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1. Úvod  

Konkurenceschopnost je v současné době velmi často skloňovaný pojem. Stal se 

jedním z hlavních cílů tvůrců hospodářských politik. Státy i nadnárodní uskupení mezi 

sebou svádí nekonečný boj o konkurenceschopnější ekonomiku. Ani Evropská unie nestojí 

stranou tohoto závodu. Usiluje o to být konkurenceschopnější a dlouhodobě rostoucí unií. 

Nabízí se otázka, zda by přijetí některé ze současných kandidátských států EU tuto snahu 

nebrzdilo, potažmo jaké jsou silné a slabé stránky těchto ekonomik. A to je právě 

problematika, která je předmětem této diplomové práce.  

Cílem této diplomové práce je definovat různé přístupy k pojmu 

konkurenceschopnost a k jejímu měření, na základě makroekonomických dat a 

multikriteriálních měření pak zhodnotit silné a slabé stránky konkurenceschopnosti 

vybraných kandidátských zemí EU, jimiž je Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 

Černá Hora, Srbsko a Island. Pro dosažení cílů práce bude postupováno od teorie k empirii. 

Druhá kapitola bude zpracována metodou teoretické explorace definice pojmu 

konkurenceschopnost. Třetí kapitola bude také obsahovat metodu teoretické explorace 

způsobů měření konkurenceschopnosti. Ve čtvrté kapitole bude použita komparativní 

metoda a v páté kapitole bude převažovat metoda indukce.  

Diplomová práce je strukturovaná do pěti kapitol. První a pátá kapitola jsou úvod a 

závěr.  Ve druhé kapitole budou představeny různé přístupy k definici 

konkurenceschopnosti. Nastíněn bude také historický vývoj názorů, které pomohly utvořit 

moderní a kompletní koncept konkurenceschopnosti. V závěru této kapitoly bude 

zamyšlení nad smysluplností zkoumání konkurenceschopnosti na nadnárodní úrovni.  

Třetí kapitola bude pojednávat o způsobech měření konkurenceschopnosti. Budou 

blíže rozebrány jednotlivé indikátory, které vypovídají o makroekonomické 

konkurenceschopnosti. Dále se práce zaměří na hodnocení konkurenceschopnosti pomocí 

ratingu a multikriteriálních ukazatelů. V této práci bude blíže přiblížen Globální index 

konkurenceschopnosti a Globální inovační index.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na hodnocení silných a slabých stránek 

konkurenceschopnosti vybraných kandidátských států EU. Aby bylo možné lépe 

porozumět souvislostem stavu těchto ekonomik, tak v první části této kapitoly, je 

představena jejich stručná historie. Následuje představení základních makroekonomických 
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ukazatelů jednotlivých zemí. V další části jsou indikátory hodnotící makroekonomickou 

konkurenceschopnost států. Hodnocení pokračuje mikroekonomickými indikátory, jejichž 

výsledky jsou podstatné pro podnikatele, kteří by v těchto státech uvažovali o podnikání. 

Následuje posouzení ratingů daných zemí a rozbor ekonomik na základě multikriteriálních 

ukazatelů.    
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2. Pojetí konkurenceschopnosti v ekonomické teorii 

Konkurenceschopnost lze sledovat na několika úrovních. Do 80. let 20. století se 

hovořilo o konkurenceschopnosti spíše na podnikové úrovni. Mikroekonomická 

konkurenceschopnost je nejsnadněji definovatelná. Podnik je považován za 

konkurenceschopný tehdy, jestliže je schopen udržet se na trhu a nejlépe pokud dokáže 

zvyšovat svůj tržní podíl. Zároveň musí plnit závazky vůči svému okolí: zaměstnancům, 

dodavatelům, státu, bankám, akcionářům, atd. Za základní zdroj konkurenceschopnosti 

podniku je považována cenová konkurence a konkurence kvalitou. Třetím zdrojem 

konkurenceschopnosti je jeho postavení na trhu a schopnost ovlivňovat podmínky, za nichž 

svůj produkt nebo služby nabízí (Klváčová, 2007).  

Další úrovní konkurenceschopnosti, se kterou se často setkáváme v literatuře, je 

mezoúroveň – tu představují města a regiony. Tuto úroveň definujeme zvlášť, protože 

města a regiony nelze chápat pouze jako agregace firem, které na jejich území působí, ani 

není vhodné zjednodušit národní přístup na rovinu regionů a měst. Vysledovat jde ale obě 

tendence. Pokud vyjdeme z konkurenceschopnosti firem, tak lze říci, že 

konkurenceschopnost regionu předpokládá přítomnost takových firem na území regionu, 

které jsou schopny soustavně a se ziskem vyrábět produkci, která splňuje požadavky 

volného trhu, co se týče kvality, ceny. atd. (Martin, 2004). Tato definice je však 

nedokonalá, protože předpokládá, že region a firmy sledují stejné cíle, což nemusí být 

skutečností.  

Martin (2004) představil i definici, která má blízko k makroekonomickému přístupu 

a v té je řečeno, že konkurenceschopnost je schopnost regionální ekonomiky optimalizovat 

své vnitřní zdroje za účelem konkurence a prosperity na národním a globálním trhu a za 

účelem adaptace na změny na těchto trzích. Tato definice má však také své omezení. 

Rozdíly mezi regionem a celou ekonomikou je značný, např. region nemá takovou 

možnost ovlivňovat mechanismy mezinárodního obchodu
1
, jako národní ekonomika. Také 

mobilita výrobních faktorů (kapitál, práce) mezi regiony může být pro regiony reálným 

ohrožením. 

                                                 
1
 Např. přizpůsobení směnného kurzu, úrokové míry či mzdová flexibilita.  
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Konkurenceschopnost je dále možné zkoumat na makroekonomické úrovni. Jelikož 

je konkurenceschopnost v této rovině stěžejní pro tuto práci, bude jí věnována následující 

podkapitola.  

2. 1. Makroekonomická konkurenceschopnost 

V současném globálním světě patří makroekonomická konkurenceschopnost mezi 

nejsledovanější národní charakteristiky. Růst konkurenceschopnosti je dlouhodobý cíl 

mnoha vlád a institucí, jde o jednu z jejich hlavních priorit. Nebylo tomu tak ale vždy.  

Akademičtí pracovníci, politici i zástupci podnikatelského sektoru se, podle 

Steinmetzová (2008), o tuto veličinu začali zajímat až v 80. letech minulého století. 

Důvodem byly události 70. let 20. století spjaté se strukturálními změnami a růstem nové 

konkurence na světových trzích. Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni je 

zmiňována v souvislosti s rozvojem globalizačních procesů ve světové ekonomice, a to 

především vzhledem k nárůstu silné konkurence mezi světovými ekonomickými centry. V 

oblasti výzkumu se vědečtí pracovníci zaměřili především na vztah mezi mezinárodní 

konkurenceschopností a životní úrovní obyvatel nebo ekonomickým růstem hospodářství. 

V ekonomické literatuře je nám nabízeno mnoho odlišných definic 

konkurenceschopnosti. Přestože se výklad tohoto termínu neshoduje, je možné 

vypozorovat několik úhlů pohledu na tento pojem.  

V nejužším pojetí lze konkurenceschopnosti rozumět jako komparativní pohled na 

zkoumaný subjekt (ať už firma, sektor či stát) a jeho schopnost
2
 či výkonnost

3
 prodávat a 

nabízet zboží či služby na určitém trhu (takovém, kde probíhá konkurenční střet – může jít 

jak o domácí, tak zahraniční trh) (Steinmetzová, 2008). 

V této koncepci je největší důraz kladen na vnější aspekty výkonnosti státu nebo 

regionu. Základem jsou kvalitativní a cenově-nákladové faktory, které ovlivňují vývoz 

státu. Hlavním cílem těchto přístupů je zachování či rozšíření tržního podílu země na 

mezinárodních trzích. Tuto mezinárodní konkurenceschopnost lze chápat jako schopnost 

proniknout s výrobky (či službami) na zahraniční trh a čerpat z této mezinárodní směny 

                                                 
2
 Statický přístup. 

3
 Dynamický přístup. 
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komparativní výhody (Kubišta a kol., 2009). Shodnou definici uvádí také Hindls (2003) 

v Ekonomickém slovníku.  

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se 

konkurenceschopnost týká produktivity pracovníků. Jejich produktivita může být 

ovlivněna úrovní vzdělání pracovníků, kapitálovou vybaveností země nebo nedostatečnou 

efektivitou pracovního procesu. Důležitou roli hraje celková úroveň produktivity, protože 

je to determinant příjmů ve společnosti, a tím je podstatný pro celkovou životní úroveň 

národa (Causa, 2004). OECD konkurenceschopnost definuje jako „schopnost korporací, 

odvětví, regionů, národů a nadnárodních celků generovat vysokou úroveň příjmů 

z výrobních faktorů i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni za 

současného vystavení mezinárodní konkurenci“ (Klváčová, 2007, str. 11).  

V tomto přístupu lze zaznamenat značný posun od definice výše, kde vědci, ještě na 

počátku zkoumání národní konkurenceschopnosti, neviděli takový rozdíl mezi 

konkurenceschopností na mikroekonomické a makroekonomické úrovni.  

Nutno poznamenat, že definice OECD má velice blízko k teorii komparativních 

výhod, která analyzuje úspěch zemí, které se rozhodnou obchodovat v mezinárodním 

prostředí. Model komparativních výhod se rozvíjí mezi subjekty, které mají rozdílné 

výrobní faktory a jsou strukturálně odlišné. Pokud jsou splněny předpoklady
4
 modelu 

komparativních výhod, tak je produktivita práce důležitým determinantem úspěchu 

jednotlivých ekonomik. (Soukup, 2009).  

Existují také širší pojetí konkurenceschopnosti, které zohledňuje větší množství 

determinantů. Taková definice je například pojata World Economic Forum (WEF), kde se 

konkurenceschopnost hodnotí podle toho, nakolik množina všech rozličných faktorů, 

institucí a politik ovlivňuje produktivitu země (a tím zprostředkovaně i prosperitu). 

Instituce WEF každoročně vydává multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti. Počet 

ukazatelů a zkoumaných států se každoročně zvyšuje. V poslední ročence (2013 – 2014) se 

                                                 
4
 Předpoklady modelu komparativních výhod:  

1. světová ekonomika se skládá ze dvou zemí, 

2. v každé se vyrábí dva finální statky,  

3. mezinárodní směna (i vnitrostátní) má naturální charakter,  

4. v ekonomice obou zemí se používá jediný výrobní faktor – práce,  

5. výnosy z rozsahu obou finálních statků jsou konstantní, 

6. obě země mají odlišnou produktivitu práce u výroby obou statků, mají tedy odlišnou hranici 

produkčních možností (Soukup, 2009).  
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index skládá z 114 ukazatelů pro 148 zkoumaných zemí světa (WEF, 2013). K tomuto 

indexu se ještě v dalších kapitolách vrátíme.  

Další institucí, která se zabývá hodnocením konkurenceschopnosti, a sestavuje 

multikriteriální index, je švýcarský institut International Institute for Management 

Development (IMD). IMD pracuje dokonce se dvěma definicemi. V první kratší definici se 

tvrdí, že konkurenceschopnost analyzuje, jak národy a podniky řídí všechny své 

kompetence k dosažení zisku nebo prosperity. Tato kratší definice má ovšem omezení, 

nepracuje např. se skutečností, že národy mají různou dostupnost k přírodním zdrojům 

nebo se musí vypořádávat s různým dědictvím od předchozích vlád (Garelli, 2006).  

Druhá definice je označována za akademickou a tvrdí, že konkurenceschopnost je 

taková oblast ekonomické teorie, která analyzuje fakta a metody, které formují schopnost 

národa vytvořit a udržet takové prostředí, jaké pomáhá podnikům vytvořit větší hodnotu a 

lidu přináší prosperitu (Garelli, 2006).  

Další často citovanou citací je ta od Laury D’Andrey Tyson, předsedkyně 

ekonomických poradců bývalého prezidenta USA Clintona. Říká, že 

„konkurenceschopnost naše schopnost produkovat zboží a služby, které jsou schopny 

úspěšně projít testem mezinárodní konkurence, přičemž se naši občané budou moci těšit 

z rostoucí a dlouhodobě udržitelné životní úrovně“ (Klváčová, 2007, s. 9).  

V této části druhé kapitoly jsme se pokusili analyzovat pojem 

konkurenceschopnosti, její syntézou s poznatky z několika zdrojů. Definic 

konkurenceschopnosti je takové množství, že nemohou být všechny představeny. Obecně 

ale lze říci, že nejčastěji se skládají z určení zdrojů konkurenceschopnosti, kontextu jejího 

vnímání a pohledu ekonomických teorií. Pro správné pochopení konkurenceschopnosti si 

v následující kapitole přiblížíme, na základě čeho tyto definice vznikaly.  

2. 2. Zdroje konkurenceschopnosti  

Jak bylo nastíněno v předchozí kapitole, zdroje konkurenceschopnosti chápou 

autoři různě. K ustálení současného chápání konkurenceschopnosti vedla dlouhá cesta. 

Muselo být definováno mnoho různých aspektů k získání moderních a komplexních 

konceptů. Na utváření konceptu se podíleli následující ekonomové:  
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1. Klasičtí ekonomové v čele s Adamem Smithem (1723 – 1790), ten se zabývá 

především ekonomickým růstem a zkoumá zdroje společenského bohatství. 

Tvrdí, že bohatství pochází z výroby (a také přírody) a závisí na vybavenosti 

země výrobními faktory, respektive na schopnosti tyto faktory kombinovat (na 

dělbě práce). Adam Smith přispěl také teorií absolutních výhod, která říká, že 

vyšší úrovně blahobytu bude dosaženo, pokud se země budou specializovat na 

určité zboží, které žádný obchodní partner nedokáže vyrobit s nižšími náklady 

(Sirůček, 2007).  

2. David Ricardo (1772-1823) s teorií komparativních výhod. Je to první teorie, 

která podtrhuje, že by státy měly soutěžit, a při své produkci se soustředit pouze 

na 1 komoditu, kterou jsme schopni vyrobit s relativně nejnižšími náklady 

(Sirůček, 2007).  

3. Marxističtí ekonomové, kteří zdůrazňovali dopad společensko-politického 

prostředí na hospodářský vývoj. Vznikla komunistická myšlenka, že 

ekonomickému výkonu by mělo předcházet politické rozhodnutí (Karl Marx, 

1818-1883) (Garelli, 2006).  

4. Max Weber, německý sociolog, který založil vztah mezi hodnotami, 

náboženským přesvědčením a ekonomickou výkonností země (MaxWeber, 

1864-1920) (Garelli, 2006). 

5. Joseph Schumpeter (1883 – 1950), který zdůraznil roli podnikatele jako 

důležitý faktor konkurenceschopnosti, zdůrazňuje, že pokrok je výsledkem 

inovací a technologického zlepšení (Sirůček, 2007).  

6. Robert Solow (1924 -), který studoval faktory, základní ekonomický růst v 

USA v letech 1948 a 1982 upozornil na význam vzdělání, technologické 

inovace a zvýšení know-how (Garelli, 2006). 

7. Nicholas Negroponte a četní moderní ekonomové, kteří určili pojem "znalosti" 

jako poslední vstupní faktor konkurenceschopnosti (Garelli, 2006).  

8. Na konec, Michael Porter, který se snaží shromáždit všechny tyto myšlenky do 

systémového modelu, tzv. Diamantu konkurenceschopnosti (Garelli, 2006). 

Porterův Diamant konkurenceschopnosti bude přiblížen v kapitole níže.  

Výše zmínění autoři se zabývali zdroji konkurenceschopnosti ekonomiky a 

postupnou genezí názorů dospěli k závěru, že posledním nejdůležitějším faktorem, který 

může ekonomiku posunovat stále dopředu, jsou „znalosti“. Tato skutečnost ovšem neplatí 
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pro všechny státy bez výjimky, je nutné znát stadium jejího rozvoje a správně určit 

konkurenční výhodu, kterou přiblížíme v další kapitole.  

2. 3. Konkurenční výhoda 

Pojem konkurenční výhoda úzce souvisí s konkurenceschopností. Stejně jako každý 

region, klastr, případně země mají určité konkurenční charakteristiky, které následně 

ovlivňují jejich konkurenční výhodu vůči ostatním regionům, klastrům nebo zemím. 

Konkurenční výkonnost, respektive konkurenceschopnost, ve specifických tržních 

situacích, je pak odrazem těchto konkurenčních výhod (Beneš, 2006).  

Rozlišujeme konkurenční a komparativní výhody. Komparativní výhody vychází 

z Ricardova konceptu komparativních výhod, reformulovaného Heckscherovým-

Ohlinovým teorémem – odrážejí rozdílné vybavení výrobními faktory. Teorie 

komparativních výhod představuje statický koncept, základem je statická efektivnost. 

Konkurenční výhoda naopak počítá s tím, že je možné udržovat a dále zlepšovat své 

konkurenční charakteristiky. Konkurenceschopnost, jako důsledek těchto charakteristik, je 

pak funkcí dynamické progresivity, inovací a schopnosti měnit a zlepšovat (Kitson a kol., 

2004).  

Komparativní výhody můžeme dle jejich zdroje dělit na exogenní a endogenní. 

Exogenní původ odpovídá komparativním výhodám, odráží přirozený (daný) původ výhod, 

odráží danou lokalitu a její příslušné charakteristiky. Endogenní komparativní výhoda 

souvisí spíše s vlastní činností – především tvorbou inovací a jejich komerčním využitím 

(Soukup, 2009).  

Konkurenceschopnost je v dlouhém období ovlivněna charakterem konkurenční 

výhody. Silné stránky se postupem času mohou stát slabými. Např. kopírování technologií 

může být zpočátku výhodné, je to méně nákladné než vyvíjet vlastní technologie, ale 

později to zpravidla nestačí a takové ekonomiky se neobejdou bez vlastních inovací 

(Porter, 2003). Pojďme tedy blíž představit typy konkurenční výhody.  

Prvním typem je cenově – nákladová konkurenceschopnost, kdy je ve výchozí 

fázi založena na využívání levných faktorových vstupů, jde především o faktor práce, 

energie atd. Často bývá i podhodnocena měna. Státy tak snadněji, především cenově, 

konkurují na daných trzích (Beneš, 2006). 
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Druhým typem je kvalitativní konkurenceschopnost, která je udržitelná 

v dlouhodobém měřítku a můžeme rozlišit několik jejích různých stádií.  

Konkurenční výhoda založená na efektivnosti je takovým pojítkem mezi cenově 

– nákladovou a kvalitativní konkurenceschopností. Efektivnost je zde určována 

produktivitou, ta se však neodvíjí pouze od nízké ceny výrobků, jde spíše o jejich kvalitu, a 

také efektivní výrobní postupy (Beneš, 2006). 

Rozvoj založený na inovacích je další fáze kvalitativního typu konkurenční 

výhody. Inovace jsou považovány za nejdůležitější zdroj dlouhodobého růstu (Beneš, 

2006).  

ČSÚ (2007) používá ve svých publikacích definici Evropské komise, kde se říká, že 

inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 

nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, 

pracovních podmínek a kvalifikované pracovní síly.  

Je potřeba rozlišovat mezi inovacemi a vynálezem. Zatímco vynález je první výskyt 

daného předmětu, inovace je pouze následná komercionalizace tohoto nápadu (Beneš, 

2006).  

Inovace jsou prioritou pro konkurenceschopnost, protože zlepšují procesy, což 

působí na větší efektivnost produkce, ale také se díky nim daří produkovat odlišné výrobky 

a služby, za které je na trzích možné požadovat vyšší cenu. Takové regiony a země jsou 

konkurenceschopnější než ty, které neinovují, případně inovují pomaleji. Inovace jsou 

silným vysvětlujícím faktorem v jejich výkonnosti. Platí, že firmy, které jsou úspěšné 

v inovacích, prosperují na úkor méně schopných konkurentů. Regiony a země, které 

inovují, pak zaznamenávají vyšší produktivitu a tedy i příjem a životní úroveň než ty 

neinovující. Je nutno podotknout, že nestačí pouze inovovat, je potřeba inovovat rychleji 

než ostatní. Konkurenční výhodu založenou na inovacích má tedy rychleji inovující 

subjekt, koncept tedy odpovídá dynamickému chápání konkurenční výhody (Beneš, 2006). 

Dalším typem konkurenční výhody, o kterém se začalo hovořit v posledních 

letech, je kreativní ekonomika.  

Kreativita je definována jako proces, pomocí něhož jsou myšlenky vytvářeny, 

spojovány a transformovány do věcí, které mají hodnotu. Kreativita je významným 
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zdrojem přidané hodnoty. V tomto pojetí je kreativita širším pojmem než inovace. 

Samostatná kreativita totiž vede také k umělecké a kulturní tvorbě, která nemusí mít 

komerční charakter a jejíž výsledky tudíž nemůžeme považovat za inovace v pravém slova 

smyslu. Kreativita podporuje vznik jedinečných statků a tím získává i konkurenční 

výhodu, což dokládá následující definice. Konkurenceschopnost je schopnost vytvářet 

příjmy ze zdrojů, které nemohou být snadno napodobeny. Zdroje kreativity
5
 jsou 

nepřenosné z jednoho prostředí do druhého (Beneš, 2006).  

2. 4.  Porterův Diamantový model  

Jak bylo zmíněno výše, Michael E. Porter je významným ekonomem, který se 

dlouhodobě zabývá konkurenceschopností. Ten říká, že jediný smysluplný koncept 

konkurenceschopnosti na národní úrovni je produktivita (Porter, 1998).  

Jediná cesta k produktivitě, potažmo konkurenční výhodě je přes inovace 

technologií a procesů. Inovace mohou mít mnoho forem, ale vždy jsou nutné investice do 

vzdělání stejně jako do fyzického kapitálu. Podle Portera celkovou konkurenceschopnost 

formují čtyři determinanty, které jednotlivě i jako celek tvoří prostředí, ve kterém každá 

země provozuje svá průmyslová odvětví (Porter, 1998). Na základě těch čtyř determinantů 

byl sestrojen Porterův Diamantový model, který je znázorněn na obrázku č. 2.1. 

Diamantový model vlastně ukazuje vazby mezi jednotlivými konkurenčními výhodami, 

které byly popsány výše.  

  

                                                 
5
 Zdrojem kreativity je lidský kapitál a prostředí, ve kterém se nachází (Beneš, 2006). 
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Obrázek 2.1 Diamantový model Michaela E. Portera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Porter, 1998; vlastní zpracování 

První determinant představuje faktorové vybavení. Tato skupina specifikuje 

národní vybavenost lidskými zdroji, materiálovými zdroji, kapitálem, infrastrukturou nebo 

vědou a výzkumem. Tyto faktory představují základní výhody, na kterých se později staví. 

Existují tak země s nízkou cenou práce, zemědělské země s velkým potenciálem 

zemědělské produkce, daňové ráje, kde je vysoká deregulace kapitálu, průmyslové země 

s vysokou úrovní produkčních kapacit atd. (Porter, 1998). 

Porter poukazuje na to, že ne vždy jsou tyto faktory dány. Mohou se v čase vyvíjet, 

např. nedostatečná vybavenost přírodními faktory může mít pozitivní vliv na vývoj inovací 

(Porter, 1998).  

Dalším faktorem je domácí poptávka. Popisuje aktuální stav poptávky, stejně tak i 

jeho vývoje v minulosti a předpoklady budoucího trendu. Poptávka samotná utváří a mění 

podmínky některých faktorů, má především dopad na směr inovací a vývoje produktů. 

Podle Portera je poptávka určena těmito základními charakteristikami:  

o mix – kombinace zákazníkových potřeb a požadavků,  

o rozsah a tempo růstu, 

o mechanismus transformující domácí preference na zahraniční trhy (Porter, 

1998).  
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Díky inovacím a sofistikovanější produkci v poptávaných odvětvích mohou firmy 

získat konkurenční výhodu. Země tak v některých případech může díky své domácí 

nabídce, která způsobí rozvoj určitého odvětví, skrze exporty formovat nebo spíše 

ovlivňovat preference zahraničních spotřebitelů (Porter, 1998).  

Příbuzná a související odvětví je skupina se zabývající se faktory, které 

vypovídají o stavu příbuzných nebo dodavatelských společností působících na stejném 

trhu. Mezinárodně úspěšná společnost může přinášet výhody i ostatním subjektům na trhu, 

především jejím dodavatelům. Konkurenční společnosti naproti tomu zostřují podmínky na 

trhu tím, že inovují a snaží se zlepšit své pozice na trhu skrz investice a nové postupy, jež 

jsou implementovány v jejich organizacích. Je pravděpodobné, že tento vývoj bude mít 

později pozitivní vliv na celý sektor, respektive ekonomiku (Porter, 1998).  

Strategie, struktura a rivalita - tato skupina faktorů pojednává o způsobu, jakým 

vznikají v dané zemi podniky, jakým způsobem jsou organizovány a řízeny, a v neposlední 

řadě také o domácí konkurenci. Na tomto místě je dobré zmínit kulturní aspekty, které hrají 

velmi významnou roli. V různých národech jsou faktory - jako struktura managementu, 

morálka pracovní síly, spolupráce mezi společnostmi, zvyky a další, formované odlišným 

způsobem. Takové odlišnosti vytvářejí konkurenční výhody a nevýhody (Porter, 1998).  

2. 5. Kritika konceptu konkurenceschopnosti  

Konkurenceschopnost nemá pouze své zastánce, existuje mnoho odborníků, kteří 

smysluplnost konkurenceschopnosti zpochybňují.  

Asi nejvýznamnějším světovým kritikem konkurenceschopnosti je Paul Krugman. 

Krugman říká, že už jenom přemýšlení a mluvení o konkurenceschopnosti přináší tři reálná 

nebezpečí. Prvním je možný výsledek marnotratného utrácení veřejných prostředků údajně 

ke zvýšení konkurenceschopnosti. Druhým nebezpečím je uplatňování protekcionismu a 

hrozba obchodních válek. Jako největší problém vidí možný špatný vliv na celou řadu 

hospodářsko-politických rozhodnutí (Krugman, 1997).   

Na konceptu národní konkurenceschopnosti kritizuje hlavně dvě následující 

skutečnosti:  
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1) Obtížné určení, kdy země konkurenceschopná je a kdy není. Na státní úrovni 

neexistuje žádný bod zvratu. Pokud je nekonkurenceschopná firma, ukončí 

svoji činnost a zaniká. U země nic takového neplatí, státy existovat nepřestanou.  

2) Pokud se firmy snaží zvyšovat svou konkurenceschopnost, bojují o větší podíl 

na trhu. V případě, že je firma úspěšná, tak se její tržní podíl zvýší, ale 

konkurenci naopak podíl na trhu klesne – jde tedy o hru s nulovým součtem. 

Toto neplatí pro mezinárodní obchod mezi zeměmi. Zde půjde o nenulový 

součet, protože růst produktivity jedné země a následně její lepší obchodní 

výkonnost, neprobíhá na úkor země jiné (Krugman, 1997).  

V české odborné literatuře dlouhodobě vyjadřuje kritiku konceptu 

konkurenceschopnosti Eva Klváčová nebo Jiří Malý.  

Klváčová (2007) kritizuje, že trhy, na nichž o svou konkurenceschopnost bojují 

národní státy, jsou virtuální trhy podnikatelského prostředí. Méně diplomaticky řečeno, 

trhy podnikatelského pohodlí. Jako ambici doktríny konkurenceschopnosti národních států 

vidí snahu zásadně proměnit roli státu v ekonomice – „učinit z národního státu služebníka 

podnikové sféry a přimět národní státy k soutěži o služebníka nejpracovitějšího, 

nejvěrnějšího, nejpoctivějšího (Klváčová, 2007, str. 13).“ Doktrína vychází z předpokladu, 

že stát, který nejlépe pečuje o podniky na svém území, pečuje nejlépe i o blahobyt svých 

občanů. Tento předpoklad je avšak zcela mylný. Pro zahraniční investory bude přitažlivá 

země např. s krátkou zákonnou dovolenou zaměstnanců nebo nízkou daňovou zátěží 

právnických osob – to může mít za následek přenesení daňového břemena na zaměstnance 

(aby veřejné finance nevyschly) nebo snížení povinných příspěvků ze sociálního 

zabezpečení.   

Jiří Malý (2008) se ve své vědecké činnosti zabývá zkoumáním objektivnosti 

multikriteriálního hodnocení daných ekonomik. Z řady analýz, které provedl, je jasné, že 

toto pořadí lze ovlivňovat výběrem sledovaných dílčích kritérií nebo také výběrem 

sledovaných zemí, respektive prováděním agregací údajů za určité sledované země (bude 

se významně lišit vyhodnocení jednotlivé země EU oproti hodnocení Evropské unie jako 

celku).  

Z výše uvedeného tedy plyne, že vlády, které sledují umístění svých ekonomik 

v těchto žebříčcích a jejich vývoj v čase, tak by tyto informace neměly považovat za 

spolehlivé vodítko pro provádění své hospodářské politiky a pro přijímání opatření ke 
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zvyšování konkurenceschopnosti (Malý, 2008). Jak už zmiňoval Krugman, tyto opatření 

by mohly poškodit celou ekonomiku státu.  

3. Způsoby měření konkurenceschopnosti  

Stejně jako jsou kontroverzní a rozdílné definice pojmu „konkurenceschopnost“, 

tak se autoři různí v metodách jejího měření. V názorech na měření konkurenceschopnosti 

došlo k velkému posunu. Dříve byla konkurenceschopnost ztotožňována s exportní 

výkonnosti ekonomiky, v současnosti je vymezení konkurenceschopnosti chápáno šířeji, 

přičemž je kladen důraz spíš na zvyšování příjmů obyvatel než na exportní výkonnost. 

Tyto faktory spolu pochopitelně souvisí, pokud se domácímu zboží daří uspět na 

zahraničních trzích, tak se dá předpokládat růst životní úrovně i v domácí zemi. Současné 

pojetí konkurenceschopnosti hodnotí jako konkurenceschopnou ekonomiku, ve které roste 

životní úroveň a podílí se na ní co největší podíl obyvatel. Mezi hodnotící kritéria se 

začínají počítat i sociální a ekologické faktory. Hodnocení tak velkého množství kritérií 

nejde obsáhnout jedním ukazatelem, proto se všichni zabývající se hodnocením 

makroekonomické konkurenceschopnosti snaží sestavit takovou skupinu ukazatelů, o které 

si myslí, že je o konkurenceschopnosti nejlépe vypovídající a je nejvhodnější k následné 

komparaci.  

Podle Slaného (2006) je v posledních letech trendem se při měření 

konkurenceschopnosti zaměřit na několik oblastí. Mezi první takto sledované patří cenové 

a nákladové indikátory, dalšími jsou obchodní indikátory a mnoho dalších ukazatelů, které 

bývají většinou obsaženy v multikriteriálních hodnoceních.  

Je nutné podotknout, že kromě hodnocení samotné konkurenceschopnosti je velmi 

důležité identifikovat konkurenční výhodu a pomocí ní určit sadu indikátorů, které jsou 

důležité pro rozvoj a udržení této konkurenční výhody. A pokud se bude sledovat 

dynamický vývoj těchto indikátorů, tak budou mít i vypovídající hodnotu pro 

prognózování do budoucnosti a tvůrci hospodářské politiky budou mít prostor pro opatření 

k tomu, aby konkurenční výhoda zůstala silná (Slaný, 2006).  

V následující kapitole budou popsány některé nástroje měření a hodnocení 

konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni.  
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3. 1. Cenové a nákladové indikátory konkurenceschopnosti  

Mezi klíčové, především krátkodobé, faktory ovlivňující růst nebo udržení 

konkurenceschopnosti patří vývoj cen. Význam vývoje cen na konkurenceschopnost se 

odvíjí od toho, jakou roli hrají cenově-nákladové zdroje konkurenční výhody. Obecně 

platí, že nižší náklady vedou k nižším cenám, což má pozitivní dopad na 

konkurenceschopnost. Toto tvrzení ovšem platí pouze z krátkodobého hlediska, nebo 

pokud bychom konkurenceschopnost chápali pouze z vnějšího hlediska – jako výši 

exportu.  

Jelikož v současnosti se upřednostňují spíše komplexnější chápání 

konkurenceschopnosti, tak je preferována především vyšší kvalita života, se kterou jsou 

spjaty vyšší mzdy. Pokud s výší mzdy neroste dostatečně i produktivita, tak dojde 

k negativnímu ovlivnění cenově-nákladových zdrojů konkurenční výhody (Balcarová, 

2006).  

V následující části budou diskutovány faktory konkurenceschopnosti jako vývoj 

cen, výrobních faktorů nebo reálného měnového kurzu.  

3. 1. 1. Cenový vývoj 

Sledování vývoje cen patří mezi základní makroekonomické ukazatele, svůj 

podstatný význam má také při sledování konkurenceschopnosti národní ekonomiky. Velmi 

důležité je určit správný index k hodnocení konkurenceschopnosti. 

Při hodnocení národní ekonomiky je za nejkomplexnější ukazatel považován 

deflátor HDP. Ten není založen na vývoji cen pouze spotřebního koše, ale sleduje změnu 

cen všech statků v ekonomice. Vypočítá se jako podíl nominálního a reálného HDP 

(Jurečka, 1999). Co je běžně kladem tohoto ukazatele, se pro hodnocení 

konkurenceschopnosti stává záporem. Problém je v tom, že když je košem celé HDP, tak 

do hodnocení budou vstupovat jak obchodovatelné, tak neobchodovatelné statky. Jsou zde 

tedy zahrnuty i statky, které nevstupují do zahraničního obchodu (Balcarová, 2006).  

Dalším ukazatelem cenového vývoje je index spotřebitelských cen (CPI), ten 

hodnotí cenovou hladinu na základě cen spotřebitelského koše (Jurečka, 1999). Je tedy pro 

hodnocení konkurenceschopnosti stejně nevhodný jako deflátor HDP, protože obsahuje 

také obchodovatelné, i neobchodovatelné zboží. Dalším nedostatkem CPI v souvislosti 
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s konkurenceschopností je, že zahrnuje pouze finální výrobky, což představuje značný 

problém, protože současný mezinárodní obchod zahrnuje velké množství polotovarů. CPI 

je navíc ovlivněn daněmi a maržemi obchodníků, které tento ukazatel ještě více zkreslí 

(Slaný, 2006).  

Nejvhodnějším ukazatelem se tak může jevit index cen výrobců (PPI), 

zjednodušeně se dá říct, že to je index nákladů, hodnotí vstupy do daných odvětví.  

Na tomto místě je třeba se zamyslet, jaký význam má rozlišovat zboží na 

obchodovatelné a neobchodovatelné. Na první pohled se může zdát, že nás zajímá pouze 

mezinárodně obchodovatelné zboží, protože to ovlivňuje konkurenceschopnost 

ekonomiky. Musíme si ovšem všímat i mezinárodně neobchodovatelného zboží, protože to 

přímo ovlivňuje náklady producentů obchodovatelného zboží. Záleží pak na flexibilitě, do 

jaké míry se změny cen vstupů promítnou do cen výstupů. V krátkodobém měřítku jsou 

výrobci schopni takové šoky absorbovat, ale z dlouhodobého hlediska jsou nuceni ceny 

výstupů přizpůsobit (Slaný, 2006).  

Tento jev se objevuje především v zemích, kde je velký rozdíl mezi cenami 

obchodovatelných a neobchodovatelných statků. Ten vzniká díky tomu, že cenu 

obchodovatelných statků určuje globální nabídku a poptávka, kdežto u 

neobchodovatelného zboží je cena určena střetem domácí nabídky s poptávkou. U zemí 

s nižší životní úrovní jsou tak ceny neobchodovatelných statků nižší, což se týká především 

služeb (Balcarová, 2006).  

Obchodovatelné zboží dosahuje větší produktivity práce než zboží 

neobchodovatelné, s větší produktivitou rostou i mzdy a tím i náklady výroby a ceny zboží. 

Jelikož však máme mobilitu jak pracovníků, tak i mezd, časem vzrostou ceny i u 

neobchodovatelného zboží, aniž by došlo k růstu produktivity – vznikají tak inflační tlaky. 

Vzniká zde pak Balassův-Samuelsonův efekt, jehož důsledkem je zhodnocení reálného 

měnového kurzu. K tomu může docházet jednak vzrůstem agregátní cenové hladiny 

(inflační kanál) nebo apreciací nominálního měnového kurzu (kurzový kanál) (Kučerová, 

2012). 

Pokud dojde k posílení reálného měnového kurzu především vlivem působení 

kurzového kanálu, tak dojde ke zhoršení konkurenceschopnosti, pokud díky působení 

inflačního kanálu, tak to nemusí znamenat ztrátu konkurenceschopnosti. Výše bylo 
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zmíněno, že měření inflace pomocí CPI není vhodné pro hodnocení konkurenceschopnosti, 

kvůli použití domácího spotřebního koše. Inflace ale zpravidla bývá měřena pomocí CPI, a 

pokud je taková inflace způsobena právě působením Balassova-Samuelsonova efektu, tak 

jde zpravidla o růst cen neobchodovatelného zboží, které nemají přímý negativní vliv na 

cenovou konkurenceschopnost. Mohou ji ovšem ovlivnit sekundárně (Balcarová, 2006).  

Zmíněný příklad ukazuje, že i země s vyšší inflací ještě nemusí ztrácet 

konkurenceschopnost, pokud se růst cen nedotkne klíčových exportních odvětví. 

(Balcarová, 2006).  

Závěrem lze k cenovým indexům říci, že neexistuje žádný ideální, který by přesně 

vypovídal o cenách v daných ekonomikách, proto je lepší používat více indikátorů a 

pokusit se z nich složit celkový obraz.  

3. 1. 2.  Náklady a produktivita 

Abychom dokázali správně pochopit konkurenceschopnost, je potřeba zaměřit se na 

její zdroje. Životní úroveň je totiž určována produktivitou ekonomiky, kterou určujeme 

jako hodnotu zboží a služeb na jednotku vstupu. Odvíjí se tedy jednak od hodnoty výstupů, 

ale také na efektivnosti přeměny vstupů na výstupy. Konkurenceschopnost je pak měřena 

právě přes produktivitu, protože jenom díky ní mohou být v ekonomice vysoké mzdy, silná 

měna, vysoká výnosnost kapitálu, potažmo vysoká životní úroveň (Porter, 2003).  

Měření produktivity je proto nezbytnou součástí hodnocení konkurenceschopnosti. 

Otázkou pak zůstává v jaké podobě ji měřit. Nabízí se všímat si souhrnné produktivity 

faktorů, kterou získáme z dat národních účtů. Problémem je, zda je takový ukazatel 

smysluplné sledovat. Vysoká produktivita může pochopitelně být zdrojem růstu 

ekonomiky, ale rostoucí ekonomiku nelze považovat zároveň, automaticky za 

konkurenceschopnou. (Cellini, 2002). 

Pro sledování zdrojů konkurenceschopnosti je mnohem významnější vazba 

produktivity a nákladů, potažmo ziskovost. Ale za nejpoužívanější ukazatel cenové 

konkurenceschopnosti jsou považovány náklady na jednotku práce (unit labour costs – 

ULC). Eurostat definuje náklady práce jako „… celkové náklady ze strany zaměstnavatelů 

na zaměstnaný personál. Zahrnují zaměstnaneckou kompenzaci, a to mzdy a platy 

v hotovosti a v naturáliích, příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem, 

výdaje na odborné školení, další výdaje, jako náborové výdaje a výlohy na pracovní oděvy, 
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a daně z celkové zaměstnanosti považované za náklady práce mínus různé dotace“ 

(Eurostat, 2014a). 

Je nutné zdůraznit, že nestačí, aby země měla absolutní výhodu v produktivitě, aby 

získala komparativní výhodu. Důležitý je právě poměr nákladů a produktivity. Neznamená 

tedy, že pokud v některé ekonomice jsou vysoké mzdy, tak je tato ekonomika automaticky 

nekonkurenceschopná. Země s vysokými mzdami může klidně konkurovat zemi s mzdami 

nízkými, pokud bude mít vyšší produktivitu. Pokud teda bude rozdíl mezi produktivitami 

zemí vyšší než rozdíl mezi mzdami (Balcarová, 2006).  

 Matematicky se ULC vypočítá jako podíl nominálních nákladů na pracovníka a 

produktivity práce, přičemž produktivita práce se vypočítá podíl fyzického objemu 

produkce a počtu pracovníků. Platí, že čím nižší ULC, tím vyšší konkurenceschopnost 

ekonomiky. Tento vztah platí ovšem pouze pro jeden podnik a jeden výrobek. Pro získání 

agregovaného výsledku je potřeba produkci nahradit přidanou hodnotou deflovanou 

nějakým cenovým indexem (Slaný, 2006).  

Jak již bylo uvedeno nižší ULC bude znamenat vyšší konkurenceschopnost 

ekonomiky. Pokles ULC nastane, pokud produktivita práce poroste rychleji než mzdy, a 

pokud zaměstnanost a mzdy klesají rychleji než přidaná hodnota.  

3. 2. Reálný efektivní měnový kurz   

Reálný efektivní měnový kurz (REER) je dalším ukazatelem, který se používá 

k hodnocení konkurenceschopnosti. Soukup (str. 191, 2009) reálný měnový kurz definuje 

takto: „reálný měnový kurz domácí/zahraniční měna tedy vyjadřuje množství zboží, které 

lze za jednotku domácí měny koupit v zahraničí v poměru k množství zboží, které lze koupit 

za jednotku domácí měny v domácí zemi“. 

REER se vypočítá na základě nominálního efektivního měnového kurzu (NEER), 

který je následně deflován diferenciálem cenových hladin. Vývoj REER je tedy ovlivněn 

vývojem běžného směnného kurzu a vývojem cenové hladiny (Soukup, 2009). REER 

získává podobu indexu, který pokud se zvyšuje, tak jde o jeho zhodnocování a tím pádem i 

posílení konkurenceschopnosti.  
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3. 3. Obchodní výkonnost 

V počátcích zkoumání konkurenceschopnosti se hodnotila především na základě 

podílu na světovém obchodu, v současné době se k měření používají i jiné indikátory, ale 

přesto má význam věnovat se sledování zahraničního obchodu zemí. Úspěch 

v zahraničním obchodě totiž může sloužit jako jeden ze zdrojů růstu životní úrovně, která 

je někdy ztotožňována s konkurenceschopností.  

Pro hodnocení zahraničního obchodu nestačí zkoumat pouze hodnotu vývozu nebo 

dovozu, je potřeba znát i jeho strukturu. Obyčejně bývá součástí analýzy zahraničního 

obchodu rozbor teritoriálně-komoditní struktury. Tento lze provádět na různých stupních 

podrobnosti. Existuje mnoho klasifikací, podle kterých je možné komodity členit do 

různých skupin (Slaný, 2006). V této práci budou komodity členěny podle WTO 

International Trade Statistics (ITS) (WTO, 2014b).  

3. 4. Ratingové hodnocení  

Ratingové hodnotí důvěryhodnost zemí a především schopnost splácet v budoucnu 

jejich závazky. Ratingové agentury jsou nezávislé společnosti. Nejznámější je Moody’s, 

Standard & Poor’s a Fitch. Agentury používají k hodnocení stupně, které se dělí od 

nejnižšího spekulativního až po nejvyšší investiční, konkrétní stupně jsou uvedeny 

v příloze č. 2. K těmto stupňům země přiřazují na základě hodnocení mnoha kritérií, jako 

je zadluženost veřejného sektoru, institucionální vyspělost, politická rizika a mnoho 

dalších (ČNB, 2014).  

Rating zemí je sestavován především pro investory do cenných papírů daných zemí 

nebo cenných papírů jim podřízeným institucím. Čím je rating vyšší, tím by mělo být nižší 

riziko nesplacení závazků ze strany státu. Rating současně slouží jako měřítko pro 

hodnocení ekonomické vyspělosti státu a její institucionální i politické stability, proto je 

vhodný také k hodnocení konkurenceschopnosti, všechny tyto aspekty ji ovlivňují (ČNB, 

2014).  

3. 5. Multikriteriální ukazatele 

V posledních letech jdou velmi do popředí multikriteriální ukazatele. Stejně jako je 

konkurenceschopnost chápána v širším pojetí, tak i velké množství jejích zdrojů je bráno 
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v potaz a je zkoumáno mnoho faktorů konkurenceschopnosti. Výhodou těchto žebříčků je 

komplexnost. Daní za tuto obsáhlost je používání nejen tvrdých (statistických) dat, ale i 

měkkých (dotazníkových) dat. Metodologie výpočtu indexů jsou v současnosti tak 

propracované, že se na výsledky mají velkou vypovídací schopnost.  

Sestavováním indexů konkurenceschopnosti se zabývá velké množství institucí. 

Nejznámější je Světové ekonomické fórum, kterému se budeme v této práci podrobněji 

věnovat. Druhou známou organizací sestavující hodnocení konkurenceschopnosti je 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu v Lausanne (IMD), kde každoročně vydávají 

World Competitiveness Yearbook. Dále se konkurenceschopností zabývá také Světová 

banka nebo Evropská komise.  

Kromě globálního zkoumání konkurenceschopnosti tyto organizace vydávají 

publikace, které jsou zaměřeny na konkurenceschopnost různých teritorií. Například WEF 

publikuje The Arab World Competitiveness Report nebo Africa Competitiveness Report. 

Další práce, potažmo kompozitní indikátory, pak vznikají na základě zkoumání některých 

odvětví, v této práci bude blíže přiblížen Globální index inovací (GII) (Slaný, 2006).  

3. 4. 1. Globální index konkurenceschopnosti (GCI) 

Globální index konkurenceschopnosti je multikriteriální index, vydávaný Světovým 

ekonomickým fórem, které bylo založeno roku 1971 v Ženevě. Zpráva o globální 

konkurenceschopnosti byla poprvé publikována v roce 1979, kdy bylo zkoumáno 18 států, 

od té doby se jejich počet zvyšoval, až na současných 148. Zpráva měla nejdříve přinést 

přehled a simulovat diskuzi mezi všemi zúčastněnými stranami o nejlepší strategii a 

politice zaměřené na překonávání překážek vedoucích ke zlepšení konkurenceschopnosti 

(WEF, 2013). Od roku 2005 je součástí Zprávy o globální konkurenceschopnosti také 

Globální index konkurenceschopnosti (GCI), jehož autorem je Sala–i–Martin. Do roku 

2004 byl používán index růstu konkurenceschopnosti
6
, který sestavili Jeffrey Sachs a John 

McArtur (WEF, 2013).  

 Globální index konkurenceschopnosti je sestaven jako vážený průměr subindexů, 

které dohromady tvoří údaj, který nazýváme konkurenceschopnost. Konkrétní kritéria jsou 

tematicky řazena do 12 pilířů. Všechny níže popsané pilíře jsou podstatné pro všechny 

                                                 
6
 Tento index má také zkratku GCI – Growth Competitiveness Index. Při komparaci je nutné tyto 

dva indexy rozlišovat.  
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ekonomiky, ale je zřejmé, že jsou ovlivněny různými způsoby. Nejlepší způsob, jak zlepšit 

konkurenceschopnost Kambodži není stejný jako pro Francii. To je z toho důvodu, že 

struktura jednotlivých zdrojů konkurenční výhody států je různá podle stupně 

ekonomického rozvoje dané země (WEF, 2013).  

První etapa je ekonomika řízená výrobními faktory
7
. Země soutěží na základě 

množství jejich faktorů, především nekvalifikované práce a přírodních zdrojů. Firmy 

získávají konkurenceschopnost hlavně na základě ceny a prodávají většinou základní 

produkty nebo komodity s jejich nízkou produktivitou, což se odráží v nízkých mzdách. 

Udržení konkurenceschopnosti v této fázi závisí především na dobře fungujících veřejných 

a soukromích institucích (pilíř 1), dobře vyvinuté infrastruktuře (pilíř 3), stabilním 

makroekonomickém prostředí (pilíř 3), zdravé pracovní síle, která má alespoň základní 

vzdělání (pilíř4) (WEF, 2013).  

Jak se země bude stávat konkurenceschopnější, produktivita poroste a s postupným 

vývojem budou stoupat platy. Země se bude pohybovat do fáze ekonomiky řízené 

efektivitou
8
, při které musí začít rozvíjet efektivnější výrobní procesy a zvýšit kvalitu 

výrobků, protože mzdy vzrostly a nemohou navyšovat ceny. V tomto bodě je 

konkurenceschopnost tažena vysokoškolsky vzdělanou pracovní silou (pilíř 5), efektivními 

trhy zboží (pilíř 6), dobře fungujícími trhy práce (pilíř 7), finančními trhy (pilíř 8), 

schopností využívat výhod stávajících technologií (pilíř 9) a velikostí domácího a 

zahraničního trhu (pilíř 10) (WEF, 2013).  

Nakonec se země přesunou až do fáze, kdy je ekonomika řízená inovacemi
9
, 

mzdy vzrostly o tolik, že je lze udržet na této úrovni pouze tehdy, pokud jsou podniky 

schopny soutěžit s novými a jedinečnými produkty na trhu. V této fázi musí společnost 

konkurovat tím, že produkuje nové a odlišné zboží pomocí nejmodernější produkčních 

procesů (pilíř 11) a inovují nové (pilíř 12) (WEF, 2013).  

Každému pilíři nelze přikládat stejnou váhu, jsou seskupeny do tří subindexů 

rozhodujících pro určitou fázi vývoje. Rozdělení do skupiny a různé váhy subindexů, pro 

každou fázi ekonomického rozvoje, je v tabulce č. 3.1.  

                                                 
7
 Anglicky: factor-driven 

8
 Anglicky: efficieny-driven 

9
 Anglicky: innovation-driven 
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Tabulka č. 3.1 Stupně ekonomického rozvoje podle WEF 

 

Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování 

Pro úplnost pochopení sestavování GCI je ještě potřeba vysvětlit, podle jakého 

klíče jsou země rozřazeny do skupin podle fáze jejich ekonomického vývoje. K tomuto 

rozdělení se používají dvě kritéria. První je úroveň HDP na obyvatele. Druhý ukazatel 

sleduje podíl vývozu minerálních výrobků na celkovém vývozu a předpokládá se, že země, 

které exportují více než 70 % minerálních výrobků z jejich celkového vývozu, (měřeno 

pomocí pětiletého průměru), jsou do značné míry ekonomiky založené na výrobních 

faktorech (WEF, 2013).  

Tyto tři skupiny představují subindexy ze kterých se skládá GCI. Názornou skladbu 

GCI je možné vidět v následující tabulce č. 3.2. Je znázorněno konkrétní rozdělení pilířů 

do tří skupin (zmíněných výše). Ze schématu také vyplývá, že pilíře ze skupiny základních 

faktorů jsou klíčové pro určení GCI nejméně rozvinutých států. Faktory účinnosti jsou 

zásadními pro středně rozvinuté ekonomiky a sofistikované faktory mají největší váhu, při 

sestavování GCI, u nejrozvinutějších zemí. Konkrétní váhy můžeme vidět v tabulce č. 3.1. 

   Stupně ekonomického rozvoje 

 Fáze 1: 

řízeno 

výrobními 

faktory 

Přechod 

z fáze 1 

do fáze 2 

Fáze 2: 

řízeno 

efektivitou 

Přechod z 

fáze 2 na 

fázi 3 

Fáze 3: 

řízeno 

inovacemi 

HDP na obyvatele (USD)  
<2000 

2000-

2999 
3000-8999 

9000-

17000 
>17000 

Váhy pro výrobní  
60 % 

40 – 60 

% 
40 % 

20 % - 40 

% 
20 % 

Váhy faktorů efektivity 
35% 

35 – 50 

% 
50% 50 % 50 % 

Váhy inovačních faktorů 
5 % 5 – 10 % 10 % 

10 – 30 

% 
30 % 
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Tabulka č. 3.2  Schéma Globálního indexu konkurenceschopnosti  

Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování  

Pilíře indexu konkurenceschopnosti 

1. Instituce  

První pilíř je určen jako právní a správní rámec, v němž jednotlivci, firmy a 

vlády společně vytvářejí bohatství. Nedávná finanční a hospodářská krize 

ukázala, jak je zdravé a spravedlivé institucionální prostředí potřebné. Kvalita 

institucí má silný vliv na konkurenceschopnost a růst. Ovlivňuje investiční 

rozhodování, plánování produkce a hraje klíčovou roli v rozdělování, která 

společnost ponese výhody a která ponese náklady na rozvojovou strategii a 

politiku (WEF, 2013).  

Další důležitou oblastí tohoto pilíře je vládní postoj ke svobodnému trhu, 

nadměrné byrokracii, nadměrné regulaci, korupci, nepoctivosti v zadávání 

veřejných zakázek, nedostatku transparentnosti a důvěryhodnosti, neschopnosti 

poskytnout odpovídající služby pro podnikatelský sektor. Důležitá je také řádná 
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správa veřejných financí, je potřebná k zajištění důvěry v národní podnikatelské 

prostředí, proto tento pilíř zahrnuje i indikátory, které zachycují kvalitu vedení 

veřejných financí (WEF, 2013).  

2. Infrastruktura 

Rozsáhlá a efektivní infrastruktura je důležitá pro zajištění efektivního 

fungování ekonomiky. Dobře vyvinutá infrastruktura snižuje vliv vzdálenosti 

mezi regiony, integruje vnitrostátní trh a propojuje ho s dalšími zeměmi a 

regiony. Navíc kvalita a rozsáhlost infrastruktury významně ovlivňuje 

hospodářský růst a snižuje nerovnosti a chudobu v různých regionech (WEF, 

2013).  

Efektivní způsoby dopravy – zahrnující kvalitní dálnice, železnice, přístavy a 

letiště, napomáhají podnikatelům přepravit své zboží a služby bezpečně a včas. 

Usnadňují také pohyb zaměstnanců. Další důležitou součástí infrastruktury je 

zajištění bezproblémové dodávky elektřiny bez přerušení a nedostatků. Stejně 

tak podstatné jsou telekomunikační sítě, jež umožňují rychlý a volný tok 

informací (WEF, 2013).   

3. Makroekonomické prostředí  

Stabilita makroekonomického prostředí je důležitá pro podnikání, a proto je 

podstatná i pro celkovou konkurenceschopnost země. Je pravda, že samotná 

makroekonomická stabilita produktivitu ekonomiky zvýšit nemůže, ale naopak 

je patrné, že makroekonomická nestabilita hospodářství poškozuje. Zejména 

běh fiskálních deficitů může omezit schopnost vlády úspěšně reagovat na 

výkyvy hospodářských cyklů.  

Firmy také nemohou fungovat efektivně, pokud se míra inflace vymkne 

z rukou. Zkrátka ekonomika nemůže udržitelně růst, pokud makroekonomické 

prostředí nebude stabilní.  

Je důležité si uvědomit, že tento pilíř hodnotí pouze stabilitu 

makroekonomického prostředí, nebere v úvahu způsob, jakým jsou veřejné 

finance spravovány vládou – tento kvalitativní rozměr je zachycen v prvním 

pilíři, který hodnotí instituce (WEF, 2013).  

4. Zdraví a základní vzdělání  

Zdravá pracovní síla je velmi důležitá, aby země mohla být konkurenceschopná 

a produktivní. Špatný zdravotní stav značně zvyšují náklad na podnikání – 

pracovníci často chybí nebo nepracují efektivně.  
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Kromě zdraví tento pilíř bere v úvahu množství a kvalitu základního vzdělání, 

které je v dnešní ekonomice stále důležitější. Základním vzděláním se zvyšuje 

efektivita práce každého pracovníka, kromě toho málo vzdělaní pracovníci se 

obtížně přizpůsobují náročnějším postupům výroby, proto jsou překážkou 

v rozvoji a inovacích podniků (WEF, 2013).  

5. Vyšší vzdělání a odborná příprava 

Kvalita vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy je zásadní pro 

ekonomiku, která se chce v hodnotovém řetězci posunout nad jednoduché 

postupy a produkty. Zejména dnešní globalizující se ekonomiky vyžadují, aby 

státy vychovávaly množství vysoce vzdělaných pracovníků, kteří jsou schopni 

plnit složité úkoly a rychle se přizpůsobovat měnícímu se prostředí a potřebám 

výrobního systému (WEF, 2013).  

6. Efektivita trhu zboží 

Země s efektivním trhem zboží produkují správnou kombinaci produktů a 

služeb s ohledem na jejich konkrétní nabídku a poptávku. Zdravá konkurence 

na trhu, a to jak domácí, tak zahraniční, je důležitá pro řízení efektivity trhu. 

Nejlepší možné prostředí pro směnu zboží vyžaduje minimální vládní 

intervence, které by bránili podnikatelské činnosti. Konkurenceschopnost 

snižují daňové zatížení, diskriminační předpisy týkající se přímých zahraničních 

investic nebo mezinárodního obchodu. Nedávná hospodářská krize ukázala, jak 

vysoká je vzájemná závislost ekonomik na celém světě, a jak je míra růstu 

závislá na otevřenosti trhů. Protekcionistická opatření jsou tedy považována za 

kontraproduktivní, protože snižují agregátní ekonomické aktivity státu (WEF, 

2013).  

7. Efektivita trhu práce 

Efektivita a flexibilita trhu práce je důležitá pro zajištění toho, aby byli 

pracovníci přidělení pozici, kde jsou nejefektivněji využiti. Pracovní trhy musí 

mít možnost přesunout pracovníky z jedné hospodářské činnosti do druhé 

rychle a za nízkou cenu. Efektivní trhy práce musí také zajistit jasné, silné 

pobídky pro zaměstnance a snahy o podporu meritokracie na pracovišti (WEF, 

2013).  

8. Vývoj finančního trhu  

Finanční a hospodářská krize ukázala významnost dobře fungujícího finančního 

sektoru pro ostatní ekonomické aktivity. Efektivní finanční sektor alokuje 
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prostředky uspořené občany státu, stejně jako ty, které vstupují do hospodářství 

ze zahraničí, k jejich nejproduktivnějšímu využití. Klíčovou složkou řádně 

fungujícího finančního trhu je důkladné a řádné posouzení rizika.  

Podnikové investice jsou také důležité k produktivitě, proto jsou vyžadovány 

sofistikované finanční trhy, kde má soukromý sektor k dispozici kapitál 

z řádných zdrojů (např. z bankovního sektoru). Nutné jsou také správně 

regulované burzy cenných papírů, rizikového kapitálu a dalších finančních 

produktů. Aby mohly být všechny tyto funkce splněny, bankovní sektor musí 

být důvěryhodný a transparentní. Finanční trhy potřebují vhodné regulace na 

ochranu investorů a dalších aktérů v hospodářství jako celku (WEF, 2013).  

9. Technologická připravenost  

V dnešním globalizovaném světě jsou pro firmy technologie stále zásadnější, 

aby byly schopné konkurovat a prosperovat. Tento pilíř měří hbitost, s jakou 

ekonomika přijímá existující technologie, které zvýší produktivitu 

průmyslových odvětví státu, přičemž je kladen důraz na schopnosti plně 

využívat informací a komunikačních technologií v každodenních činnostech. 

Sledováno je také, jestli jsou zaváděny výrobní procesy, které vedou ke 

zvyšování efektivity a umožňují inovace vedoucí ke konkurenceschopnosti.  

V tomto pilíři se považuje za důležité, aby firmy v dané zemi měly přístup 

k vyspělým výrobkům a byly schopné je využívat. Nehraje zde roli, že hlavním 

zdrojem technologií je zahraničí. Výzkum a vývoj nových technologií je 

posuzování až ve 12. Pilíři (WEF, 2013).  

10. Velikost trhu  

Velikost trhu má vliv na produktivitu, protože velké trhy firmám umožňují 

využívat úspory z rozsahu. Dříve měly podniky k dispozici pouze trh 

ohraničený státními hranicemi. V současné době globalizace, mezinárodní trhy 

nahrazují trhy domácí, a to zejména pro malé země. Empirické šetření jsou 

důkazem toho, že otevřenost ekonomiky je pozitivně spojena s růstem. Vývoz 

může být brán jako náhrada za nedostatečnou domácí poptávku (WEF, 2013).  

11. Sofistikace obchodu  

Není pochyb o tom, že sofistikované obchodní praktiky vedou k vyšší účinnosti 

při výrobě zboží a služeb. Obchodní sofistikovanost se týká dvou prvků, které 

jsou složitě propojeny: kvalita celkové obchodní sítě a kvalita operací a strategií 

jednotlivých firem. Tyto faktory jsou obzvláště důležité pro země ve fázi 
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vývoje. Pro tento pilíř je důležitá kvalita obchodní sítě, počet a spolehlivost 

místních dodavatelů a rozsah jejich interakce (WEF, 2013).  

12. Inovace 

Inovace mohou vzniknout z nových technologických a netechnologických 

znalostí. Netechnologické znalosti úzce souvisí s know-how, dovednostmi a 

pracovními podmínkami, které jsou používány v organizacích a jsou tedy 

z velké části v 11. Pilíři GCI. 

Ačkoli značné zisky lze získat zlepšením institucí, budováním infrastruktury, 

snižováním makroekonomické nestability nebo zlepšováním lidského kapitálu, 

všechny tyto faktory mají klesající výnosy. Aby byla udržena konkurenční 

výhoda země, tak je potřeba produkci přesunovat k aktivitám s vyšší přidanou 

hodnotou. Tento postup vyžaduje, aby prostředí, které je příznivé pro inovační 

aktivity, bylo podporováno veřejným, i soukromým sektorem. Zejména to 

znamená, že jsou nutné dostatečné investice v oblasti vědy a výzkumu, 

především od soukromého sektoru. Důležitá je existence vysoce kvalitních 

vědeckých výzkumných institucí, které mohou generovat základní znalosti 

potřebné k vybudování nové technologie. Dále je nutná rozsáhlá spolupráce 

v oblasti výzkumu a technologického vývoje mezi univerzitami a průmyslem, a 

také ochrana duševního vlastnictví,  

S ohledem na nedávné pomalé oživení a rostoucí fiskální tlaky, kterým čelí 

vyspělé ekonomiky, je důležité, aby veřejný sektor odolával tlakům na snížení 

výdajů na vědu a výzkum, který bude mít zásadní význam pro budoucí 

udržitelný růst (WEF, 2013).   

3. 4. 2. Globální index inovací (GII) 

Globální index inovací je jedním z multikriteriálních indexů, který je zaměřen na 

hodnocení inovací ekonomik.  

GII 2013 je již 6. vydání této zprávy, na kterém se podílí Cornell University, 

INSEAD a Světová organizace duševního vlastnictví WIPO
10

. Model zahrnuje 142 

ekonomik, které představují 94,9 % světové populace a 98,7 % světového HDP.  

GII se skládá z dvou subindexů:  

- subindex vstupních inovací, 
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- subindex výstupních inovací (Cornell University, 2013). 

Subindex vstupních inovací je sestaven z pěti pilířů, které představují prvky 

ekonomiky, které umožňují inovativní činnost. Jsou to instituce (1), lidský kapitál a 

výzkum (2), infrastruktura (3), sofistikovanost trhu (4), obchodní sofistikovanost (5) 

(Cornell University, 2013).  

Subindex výstupních inovací se skládá ze dvou pilířů, jež jsou výsledky 

inovačních aktivit v ekonomice. Prvním pilířem tohoto subindexu jsou znalosti a 

technologické výstupy (6) a kreativní výstupy (7) (Cornell University, 2013).  

Každý pilíř je rozdělen do dalších tří subpilířů, které se skládají z jednotlivých 

ukazatelů. Pro rok 2013 se GII skládá z 84 indikátorů a tří typů dat. Data jsou buď 

v podobě kompozitních indikátorů, tvrdých dat nebo obsahují data z názorových šetření 

WEF (Cornell University, 2013).  

Celkový GII je prostý průměr vstupních a výstupních indexů. Kromě GII se ve 

zprávě uvádí ještě Poměr inovační efektivnosti, což je poměr výstupních a vstupních 

inovací. Ukazuje, jaké množství výstupních inovací země připadá na vstupní inovace 

(Cornell University, 2013).  

3. 6. Ostatní ukazatele konkurenceschopnosti 

Konkurenceschopnost ovlivňuje velké množství faktorů, není možné každý 

indikátor představit zvlášť, ale existuje ještě jedna oblast, která by měla být zmíněna. Jsou 

to faktory, které sledují podnikatelé, když si vybírají lokalitu pro své podnikání. Zajímat je 

budou především daně, podmínky založení firmy nebo infrastruktura, takže i tyto 

indikátory představíme v následující kapitole.  

4. Komparace silných a slabých stránek vybraných kandidátských 

států EU  

Následující kapitola bude hodnotit konkurenceschopnost vybraných kandidátských 

států EU. Do analýzy není zahrnuto Turecko, protože je to několikanásobně větší 

ekonomika než ostatní kandidátské státy a jeho začlenění do komparace by bylo 

problematické. Navíc Turecko požádalo o přidružení k EHS už v roce 1959 a stále není 
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jisté, zda vůbec někdy k EU přistoupí. Argumenty proti vstupu jsou od demografických až 

po politické, nejčastěji se ovšem hovoří lidnatosti této země. V případě vstupu do EU by 

představovali nejlidnatější stát tohoto společenství, což by znamenalo jejich obrovský vliv 

na rozhodování a celé dění unie. (Euractiv, 2014a). V této práci budou tedy komparovány 

tyto státy: Černá Hora, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (BJRM) a Srbsko.  

4. 1. Charakteristika vybraných kandidátských států EU a jejich 

historie 

Než se začneme zabývat daty, tak budou přiblíženy nejdůležitější historické 

události ve vývoji vybraných kandidátských států. 

4. 1. 1. Černá Hora, BJRM a Srbsko  

Všechny tyto země (viz obrázek 4.1) leží na Balkánském poloostrově a velká část 

jejich historie je společná, proto bude jejich obecná charakteristika a historie uvedena 

v jedné subkapitole pro všechny tyto státy společně.   

Aby bylo možné správně pochopit současnou situaci na Balkáně, je potřeba se 

podívat do historie. Balkán byl vždy problémovou oblastí, docházelo zde ke střetům 

národnostním, náboženským i kulturním. Díky strategicky zajímavé poloze Balkánského 

poloostrova, který se nachází mezi Evropou a Blízkým Východem, byly státy zde ležící 

často atakovány velmocemi. Na počátku to byla Osmanská říše, poté katolické Rakousko-

Uhersko, nebo carské Rusko, za druhé světové války Německo a poté Sovětský svaz.  

Počátek problémů 

Za počátek problémů na Balkánském poloostrově se může považovat první 

balkánská válka (1912 – 1913), která měla tyto země oprostit od nadvlády Turků. Tento cíl 

se povedlo naplnit, ale vznikl problém se stanovením hranic nových států. Nebylo možné 

stanovit smysluplné hranice, protože v této oblasti docházelo k obrovskému mísení etnik a 

nikdo nechtěl být menšinou v cizím národním státě. Nemohly být obnoveny ani historické 

hranice států, protože samostatnost ztratily už ve středověku. Spory o území vedly ke 

druhé balkánské válce (1913), tato válka značně zostřila mezinárodní vztahy a vedle 

k uspíšení zahájení první světové války. Přestože balkánské armády byly většinou v první 

světové válce Rakouskem poraženy, měly státy bojující proti centrálním mocnostem 

http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/turecko-a-eu
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zajištěnou nezávislost. V roce 1918 tak vzniklo společné Království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců (od roku 1929 Království Jugoslávie) (CASSO, 2008). 

Druhá světová válka a situace po jejím skončení 

Během druhé světové války se na Balkáně odehrávaly velmi ostré střety. 

Jugoslávští a řečtí partyzáni bojovali nejen proti německým a italským okupantům, ale 

často i mezi sebou. Důvodem byly opět rozdílné politické názory na následné uspořádání 

Jugoslávie. Z boje mezi odbojovými skupinami vyšel vítězně Josip Broz Tito, který svou 

silnou osobností dokázal tlumit poválečné odstředivé tendence některých států Jugoslávie. 

V roce 1945 byla svržena monarchie a vznikla Federativní lidová republika Jugoslávie. V 

rámci Jugoslávie byly všechny nacionální ideologie potlačovány ve prospěch ideologie 

„nového jugoslovenství“. Jugoslávská federace mohla ovšem fungovat jen do té doby, 

dokud v jejím čele stát Tito, který dokázal tlumit jednotlivé agresory (Rychlík, 2010). 

Rozpad Jugoslávie 

Zlom nastal Titovou smrtí v roce 1980. Státy si opět začaly uvědomovat, že je nic 

nedrží pohromadě, navíc se začal projevovat všeobecný úpadek životní úrovně (vysoké 

zadlužení státu, vysoká inflace). Od roku 1987 zažívá rychlý vzestup Slobodan Miloševič, 

nátlakem a zmobilizováním mas se mu podařilo změnit vedení ve svůj prospěch i v 

Kosovu, Vojvodině a Černé Hoře. Díky těmto jemu nakloněným vládám a Jugoslávské 

armádě na jeho straně, byl Miloševič schopen neutralizovat vliv ostatních států 

(Chorvatska, Makedonie, Slovinska, Bosny a Hercegoviny) a prosadit tak vedoucí 

postavení Srbska ve federaci. Miloševič se v roce 1989 stává prezidentem Jugoslávie, 

současně v tomto roce dochází k pádu komunismu v Evropě. V roce 1990 proběhly 

svobodné volby, přičemž komunistické strany zvítězily pouze v Černé Hoře a Srbsku. Noví 

političtí vůdcové mají snahu jednat o konfederačním uspořádání Jugoslávie. Ekonomicky 

vyspělejší Slovinsko a Chorvatsko už se nechce nechat dál brzdit ostatními státy, a také se 

vrací problém vymezení státních území, který nikdy nebyl pořádně dořešen (Křepelka, 

2008).  

V roce 1991 proběhlo v Chorvatsku referendum, kde se velká většina obyvatel 

vyslovila pro nezávislost státu. Ve svobodných volbách vyhrálo Chorvatské demokratické 

společenství, jehož zástupce ale srbští komunisté odmítli jmenovat do federální vlády. 

Chorvatsko a Slovinsko tak 25. června 1991 vyhlásilo samostatnost – toto prakticky 
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znamenalo rozpad Jugoslávie (Švamberk, 2008a). Na území Chorvatska zůstalo asi 1,9 

milionů Srbů, kterým Chorvatsko odmítlo vyhlásit autonomii, a proto byla Srby vyhlášena 

na třetině území Chorvatska Republika Srbská krajina, která měla být nezávislá na 

Zábřehu. Začala občanská válka, ve které se Srbům do konce roku podařilo vylidnit a dobít 

třetinu chorvatského území. Na počátku roku 1992 se situace stabilizovala, Srbové 

přijímají příměří a 15. 1. 1992 všechny země Evropského společenství uznaly suverenitu 

Chorvatska a Slovinska (Casso, 2008). 

V srpnu 1995 chorvatská armáda obsadila většinu území Srbské krajiny a došlo 

k opačnému posunu obyvatel.  

V březnu 1992 proběhlo referendum o nezávislosti v Bosně a Makedonii, vznikl 

pak autonomní stát Bosensko-Srbská republika a Makedonie. Původní Jugoslávie už má 

tedy pouze dva členy – Černou Horu a Srbsko. Bosenští Srbové ale s odtržením od 

Jugoslávie nesouhlasili a hned po vyhlášení samostatnosti začali, za podpory federální 

Jugoslávské armády, ostřelovat Sarajevo. Válka se brzy rozšířila na celé území Bosny a 

Hercegoviny. Zemřelo přes 100 000 lidí. Tuto válku ukončily až Daytonské dohody na 

konci roku 1995, podepsány byly představiteli Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska. 

Dohoda řešila spory na území Bosny vznikem Republiky srbské a Federace Bosny a 

Hercegoviny (Švamberk, 2008b).  

Po stažení Jugoslávské armády Miloševič upjal svůj nacionalismus na domácí 

půdu. Začalo mu vadit Kosovo, které má drtivou většinu obyvatel albánských muslimů. 

Krvavý spor vyústil v konec Miloševičovi vlády a nové volby v roce 2000. V listopadu 

2002 se Svazová republika Jugoslávie přejmenovala na Srbsko a Černou Horu. S 

autonomií pro Kosovo se v nové ústavě ale nepočítá. Zatím je oficiálně uváděno jako 

součást Srbska (Štěpánek, 2011).  

Z bývalých federálních jugoslávských republik se naposledy oddělila Černá Hora, 

na základě referenda byla vyhlášena nezávislost 3. 6. 2006 (Švamberk, 2008b). 

Poslední územní změna na Balkánském poloostrově přišla 17. 2. 2008, kdy Kosovo 

vyhlásilo nezávislost. Současné uspořádání států po rozpadu Jugoslávie je vyobrazeno na 

obrázku 4. 1.  Nezávislost Kosova již uznalo 107 států světa, ale některé stále trvají na 

svém zamítavém postoji, je to např. Srbsko, Rusku, Řecko a další státy (Štěpánek, 2011).  

Dílčí závěr  

http://www.casso.webzdarma.cz/topic/balkan.html
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Z výše popsaných událostí lze vidět, že Balkánskému poloostrovu se neříká 

nadarmo „výbušný“. Odehrály se zde nejkrvavější střety na území Evropy od 2. Světové 

války.  

Budoucí vývoj v tomto teritoriu se jenom těžko odhaduje, především situace na 

území Kosova je nejistá. Nesnášenlivost srbských a albánských komunit je zde hluboko 

zakořeněná.  

Obrázek č. 4.1. Státy bývalé Jugoslávie   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: JERGYM, 2009 

4. 1. 2.  Island 

Island je další z kandidátských zemí EU. Je to ostrovní stát ležící v Atlanském 

oceánu. Území začali osídlovat Noři až na přelomu 9. a 10. století, tvořili panství, které se 

následně spojují a vznikají federace. Země byla rozdělena do několika územních celků, 

které řídili náčelníci. Ti se od roku 930 začali scházet na sněmu, který byl nazýván 

Althing, vznikl tak první parlament v Evropě (Jurek, 2008).  Dalším důležitým datem 

v historii Islandu je rok 1000, kdy přijali křesťanství. V roce 1262 nastal další zvrat, když 

byla země podřízena norskému králi a zařazena do lenního feudalismu. Norská nadvláda 

trvala až do roku 1380, kdy se společně s Norskem stali součástí Dánského království. 

Dánský král provedl násilnou reformaci a zavedl dánský monopol na veškerý islandský 

obchod, což mělo za následek stagnaci ekonomického i civilizačního vývoje země 

(Kadečková, 2001). 
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Až v 19. století začalo sílit národnostní hnutí, které mělo za následek částečnou 

autonomii v podobě vlastní ústavy a finanční nezávislosti. V roce 1918 Island dosáhl úplné 

nezávislosti, s Dánskem tvořil pouze personální unii – měli stejného krále. Další změna 

nastala v roce 1944, kdy se rozpadla i personální unie s Dánskem. Islanďané si v referendu 

rozhodli, že chtějí být nezávislou republikou a tak se také stalo. Následovalo období 

ekonomického růstu, problémem ale bylo vymezení zóny pro rybolov, o kterou se přeli 

převážně s Velkou Británií. Tyto „tresčí války“ zvýšily tzv. výnosné vody z 5 na 200 mil 

pro Island, mohly se tak dál naplno věnovat rybolovu, který představuje podstatnou část 

jejich HDP. Docházelo tak k dalšímu růstu ekonomiky až do roku 1992, kdy došlo 

k poklesu výnosů z rybolovu, což způsobilo ekonomickou krizi. Vláda přijala řadu 

mimořádných opatření a došlo i na devalvaci měny (Jurek, 2008). Další ekonomická krize 

zasáhla Island v roce 2008, došlo ke zhroucení finančního systému, lidé začali hromadně 

vybírat své vklady, banky nebyly schopny splácet své krátkodobé závazky, což vyústilo 

v pád měny, znárodnění bank a v citelné zhoršení životní úrovně obyvatel. Kvůli 

následkům této finanční krize se v červenci 2009 Island rozhodl podat přihlášku do EU.  

4. 2. Makroekonomická situace ve vybraných kandidátských 

státech EU  

Po přiblížení historického vývoje kandidátských států EU je nutné věnovat se 

současné makroekonomické situaci v jednotlivých státech, protože makroekonomická 

výkonnost je důležitá součást konkurenceschopnosti. Státy se snaží dosáhnout přiměřeného 

ekonomického růstu, co nejvyšší zaměstnanosti, stabilní cenové hladiny a vyrovnané vnější 

rovnováhy.  

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (BJRM) 

Ústavní název je Makedonská republika, ale Evropská unie, OSN a i Česká 

republika používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The Former 

Yugoslav Republic of Macedonia - FYROM) (MZV, 2014a).  

Vztah BJRM a EU  

BJRM uzavřela první dohodu s EU v roce 1996, kdy čerpala pomoc z programu 

PHARE. V roce 1997 dochází k uzavření další dohody, tentokrát o spolupráci, která 

vstupuje v platnost v roce 2004. V témže roce Makedonie podává přihlášku do EU, komise 
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se začala zabývat připraveností republiky pro vstup do EU a v listopadu 2005 vydala 

stanovisko, kde shledala, že Makedonie je politicky připravená na začlenění do Unie, ale 

neobstála by v konkurenci na jednotném evropském trhu. V prosinci 2005 byl Makedonii 

přiznán kandidátský statut. Pro vstup do EU musí země provést mnoho významných 

reforem. V říjnu 2013 Komise znovu doporučila zahájit přístupové rozhovory, ale díky 

přetrvávajícímu sporu Makedonie s Řeckem o název „Makedonie“, zahájení rozhovorů 

v nejbližší době nemůžeme očekávat (Euractiv, 2014b).  

Statistické údaje BJRM  

Většina statistik, které popisují určitou ekonomiku, začínají údajem o počtu 

obyvatel. Ten vypovídá o velikosti trhu země. K 1. 1. 2013 byla Makedonie 2 062 

294 obyvatel (Eurostat, 2014b). Nejvyšší zastoupení má makedonská národnost (kolem 65 

%) a pravoslavná víra (kolem 67 %) (MZV, 2014b). 

V této části práce přejdeme k hlavním makroekonomickým ukazatelům, mezi které 

beze sporu patří sledování hrubého domácího produktu. Je několik možností, v jaké 

podobě lze tento ukazatel měřit – v jeho absolutní výši, v % meziročních změn nebo 

v přepočtu na jednoho obyvatele. Data k grafu č. 4.1 jsou čerpány ze statistik Světové 

banky a uvádí meziroční míru změn HDP (World Bank, 2014a). 

Vývoj HDP je poznamenán hospodářským úpadkem 90. let 20. století, který ještě 

prohloubily mezietnické spory v roce 2001 (MZV, 2014b). Od roku 2003, dochází 

k oživení díky ukončení nepokojů, probíhající privatizaci a celkovému pozitivnímu 

globálnímu vývoji. K významnému růstu HDP došlo také v roce 2006, kdy byla dokončena 

privatizace velkých podniků, bankovního sektoru a vstoupili do ekonomiky země 

zahraniční investoři a zejména přístup vlády, kdy razantně prosazovala ekonomické 

reformy a snažila se o restrukturalizaci průmyslových odvětví (MZV, 2014b).  

Nejvyššího růstu HDP dosahuje Makedonie v roce 2007 – 6,15 %, následují dva 

roky, kdy dochází k poklesu tempa růstu HDP a v roce 2009 se dokonce tempo růstu 

dostalo do záporných hodnot (-0,92 %), takže výše HDP meziročně poklesla. Hospodářské 

oživení, které přišlo v roce 2010, pokračovalo i v roce 2011, těchto výsledků nebylo 

dosaženo díky růstu průmyslové výroby nebo exportu, ale díky neproduktivním vládním 
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výdajům do projektu Skopje 2014
11

. Největší nárůst vykazovalo stavebnictví, těžební 

průmysl, obchod, doprava (MZV, 2014b). Rok 2012 byl opět ve znamení zpomalení růstu 

HDP, přineslo ho oslabení zahraniční, i domácí poptávky. Byl zaznamenán také nový 

fenomén v podobě zadržování plateb, refundací daní a špatné platební morálky státu 

(Businessinfo, 2013a).  

Graf č. 4.1 Meziroční změny reálného HDP v BJRM v % v období 2003 - 2012 

 

Zdroj: World Bank, 2014; vlastní zpracování  

Cenový vývoj v BJRM 

Mezi další podstatné makroekonomické ukazatele patří inflace. Inflace vypovídá o 

cenové stabilitě, která ovšem podstatně přispívá ke stabilitě celé ekonomiky. Inflaci lze 

měřit také několik způsoby – deflátorem HDP, indexem spotřebitelských cen nebo 

indexem cen výrobců. Pro hodnocení konkurenceschopnosti je nejvhodnější metoda 

měření pomocí indexu cen výrobců, ale pro zhodnocení makroekonomického stavu 

ekonomiky je vhodnější použít index spotřebitelských cen – data jsou čerpána opět ze 

statistik Světové banky a jedná se o meziroční změnu CPI.  

Z grafu č. 4.2 je patrné, že cenový vývoj v Makedonii je poměrně volatilní. 

Můžeme si všimnout, že cenový vývoj se zpožděním reaguje na vývoj HDP, kdy do roku 

2008 ceny prudce rostou a následně v roce 2009 je čeká prudký pokles. V posledních 

letech existují cenové tlaky u potravin, bydlení a cen energií. Kdežto ceny oblečení a obuvi 

                                                 
11

 Projekt vlády Makedonie, jehož cílem je modernizace centra hlavního města.  
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rostou stále významně, na druhou stranu dopravné a komunikace se dočkaly zlevnění 

(makro-údaje, kandidátské země).  

Graf č. 4.2 Inflace (CPI) v % v období 2003–2012 v BJRM  

 

Zdroj: Unece, 2014c; vlastní zpracování 

Vnější rovnováha 

Dalším použitým ukazatelem makroekonomické kondice státu je saldo platební 

bilance. Platební bilance představuje peněžní vyjádření všech transakcí země s jejími 

obchodními partnery.  

Saldo platební bilance Makedonie je dlouhodobě záporné (viz graf č. 4.3). 

S nástupem hospodářské krize se tento deficit výrazně prohloubil až na -25,3 % HDP 

v roce 2008. Následovalo vyrovnávání salda platební bilance do roku 2010, kdy jeho 

hodnota činila -18,7 % HDP. Od roku 2011 přetrvává zhoršování této statistiky. Ke 

zlepšení této bilance by mělo přispět začlenění Makedonie do regionální zóny volného 

obchodu a pokračující liberalizace obchodního režimu se členskými státy EU (MZV, 

2014b). 
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Graf č. 4.3 Saldo platební bilance v BJRM v % HDP v období 2003 – 2012 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Míra nezaměstnanosti  

Mezi makroekonomické ukazatele patří také ty, které hodnotí pracovní trh. V grafu 

č. 4.4 je znázorněn vývoj míry nezaměstnanosti za období let 2003 – 2012. Makedonie 

vykazuje jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti v Evropě, i přes to, že od roku 2005 

dochází k jejímu mírnému poklesu, neklesla ani v roce 2012 pod 30 %. Odborníci však 

odhadují, že mnoho občanů je zaměstnáno v šedé ekonomice a reálná míra 

nezaměstnanosti se pohybuje kolem 20 – 25 % (MZV, 2014b).  

V roce 2012 byl příznivý vývoj tohoto ukazatele zapříčiněn zvýšením 

zaměstnanosti v průmyslu a těžbě a dobývání. Zaměstnanost mírně vzrostla také ve 

vládním sektoru, školství, zdravotnictví i zemědělství. Nejohroženějším segmentem na trhu 

práce Makedonie jsou mladí (15 – 24 let), jejich nezaměstnanost dosáhla v roce 2012 53 % 

(EU, 2012).  
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Graf č.4.4 Míra nezaměstnanosti v období 2003 – 2012 v BJRM 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Deficit, dluh 

Další důležitou oblastí, kterou je nutné sledovat pro posouzení stavu ekonomiky, 

jsou veřejné finance. Roční výsledek hospodaření vlády představuje schodek vládního 

rozpočtu. Makedonie v průběhu sledovaného období 2004 – 2012 dostáhla ve třech letech 

přebytkového výsledku hospodaření vlády. Nejvyšší přebytek vykázali v roce 2007, kdy 

tato hodnota činila 0,59 % HDP. S příchodem globální finanční krize však začal rozpočet 

vykazovat deficitní čísla. V roce 2012 byl deficit nejhlubší a to – 3, 85 %. Deficit je 

financován především z rezidentních půjček a částečně z půjček od MMF (MZV, 2014b). 

V 2012 se vláda však potýkala s nedostatkem finančních prostředků, což mělo za následek 

zpožďování plateb a tato skutečnost se promítla do celého stavu ekonomiky. I přes 

přetrvávající schodek státního rozpočtu vláda plánovala zvýšení výdajů na infrastrukturu 

nebo na sociální dávky (BusinessInfo, 2013a). 
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Graf č.4.5 Schodek vládního rozpočtu BJRM v % HDP za období 2003 - 2012 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

S deficitem vládního rozpočtu souvisí další makroekonomický ukazatel a to je 

vládní dluh. Ten představuje kumulaci všech vládních deficitů společně s deficity ostatních 

veřejných rozpočtů (World Bank, 2014). 

Z grafu č. 4.6 je patrné, že do roku 2008 měla vláda velké tendence snižovat vládní 

dluh, podařilo se jim to na hodnotu 20,6 % HDP, ale i na tento ukazatel měla vliv 

hospodářská krize a následovalo navyšování vládního dluhu až na 33, 8 % v roce 2012. 

Nutno podotknout, že tyto čísla nejsou nijak alarmující v porovnání s výsledky ostatních 

států Evropy.  

Graf č.4.6 Vládní dluh BJRM v % HDP za období 2003 - 2012 

 

Zdroj: Eurostat, 2014; vlastní zpracování  
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Černá Hora  

Černá Hora začala svou samostatnou ekonomickou politiku formovat od roku 1997, 

podařilo se zavést vlastní měnu, daňový i celní systém. Nezávislosti však Černá Hora 

dosáhla až v roce 2006 (BusinessInfo, 2013b).  

Vztahy Černé Hory a EU  

Hned po referendu o nezávislosti Černé Hory v roce 2006 se Evropská rada 

rozhodla, že bude i nadále rozvíjet vztahy s tímto nezávislým a suverénním státem. V říjnu 

2007 Černá Hora schválila změnu ústavy, která je v souladu s principy Evropské Unie. Od 

prosince 2009 mají obyvatelé Černé Hory cestovat bez víz v rámci Shengenského prostoru. 

Zemi se dařilo splňovat předvstupní podmínky, proto získala v prosinci 2010 kandidátský 

status a v roce 2012 byly zahájeny přístupové rozhovory. Zatím se podařilo uzavřít dvě 

skupiny Vědu a výzkum a Vzdělání a kulturu. Černá Hora používá měnu EURO, ale přijali 

ji jednostranně, bez dohody s EU (Euractiv, 2014b).  

Statistické údaje Černé Hory  

Stejně jako u Makedonie začneme informace o Černé Hoře počtem obyvatel, což je 

údaj, který představuje velikost trhu ekonomiky. K 1. 1. 2013 měla Černá Hora 622 

777 obyvatel (Eurostat, 2014b). Černohorců je z toho pouze kolem 45 %, Srbů kolem 30 % 

- ti stále odmítají postavení menšiny a považují se v Černé Hoře za autonomní národ 

(MZV, 2014c).  

V Černé Hoře se nejvíce obyvatel hlásí k pravoslavné víře – kolem 70 % a islámu 

kolem 15 % (MZV, 2014c).  

Hrubý domácí produkt  

Jak bylo zmíněno výše, hrubý domácí produkt je jedním ze základních ukazatelů 

stavu ekonomiky. Z grafu č. 4.7, který byl sestaven na základě dat Světové banky můžeme 

vidět pozitivní vývoj meziroční změny HDP do roku 2008, který však zvrátila světová 

ekonomická krize a růst HDP se rázem změnil v hluboký pokles, kdy v roce 2009 dosáhl 

hodnoty – 5,7 %. Následovalo oživené, které se v roce 2012 ale opět obrátilo v pokles 

tempa růstu HDP a vykazovali pokles o 0, 55 %. Tento pokles je spojen se špatnou situací 

v průmyslu, stavebnictví, bankovních a dopravních službách (EU, 2012).  
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Graf č. 4.7 Vývoj reálného HDP - meziroční změny v % v období 2003 - 2012 

 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

Cenový vývoj v Černé Hoře  

U hodnocení cenového vývoje v Černé Hoře je použit index spotřebitelských cen.  

Jak můžeme vidět v grafu č. 4.8, inflace v Černé Hoře byla ve sledovaném období 

nejvyšší v roce 2008, kdy dosáhla 9 %. Ke zmírnění tempa růstu inflace v roce 2009 

přispěla stabilizace bankovního sektoru a příliv přímých zahraničních investic, které měly 

pozitivní vliv na celou ekonomiku země. Od roku 2010 má inflace stoupající trend, protože 

v ekonomice je trvalý růst cen veřejných služeb, potravin i nápojů (EU, 2012).  

Graf č. 4.8 Inflace Černé Hory vyjádřená přírůstkem CPI k základnímu období 

(2005 = 100) v % za období 2003 – 2012.  

 

Zdroj: Unece, 2014c; vlastní zpracování  
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Vnější rovnováha  

Stejně jako u Makedonie můžeme vidět, že Černá Hora se potýká se zápornými 

hodnotami salda platební bilance, která představuje finanční vyjádření veškerých  

transferů, které přechází přes hranice státu.  

Nejhorší situace z pohledu platební bilance byla v roce 2008, kdy deficit tohoto 

účtu dosáhl 25, 3 % HDP. Od roku 2008 se daří tento deficit snižovat, až na – 18,7 % HDP 

v roce 2010, ale pak docházelo opět k prohlubování deficitu platební bilance.  

Graf č. 4.9 Saldo platební bilance Černé Hory v % HDP za období 2003 – 2012 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Nezaměstnanost  

Vysoká míra zaměstnanosti nebo nízká míra nezaměstnanosti je také jedním z cílů 

hospodářské politiky, proto je nutné seznámit se i s těmito hodnotami.  

Míra nezaměstnanosti v Černé Hoře se v období let 2003 – 2012 držela na velmi 

vysoké úrovni. Před příchodem recese se ji podařilo snížit na 16,7 %, což je ovšem stále 

nepříznivé číslo. Finanční krize pak opět zhoršila podmínky na trhu práce a míra 

nezaměstnanosti se držela těsně pod hranicí 20 %.  
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Graf č. 4.10 Míra nezaměstnanosti v Černé Hoře v % v období 2003 - 2012 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Veřejné finance 

Poslední oblastí, které se budeme věnovat, jsou veřejné finance, jejichž „zdraví“ je 

bezesporu velmi podstatné, pro stabilní, konkurenceschopnou a pro růst připravenou 

ekonomiku.  

Saldo vládního rozpočtu se většinu sledovaného období pohybovalo v záporných 

číslech, ale za upozornění stojí rok 2007, kdy Černá Hora hospodařila s přebytkem 6, 65 

%, což je neobvykle příznivý výsledek. Bohužel následovala ekonomická krize, díky které 

došlo ke snížení financí na příjmové straně a zároveň bylo nutné provádět kroky 

expanzivní hospodářské politiky. Nejhlubšího deficitu stát dosáhl v roce 2011 – 5, 45 % 

HDP. Nadále se potýkají s nízkou výkonností ekonomiky a občané volají po větších 

státních zárukách, takže se schodek státního rozpočtu v roce 2012 podařilo snížit pouze na 

-3,95 % HDP (MZV, 2014d).  
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Graf č. 4.11 Saldo vládního rozpočtu Černé Hory v % HDP za období 2003 – 2012 

 

Zdroje: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Poslední graf v této podkapitole týkající se Černé Hory znázorňuje vývoj výše 

vládního dluhu Černé Hory v % HDP. Stejně jako u předchozí charakteristiky, můžeme 

vidět nejpozitivnější výsledek v roce 2007, a to vládní dluh ve výši 27, 50 % HDP. 

V následujících letech se vládní dluh navyšoval, až na 50, 91 % HDP v roce 2012. Asi 25 

% z této částky je „domácí dluh“, 39 % připadá na zahraniční dluh (EU, 2012).  

Graf č.4.12 Veřejný vládní dluh Černé Hory v % HDP za období 2003 - 2012 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  
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Srbsko  

Srbsko je další zemí bývalé Jugoslávie, která vznikla po oddělení Černé Hory 

v červnu 2006.  

Vztahy Srbska a EU 

V roce 2003 EU se Srbskem zahájila stabilizační a asociační procesy. Jednání byla 

ale přerušena kvůli nedostatečné spolupráci Srbska. Stabilizační a asociační dohody byly 

podepsány až v dubnu 2008. V prosinci 2009 Srbsko oficiálně požádalo o vstup do EU a 

v březnu 2012 získalo oficiální status kandidátské země. Vztahy EU a Srbska jsou 

komplikovány otázkou Kosova. Kosovo v únoru 2008 jednostranně vyhlásilo 

nesamostatnost, ale Srbsko se tohoto strategického území nechce vzdát a na rozdíl od 

většiny Evropských států neuznává jeho samostatnost (Euractiv, 2014b).  

Statistické údaje Srbsko  

Stejně jako u ostatních států začneme charakteristiku státu údajem o počtu obyvatel. 

Srbsko mělo k 1. 1. 2013 7 181 505 obyvatel, což je nejvyšší počet obyvatel ze všech 

kandidátských států EU, na které se zaměřujeme v této práci (Eurostat, 2014). 80 % 

obyvatel jsou národnosti Srbské a pravoslavného vyznání (MZV, 2014e).  

Hrubý domácí produkt  

Jak bylo zmíněno výše, hrubý domácí produkt je jedním z hlavních 

makroekonomických ukazatelů. Zdrojová data pro graf č. 4.13 jsou čerpána ze statistik 

Světové banky a jedná se o meziroční změny tempa růstu reálného HDP. Srbsko 

vykazovalo nadprůměrné hodnoty tohoto ukazatele, ovšem do roku 2009, kdy se naplno 

začaly projevovat dopady světové ekonomické krize a ukazatel HDP klesl na 3, 5 %. 

V roce 2010 Srbsko opět vykazovali kladné tempo růstu HDP a to 1, 01 %. Dlouho ovšem 

tento pozitivní vývoj nevydržel, v roce 2012 se Srbsko propadlo opět do záporných čísel, 

tempo růstu HDP činilo – 1, 7. Důvodů pro tento pokles existuje hned několik. Srbsko se 

potýká s dlouhodobým poklesem domácí poptávky (již čtvrtý rok za sebou), výrazně 

klesají investice. Největší propad byl zaznamenán v zemědělství o (- 17,1 %), dále 

stavebnictví ( - 7,5 %) nebo na trhu s energiemi (- 7, 1 %). Naopak odvětví, kterému se 

daří a přispívá značnou částí k tvorbě HDP, jsou informační a komunikační technologie.  
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Graf č. 4.13 Vývoj reálného HDP - meziroční změny v % v období 2003 - 2012 

 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

Inflace  

Inflace představuje růst cenové hladiny, a protože cenový vývoj velmi podstatně 

ovlivňuje všechny subjekty ekonomiky, tak bude i u Srbska tento ukazatel uveden. Z grafu 

4.14 je patrné, že inflace v Srbsku je velmi rozkolísaná, ale i v nejnižších hodnotách 

dosahuje 6, 14 %, což je poměrně vysoké číslo.  

Graf č. 4.15 Tempo růstu inflace měřené pomocí CPI v % za období 2003 – 2012 

 

Zdroj: Unece, 2014c; vlastní zpracování  
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Nezaměstnanost  

Mezi další makroekomická data patří ty o míře nezaměstnanosti. Data jsou čerpána 

ze statistik Eurostatu, míra nezaměstnanosti je zde uváděna jako meziroční, průměrná 

procentní změna. V Srbsku je nezaměstnanost vážný problém, i v době největšího růstu, v 

roce 2008, dosahovala míra nezaměstnanosti 13, 6 %. Z grafu 4.16 je patrné, že od roku 

2008 je zaznamenán další růst nezaměstnanosti až na 23, 9 % a někteří ekonomičtí experti 

zastávají názor, že je tento údaj silně podhodnocen (MZV, 2014f). Na konci prosince 2012 

dosáhla zaměstnanost historického minima – pouze 1 716 tisíc obyvatel bylo zaměstnáno. 

Navzdory tomu, že nezaměstnanost se stále zvyšuje, ubývá lidí, kteří pobírají dávky 

v nezaměstnanosti, v roce 2012 počet těchto lidí meziročně klesl o 4, 9 %. Pokud se tyto 

statistiky budou nadále zhoršovat, tak až sociální nepokoje (EU, 2012).  

Graf č. 4.16 Míra nezaměstnanosti Srbska v % za období 2004 – 2012  

 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

Vnější rovnováha  

Vnější rovnováha vyjádřena pomocí platební bilance vypovídá o tom, že během 

celého sledovaného období se Srbsko pohybovalo v záporných hodnotách. Na podzim 

2012 zahájila výrobu automobilka FIAT, tak vzrostl vývoz o 4, 5 % za rok, vzrostl ovšem i 

dovoz o 3, 7 %, takže dopad na deficit běžného účtu platební bilance byl minimální a stav 

platební bilance na konci období činil – 16,02 % HDP (EU, 2012).  
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Graf č. 4.17 Saldo platební bilance Srbska v % HDP za období 2003 – 2012 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Veřejné finance  

Další oblast, na kterou je nutné se zaměřit, jsou veřejné finance. Nás bude v této 

chvíli zajímat, jestli vláda hospodařila s přebytkem nebo schodkem veřejných financí. Na 

grafu č. 4.18 je znázorněn značně negativní vývoj, za sledované období od roku 2005 – 

2012 byl kladný výsledek u vládního rozpočtu zaznamenán pouze jednou, a to v roce 2005 

ve výši 1, 03 % HDP. Od roku 2006 až do roku 2012 docházelo ke každoročnímu 

prohlubování deficitů vládních rozpočtů, až v roce 2012 činil deficit vládního rozpočtu 

Srbska -6, 42 % HDP.  

Na podzim 2011 byla přijata opatření ke zvýšení příjmů do státního rozpočtu, 

celkové příjmy vzrostly o 7, 9 % a to hlavně díky robustním daňovým příjmům a 

příspěvkům na sociální zabezpečení. Daňové příjmy se zvýšily o 10, 8 %, ačkoli u DPH a 

spotřební daně ještě nevstoupily v platnost všechny legislativní úpravy. Bohužel se zároveň 

zvýšily i výdaje, cca o 11 %, a to napříč všemi složkami státního rozpočtu, především 

s obrovským nárůstem dotací (cca o 40 %) (EU, 2012). Srbsko se potýkalo s akutním 

nedostatkem finančních prostředků, proto uzavřeli novou úvěrovou smlouvu s Ruskem, 

které jim poskytlo 300 mil. USD (Businessinfo, 2013c).  
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Graf č. 4.18 Saldo vládního rozpočtu Srbska  v % HDP za období 2005 - 2012 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Poslední uvedenou statistikou v této části charakteristik Srbska bude jeho vládní 

dluh. Jelikož vládní dluh představuje kumulaci všech vládních deficitů, tak je jasné, že ani 

tato statistika nebude nijak pozitivní. Nejnižší hodnoty dosahoval vládní dluh v roce 2008, 

což bylo 26, 87 % HDP, poté následovalo navyšování vládního dluhu až na 59, 04 % HDP 

v roce 2012.  

Graf č. 4.19 Vládní dluh Srbska v % HDP v období 2003 – 2012  

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  
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Island 

Poslední zemí z vybraných kandidátských států EU je Island. Polohou i 

ekonomikou zcela odlišný od ostatních zemí této skupiny. V této subkapitole se tedy 

zaměříme na makroekonomické ukazatele Islandu. Stejně jako u předešlých států začneme 

informací o počtu obyvatel, což je k 1. 1. 2013 321 857 (Eurostat, 2014b). Zastoupení 

jiných národností není tak markantní jako u balkánských států. Drtivá většina (asi 90 %) 

obyvatel ostrova tvoří Islanďané, nejpočetnější z národnostních menšin tvoří Poláci (asi 3 

% obyvatel) (MZV, 2014g).  

Vztah Islandu a EU  

Začátky spolupráce Islandu a EU se začala psát už v roce 1970, kdy se Island stává 

členem Evropského sdružení volného obchodu. V prosinci 1996 se stal součástí 

Schengenské dohody o volném pohybu osob. V červenci 2009 Island podává přihlášku do 

EU. Tomuto kroku předchází finanční a ekonomická krize v roce 2008 a také pád vlády a 

následné předčasné volby, které vyhrály dvě levicové strany s kladným vztahem k EU. 

V roce 2010 byly zahájeny přístupové jednání, které však trvaly pouze do roku 2013, kdy 

Island přerušil přístupové rozhovory s EU. V dubnu 2013 v parlamentních volbách totiž 

vyhrály středopravicové strany, které se profilovaly jako odpůrci evropské integrace 

(Euractiv, 2014c).  

Hrubý domácí produkt  

Stejně jako u ostatních států se u Islandu zaměříme na znázornění 

makroekonomických ukazatelů a začneme reálnou změnou HDP na Islandu. Z grafu 4.20 

je zřetelné, že ekonomika Islandu vykazovala velmi vysoké tempa růstu HDP – v roce 

2004 to bylo 7, 84 %, v roce 2005 7, 23 % a třeba v roce 2007 vzrostlo islandské HDP 

meziročně o 5, 99 %. V roce 2009 a 2010 se ale na Islandu potýkali s bankovní a následně 

ekonomickou krizí, která vyústila ve znárodnění velkých bank a v předčasné volby. Rok 

2011 je ve znamení obnovy růstu ekonomiky ve výši 2, 68 % a v roce 2012 se v tomto 

trendu pokračuje. Meziroční změna HDP je sice nižší, pouze 1, 4 %, ale vzhledem 

k nekončící ekonomické krizi v celé Evropě, je to jeden z nejlepších výsledků v OECD. 

Podařilo se ho dosáhnout díky dobrým odbytovým podmínkám islandského průmyslu na 

zahraničních trzích, a také díky zvýšení domácí poptávky, která v roce 2012 vzrostla o 4 % 

(MZV, 2014h).  
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Graf č. 4.20 Meziroční změny HDP Islandu v % v období 2003 - 2012 

 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

Inflace  

Následující graf č. 4.21 nás informuje o vývoji cenové hladiny na Islandu, což je 

zde změřeno pomocí indexu CPI. Můžeme vidět, že inflace pro Island znamená značný 

problém. V roce 2008 dosáhla 12, 68 % a v roce 12, 00 %, což jsou značně nepříznivé 

výsledky. V následujících letech se podařilo inflaci stáhnout nejprve na 5, 40 % a v roce 

2011 i na 3, 99 %, nesmíme ovšem zapomínat, že inflace je jedním z nejvolatilnějších 

makroekonomických ukazatelů, tak je možné, že jde zase k jejímu zvýšení (Businessinfo, 

2014d).  
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Graf č. 4.21 Tempo růstu inflace měřené pomocí CPI v % za období 2003 – 2012 

Zdroj: Unece, 2014c; vlastní zpracování  

Nezaměstnanost  

V grafu 4.22 je názorně vidět, jaký razantní vliv na nezaměstnanost mělo selhání 

bankovního sektoru a následná ekonomická krize. Od roku 2003 do roku 2008 Island 

vykazoval míry nezaměstnanosti kolem 3 % a v roce 2009 nastal razantní propad. 

Nezaměstnanost klesla na 7, 20 % v roce 2009 a na 7, 60 % v roce 2010. V roce 2011 se 

začalo projevovat mírné zlepšení, ale naplno se dostavily výsledky razantní vládní politiky 

podpory zaměstnanosti až v roce 2012. Vláda na tvorbu až 11 tisíc míst uvolnila 306 

milionů USD a míru nezaměstnanosti se podařilo stlačit na 6, 00 % (MVZ, 2014h).  

Graf č. 4.22 Míra nezaměstnanosti na Islandu v % za období 2003 – 2012  

Zdroj: World bank, 2014; vlastní pracování  
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Vnější rovnováha  

Platební bilance, na základě které se snažíme zmapovat vnější rovnováhu Islandu, 

prošel dramatickým vývojem. Od poměrné vyrovnaného stavu v roce 2003, kdy deficit 

platební bilance činil pouze -3, 06 % HDP. Do roku 2006 se mu podařilo propadnout až na 

hodnotu – 18,21 % HDP. Od roku 2009 do konce sledovaného období je výsledek platební 

bilance kladný (MZV, 2014h).  

Graf č. 4.23 Saldo platební bilance Islandu v milionech EUR za období 2003 – 2012  

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Veřejné finance  

Poslední oblastí, kterou zmíníme v této podkapitole, jsou veřejné finance. Graf č. 

4.24 informuje o vládním saldu v % HDP. Na první pohled je vidět obrovský vliv krize 

bankovního sektoru v roce 2008, kdy vládní deficit činil -13, 52 % HDP. Už v roce 2009 

lze sledovat snížení deficitu vládního rozpočtu a tento trend pokračuje až do roku 2012, 

kdy je jeho hodnota -3, 84 % HDP. Za povšimnutí stojí, že se jim dařilo razantně snižovat 

deficit vládního rozpočtu a zároveň docházelo k růstu HDP, snižování nezaměstnanosti a 

snížení míry inflace.  
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Graf č. 4.24 Schodek vládního rozpočtu Islandu  v % HDP za období 2003 - 2012 

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  

Problémem ovšem stále zůstává vládní dluh Islandu. Ten se v roce 2008 začal 

razantně prohlubovat a v roce 2011 dosáhl hodnoty 102, 36 % HDP. Pozitivní správou je, 

že se tato hodnota neprohlubuje, jak v poměrném vyjádření, tak i v nominálním, naopak se 

snižuje 91, 73 % HDP (MZV, 2014h). 

Graf č. 4.24 Vládní dluh Islandu v % HDP v období 2003 – 2012  

 

Zdroj: Eurostat, 2014b; vlastní zpracování  
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4. 3. Jednotlivé faktory konkurenceschopnosti  

V této části práce se zaměříme na jednotlivé faktory konkurenceschopnosti. 

Nejdříve budou zkoumány země z makroekonomického hlediska – jejich cenový vývoj, 

reálná efektivní měnová sazba nebo obchodní výkonnost, následně budou posuzovány 

mikroekonomické ukazatele, co by mohlo zajímat podnikatele při vstupu na daný trh, poté 

rating zemí a multikriteriální hodnocení podle GCI a GII.  

 Cenový vývoj  4. 3. 1.

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, cenový vývoj je velmi důležitým faktorem, 

který ovlivňuje konkurenceschopnost. Zabývali jsme se také problematikou zvolení 

správného ukazatele, na základě kterého lze posuzovat cenový vývoj pro potřeby 

hodnocení konkurenceschopnosti. Jako nejvhodnější se jeví index cen výrobců.  

Data pro tuto statistiku jsou čerpána z Evropské hospodářské komise OSN, což je 

orgán podřízený Ekonomické a sociální radě OSN. Komise byla založena roku 1947 

(UNECE, 2014a). Komise podporuje trvale udržitelný rozvoj a hospodářskou prosperitu 

(UNECE, 2014b). Hodnoty uvedené v grafu 4.25 představují procentní vyjádření tempa 

růstu indexu cen výrobců, vypočtené na základě stejného období předcházejícího roku 

(UNECE 2014c).  

Z grafu č. 4.25 je patrné, že z vybraných kandidátských zemí EU, bylo v roce 2013 

nejvyšší tempo růstu cenové hladiny na základě indexu cen výrobců v Srbsku, kde cenová 

hladina vzrostla o 3, 10 %. Naopak na Islandu došlo k poklesu cenové hladiny a to až o 4, 

10 %. V Černé Hoře cenová hladina vzrostla o 1,8 % a v Makedonii o 0,4 %.  

V příloze č. 1 je uveden PPI index pro všechny členské státy Evropské Unie. 

Průměrná hodnota tohoto ukazatele v členských státech je 0,7 %. Absolutně nejvyšší 

tempo růstu PPI v roce 2013 bylo zaznamenáno v Estonsku. Naopak nejnižší na výše 

zmiňovaném Islandu, zde došlo k poklesu hladiny cen o 4, 1 %. Z hlediska tohoto 

ukazatele je nejpříznivější vývoj v Černé Hoře a Makedonii.  
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Graf č. 4.25 PPI vybraných kandidátských zemí EU v roce 2013; tempo růstu v % 

Zdroj: UNECE, 2014c; vlastní zpracování  

 Náklady a produktivita  4. 3. 2.

Náklady a produktivita jsou jedny z nejdůležitějších indikátorů 

konkurenceschopnosti. Nejde ani tak o samotné náklady, ale o jejich vztah s produktivitou. 

Neplatí totiž, že čím vyšší náklady, tím nižší konkurenceschopnost, i stát s vysokými 

průměrnými mzdami může být konkurenceschopnější než země s několika násobně nižšími 

platovými ohodnoceními, jde totiž o produktivitu. K měření vztahu produktivity a mezd se 

používá nejčastěji ukazatel ULC, ten ale není pro námi zkoumané státy dostupný, a proto 

bude nahrazen ukazatelem zveřejněným v Globální zprávě o konkurenceschopnosti, kterou 

vydává WEF. Ukazatel „plat a produktivita“ hodnotí, do jaké míry souvisí ohodnocení 

pracovníka s jeho produktivitou.  

Graf č. 4.26 Plat a produktivita ve vybraných státech v roce 2012 

Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování  
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 Z hlediska tohoto ukazatele je nejkonkurenceschopnější Makedonie, kde 

platové ohodnocení odpovídá produktivitě zaměstnance, v porovnání s ostatními státy 

světa je Makedonie s výsledkem tohoto ukazatele na 49. místě. Z naší skupiny států je 

druhou nejlépe hodnocenou ekonomikou Island, ten by se v celkovém žebříčku umístil na 

59. místě. Černá Hora by obsadila 80. příčku a Srbsko 114.  

 Reálný efektivní měnový kurz 4. 3. 3.

Teoretický koncept reálného efektivního měnového kurzu byl představen v kapitole 

3. 2. a zde si přiblížíme jeho konkrétní hodnotu ve vybraných kandidátských zemích EU 

v roce 2012.  

V grafu č. 4.27 jsou znázorněny meziroční změny REER. Data jsou použita ze 

statistik IMF a z NEER byly hodnoty očištěny indexem CPI.  

Pokud se index REER zvyšuje, dochází ke zhodnocování a následně k posílení 

konkurenceschopnosti. Z pohledu REER si tedy vedla nejhůře Černá Hora, následně 

BJRM, Island a nejlepšího výsledku dosáhlo Srbsko, jehož REER meziročně vzrostlo o 6, 

3 %.  

Graf č. 4.27 Meziroční změna REER v % za rok 2012 

 

Zdroj: IMF, 2014; vlastní zpracování  
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 Obchodní výkonnost  4. 3. 4.

BJRM 

Dříve se konkurenceschopnost hodnotila především na základě podílu na světovém 

obchodu. V současné době se k měření používají i jiné indikátory, ale ukazatele obchodní 

výkonnosti mezi ně stále patří.  

Otevřenost ekonomiky Makedonie je 121, 9 %, takže se řadí mezi malé otevřené 

ekonomiky. V tabulce č. 4.1 je uvedeno, že od roku 2005 vzrostl export o 36 p. b., nejvyšší 

zastoupení mají výrobky, kam se řadí i železo, ocel, chemikálie, polotovary, stroje, 

dopravní prostředky, textil a další spotřební zboží. Dovoz zboží a služeb vzrostl od roku 

2005 o 47 p. b., takže lze konstatovat, že v tomto období došlo k prohloubení salda 

platební bilance.  

Tabulka č. 4.1 Obchodní výkonnost BJRM v roce 2012 

Obchodní bilance/HDP  -22,35 % 

Otevřenost ekonomiky (obrat/HDP) 121,9 % 

Vývoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 136 % 

Dovoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 147 % 

Obchodní výkonnost (obchod/obyvatel) 5 674 USD 

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Podíl Makedonie na světovém vývozu zboží i služeb je téměř zanedbatelné, činí 

pouze 0, 02 %, což stačí na 118 příčku v pořadí všech států. Podíl na světovém dovozu je o 

setinu vyšší a tedy 0, 03 %, což je 119 příčka a v podílu na světovém dovozu služeb jsou 

dokonce až na 134. místě.  

Tabulka č. 4.2 Podíl a pozice BJRM na světovém obchodě v roce 2012 

  Podíl Pozice    Podíl Pozice  

Podíl na celkovém světovém 

vývozu zboží  0,02% 118 

Podíl na celkovém světovém 

dovozu zboží 0,03% 119 

Podíl na celkovém světovém 

vývozu služeb  0,02% 118 

Podíl na celkovém světovém 

dovozu služeb 0,02% 134 

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.3 Hlavní skupiny dovozu a vývozu podle ITS BJRM v roce 2012 

Hlavní skupiny vývozu   Hlavní skupiny dovozu   

Zemědělské produkty  15,50% Zemědělské produkty  13,90% 

Pohonné hmoty a důlní produkty  12,60% Pohonné hmoty a důlní produkty  32,20% 

Výrobky 71,80% Výrobky 53,80% 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

Z tabulky č. 4.4 je patrné, že největší objem exportu i importu probíhá s Evropskou 

unií. Na další pozici je Srbsko, pak Čína, Chorvatsko, Ruská federace, Bosna a 

Hercegovina nebo Turecko.  

Tabulka č. 4.4 Hlavní destinace vývozu a dovozu BJRM v roce 2012 

Hlavní destinace exportu v roce 2012:   Podíl Hlavní destinace importu v roce 2012  Podíl 

Evropská unie (EU27) 62,80% Evropská unie (EU27) 58,4 % 

Srbsko 17,20% Srbsko 7,8 % 

Čína 4,00% Čína 5,8 % 

Chorvatsko  2,50% Ruská federace  5,5 % 

Bosna a Hercegovina  2,10% Turecko 5 % 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Na základě těchto indikátorů by konkurenceschopnost Makedonie nebyla 

hodnocena kladně, záporné saldo platební bilance a nízký podíl na světovém obchodě není 

pro hodnocení konkurenceschopnosti příznivé.  

Černá Hora  

Černá Hora je, z hlediska podílu obratu zahraničního obchodu na HDP, otevřená 

ekonomika. Od roku 2005 rostl rychleji dovoz než vývoz, což se projevuje na záporném 

saldu platební bilance.   

Tabulka č. 4.5 Obchodní výkonnost Černé Hory v roce 2012 

Otevřenost ekonomiky (obrat/HDP) 103,7 % 

Obchodní bilance/HDP  -23,71% 

Vývoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 133% 

Dovoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 158% 

Obchodní výkonnost (obchod/obyvatel) 7238 USD 

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 
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 Černá Hora vyváží zboží v tak malém objemu, že se to na celkovém světovém 

obchodu vůbec neprojeví. Ve vývozu je Černá Hora až na 169 pozici ze všech sledovaných 

států. Podíl na světovém dovozu zboží, ale představuje 0,03 %, což je 112 pozice.  

Tabulka č. 4.6 Podíl a pozice Černé Hory na světovém obchodě v roce 2012 

  Podíl Pozice    Podíl Pozice  

Podíl na celkovém světovém 

vývozu zboží  0,00% 169 

Podíl na celkovém světovém 

dovozu zboží 0,03% 112 

Podíl na celkovém světovém 

vývozu služeb  0,01% 150 

Podíl na celkovém světovém 

dovozu služeb 0,01% 160 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Největší podíl na vývozu mají pohonné hmoty a důlní produkty – 57, 60 %, dále 

zemědělské produkty a až na posledním místě „výrobky“. Do Černé Hory se dováží 

především „výrobky“, zemědělské produkty a pohonné hmoty a důlní produkty.  

Tabulka č. 4.7 Hlavní skupiny dovozu a vývozu podle ITS Černé Hory v roce 2012 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

Nejvíce Černá Hora obchoduje s Evropskou unií, jak v rámci dovozu, tak vývozu. 

Na druhém místě v objemu exportu je Chorvatsko, následuje Srbsko, Bosna a Hercegoina a 

Turecko. Dovoz po EU probíhá ze Srbska, Číny, Bosny a Hercegoviny a Chorvatska.  

Tabulka č.4.8 Hlavní destinace vývozu a dovozu Černé Hory v roce 2012 

Hlavní destinace exportu v roce 2012:    Hlavní destinace importu v roce 2012   

Evropská unie (EU27) 28,30% Evropská unie (EU27) 38,40% 

Chorvatsko  22,90% Srbsko 29,30% 

Srbsko 22,80% Čína 7,20% 

Bosna a Hercegovina  7,50% Bosna a Hercegovina 6,80% 

Turecko 3,20% Chorvatsko 6,10% 

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

Hlavní skupiny vývozu podle ITS   Hlavní skupiny dovozu podle ITS    

Zemědělské produkty  21,90% Zemědělské produkty  24,80% 

Pohonné hmoty a důlní produkty  57,60% Pohonné hmoty a důlní produkty  21,60% 

Výrobky 19,40% Výrobky 53,50% 
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Hodnocení Černé Hory na základě obchodní výkonnosti není příznivé. Nízký podíl 

na světovém obchodu, záporné saldo obchodní bilance a nejvyšší podíl vývozu zboží 

s nízkou přidanou hodnotou, jsou nejproblémovější místa této statistiky.  

Srbsko 

Otevřenost srbské ekonomiky je ze sledovaných baltských států nejnižší. Vývoz 

zboží a služeb od roku 2005 vzrostl o 56 p. b. Dovoz pouze o 38 p. b. Srbsko v tomto 

obchodí vykazuje tedy přebytek obchodní bilance.  

Tabulka č. 4.9 Obchodní výkonnost Srbska v roce 2012 

Otevřenost ekonomiky (obrat/HDP) 92,5% 

Obchodní bilance/HDP  -16,02% 

Vývoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 156% 

Dovoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 138% 

Obchodní výkonnost (obchod/obyvatel) 5 004 USD 

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Srbsko je ze sledovaných ekonomik největší, má tedy i nejvyšší podíly světovém 

vývozu i dovozu zboží. Ve vývozu služeb ho předčí Makedonie i Island. Ve vývozu zboží 

se Srbsko umístilo na 86. pozici a na světovém dovozu zboží na 78. místě.  

Tabulka č. 4.10 Podíl a pozice Srbska na světovém obchodě v roce 2012 

  Podíl  Pozice    Podíl Pozice  

Podíl na celkovém světovém 

vývozu zboží  0,60% 86 

Podíl na celkovém světovém dovozu 

zboží 0,09% 78 

Podíl na celkovém světovém 

vývozu služeb  0,10% 78 

Podíl na celkovém světovém dovozu 

služeb 0,09% 83 

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Největší podíl na vývozu – 61 % má skupina „výrobky“, dále zemědělské produkty 

a pohonné hmoty a důlní produkty. Největší podíl na dovozu mají také výrobky, pak 

pohonné hmoty a důlní produkty a na posledním místě zemědělské produkty.  
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Tabulka č. 4.11  Hlavní skupiny dovozu a vývozu podle ITS Srbska v roce 2012 

Hlavní skupiny vývozu podle ITS  Podíl Hlavní skupiny dovozu podle ITS  Podíl  

Zemědělské produkty  25,00% Zemědělské produkty  9,20% 

Pohonné hmoty a důlní produkty  12,50% Pohonné hmoty a důlní produkty  21,90% 

Výrobky 61,00% Výrobky 61,50% 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Stejně jako ostatní státy, i Srbsko obchoduje v největších objemech s Evropskou 

unií. Dále vyváží do Bosny a Hercegoviny, Ruské federace, Černé Hory a BJRM. Import 

probíhá dále z Ruské federace, Číny, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny.  

Tabulka č. 4.12 Hlavní destinace vývozu a dovozu Srbska v roce 2012 

Hlavní destinace exportu v roce 2012:   Podíl Hlavní destinace importu  Podíl 

Evropská unie  58,10% Evropská unie 58,2% 

Bosna a Hercegovina  9,50% Ruská federace 10,9% 

Ruská federace 7,60% Čína 7,3% 

Černá Hora 7,00% Chorvatsko 2,8% 

BJRM 4,20% Bosna a Hercegovina 2,6% 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

Island  

 Island se s podílem obchodu na HDP řadí mezi otevřené ekonomiky. Od roku 2005 

vzrostl export zboží a služeb o 39 p. b., ale dovoz klesl o 21 p. b.  

Tabulka č. 4.13 Obchodní výkonnost Islandu v roce 2012 

Otevřenost ekonomiky (obrat/HDP) 108,3% 

Obchodní bilance/HDP  6,20% 

Vývoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 139% 

Dovoz zboží a služeb (objem, 2005=100) 79% 

Obchodní výkonnost (obchod/obyvatel) v USD 45484 USD  

 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Island se na světovém vývozu zboží podílí 0,03 %, cože je 111. místo, na světovém 

vývozu služeb se podílí stejným dílem, ale tady to stačilo pouze na 132. místo v pořadí 
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všech zemí. Podíl na světovém dovozu zboží je 0,07 %, což představuje 86. místo a podíl 

na celkovém světovém dovozu služeb je také 0,07 % a to je 93. příčka ze všech států.  

Tabulka č. 4.14 Podíl a pozice Islandu na světovém obchodě v roce 2012 

    Pozice      Pozice  

Podíl na celkovém světovém 

vývozu zboží  0,03% 111 

Podíl na celkovém světovém dovozu 

zboží 0,07% 86 

Podíl na celkovém světovém 

vývozu služeb  0,03% 132 

Podíl na celkovém světovém dovozu 

služeb 0,07% 93 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Největší podíl na vývozu mají zemědělské produkty, dále pohonné hmoty a důlní 

produkty a až na posledním místě jsou „výrobky“. U dovozu je pořadí přesně opačné.  

Tabulka č. 4.15 Hlavní skupiny dovozu a vývozu podle ITS Islandu v roce 2012 

Hlavní skupiny vývozu podle ITS Podíl Hlavní skupiny dovozu podle ITS Podíl  

Zemědělské produkty  45,40% Zemědělské produkty  11,30% 

Pohonné hmoty a důlní produkty  39,70% Pohonné hmoty a důlní produkty  28,10% 

Výrobky 14,30% Výrobky 60,40% 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Vývoz i dovoz zboží probíhá opět v největších objemech do Evropské unie. Vývoz 

dále do Norska, USA, Ruské federace a Nigérie. Dovoz pak z Norska, USA, Číny a 

Brazílie.  

Tabulka č. 4.16 Hlavní destinace vývozu a dovozu Islandu v roce 2012 

Hlavní destinace exportu v roce 2012:    Hlavní destinace importu   

Evropská unie  73,20% Evropská unie 44,8 % 

Norsko 5,10% Norsko 16,6 % 

USA 4,50% USA 10,2 % 

Ruská federace 3,80% Čína 7,2 % 

Nigérie 2,60% Brazílie 6,7 % 

Zdroj: WTO, 2014; vlastní zpracování 

 Na základě hodnocení obchodní výkonnosti se jeví být nejkonkurenceschopnější 

Srbsko vzhledem k podílu vývozu i dovozu zboží na celkovém světovém obchodu. Také 

export Srbska za období od roku 2005 vzrostl o největší díl – 56 p. b. Island se od ostatních 

států liší především kladné platební bilanci, jinak jsou charakteristiky zemí velmi podobné.  
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 Založení firmy  4. 3. 5.

Časová náročnost a nákladnost zakládání nové firmy jsou bez pochyb podstatnými 

faktory, které řeší podnikatelé při hledaní relevantní oblasti pro své podnikání.  

Světová banka náklady na založení nové filmy uvádí v % HND na obyvatele. Čím 

nižší je toto procento, tím je lokalita zajímavější pro potencionální podnikatele. Z grafu č. 

4.28 je jasně patrné, že Černá Hora je z tohoto hlediska nejzajímavějším teritoriem. 

Hodnota nákladů na založení firmy vyjádřená v % HND je zde o 3, 48 p. b. nižší než je 

průměr EU27. Druhou zemí s nejpříznivějším výsledkem je Makedonie, pak Island a 

Srbsko. Srbsko je z tohoto hlediska nejméně konkurenceschopné, náklady na založení 

firmy tady představují 7, 7 % HND na obyvatele, což je 2, 62 p. b. více než je průměr 

EU27.   

Graf č. 4.28 Náklady založení firmy v % HND na obyvatele 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

Dalším zkoumaným faktorem je počet dní, které jsou potřebné k založení 

podnikání, což je samozřejmě důležitá informace k určení vhodného teritoria k podnikání.  

V grafu č. 4.29 můžeme vidět, že všechny zkoumané státy jsou pod průměrem 

EU27. Nejnižší čas k založení podnikání potřebujeme v Makedonii, pouze dva dny, na 

Islandu to bude trvat 4, 5 dne, v Černé Hoře 10 dní a v Srbsku 12.  
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Graf č. 4.29 Počet dní potřebných k založení podniku v roce 2012 

 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

Z hlediska těchto dvou ukazatelů, které vypovídají o podmínkách zakládání 

podnikání, je nejkonkurenceschopnější Makedonie, kde lze firmu založit za nejkratší dobu 

a s nízkými náklady. Nejméně konkurenceschopné, z tohoto hlediska, je Srbsko, založení 

firmy trvá nejdelší dobu a je relativně nejvíce nákladné.  

 Daně  4. 3. 6.

Daň je zákonem určená povinná platba, jejich odvádění se nevyhne jedinec ani 

korporace. Výše a počet těchto povinných plateb se v různých zemích liší. Je proto logické, 

že nejkonkurenceschopnější budou státy s nejnižšími daněmi a bez nutnosti platit různé 

další poplatky.  

 Pokud podnikatel vybírá teritorium pro své podnikání a má v plánu zaměstnávat 

zaměstnance, tak pro něj budou důležité náklady, které odvede za své zaměstnance – ať už 

to bude sociální pojištění, penzijní připojištění nebo nejrůznější jiné příspěvky. Světová 

banka tento ukazatel vyjadřuje v % z obchodního zisku.  

V roce 2012 podnikatelé v Černé Hoře odvedli za své zaměstnance nejmenší podíl 

svého obchodního zisku, pouze 12, 8 %. Na Islandu tyto odvody představovaly 18, 8 %, 

v Srbsku 20, 2 % a v Makedonii 27 %. Z grafu je patrné, že všechny státy se vešly pod 

průměr EU27. Z tohoto hlediska je tedy nejvíce konkurenceschopná Černá Hora.  
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Graf č. 4.30 Daně a příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v % obchodního 

zisku v roce 2012 

 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování 

Patrně ještě více než odvody za své zaměstnance je bude zajímat efektivní daňová 

sazba, která představuje celkovou daňovou sazbu, která měří množství daní a povinných 

příspěvků placených podniky po zohlednění uznatelných odpočtů a osvobození od daně. 

Jak lze vidět v grafu č. 4.31 efektivní daňová sazba je ve všech vybraných státech 

nižší než je průměr EU27. Graf je tvořen daty Světové banky. V roce 2012 byla nejnižší 

efektivní daňová sazba 8, 2 % v Makedonii. Až o 12, 7 p. b. vyšší efektivní daňovou sazbu 

měla Černá Hora, následně Island a nevyšší efektivní daňovou sazbu v roce 2012 

vykazovalo Srbsko. Z tohoto hlediska opět Makedonie představuje 

nejkonkurenceschopnější ekonomiku, naopak Srbsko nejméně konkurenceschopnou.  
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Graf č. 4.31 Daňová efektivní sazba v % v roce 2012 

Zdroj: World bank, 2014; vlastní zpracování  

 Infrastruktura  4. 3. 7.

Infrastruktura je dalším důležitým aspektem při výběru místa pro podnikání. 

Jedním ze způsobů, jak ji lze hodnotit je počtem km silnic na 100 km
2
.  

Z grafu 4. 32 je patrné, že bývalé jugoslávské země se, z tohoto hlediska, mezi 

sebou příliš neliší. Nejvíce km silnic na 100 km
2
 mají v Černé Hoře, a to 57, 24. Následně 

v Makedonii, Srbsku a nejméně silnic se nachází na Islandu. Všechny zkoumané státy jsou 

hluboko pod průměrem EU27.  

Graf č. 4.32 Počet km silnice na 100 km
2 

v roce 2012 

Zdroj: World bank, 2014a; vlastní zpracování  
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4. 4. Rating 

Rating je hodnocení zemí sestavené z mnoha faktorů, které mohou ovlivnit 

schopnost zemí splácet své závazky. V této práci je použito hodnocení nezávislé 

společnosti Standard & Poor’s (S&P), protože žádná z ostatních ratingových agentur 

nehodí všechny námi sledované země.  

BJRM je hodnocena stupněm BB- se stabilním výhledem. Příčinami je nízká 

úroveň příjmů Makedonie a zároveň rostoucí požadavky na zahraniční likviditu, tím pádem 

stále pomalu roste veřejný i zahraniční dluh. Makedonie se stejně jako Černá Hora potýká 

s nízkou flexibilitou měnové politiky (S&P, 2013b).  

Černé Hoře v listopadu 2013 S&P snížili hodnocení na BB- spekulativního stupně s 

negativním výhledem. Důvodem je slabá zahraniční pozice Černé Hory, vysoké zahraniční 

zadlužení nebo velmi nízká flexibilita měnové politiky (S&P, 2013a).  

Srbsko si i po volbách v březnu 2014 drží hodnocení BB-, protože panují obavy, že 

slibované reformy nebudou provedeny včas a účinně. Srbsko se potýká s vysokým 

veřejným i zahraničním deficitem a také flexibilita měnové politiky je stejná jako u 

ostatních balkánských států, vlivem vysoké euroizace ekonomiky (S&P, 2014c).  

Island má nejlepší hodnocení ze všech námi sledovaných států. Jediný je zařazen 

v investičním stupni a v lednu 2014 mu byl změněn výhled z negativního na stabilní. 

Důvodem je pozitivní výhled na oddlužení Islandu, vláda hodlá jít cestou zvyšování daní a 

ne prohlubování deficitů. Výhled by byl upraven i na pozitivní, ale očekává se zrušení 

kapitálové kontroly a s tím souvisí jistá nejistota (S&P, 2014d).  

Tabulka č. 4. 16 Ratingové hodnocení Standard & Poor‘s vybraných států 

Stát   Hodnocení Výhled 

BJRM  BB- Stabilní 

Černá Hora  BB- Negativní 

Srbsko  BB- Negativní 

Island  BBB- Stabilní 

 

Zdroj: ČNB, 2014; vlastní zpracování  
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4. 5. Multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti  

 Globální index konkurenceschopnosti  4. 5. 1.

Globální index konkurenceschopnosti, který je každoročně publikován Světovým 

ekonomickým fórem, byl představen v kapitole 3. 5. 1. Přistoupíme tedy k hodnocení 

vybraných kandidátských států.  

První ze zkoumaných zemí je Černá Hora. V tabulce č. můžeme vidět, že 

z celkových 148 zemí se v GCI umístila na 67. místě. Černá Hora se výší HDP na 

obyvatele řadí mezi ekonomiky poháněné efektivitou.  

Tabulka č. 4. 17 Globální index konkurenceschopnosti Černé Hory 2013 – 2014 

  Pořadí (z 148) Hodnocení (1-7) 

GCI 2013-2014 67 4,2 

GCI 2012-2013 (z 144) 72 4,1 

GCI 2011-2012 (z 142) 60 4,3 

      

Základní faktory (40 %) 68 4,6 

Instituce 52 4,2 

Infrastruktura 70 4 

Makroekonomické prostředí  112 4,1 

Zdraví a základní vzdělání  37 6,1 

Faktory efektivity (50 %) 72 4 

Vyšší vzdělání 50 4,6 

Efektivita trhu zboží  64 4,3 

Efektivita trhu práce  58 4,4 

Vývoj finančního trhu 49 4,4 

Technologická připravenost  49 4,2 

Velikost trhu  135 2,1 

Faktory inovací (10 %) 70 3,6 

Obchodní sofistikovanost 89 3,8 

Inovace 54 3,4 

 

Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování 

 Nejlepší umístění získal pilíř 4 – Zdraví a základní vzdělání, a to díky vysokému 

hodnocení kvality primárního vzdělání nebo nízkému výskytu HIV a tuberkulózy. 

Z ostatních pilířů je Černá Hora dobře hodnocena za nízkou celkovou daňovou míru, 

kvalitu matematického a vědeckého vzdělání, důvěru veřejnosti v politiky, snadnost 
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získání úvěru, náklady na zemědělskou politiku nebo za výšku podílu importu na celkovém 

HDP ekonomiky. Mezi silné stránky Černé Hory lze zařadit také vysoké umístění 

v hodnocení zadávání veřejných zakázek na pokročilé technické výrobky nebo spolupráci 

průmyslových univerzit na výzkumu a vývoji.  

 WEF zveřejňuje také nejproblémovější faktory pro podnikání. Největším 

problémem je přístup k financování, pak korupce, neefektivní vládní byrokracie, daňové 

sazby nebo nedostatečná infrastruktura.  

 BJRM 

 Makedonie je také jednou ze zemí skupiny tažených efektivitou. Celkově je na 73. 

pozici ze všech sledovaných států. Nejsilnější hodnocení získala Makedonie za pilíř, ve 

kterém je zkoumána výkonnost trhu zboží. Silnou stránkou je především jednoduché a 

rychlé založení nového podnikání. Vysoce hodnocen je také podíl importu na HDP, 

náklady na zemědělskou politiku. Z ostatních pilířů se dají považovat za silné tyto 

indikátory: ochrana investorů, výskyt HIV, zátěž vládními regulacemi, flexibilita 

mzdového určení nebo vliv zdanění na investiční motivaci.  
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Tabulka č. 4.18 Globální index konkurenceschopnosti BJRM 2013 – 2014 

 

Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování  

Za slabé stránky makedonské ekonomiky je považován přístup k financování, 

nedostatečná infrastruktura, nedostatečné vzdělání zaměstnanců, špatná pracovní morálka 

zaměstnanců, neefektivní byrokracie, korupce nebo nedostatečná schopnost inovovat.  

Srbsko 

Srbsko je poslední zkoumanou balkánskou zemí, umístilo se 101. příčce a výší 

HDP na obyvatele se řadí mezi ekonomiky tažené efektivitou, stejně jako Makedonie a 

Černá Hora. V případě Srbska se nejlépe umístil pilíř technologické připravenosti, ale i 

přesto je až na 60. příčce, takže se tato oblast nedá považovat za nějakou, v čem by tato 

země extra vynikala nad ostatními.  

Pokud se blíže zaměříme na jednotlivé indikátory, tak lze konstatovat, že dobrých 

výsledků (do 40. příčky) dosahuje Srbsko u ukazatelů hodnotících zdraví. Je zde nízký 

počet novorozeneckých úmrtí a nízký výskyt HIV a tuberkulózy. Relativně dobré výsledky 

  Pořadí (z 148) Hodnocení (1-7) 

GCI 2013-2014 73 4,1 

GCI 2012-2013 (z 144) 80 4 

GCI 2011-2012 (z 142) 79 4,1 

      

Základní faktory (40 %) 70 4,6 

Instituce 60 4 

Infrastruktura 86 3,6 

Makroekonomické prostředí  59 4,9 

Zdraví a základní vzdělání  79 5,6 

Faktory efektivity (50 %) 76 4 

Vyšší vzdělání 76 4,2 

Efektivita trhu zboží  44 4,5 

Efektivita trhu práce  79 4,2 

Vývoj finančního trhu 62 4,1 

Technologická připravenost  67 3,8 

Velikost trhu  109 2,9 

Faktory inovací (10 %) 94 3,4 

Obchodní sofistikovanost 100 3,6 

Inovace 86 3,1 
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má Srbsko v hodnocení širokopásmového přístupu k síti internet, i širokopásmového 

mobilního připojení, počtu pevných telefonních linek.  

Tabulka č. 4.18 Globální index konkurenceschopnosti Srbska 2013 – 2014 

  Pořadí (z 148) Hodnocení (1-7) 

GCI 2013-2014 101 3,8 

GCI 2012-2013 (z 144) 95 3,9 

GCI 2011-2012 (z 142) 95 3,9 

      

Základní faktory (40 %) 106 4 

Instituce 126 3,2 

Infrastruktura 90 3,5 

Makroekonomické prostředí  136 3,4 

Zdraví a základní vzdělání  69 5,7 

Faktory efektivity (50 %) 92 3,8 

Vyšší vzdělání 83 4 

Efektivita trhu zboží  132 3,6 

Efektivita trhu práce  119 3,9 

Vývoj finančního trhu 115 3,5 

Technologická připravenost  60 3,9 

Velikost trhu  69 3,7 

Faktory inovací (10 %) 125 3 

Obchodní sofistikovanost 137 3,2 

Inovace 112 2,9 

 

Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování  

 Jako největší překážky pro podnikání v Srbsku je korupce, neefektivní byrokracie, 

přístup k financování, nestabilita vlády, nedostatečná infrastruktura nebo regulace 

zahraničních měn.  

Island  

 Island je nejvýše v žebříčku ze všech námi hodnocených států, na 31. příčce. Je 

zařazen mezi zeměmi taženými inovacemi. Hodnocení jednotlivých pilířů je mnohem 

příznivější než u ostatních států. Nejlépe se umístil pilíř hodnotící zdraví a základní 

vzdělání, silnou pozici má také v technologické připravenosti, vysokoškolském vzdělání a 

odborné přípravě, infrastruktuře a efektivitě pracovního trhu.  
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 Silných stránek má Island podstatně více než balkánské státy. Mají kvalitní 

celkovou infrastrukturu, kvalitní vzdělávací systém, velký rozsah vzdělávání zaměstnanců, 

nízký výskyt HIV, tuberkulózy, jeden z nevyšších věků dožití na světě, nízkou úmrtnost 

kojenců. Disponují také pružným trhem práce, vysokou spoluprací v pracovněprávních 

věcech se zaměstnavateli, vysokou dostupností technologií, firmy je často zapojují do 

provozů a spolupracují dále s vědci na výzkumu a vývoji, což se podepisuje na jich 

kvalitních výsledcích a vysokém počtu registrovaných patentů.  

Tabulka č. 4.19 Globální index konkurenceschopnosti Islandu 2013 – 2014 

  Pořadí (z 148) Hodnocení (1-7) 

GCI 2013-2014 31 4,7 

GCI 2012-2013 (z 144) 30 4,7 

GCI 2011-2012 (z 142) 30 4,7 

      

Základní faktory (20 %) 29 5,3 

Instituce 22 5,1 

Infrastruktura 17 5,6 

Makroekonomické prostředí  118 3,9 

Zdraví a základní vzdělání  9 6,5 

Faktory efektivity (50 %) 35 4,5 

Vyšší vzdělání 12 5,6 

Efektivita trhu zboží  46 4,4 

Efektivita trhu práce  17 4,9 

Vývoj finančního trhu 80 3,9 

Technologická připravenost  10 5,9 

Velikost trhu  130 2,4 

Faktory inovací (30 %) 28 4,5 

Obchodní sofistikovanost 29 4,7 

Inovace 27 4,3 

 

 Zdroj: WEF, 2013; vlastní zpracování  

 Největší překážky pro podnikání na Islandu souvisí s bankovní krizí, kterou 

ekonomika prošla. Představují je regulace zahraničních měn, inflace, přistup k financování, 

daňové sazby, vládní nestabilita, neefektivní byrokracie nebo daňové regulace.  

 Globální index inovací  4. 5. 2.

Globální index inovací je jeden z multikriteriálních indexů, který se zaměřuje 

především na inovace. Více o tomto indexu bylo napsáno v kapitole 3. 4. 2.  
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V tabulce č. můžeme vidět celkovou hodnotu GII, která je vypočítaná jako prostý 

průměr vstupního subindexu inovací a výstupního subindexu inovací. Je patrné, že pouze 

Island dosahuje průměru Evropské unie, jak v hodnotě vstupního, tak výstupního indexu. 

To se nedá říct o žádné jiné z vybraných kandidátských zemí EU. Všechny zkoumané 

země kromě Islandu jsou hluboko pod průměrem EU27. Nejhorší hodnocení vstupního 

inovativního indexu dosáhlo Srbsko se 41, 5 body, následovala Makedonie, Černá Hora a 

zdaleka nejlépe hodnocený Island. Při hodnocení výstupního inovativního subindexu si 

nejhůř vedla Makedonie, která dosáhla 31, 9 bodů, následně s téměř stejným ohodnocením 

Černá Hora a Srbsko a Island byl opět s velkým náskokem nejlepší.  

V celkovém hodnocení to znamená nejlepší výsledek pro Island, následně Černou 

Horu, Makedonii a nejhůř ze sledovaných zemí je hodnoceno Srbsko. Jak velký rozdíl je 

mezi Islandem a bývalými státy Jugoslávie, se promítne v celkovém pořadí zemí. Island se 

umístil na 13. místě, Černá Hora na 44., Makedonie obsadila 51. příčku a Srbsko 54. 

Celkově bylo hodnoceno 142 států, takže se všechny státy umístily v lepší polovině 

žebříčku.  

Tabulka č. 4.20 Hodnota indexu GII v roce 2012 

Země   Hodnota GII Pořadí v GII Vstupní subindex Výstupní subindex 

BJRM 38,20 51 44,50 31,90 

Černá Hora  41,00 44 47,70 34,00 

Srbsko 37,90 54 41,50 34,20 

Island  56,40 13 59,70 53,10 

Průměr EU27 48,20 25,22 55,36 45,74 

Zdroj: The Global Inovation Index, 2013; vlastní zpracování  

BJRM 

Vstupní inovační subindex 

Teď si blíže rozebereme složení obou subindexů. Vstupní subindex je složen z pěti 

následujících pilířů: instituce, lidský kapitál a výzkum, infrastruktura, sofistikovanost trhu 

a obchodní sofistikovanost. Teď se podíváme na to, který z těchto pilířů představuje pro 

konkrétní země největší problém.  
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Slabé stránky a slabé stránky  

Bývalá jugoslávská republika Makedonie dosáhla nejhoršího hodnocení ve 3. pilíři, 

což je infrastruktura, kde se umístila až na 67. pozici ze všech hodnocených států. Tento 

pilíř je tvořen třemi indexy (informační a komunikační technologie, obecná infrastruktura a 

ekologická udržitelnost). Nejhorší hodnocení získal index obecné infrastruktury, který se 

umístil až na 86. příčce, jak nejhorší v této oblasti byla uvedena výkonost logistiky. Velmi 

špatně je hodnocen také vztah k životnímu prostředí, ale jsou vynakládány velké sumy na 

ISO 14001, což by mělo vést ke zlepšení životního prostředí a profilu společnosti.  

Nízkého ohodnocení dosáhl také 1. pilíř zkoumající instituce – umístil se na 58. 

příčce.  Za největší problém v této oblasti je považována politická nestabilita a nesvobodné 

media. Špatné hodnocení získala také efektivita vlády a právní řád Makedonie. Naopak 

velmi kladného hodnocení se dostalo ukazateli, který hodnotí vynaloženou snahu při 

zakládaní nového podnikání. Tento ukazatel se umístil na 4. příčce ze všech 142 

hodnocených států. Stejně tak náročnost odvodu daní je hodnocena kladně – 32. příčkou.  

Třetí nejhorší skóre získal 2. pilíř – Lidský kapitál a výzkum, patří mu 52. příčka 

v hodnocení. Makedonie se potýká s nízkou úrovní vysokých škol, a také nízkými výdaji 

na vědu a výzkum. Na druhou stranu je kladně hodnocen počet žáků na jednoho učitele 

nebo počet graduovaných ve vědě.  

Na 51. pozici stačilo hodnocení 5. pilíře – Produkční vyspělost. Stejně jako u 

ostatních pilířů, i zde se najdou oblasti, kde je Makedonie silná a naopak i ty, kde má co 

dohánět. Makedonie je úspěšná na poli Joint-Venture strategických aliancí
12

. Vysokou 

příčku ekonomika obsadila také v dovozu počítačů a informačních služeb, je 14. ze všech 

sledovaných států. Podstatnější jsou ale nedostatky v této oblasti. Pod pátý pilíř patří také 

subindex znalostních pracovníků, a ten je v Makedonii na velmi špatné úrovni – její 

ohodnocení stačilo až na 94. příčku ze všech států. Jedním z důvodů je např. nízká míra 

firemního vzdělávání pracovníků, pouze 19 % firem nabízí svým zaměstnancům další 

školení.  

4. pilíř hodnotí tržní sofistikovanost. Tento pilíř se umístil na nejlepší pozici 

v rámci vstupního subindexu. Z hodnocení vyplývá, že v Makedonii nepředstavuje zásadní 

                                                 
12

 spojení dvou podniků nebo jejich divizí, aby dosáhli nějakého konkrétního účelu (Zikmund, 

2012).  
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problém dostat úvěr – tento ukazatel je na 22. pozici ze všech hodnocených zemí. Mezi 

silné stránky patří také vysoká ochrana investorů a nízký podíl rizikového kapitálu na 

HDP. Kritickou oblastí je ovšem intenzita místní soutěže.  

Výstupní inovační subindex  

Výstupní inovační subindex tvoří pouze dva pilíře – znalosti a technologické 

výstupy a kreativní výstupy.  

Ve srovnání s ostatními státy si Makedonie vede lépe v činnostech, které hodnotí 

pilíř „Znalosti a technologické výstupy“. Umístila se na 59. místě. Kolem 60. příčky se 

pohybují i ukazatele hodnotící počty zaregistrovaných patentů a užitných vzorů rezidentů. 

Úplně špatně země nedopadla ani u ukazatele, který hodnotí růst HDP na pracovníka a 

přírůstky podnikajících v ekonomice. Za slabý článek tohoto indexu je považována nízká 

míra odlivu přímých zahraničních investic. 

Poslední 7. pilíř hodnotí kreativní výstupy. Silnou stránkou Makedonie je vysoký 

počet registrací obchodních značek v mezinárodním systému Madrid. Makedonie dále 

vyniká v exportu audio-vizuálních služeb a ve vysokém počtu tiskařských a publikačních 

firem. Nejslabší složku tohoto indexu přestavuje vytváření ICT a obchodních nebo 

organizačních řešení.  

Černá Hora  

Černá Hora se umístila na 44. pozici v rámci všech 142 zemí. Podíváme se blíž na 

hodnocení jednotlivých ukazatelů.  

Vstupní inovační subindex 

První pilíř hodnotící instituce se umístil na 52. pozici. Je zde tedy hodně co 

vylepšovat. Velmi nízké hodnocení získal ukazatel hodnotící svobodu médii a také kvalitu 

regulací. Kolem 60. příčky se pohybují také indikátory zkoumající kvalitu právního řádu, 

snadnost platby daní nebo vládní efektivity. Průměrných hodnot země dosahuje v případě 

ukazatelů zkoumajících politickou stabilitu, náklady na propouštění zaměstnanců nebo 

řešení problémů při insolvenci a snadnost založení nového podnikání.  

Druhý pilíř je zaměřen na lidský kapitál a výzkum. Černá Hora v hodnocení tohoto 

pilíře dosáhla pozice, která je průměrná pro země EU27. Vysokého hodnocení dosáhlo 
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terciérní vzdělání v Černé Hoře, a také vysoké výdaje na výzkum a rozvoj. Za slabost 

v rámci této oblasti je považováno chybějící úspěšné umístění vysokých škol v top 

žebříčku QS světových univerzit.  

Třetí pilíř se blíže zabývá infrastrukturou. Tento pilíř je svým hodnocením až na 65. 

místě, takže je v této oblasti hodně, co dohánět. Jako nejslabší část je uvedena výkonnost 

logistiky obecné infrastruktury, umístila se až na 115. místě. Nízké hodnocení mají také 

vládní služby poskytované online. Průměrných a nadprůměrných příček (vzhledem ke 

svému celkovému umístění) Černá Hora dosahovala v oblasti používání informačních 

technologií, spotřebě elektrické energie na obyvatele nebo výši HDP vytvořeného na 

jednotku energie. Stejně jako Makedonie, i Černá Hora investuje značnou sumu peněžních 

prostředků do realizování ISO14001.  

Tržní sofistikovanost je oblast, které se věnuje 4. pilíř. Zde se Černá Hora umístila 

dokonce 5 příček nad průměrem zemí EU. V zemi je příznivé prostředí pro získání úvěrů a 

mikroúvěrů, je zde dostatečná ochrana investorů a vysoké procento tržní kapitalizace. 

Existují zde však i slabé stránky, mezi které patří hlavně nedostatečná intenzita místní 

soutěže nebo vysoká uplatňovaná celní sazba.  

Pátý pilíř je zaměřen na obchodní výkonost, jeho postavení v celkovém žebříčku 

není nijak úspěšné, zaujímá 65. pozici. Nejproblémovějšími oblastmi je rozvoj Joint-

Venture strategických aliancí, a také stav vývoje klastrů. I v Černé Hoře funguje pouze cca 

25 % firem, které dál vzdělávají své zaměstnance, což stačí až 77. pozici v hodnocení. I 

přesto 35,9 % zaměstnanců pracuje v zaměstnání, které je na znalosti náročné. Kladné 

hodnocení má také položka s výší přímých zahraničních investic, ta představovala 12,4 % 

HDP, což je 9. nejvyšší podíl ze všech zkoumaných států.  

Výstupní subindex inovací  

Šestý pilíř už ovlivňuje výstupní subindex inovací a hodnotí znalosti a 

technologické výstupy. Celý 6. pilíř nemá příliš příznivé hodnocení, umístil se na 64. 

místě, ale jeho subindex vytváření znalostí uspěl podstatné lépe. Podle tohoto indexu je 

Černá Hora 6. nejlepší ve vytváření znalostí, tyto znalosti se ale nedaří šířit do zahraničí. 

Ukazatele o exportu patentů, licencí a odlivu přímých zahraničních investic mají velmi 

špatné hodnocení.  
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Poslední, sedmý pilíř souvisí s kreativními výstupy. Tento pilíř se svým 

hodnocením dostal na 50. příčku a kolem té se pohybuje i většina ukazatelů tohoto indexu, 

jako třeba indikátor hodnotící počet registrací obchodních značek v systému Madrid, 

tvorba informačních technologií a organizačních modelů, export audio-visuálních služeb 

nebo celkově export kreativního zboží.  

Srbsko  

Srbsko vykazuje nejhorší výsledky ze všech vybraných kandidátských zemí EU, je 

na 54. pozici ze všech hodnocených zemí.  

Vstupní subindex inovací  

První pilíř, ze kterého se počítá vstupní subindex inovací, jsou instituce. Ani jejich 

umístění není nijak chvályhodné, jsou až na 70. příčce. Problémem je politická stabilita, 

vládní účinnost, kvalita regulací, právní řád, nesnadné řešení insolvence a velmi 

problematické odvádění daní – tento ukazatel je až na 120. místě ze 142 sledovaných 

ekonomik. Srbsko má ale také jedno prvenství, a to nejlepší hodnocení indikátoru, který 

vypovídá o nákladech při propouštění.  

Druhý pilíř hodnotí lidský kapitál a výzkum. Zde má Srbsko i silné stránky. Může 

se chlubit vysokými veřejnými výdaji na jednoho žáka, stejně tak je příznivý i ukazatel 

vypovídající o počtu žáků na jednoho učitele. V Srbsku se také nachází vysoký podíl 

studentů graduovaných ve vědě a jsou zde vynakládány prostředky na výzkum a vývoj. 

Děti zde chodí průměrně 13, 6 let do školy, což je bráno jako nepříznivá hodnota, která 

stačí až na 62. příčku.  

Třetí pilíř představuje infrastrukturu, která je ohodnocena 50. místem v pořadí. 

Stejně tak se hodnotí přístup a používání informačních technologií. Horší čísla už vykazuje 

statistika týkající se obecné infrastruktury, špatná je logistická výkonnost a tvorba hrubého 

kapitálu. Vztahem k životnímu prostředí se Srbsko řadí mezi nejzaostalejší státy.  

Sofistikovanost trhu je v Srbsku velkým problémem. Podmínky pro investování a 

obchod a soutěž získali velmi špatné hodnocení. Je užívaná vysoká celní sazba, nefunguje 

místní soutěž a v ekonomice je nízká míra domácích úvěrů pro soukromý sektor. Podle 

hodnocení by ale mělo být poměrné snadné získat úvěr.  
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Pátý pilíř je zaměřen na produkční vyspělost. Ani zde nejsou výsledky nějak 

oslnivé. Znalost pracovníků je ohodnocena 40,8 body, což stačí na 77. místo, ale ještě horší 

hodnocení mají inovační vazby, tento ukazatel se umístil až na 114. příčce, což vypovídá o 

tom, že existuje minimální spolupráce univerzit a průmyslu nebo nedochází k rozvoji 

klastrů. Poměrně vysoké hodnocení má subindex zaměřený na absorbci znalostí ze 

zahraničí, 5,9 % HDP tvoří přijaté přímé zahraniční investice a licenční poplatky tvoří 1,3 

% importovaných služeb.  

Výstupní subindex inovací  

Šestý pilíř hodnotí znalosti a technologické výstupy. Tento pilíř je v ekonomice 

Srbska nejlépe hodnocený. Ukazatel hodnotící vědecké a technické výrobky dosáhl 

druhého nejlepšího výsledku ze všech hodnocených států. Celý subindex vytváření znalostí 

je pozitivně hodnocen, stejně jako jejich následný vliv na ekonomiku, jenom se stále nedaří 

je prosadit do zahraničí.  

Sedmý pilíř se zabývá kreativními výstupy. Jeden ze tří subindexů – nehmotná 

aktiva mají velmi nepříznivé umístění v žebříčku, a to kvůli tvorbě informačního 

obchodního a organizačního modelu. Kreativní zboží a služby se umístili na 40. příčce, což 

je pro Srbsko pozitivní informace. Stejně jako předchozí státy, i Srbsko má příznivý 

výsledek ukazatele hodnotícího export audio-video výrobků a souvisejících služeb, stejně 

jako celovečerních filmů nebo tiskařských a publikačních děl.  

Island  

Poslední hodnocenou zemí je Island, v celkovém žebříčku se umístil na 13. místě.  

Vstupní inovační subindex  

První pilíř, zabývající se institucemi, svým hodnocením zaujímá 12. příčku. 

Nejlépe hodnocené ukazatele v této skupině jsou: politická stabilita a nezávislost médií. Za 

negativní faktory se dá považovat špatná kvalita regulací, vysoké náklady na propouštění 

(nepružnost trhu práce), nebo obtíže při zakládání nového podnikání a výběru daní.  

Druhý pilíř se věnuje lidskému kapitálu a zdraví. V této oblasti je Island na vysoké 

úrovni, proto obsadil 5. pozici. Jsou druzí v objemu vynakládaných financí do vzdělání. 

Průměrná délka školní docházky také činí 18, 5 let, což je cca o 5 let víc než u 

Balkánských států. Pyšní se také nejvyšším počtem vědců nebo vysokými výdaji na vědu a 
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rozvoj. Island má ovšem i mezery v některých ukazatelích, např. žádná jejich vysoká škola 

také nemá top umístění v žebříčku QS univerzit. Stejně tak mají nízký počet graduovaných 

vědců a inženýrů.  

Infrastruktura je oblast, kterou zkoumá třetí pilíř. Velmi dobře si Island stojí na poli 

obecné infrastruktury, což představuje vysokou spotřebu i produkci elektrické energie na 

obyvatele. Tato energie je ale využívána neefektivně, mají velmi nízký přírůstek HDP na 

jednotku energií. Mezi oblasti s příznivým hodnocením patří také přístup a používání 

informačních technologií.  

Čtvrtý pilíř se zabývá sofistikovaností trhu. Zde je Island až na 36. pozici, což je 

způsobeno špatným hodnocením subindexu investování – nízká kapitalizace a nesnadná 

ochrana investorů jsou hlavními problémy. Poměrně těžké je na Islandu získat úvěr a 

nejpříznivější hodnocení nemá ani obchod a soutěž v této ekonomice.  

Poslední pilíř, ovlivňující vstupní inovační subindex, je skupina ukazatelů 

zabývající se obchodní výkonností. Island má vysoký podíl znalostních zaměstnanců. 

Stejně jako u předchozích států se Island potýká s nízkou měrou inovačních vazeb. Stejně 

tak je zde nízká míra znalostní absorbce – což znamená nízký podíl hi-tech výrobků, 

počítačů, licencí a patentů na importu.  

Výstupní inovační subindex  

Šestý pilíř hodnotí znalosti a technologické výstupy. Ve vytváření znalostí je Island 

na 14. příčce. Rezidenti jsou úspěšní v registrování patentů a užitných vzorů, navíc je 

Island na první příčce v produkování vědeckých a technických článků. Vliv znalostí 

v ekonomice ale zaostává, je vykazována nízká míru růstu HDP na pracovníka a pouze 4, 8 

% podniků se specializuje na hi-tech výrobu. Island vykazuje poměrně vysoký podíl 

licencí a patentů na exportovaných službách – 8,2 %. Celkové hodnocení nejvíce snižuje 

špatné umístění ukazatele, který vypovídá o poskytnutých přímých zahraničních 

investicích, které dosahují zanedbatelné výše.  

Posledním pilířem jsou kreativní výstupy. Zde je Island na 3. příčce ze všech 

sledovaných států. Velmi dobře si vedou v produkci večerních filmů a online kreativitě. 

Obyvatelé Islandu nahrají na YouTube nejvíc videí za měsíc a nejvíc krát editují články na 

Wikipedii, v přepočtu na obyvatele. Slabou stránkou tohoto pilíře je pouze nízký podíl 

exportu kreativního zboží na celkovém exportu, představuje pouze 0,1 %.  
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 Tabulka č. 4.21 Hodnocení jednotlivých pilířů indexu GII vybraných států za rok 2012 

 

Zdroj: The Global Inovation Index, 2013; vlastní zpracování  

 

 

  

Země Instituce 

Lidský 

kapitál a 

výzkum 

Infrastru

ktura 

Sofistiko

vanost 

trhu 

Produkč

ní 

vyspělost 

Znalosti 

a 

technolo

gické 

výstupy 

Kreativn

í výstupy 

BJRM 65,4 36,1 33,2 51,4 36,4 27,7 36 

Černá 

Hora  

67,9 46,7 34 57,3 32,4 26,8 41,7 

Srbsko 61,2 36,7 37,2 41,4 31,2 33,6 34,8 

Island  88,5 61,9 47,2 53,9 46,7 37,3 69 

Průměr 

EU27 

79,57 48,64 47,7 57,83 43,24 39,79 49,55 
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5. Závěr 

Na konkurenceschopnost států má vliv velké množství faktorů. V této práci jsme se 

snažili obsáhnout ty nejpodstatnější a doplnili jsme je multikriteriálním hodnocením.  

Ve druhé kapitole jsou přiblíženy různé pohledy na koncept konkurenceschopnosti, 

včetně jeho utváření. Třetí kapitola začíná seznámením s historií daných států. BJRM, 

Černá Hora, Srbsko a další země spolu tvořili jeden stát – Jugoslávii. Ta se začala v roce 

1991 rozpadat. Postupně vznikly nezávislé republiky, které prošly transformací z centrálně 

plánovaných ekonomik na tržní systém. Při rozdělování Jugoslávie docházelo 

k ozbrojeným konfliktům a stále nejsou všechny spory vyřešeny, což vyvolává jistou 

nejistotu, z hlediska budoucího dění v tomto regionu.  

Po přiblížení historie států byla hodnocena makroekonomická situace 

kandidátských zemí EU. Před nastoupením hospodářské krize státy dosahovaly vysokých 

temp růstu HDP, ale i vysoké inflace. Pro balkánské státy je největším problémem 

nezaměstnanost, která je trápila, jak před začátkem hospodářské krize, tak i po následném 

oživení ekonomiky. V BJRM byla míra nezaměstnanosti v roce 2012 31 %. Další 

problémovou oblastí všech států jsou veřejné finance. Potýkají se se zvyšujícím se vládním 

dluhem, nejvyšší je na Islandu – 91, 73 % HDP v roce 2012.  

Hodnocení konkurenceschopnosti jsme začali ukazatelem cenového vývoje PPI. 

V roce 2013 došlo na Islandu k poklesu cen o 4, 1 %, v ostatních státech ceny meziročně 

podle PPI vzrostly. Z hlediska cenového je nejkonkurenceschopnější Island.  

Po cenovém vývoji je důležitým ukazatelem konkurenceschopnosti poměr nákladů 

a produktivity. Její hodnocení bylo převzato z Globální zprávy konkurenceschopnosti pro 

rok 2013 – 2014, kde je jedním z indikátorů právě poměr platu a produktivity. V tomto 

ukazateli je nejlépe hodnocena Makedonie, která se umístila na 49. pozici ze všech 148 

hodnocených států. Nejhůř bylo hodnoceno Srbsko. 

Dalším hodnotícím kritériem byl reálný efektivní měnový kurz, z hlediska tohoto 

došlo k posilování konkurenceschopnosti u Srbska, jelikož % změna REER v roce 2012 

byla 6, 3 %. Obchodní výkonnost států je z hlediska celosvětového zanedbatelná, všechny 

se na světovém obchodě podílí desetinami procent, přičemž nejčastěji obchodují 

s Evropskou Unií.  
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Z hlediska přitažlivosti těchto států pro podnikání byla nejlépe hodnocena BJRM, 

která má nejnižší náklady na založení firmy, je potřeba nejnižší počet dní a disponuje také 

nejnižší efektivní daňovou sazbou. Hodnocení těchto ukazatelů bylo příznivé i u ostatních 

států, vždy se pohybovalo pod průměrem EU27. Pro podnikatele je ovšem nepříznivý stav 

infrastruktury v těchto zemích. Počet km silnic na 100 km
2
 je několika násobně nižší než je 

průměr EU27.  

Státy byly hodnoceny také na základě ratingu společnosti Standard and Poor’s. 

Všechny balkánské státy jsou hodnoceny BB- a řadí se tak do spekulativního stupně. Island 

jako jediný dosáhl stupně investičního.  

K multikriteriálnímu hodnocení byl použit index GCI a GII. Podle GCI jsou silné 

stránky BJRM především v úrovni zdraví a primárního vzdělání a makroekonomického 

prostředí, naopak za slabou stránku je považována velikost trhu. Černá Hora má silnou 

stránku také v úrovni zdraví a primárního vzdělání a záporně je hodnocena velikost trhu. 

Stejně tak je tomu u Srbska, které má vysokou úroveň zdraví a primárního vzdělání, slabou 

stránkou je pak obchodní sofistikovanost nebo makroekonomické prostředí. Island je 

hodnocen nejlépe. Jeho silné stránky jsou také v úrovni zdraví a primárního vzdělání, také 

v technologické připravenosti. Slabou stránkou je opět velikost trhu.  

Dále byly země hodnoceny z hlediska indexu GII, který je zaměřen na inovace. 

Island se umístil na 13. příčce ze 142 států, takže lze říct, že inovace jsou zde na vysoké 

úrovni. Černá Hora se umístila na 44. příčce, BJRM na 51. a Srbsko na 54.  

Cílem práce této diplomové práce je definovat různé přístupy k pojmu 

konkurenceschopnost a k jejímu měření. Na základě makroekonomických dat a 

multikriteriálních měření pak zhodnotit silné a slabé stránky konkurenceschopnosti 

vybraných kandidátských zemí EU, jimiž je Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 

Černá Hora, Srbsko a Island. Myslím si, že cíl práce byl naplněn.   
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Seznam zkratek  

BJRM  Bývalá jugoslávská republika Makedonie  

CPI  Index spotřebitelských cen 

ČNB  Česká národní banka  

EHS  Evropské hospodářské společenství    

GCI  Global Competitiveness Index  

GII  Global Inovation Index 

HDP  Hrubý domácí produkt  

HND  Hrubý národní důchod  

IMD  Institut for Management Development  

ITS  International Trade Statistic  

INSTEAD The Business School for The World  

MMF  Mezinárodní měnový fond  

MZV  Ministerstvo zahraničních věcí  

NEER  Nominální efektivní měnový kurz 

OECD  Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj  

OSN  Organizace spojených národů  

PHARE Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy 

PPI  Index cen výrobců 

REER  Reálný efektivní měnový kurz 

S&P  Standard and Poor‘s 

WB  World bank 

WEF  World Economic Forum 

WIPO  World Intellectual Property Organization  

WTO  World Trade Organization 
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