouhodobá nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. V takovém 

případě je velmi těžký návrat zpět do práce.  

 

Míru nezaměstnanosti vypočítáme podle vzorce:  

 

= × 100 

 

u ................ míra nezaměstnanosti,  

U ................ počet nezaměstnaných osob,  

EA ................ počet ekonomicky aktivních obyvatel.  
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Portugalsko, stejně jako Česká republika a ostatní země EU, zakládá metodiku sledující míru 

nezaměstnanosti. Toto šetření se realizuje v náhodně vybraném vzorku domácností. Údaje se 

pak publikují každé čtvrtletí. Údaje poskytované VŠPS jsou vesměs přímo srovnatelné s 

informacemi, které o problematice trhu práce předkládají mezinárodním organizacím země 

provádějící obdobná šetření. Od roku 2002 je dotazník VŠPS plně harmonizován se 

standardem Eurostatu. V tomto ohledu je důležitá klasifikace obyvatelstva z hlediska trhu 

práce na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zaměstnané a nezaměstnané, a ekonomicky 

neaktivní obyvatelstvo. 

3.3 Regiony a integrační procesy 

Pod pojmem region většinou rozumíme území vyznačující se určitou vnitřní 

soudržností, jednotnou kvalitou nebo charakteristikou jevů. Pojetí k regionům lze rozlišit na 

objektivní nebo subjektivní. Starší objektivní pojetí souvisí s ovlivňováním socioekonomické 

charakteristiky lidské společnosti prostřednictvím přírodního prostředí. V pojetí subjektivním 

je region chápán jako model, pomocí kterého můžeme studovat daná území. Regiony můžeme 

vymezit z hlediska účelového a administrativního. Z ekonomického pojetí je region nejčastěji 

chápán jako relativně samostatný ekonomický komplex rozkládající se na určitém teritoriu. 

Přitom v každém teritoriu můžeme rozpoznat znaky určující strukturu ekonomické aktivity, 

ekonomickou úroveň, produkční komplexy a vnitřní a vnější vazby.  

Region se však nemůže pojímat pouze jako ekonomická oblast. Region je také prostor, 

kde žijí lidé, jež vnímají jeho realitu a je nutné na něj nahlížet i ve vztahu k sociální integraci.  

3.4 Klasifikace NUTS 

K tomu, aby se mohla na evropské úrovni provádět účinná prostorová politikas vyšší 

mírou aplikovatelnosti, bylo nutno účelově vymezit subnacionálníúzemníjednotky. Tyto 

jednotky nejsou identické s regiony uvnitř členských zemí. Prostatistické potřeby a především 

pro možnosti porovnávání účinnosti evropskýchpolitik tedy byly zavedeny tzv. NUTS- y, 

které volně přeloženo znamenají „souborúzemních jednotek pro statistiku“. Tuto klasifikaci 

provedl Evropský statistický úřadEurostat v roce 1988. 

NUTS se používají pro nejrůznější vzájemná porovnání. Zásadní význam májejich 

vymezení jak pro statistické potřeby Evropské unie, tak také pro účely zařazeníregionů různé 

úrovně pod jednotlivé cíle s regionálním dopadem strukturální politikyEvropské unie. Při 

vymezení NUTS je nutno vedle existence územně správníchjednotek vycházet z jejich 
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skladebnosti, vyšší jednotky jsou tvořeny určitými počtemcelých jednotek nižších, a je třeba 

sledovat i velikost jednotek ve vztahu k praxiplatné v Evropské unii. V roce2003 

byloschváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1029/2003 o zavedení společné 

klasifikace územních statistických jednotek NUTS. 

NUTS jsou vytvořeny k řádnému fungování vnitřního trhu, jelikož na to jezapotřebí 

statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistikjednotlivých členských států a 

Společenství, aby všichni účastnici jednotného trhumohli mít k dispozici srovnatelné 

statistické údaje. 

Regionální statistiky jsou základním prvkem Evropského statistického systémua jsou 

používány k nejrůznějším účelům. Proto je třeba mít zakotvenou tutoregionální klasifikaci v 

právním rámci a stanovit jasná pravidla pro budoucí změnytéto klasifikace. Klasifikace NUTS 

je sestavena tak, aby nebránila existenci dalšíchklasifikací a podrobnějšího členění.Všechny 

statistiky členských států předkládané Evropské Komisi, které jsourozděleny podle územních 

jednotek, by měly používat klasifikace NUTS.Rozdělení regionů v Evropské unii na územní 

jednotky NUTS musírespektovat následující principy: 

Pro evropskou regionální klasifikaci NUTS by měly být používány nejméně 

třihierarchické úrovně členění. Členské státy mohou mít podle svého uvážení dalšíúroveň 

členění NUTS. 

Pro řádné vedení klasifikace NUTS je zapotřebí informací o stávajícím 

územnímsložení regionů úrovně NUTS 3, které je proto třeba pravidelně sdělovat Komisi. 

Regiony je třeba stanovit na základě objektivních kritérií, aby byla 

zajištěnanestrannost při sestavování a používání regionálních statistik. 

Uživatelé regionálních statistik potřebují nomenklaturu stabilní z časovéhohlediska. 

Klasifikace NUTS by proto neměla být měněna příliš často. Totonařízení zaručuje větší 

stabilitu předpisů z časového hlediska. 

Srovnatelnost regionálních statistik vyžaduje, aby byly regiony srovnatelnéz hlediska 

počtu obyvatel. Pro dosažení tohoto cíle by úpravy klasifikace NUTSměly zajistit, aby byla 

regionální struktura homogennější z hlediska počtuobyvatel. 

Rovněž je třeba respektovat politickou, správní a institucionální situaci. 

Neprávníjednotky musí brát v úvahu hospodářskou, sociální, historická, kulturní azeměpisná 

hlediska a hlediska ochrany životního prostředí. 
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Každá změna klasifikace NUTS vyžaduje podrobné konzultaci členskými státy. 

3.4.1. Struktura NUTS jednotek 

Klasifikace NUTS rozděluje hospodářské území členských států, vymezenév 

rozhodnutí 91/450/EHS, na územní jednotky. Každé územní jednotce přidělujeurčitý kód a 

název. 

Klasifikace NUTS je hierarchická. Jednotlivé členské státy rozděluje na 

územníjednotky úrovně NUTS 1, tyto jednotky se rozdělují na územní jednotky úrovněNUTS 

2 a tyto jednotky jsou dále rozděleny na územní jednotky úrovně NUTS 3. 

Stejnou územní jednotku lze však zařadit na více úrovních NUTS. 

Na stejné úrovni NUTS nemohou být v jednom členském státu označeny 

stejnýmjménem dvě různé územní jednotky. Mají-li dvě územní jednotky v různýchčlenských 

státech stejné jméno, připojuje se ke jménům územních jednotekidentifikátor země. 

Každý členský stát může rozhodnout o dalších hierarchických úrovní dělení 

svéhoúzemí, jimiž by se dále členila úroveň NUTS 3. viz. Novotná (2007) 

Je-li počet obyvatel celéhočlenského státu menší nežminimální hranice pro danou 

úroveň NUTS, tvoří celý členský stát jedinou územníjednotku NUTS pro tuto úroveň.První tři 

úrovně NUTS označujeme jako regionální úrovně. Členské státyEvropské unie jsou tedy 

rozděleny do NUTS 1 regionů, ty jsou dále rozčleněny doNUTS 2 regionů a ty na menší 

NUTS 3 regiony. Tato tříúrovňová klasifikaceexistovala až do roku 1990, kdy byla rozšířena 

o další dvě lokální úrovně LAU (Localadministrativeunits). 

Tabulka 3.1: Klasifikace úrovně 

KLASIFIKACE ÚROVNĚ Minimální počet obyvatel 

NUTS 1 Od 3 miliónů ob. 

NUTS 2 Od 800 000 ob. 

NUTS 3 Od 150 000 ob. 

Zdroj: Eurostat, Vlastní zpracování 
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Některé administrativní jednotky v členských zemích ovšem nesplňujíprůměrnou 

velikost odpovídající průměru Společenství, a proto je systém NUTSdoplněn o tzv. 

neadministrativní jednotky (non-administrativeunits). Ty obvyklevznikají spojením 

existujících menších administrativních jednotek. (Malinovský,Sucháček2006). 

Tabulka č. 2 Členění NUTS II 

 

 

 Zdroj: Eurostat, Vlastní zpracování 

3.5. Charakteristika oblasti NUTS 2 v Portugalsku 

Norte 

Jeoblastv severní částiPortugalska. Je tozeměs hustou vegetacía 

s hlubokým,historickýmakulturnímbohatstvím. Jeho hlavníměstoje Porto. Tento region 

má3.689.173obyvatel(2011), rozlohaje21.278 km²(hustota 173obyvatel načtverečníkilometr). 

Jedná se o jednuzpětioblastípevninského Portugalska (NUTS II). Norte je vysoce 

Členění NUTS 2 v Portugalsku 

Kód 

NUTS 2 
Název územního celku 

PT11 Norte 

PT15 Algarve 

PT16 Centro 

PT17 Lisboa 

PT18 Alentejo 

PT2 RegiãoAutónomados AÇORES 

PT3 RegiãoAutónoma da MADEIRA 
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průmyslovév  hustě obydlené západní poloviny , kde se dobře vyvinjí podoblasti , jako je Ave 

, Cávado , EntreDouro e Vouga , Grande Porto , a Tamega.  

Tyto oblasti mají pozoruhodnou podnikatelskou činnost a state-of -the-art 

infrastruktury . Zpracovávají textil , obuv , potravinytaké dále mají mechanický, elektronický 

a chemický průmysl , stejně jako finanční a konstrukce , to jsou jen některé z hlavních 

ekonomických aktivit.  

Nicméně ,regionNorte jenejchudší region Portugalska ze 7 , s HDP na obyvatele 

12.648 eur a 58,8 % průměru Evropské unie . Je to také oblast portugalska s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti ( 9,5 % v roce 2007 ) .  Severní portugalské orgány intenzivně podporovaly 

cestovní ruch jako prostředek k přilákání zahraničních investic a další příjmy ve venkovských 

oblastech . 

 

Algarve 

Jenejjižnější oblast pevninského Portugalska . Má rozlohu 5412 km2 s přibližně 

451.005 stálých obyvatel , a zahrnuje 16 obcí . Oblast má za administrativní centrumměsta 

Faro , kde je v regionu mezinárodní letiště a veřejné vysoké školy (University ofAlgarve). 

Cestovní ruch a související činnosti jsou rozsáhlé a tvoří převážnou Algarve letní ekonomiky . 

Výroba potravin , která zahrnuje ryby a jiné mořské plody , ovoce , pomeranče , rohovník 

fazole , fíky a mandle , je také ekonomicky důležité v regionu . Algarve jenejoblíbenější 

turistickou destinací v Portugalsku , a jeden znejvíce populární v Evropě . Jeho populace se 

zvětšuje v hlavní sezoně , díky vysokému přílivu návštěvníků , přijímá tak v průměru 7 

milionů zahraničních turistů ročně . Celkem , včetně národních návštěvníků , je to téměř 10 

milionů lidí, kteří navštívíAlgarve ročně . 

 

Algarve je v současné dobětřetím nejbohatším regionem v Portugalsku , po Lisabonu a na 

Madeiře , jejichž HDP na obyvatele 86 % průměru Evropské unie .Hdp17.000 eur/ob. 

Centro 

jeoblastve střednímPortugalsku, ajeho hlavním městem jeCoimbra. Jiné místníměsta 

s hlavnímsprávnímpostavenímuvnitřtéto oblastijsouAveiro, Viseu, Leiria, 

CasteloBrancoaGuarda. Je to jedenze sedmiregionůPortugalska. To je jedenzevropských 

regionů, podle názoruEvropské uniepro statistickéa geografickéúčely. Jeho populacev roce 
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2011činily2.327.026obyvatel, jeho rozlohaje28.462 km²(hustota82obyvatel načtvereční 

kilometr). 

Jeden z Portugalska nejbohatších regionů podle množství přírodních proudů vody , 

lesů , orné půdy a dlouhé pobřežní linie ,regionCentro má jedny z hospodářsky 

nejdynamičtějších a hustě obydlených obcí v zemi . Výborná dopravní dostupnost s 

lisabonskou metropolitní oblasti na jihu a Porto metropolitní oblasti na severu.Cesty jsou 

vedeny přesoceán , železniční a dálniční dopravou přes kontejnery. To vše přispělo k tomu, že 

výrobní hlavní průmysl , který se nachází především v pobřežním pásu , který je jeden z 

největších průmyslových oblastí v Portugalsku . Mezi důležité výrobky patří motorová 

vozidla , potraviny , elektrické spotřebiče , stroje, chemikálie , a papír . Vysokoškolské 

vzdělání : výzkum a vývoj , zdravotnictví , informační technologie , biotechnologie , lesnictví 

, zemědělství , rybolov a cestovní ruch , to jsou hlavní činnosti v regionu . Vinařské oblasti 

Dão DOC a Bairrada DOC patří mezinejvíce pokládaný v Portugalsku . Hlavní průmysl , 

obchod a služby centra se nacházejí v okolí Coimbra , Aveiro , Viseu , Leiria , Covilhã , 

CasteloBranco , a Figueira da Foz . Důležité lehký průmysl a zemědělství je založen také 

kolem Guarda , TorresNovas , TorresVedras a Caldas da Rainha . 

Lisboa 

je jednímze sedmiNUTS IIvymezených oblastíPortugalska, který 

zahrnujedvěpodoblastiNUTSIII: LisabonapoloostrovSetúbal.Regionmá rozlohu3001,95 

km²(nejmenší krajvpevninském Portugalsku),obsahuje2.815.851obyvatel (2011) 

ahustota1039obyvatel/km², hdp 22.700 eur/ob. 

Alentejo 

je oblast jedním zregionů NUTS 2vPortugalsku. Tose vztahuje 

navšechnyhistoricképrovincieAlentejo, Lezíriado 

TejoPodoblastzahrnujetakéoblastiv provinciiEstremadura.Hdp 17200/ob. 

Azory  

Oficiálně Autonomní oblast Azory  je jedním ze dvou autonomních regionů z 

Portugalska , který se skládá z devíti sopečných ostrovů nacházející se v severním 

Atlantickém oceánu , a nachází se asi 1360 km na západním kontinentálním Portugalsku , asi 

880 km severozápadně od Madeiry , a asi 1925 km jihovýchodní Newfoundland .  
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Jeho hlavní průmysly jsou zemědělství , mléčné zemědělství ( u sýrů a výrobků z 

másla především ) , dobytek, farmaření , rybolov a cestovní ruch , který se stává hlavní 

servisní činnosti v regionu. Kromě toho ,vláda Azor zaměstnává velké procento populace 

přímo nebo nepřímo v mnoha aspektech služeb a terciárním sektoru. 

Je tam devět hlavních Azorských ostrovů aostrůvků clusteru , jsou rozděleny do tří 

hlavních skupin . Jedná se o Flores a Corvo , na západ ; Graciosa , Terceira , SaoJorge , Pico a 

Faial ve středu ; a São Miguel , Santa Maria , aFormigasReef na východ . Snaží se rozšířit na 

více než 600 km a leží ve směru severozápad - jihovýchod  

Drtivý rozsah ostrovů definuje obrovskou výlučnou ekonomickou zónu 1.100.000 

km2. Nejzápadnějším bodem této oblasti je 3380 km vzdálený od severoamerického 

kontinentu. Všechny ostrovy jsou sopečného původu , i když některé , jako je Santa Maria , 

nemají žádné zaznamenané aktivity.MěstoPico na ostrově Pico , je nejvyšší bod v Portugalsku 

(2351 m). Azory jsou vlastně jedny z málanejvyšších hor na světě , měřených od své základny 

na dně oceánu. Protože tyto kdysi neobydlené a vzdálené ostrovy byly vypořádány sporadicky 

přes rozpětí dvou století , jejich kultura , dialekt , kuchyně a tradice se značně liší . 
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Madeira 

Jeportugalské souostroví, které leží mezi 32 ° 22,3 ' N 16 ° 16,5 ' západní délky a 33 ° 

7,8 ' N 17 ° 16.65 ' W , necelých 400 kilometrů severně od Tenerife , Kanárské ostrovy , v 

severním Atlantickém oceánu a nejvzdálenějšího regionu Evropské unie . Souostroví se 

skládá z jedné hlavní části z dvou autonomních regionuPortugalska, které zahrnuje ostrovy 

Madeira, Porto Santo , a Desertas , podáván společně s odděleným souostroví Savageostrovy 

.Madeira je považována zaprvní územní objev průzkumného období portugalského věku 

objevu  

Dnes je populární celoroční rekreace turistů. Každý rok navštíví asi jeden milion 

turistů , pro známost jeho madeirského vína , květin , krajiny a vyšívání řemeslníků , stejně 

jako pro jeho roční oslavy Nového roku , které představujínejvětší ohňostroj na světě , 

oficiálně uznané v Guinessovy knihy rekordů z roku 2006 . Hlavní přístav ve 

Funchalujepřední portugalský přístav v parníku nakládky ,  je důležitý zastávkou pro 

komerční a trans - Atlantik osobní plavby mezi Evropou, Karibikem a severní Afrikou. 

Zřízení zóny volného obchodu vedla k instalaci , za výhodnějších podmínek , 

infrastruktury , výrobních hal a základních služeb pro malé a střední průmyslové podniky . 

Madeira zóna volného obchodu , se také nazývá Madeira International Business Centre. 

Hospodářský prostor daňově privilegovaných , poskytuje pobídky pro firmy , které nabízejí 

jim finanční a daňové výhody prostřednictvím celé řady činností vykonávaných v průmyslové 

Free Zone , Off- ShoreFinancialCentre ,organizace International ShippingRegister , 

aMezinárodní centrum služeb . 

Sektor služeb je největší příspěvek k vytvoření, na rozdíl od zemědělského odvětví , u 

nichž podíl nepřetržitě klesal v regionální ekonomice.Během několika posledních let , se 

podařilo otevřít regionální ekonomiku a vytvořit větší vnitřní a vnější konkurenceschopnost 

tak, aby jeho společnosti se staly konkurenceschopné v mezinárodním měřítku . Největší 

průmyslová odvětví jsou podle odvětví potravin, nápojů ( zejména Madeira víno) , a 

stavebnictví . Hdp 25.800eur/ob. 

  



 

27 
 

3.5 Regiony NUTS 2 

Portugalsko je rozděleno na pět pevninských území a dva ostrovní celky: Alentejo, 

Algarve, Centro, Lisboa, Norte, Azory a Madeira 

Obrázek 3 Mapa regionu NUTS II. 

 

Zdroj: http://www.chamroka.cz/1/svet_portugalsko.htm 

Graf 3 Procentuální podíl rozlohy 

 

Zdroj: Eurostat, Vlastní zpracování 
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Z  grafu procentuálního podílu jednotlivých území na celkové rozloze Portugalska je 

patrné, že největší prostor zaujímáAlentejo a Centro, které společně tvoří 66 % rozlohy 

Portugalska. Nejmenší podíl na celkové rozloze země má Lisboa a Algarve.  

Sociální sféra spoluvytváří podmínky pro podnikání. Výsledky podnikání se pak 

promítají do životní úrovně obyvatel a ovlivňují celkové sociální klima společnosti. Kvalita 

života v regionech je ovlivňována mnoha faktory, které se navzájem podmiňují.  

Oddělit od sebe ekonomické a sociální faktory je nejen v teorii, ale i v praxi velmi 

nesnadné. Každý jev zpravidla zahrnuje obě tyto dimenze a záleží na úhlu pohledu, který pro 

daný účel převáží. Analýza sociálních faktorů a demografického vývoje je důležitým 

podkladem pro rozbor dalších, převážně ekonomických trendů. 

V rámci EU je velmi sledovaným ukazatelem regionální HDP/ob. v porovnání s 

průměrem v EU27. Jedná se o indikátor pro alokaci dotací udělovaných v rámci regionální a 

strukturální politiky podle stanoveného Cíle 1. Na tyto dotace mají nárok regiony NUTS 2, 

jejichž HDP činí méně než 75 % průměru HDP/ob. Evropské unie. Burgenland patří 

konkrétně mezi regiony, které jsou způsobilé pro financování v rámci Cíle 1 - Konvergence, 

pokud by práh zůstal na úrovni 75 % HDP na obyvatele EU-15, a nikoliv EU-25, pro které byl 

zaveden přechodný režim, v jehož rámci se financování snižuje postupně 
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4 Vnější ekonomické prostředí 

Další částí, kterou se bude práce zabývat, je Vnější ekonomické prostředí.Vní bude 

představena destinace Portugalsko,především zpohledu cestovního ruchu a ekonomické 

situace země. Bude zmíněnaorganizace Turismo de Portugal, která má na starosti propagaci 

země nejen na území Portugalska ale i vzahraničí. Protože se jedná o Vnější ekonomické 

prostředí  součástí je taképrezentace výsledků dotazníkového šetření a analýza SWOT. Jak je 

Portugalsko propagovánona našem území,shromážděné informace jsoupodkladem ke 

stanovení návrhů, jež jsou předmětem čtvrté části této práce.  

Portugalskou ekonomiku je možno charakterizovat jako otevřenou a vzájemně 

propojenou s trhy EU. Členství Portugalska v mezinárodních společenstvích, organizacích a 

institucích, např. EU, EMU, OECD, WTO a v řadě dalších, je zárukou, že portugalská 

ekonomika funguje standardně. Je však nutno mít na paměti, že patří mezi méně vyspělé 

ekonomiky EU, což se naplno projevuje v posledních letech, kdy se země potýká s vleklou 

ekonomickou krizí a je ostře sledována vnějším prostředím v souvislosti velmi 

problematickým vývojem veřejných financí, který vyvrcholil žádostí o záchranný finanční 

program, který od poloviny roku 2011 poskytován EK, ECB a MMF. 

Vstup Portugalska do Evropských společenství v r. 1986 byl spojen s výraznými 

ekonomickými změnami podobnými těm, kterými prošla a dodnes prochází Česká republika. 

Finanční injekce ze strukturálních fondů byly hlavně využity na krytí investičních projektů a 

programů, které byly zaměřeny na rozvoj infrastruktury, zlepšení průmyslových struktur a 

modernizaci v sektoru zemědělství a rybolovu. Portugalsko od svého vstupu v roce 1986 

využilo prostředky kohezního a strukturálních fondů, které představovaly 2 – 3 % ročního 

HDP země. Význam podpory EU v období od roku 1981 prakticky až do současnosti 

nespočíval jenom ve finančním rozměru, ale především v transformaci celého řízení, kterou si 

vynutily požadavky a nařízení unie.  To vedlo na jedné straně k změně řízení státní správy a 

na druhé straně ke změně přístupu podnikatelských subjektů. Tímto způsobem byl realizován 

pokrok v oblasti životního prostředí, veřejných kontaktů a v oblasti hospodářské soutěže, 

který napomohl k prezentaci kvalitních projektů a programů podporovaných ze strukturálních 

fondů a kohezního fondu. Tento boom byl provázen nárůstem deficitu veřejných financí a 

veřejného dluhu. V roce 2001 dosahoval deficit veřejných financí 4,1 % HDP a dluh 59 % 

HDP, v roce 2010, tj. před vynucenou intervencí ze stran tzv. troiky (EK, ECB a MMF) to 

bylo již 7,3 % HDP resp. 87% HDP. Čísla jsou i přes provádění záchranného finančního 
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programu stále vysoká; v roce 2012 dosáhl deficit veřejných financí 6,6 % HDP a veřejný 

dluh již 120 %. 

Výraznou roli v portugalském hospodářství hrají malé a střední podniky, kterých je 

cca 95 %. Po roce 1976 došlo k privatizaci řady státních podniků a privatizace probíhala za 

účasti zahraničního kapitálu, protože portugalské podniky byly podkapitalizované. Tento jev 

má svůj historický základ ve skutečnosti, že zahraniční investice směřovaly především do 

velkých společností a naopak portugalský kapitál mířil do podniků malé a střední velikosti. 

Na tvorbě zaměstnanosti se malé a střední podniky podílejí asi 80 % a na vývozu asi 60 %.  

Tento charakteristický rys portugalského hospodářství se projevuje také v možnostech 

a formě portugalských investic v zahraničí. Skutečnost, že výrazná část velkých 

portugalských firem je součástí nadnárodních celků, a proto není ve svém investičním 

rozhodování zcela nezávislá, omezuje možnost portugalské ekonomiky investovat v zahraničí.  

Hlavními portugalskými investory jsou proto banky a ty domácí firmy, které prošly 

úspěšnou privatizací a jsou dostatečně kapitálově silné, tzn. především firmy z oblasti 

veřejných služeb, stavebnictví atd. Investice do jiných oborů jsou doménou právě malých a 

středních podniků, které jsou sice velmi flexibilní ve svém rozhodování, ale narážejí na 

bariéru nedostatečného kapitálového vybavení. Tyto výchozí podmínky se odrážejí také v 

objemu a odvětvové struktuře portugalských investic v České republice, které nedosahují 

absolutní výše investic jako v sousedním Polsku, jsou ale podstatně diversifikovanější. 

V pořadí z hlediska tvorby nominálního HDP na 1 obyvatele je Portugalsko na 38. 

místě na světě, na 26. místě v rámci zemí OECD a na 19. místě v rámci zemí EU. Rating 

úvěrového rizika Portugalska zažil především v roce 2011 několikanásobný propad, agenturou 

Standard &Poor`s byl postupně snížen z A+ až na BB, agenturou Fitch z původního  AA na 

BB+, Moody´s revidovala rating na Ba3 z původního hodnocení A1 (stavy ratingů v dubnu 

2013). Snižování ratingu se v případě Portugalska projevilo zdražením obsluhy zahraničního 

dluhu řádově až o několik miliard euro a následnou žádostí o intervenci ze strany EK, ECB a 

MMF. Obdobný proces snižování ratingu zažily také portugalské bankovní domy. 

Hrubý domácí produkt na obyvatele v Portugalsku před vstupem do EU představoval 

55 % průměru EU. V roce 2011 činil (po mírném poklesu) 77 %. 
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4.1 Strategický plán 

PlanoEstratégicoNacional do Turismo je oficiální název této vládní iniciativy, která 

byla vyvinuta pod záštitou Ministerstva hospodářství a inovací a má sloužit jako základ pro 

provádění řady iniciativ zaměřených na podporu udržitelného růstu národního cestovního 

ruchu v následujících letech a vedení činnosti portugalského Národního úřadu pro cestovní 

ruch, jako klíčového veřejného orgánu tohoto sektoru.  

Turismus je jedním z klíčových sektorů portugalské ekonomiky a jeho váha v 

posledních letech začala stoupat. Přesto však Portugalsko ztratilo svůj podíl na mezinárodním 

trhu, a je v současné době závislé na výjezdovém cestovním ruchu a na výkonu tří regionů 

(Algarve, Lisabon a Madeira), a je také stále ovlivněno vysokou mírou sezónnosti a 

omezením, pokud jde o letecké spojení19.  

Odvětví musí dosáhnout trvalého růstu, nad evropským průměrem, a to zejména z 

hlediska výnosů. Na mezinárodním trhu Portugalsko usiluje o dosažení těchto úrovní ročního 

růstu: 5%107 co se týče počtu turistů, rostoucí na 20 milionů turistů v roce 2015, a asi 9% roční 

růst výnosů, rostoucí na více než 15 miliard € v roce 2015, tedy 47 zdvojnásobení současné 

úrovně obratu. Lisabon, Algarve a Porto a Sever budou regiony vytvářející absolutní podíl na 

tomto růstu, region Alantejo bude zaznamenávat meziroční růst kolem 11%. Tímto způsobem 

bude cestovní ruch pozitivně přispívat k hospodářskému rozvoji země a v roce 2015 bude 

představovat více než 15% HDP a 15% celkové zaměstnanosti země
20.  

Bylo vybráno 21 trhů, zahrnujících také domácí trh a byly rozděleny do tří skupin 

podle závislosti na jejich růstovém potenciálu Portugalska a konkurenční pozici:  

 Strategické trhy – Portugalsko, Velká Británie, Španělsko, Německo a Francie, které 

by měly být hlavní součástí propagace a měly by zaručovat významný přínos pro 

cestovní ruch a stimulovat relativní růst v období mimo sezónu; 

                                                 

19Turismo de Portugal. Aboutus. [cit. 2013-03-14] Dostupné z: 
<http://www.turismodeportugal.pt/english/TurismodeportugalIP/AboutUs/Pages/AboutUs.aspx> 

20Turismo de Portugal. NationalStrategicPlanforTourism. [cit. 2013-03-14] Dostupné z: 
<http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/conhecimento/planoestrategiconacionaldoturismo/An
exos/PENT%20VER%20INGLES.pdf> 
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 Trhy, které mají být rozvíjeny – země Skandinávie, Itálie, Spojené státy americké, 

Japonsko, Brazílie, Nizozemsko, Irsko a Belgie – zde je snaha o dosažení absolutního 

růstu;  

 Diverzifikační trhy – Rakousko, Švýcarsko, Rusko, Kanada, Polsko, Česká republika, 

Maďarsko a Čína – zde je cílem zvýšit podíl na příjezdu, a zároveň posílit znalost 

destinace Portugalska.  

Portugalsko na základě přírodních a kulturních předpokladů svých regionů vytvořilo 

10 strategických produktů cestovního ruchu – Slunce a moře, Kultura a krajina, City Break, 

MICE, Příroda, Námořní turismus, Zdraví a wellness, Integrované resorty a residenční 

turismus, Golf a Gastronomie a vína.  

Co se týče propagace, je zapotřebí inovovat a zasahovat na cílový segment na 

zahraničních trzích. Větší důraz by se měl klást na distribuční kanály jako je internet a 

proaktivní spolupráci s dalšími subjekty cestovního ruchu. Účinnost tohoto by měla být 

zvýšena také usnadněním vzájemné spolupráce mezi organizací a státem, měly by být 

podporovány aktivity na výzkumu a vývoji, a přijímat inovativní a moderní postupy s cílem 

zvýšit svou konkurenceschopnost v tomto oboru.  

Na období let 2007 – 2015 si Portugalsko zvolilo strategickou vizi, a to stát se jednou 

z nejrychleji rostoucích destinací v Evropě a to díky rozvoji založeném na posílení nabídky a 

konkurenceschopnosti, která pomáhá transformovat cestovní ruch na jeden z hlavních řídících 

prvků národní ekonomiky. 21 

 

4.2 Portugalsko a Česká republika 

Portugalsko nepatří mezi hlavní vyhledávané destinace českých turistů. Portugalsko 

nefiguruje ani v prvních 15 nejvyhledávanějších zahraničních destinací v roce 2011, ve 

kterých Češi rádi tráví svůj volný čas. Podle statistiky v roce 2011 nejvíce cestovali do 

Chorvatska (793 000 turistů), Itálie (563 000), Slovenska (535 000), Řecka (318 000) a 

Rakouska (261 000). Ve vyhledávání letních dovolených dávají přednost raději destinacím 

známějším a již vyzkoušeným, jako jsou Řecko, Turecko, Bulharsko, Tunisko a Itálie, jejichž 

                                                 

21
Pousadas de Portugal. TheconceptofthePousadas. [cit. 2013-05-06] Dostupné z: 

<http://www.pousadas.pt/historic-hotels-portugal/en/corporate/pages/welcome.aspx> 
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poptávka tvoří 64% z celkového prodeje firstminute zájezdů 22na léto 2013. Stejný zdroj na 

druhou stranu uvádí, že pro letošní sezónu se zvýšila nabídka hotelů v několika destinacích, 

mezi nimiž dominuje také Portugalsko.  

Podle portugalských statistik v roce 2012 přijelo do země okolo 7,7 milionů zahraničních 

turistů, což oproti roku předchozímu činí nárůst o 3,9%111. Nejvíce vyhledávají zemi turisté 

ze Spojeného království, Španělska, Německa, Francie a Brazílie. Češi se „vyšplhali“ až na 

15. místo v návštěvnosti této destinace. V roce 2011 navštívilo Portugalsko na 28 tisíc českých 

turistů, s počtem zhruba 110 tisíc přenocování a přispěli tak 16,9 miliony eur, čímž se zařadili na 

25. místo mezi hlavní zdrojové země Portugalska. Hlavním cílovým regionem, který Češi 

navštívili, byl ostrov Madeira s podílem necelých 57% a oproti roku minulému se návštěvnost 

zvýšila o plných 60%. Dalšími oblíbenými regiony jsou Lisabon s podílem 19,5%, tady však 

zaznamenal naopak pokles oproti roku 2010 a to o 5,7%. Jih země23, region Algarve, tvořil 9,5% 

podíl, Střed 3,9%, Azory 3,4% zaznamenávající přírůstek 57% oproti roku loňskému, a region 

Alentejo s 0,7%.  

Ze statistik, které vypracovalo Turismo24 de Portugal v červnu roku 2009můžeme 

vyvodit určité zvyklosti v chování českých turistů v Portugalsku. Informace se sice datují k 

roku 2008, avšak pro naše potřeby budou postačující jako určitý náznak a pro hrubou 

představu o situaci na portugalském trhu cestovního ruchu.  

Kromě pobytových zájezdů jsou hlavními nabízenými produkty především poznávací 

zájezdy ve formě tzv. eurovíkendů nebo okruhů čítajících hlavní turistická místa po celé zemi, 

někdy spojená s návštěvou Španělska. V nabídkách také figurují golfové zájezdy nebo pobyty 

určené pro seniory. Hlavními destinacemi jsou Madeira, Algarve a Lisabon.  

                                                 

22
Eurozprávy.cz. Zájezdy "firstminute" lákají. Kam Češi nejvíce cestují. [cit. 2013-03-27]Dostupné z:  

<http://cestovani.eurozpravy.cz/cestovky/63151-zajezdy-first-minute-lakaji-kam-cesi-nejvice-cestuji/ 
23

Turismo de Portugal. Os resultados do Turismo. [cit. 2013-03-15] dostupné z: 

<http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/ProTurismo/estat%C3%ADsticas/an%C3%A1lisesestat%

C3%ADsticas/osresultadosdoturismo/Anexos/2012%20-%20Os%20resultados%20do%20Turismo.pdf> 

 
24

Turismo de Portugal. Dossier de Mercado. [cit. 2013-03-15] Dostupné z: 
<http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/ProTurismo/mercados/avalia%C3%A7%C3%A3odemerc
ados/Documents/Dossier%20R%20Checa_Junho%202009.pdf> 
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4.3 Zhodnocení vývoje, předpověď dalšího vývoje 

Rok 2012 byl ve znamení přetrvávající ekonomické krize a snahy vlády zvrátit 

nepříznivý vývoj veřejných financí a podpořit tak mezinárodní kredibilitu země. Vláda 

preiméra Pedra PassoseCoelha prováděla další dílčí reformní kroky, ke kterým se země 

zavázala v memorandu s věřitelskou Troikou (EK, ECB, MMF) v roce 2011, na jehož základě 

byla Portugalsku poskytnuta pomoc ve výši 78 mld. EUR. EU se na pomoci podílí ze dvou 

třetin, zbylých 26 mld. EUR poskytuje MMF. 

Veškeré úsilí vlády, které bylo představiteli Troiky během pravidelných čtvrtletních 

hodnocení provádění reformního programu pozitivně hodnoceno, se však v roce 2012 vlivem 

mj. i nepříznivé vnější ekonomické situace neukázalo jako dostatečné. HDP propadl o 3,2 %, 

na čemž se podílel citelný propadu soukromé spotřeby i snížená dynamika exportu, který 

v posledním čtvrtletí roku poprvé od roku 2009 dokonce poklesl. 

Na nedobrých výsledcích se kromě recese v zemích eurozóny podepsaly i opakované 

stávky v přístavech či u národního leteckého dopravce TAP Air Portugal. Nadále dochází i 

k poklesu investiční aktivity, byť se jeho tempo meziročně znatelně snížilo z 24,1 % ve 4. 

čtvrtletí 2011 na 2,6 % ve stejném období roku 2012. Na rozdíl od předchozích krizových let 

obyvatelstvo v roce 2012 vůbec poprvé hledalo úspory i při nákupu primárních statků – jeho 

výdaje na potraviny meziročně poklesly o 0,4 %. Soukromá spotřeba, která v PT tvoří velmi 

významnou část HDP – 63,6 %, byla v roce 2012 na stejné úrovni jako v roce 2003. 

Vleklá krize má devastující účinky na zaměstnanost. Jen v roce 2012 přišla PT 

ekonomika o 205,6 tis. pracovních míst (pokles o 4,2 %). Průměrná nezaměstnanost dosáhla 

výše 15,7 %, což bylo o 0,2 % více, než kolik očekávala vláda a MMF. Velmi tíživým 

problémem zůstává především nezaměstnanost mladých lidí do 25 let, která vzrostla z 30,1 % 

na konci roku 2011 na 37,3 % koncem roku 2012. Dlouhodobá nezaměstnanost dosahovala 

v roce 2012 již 54 %. Na konci roku 2012 čítala portugalská pracovní síla 4,656 mil. osob, 

což bylo nejméně od roku 1996. 

Pro rok 2013 je očekáván další pokles HDP o cca 2 % a nezaměstnanost by se měla přiblížit 

hranici 19 %. Míra nezaměstnanosti v Portugalsku ve třetím čtvrtletí klesla na 15,6 procenta. 

Snížila se tak druhé čtvrtletí v řadě a nižší byla i meziročně. Ukázaly to dnešní údaje tamního 

statistického úřadu. Portugalská ekonomika se však stále nachází v recesi a míra 

nezaměstnanosti stále patří k nejvyšším v Evropě.  
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Podle analytiků je to další známka toho, že se země vzdaluje vleklé recesi. Ve druhém 

čtvrtletí činila míra nezaměstnanosti 16,4 procenta a v loňském třetím čtvrtletí 15,8 procenta. 

V prvních třech měsících letošního roku byla ještě na rekordních 17,7 procenta.  

Údaj za letošní třetí čtvrtletí překonal očekávání ekonomů. Míra nezaměstnanosti v 

Portugalsku ale nadále patří k nejvyšším v Evropě. Česká nezaměstnanost se pro porovnání v 

září pohybovala na 7,6 procentech.  

Portugalská ekonomika se nachází v nejdelší recesi od sedmdesátých let. Vláda je nucena 

zavádět úsporná opatření, aby splnila podmínky záchranného úvěru v objemu 78 miliard eur 

(zhruba dva biliony Kč), na kterém se v roce 2011 dohodla s Evropskou unií a Mezinárodním 

měnovým fondem (MMF).  

Podle odhadů Evropské komise by portugalská ekonomika měla ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 

tohoto roku stagnovat. Pro příští rok Brusel Portugalsku předpovídá hospodářský růst, někteří 

ekonomové ale varují, že velké výdajové škrty v rozpočtu na příští rok by mohly stav 

ekonomiky opět zhoršit.  

Přestože věřitelská Troika již dvakrát revidovala stanovené rozpočtové cíle směrem 

vzhůru, je možné, že ani v roce 2013 se cíl deficitu veřejných financí ve výši 5,5 % HDP 

nepodaří splnit. 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce je věnována tématu ekonomický vývoj regionu soudržnosti v 

Portugalsku. Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat sociální a ekonomické disparity 

mezi jednotlivými regiony NUTS 2 a porovnat jejich vývoj. 

Regionům na úrovni NUTS 2 odpovídají v Portugalsku, které také plní samosprávnou 

funkci. I přesto, že Portugalsko patří mezi velmi vyspělé státy, existují mezi regiony podstatné 

rozdíly v sociální i ekonomické oblasti.  

Analýza sociálních disparit byla zaměřená především na nezaměstnanost, populační 

strukturu a životní úroveň v regionech. Demografický vývoj je v regionech příznivý.  

Pro charakteristiku disparit v životní úrovni obyvatel byl použit ukazatel 

disponibilního příjmu na obyvatele. Za povšimnutí stojí porovnání výše a disparit v roce 2000 

a v roce 2008. Sledování vývoje ekonomických disparit bylo zaměřené především na HDP, 

zaměstnanost a nezaměstnanost. Po vstupu do Evropské unie je v Portugalsku zaznamenán 

výrazný růst ekonomické úrovně. Z hlediska výkonnosti ekonomiky můžeme regiony rozdělit 

na nadprůměrné, průměrné a podprůměrné. Mezi regiony s nadprůměrným HDP/ob. řadíme 

Madeira a Alentejo. Oba regiony převyšují hodnotu 25 000 EUR. Do kategorie průměrného 

HDP/ob. s hodnotou nižší než 25 000 EUR řadíme ostatní zbylé regiony. 

Mezi nejsledovanější statistické ukazatele patří vývoj míry nezaměstnanosti. V roce 

2009 je patrné vyrovnávání těchto disparit. Ekonomická krize v roce 2008 se projevila na 

růstu míry nezaměstnanosti v roce 2009 u všech regionů.  

Vyrovnávání a snižování disparit patří mezi oblasti velice problematické a dlouhodobé 

a v Evropské unii se tato problematika řadí k hlavním tématům. Jednotlivé spolkové země se 

od sebe liší rozdílnou geografickou a populační strukturou, což má výrazný vliv na vývoj a 

stav v sociální a ekonomické sféře.  

Ze závěrečného shrnutí je jasné, že disparity mezi portugalskými uzemními celky 

existují, ale také lze vysledovat, že v mnoha oblastech dochází k jejich snižování, což značí o 

pozitivním rozvoji jak v ekonomické, tak i v sociální sféře.
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