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Anotace v českém jazyce 
 

Předmětem řešení doktorské dizertační práce je problematika konkurenceschopnosti, která je 

analyzována a hodnocena na národní úrovni členských států Evropské unie. Hlavním cílem 

doktorské dizertační práce je vypracovat ucelený pohled na úroveň produktivity jako faktoru 

konkurenceschopnosti v zemích Evropské unie a odvodit technické a technologické změny 

efektivity přispívající k celkové produktivitě hodnocených zemí v referenčním období 2000-

2012 prostřednictvím vícerozměrných metod a metody vícekriteriálního rozhodování. 

Naplnění cíle doktorské dizertační práce úzce souvisí s ověřením platnosti vzájemného vztahu 

mezi konkurenceschopností a produktivitou. Tento vztah je dán výchozí hypotézou doktorské 

dizertační práce o úrovni produktivity, která je vnímána jako stěžejní faktor konkurenčního 

potenciálu států, resp. je předpokládáno, že pokud dané území vykazuje vyšší úroveň 

produktivity, je tento nárůst odrazem efektivnějšího a účelnějšího využívání konkurenčních 

výhod, jež může vést k posílení jeho konkurenceschopnosti.  Závěry doktorské dizertační 

práce, založené na výsledcích hodnocení konkurenceschopnosti prostřednictvím faktorové 

analýzy, metody analýzy obalu dat a shlukové analýzy, vykazují, že nové členské státy EU 

dosahují srovnatelné míry produktivity jako původní vyspělé členské státy EU, a v mnoha 

ohledech tak dochází k přibližování úrovní konkurenceschopnosti mezi těmito dvěma 

skupinami států prostřednictvím změn v produktivitě.  
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Anotace v anglickém jazyce 

Evaluation of the EU Member States' Competitiveness through Data Envelopment 

Analysis Method 

The subject of a doctoral dissertation thesis is the issue of competitiveness, which is analysed 

and evaluated at national level of the European Union Member States. The main aim of 

doctoral dissertation thesis is to develop a comprehensive view of the level of productivity as 

a factor of competitiveness in the EU countries and to derive technical and technological 

efficiency changes contributing to overall productivity of evaluated countries assessed in 

reference period 2000-2012 through multivariate methods and multicriteria decision making 

method. Ensuring the objective of doctoral dissertation thesis is closely related to the 

validation of relationship between competitiveness and productivity. This relationship is given 

by the initial hypothesis of doctoral dissertation theses based on the level of productivity, 

which is perceived as a crucial factor of competitive potential, respectively, it is assumed if 

the area has a higher level of productivity, this reflects the efficient and effective use of 

competitive advantages, which may lead to the strengthening of its competitiveness. 

Conclusions of doctoral dissertation thesis based on the results of factor analysis, data 

envelopment analysis method and cluster analysis, shows that the new EU Member States 

have a comparable level of productivity as the advanced original EU Member States. In many 

respects, there is a convergence of competitiveness level between these two groups of 

countries states by changes in productivity. 
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1. Úvod 

Proces rozšiřování Evropské unie (European Union, EU) vytváří pro původní i nové 

členské státy nové podmínky a možnosti jejich rozvoje v rámci evropské a světové 

ekonomiky. Na jedné straně se musí členské státy EU vyrovnávat s náročným konkurenčním 

prostředím jednotného vnitřního trhu, na straně druhé získávají větší možnosti v otevřené 

globální ekonomice. Hlavní podmínkou úspěšné existence v tomto prostředí se stává 

konkurenceschopnost – schopnost obstát v mezinárodním prostředí a zajistit růst blahobytu  

a životní úrovně obyvatel. Konkurenceschopnost tak stojí v popředí zájmu všech států  

a integračních seskupení a zdaleka přesahuje rozměr evropského integračního procesu.  

Problematika konkurenceschopnosti je v současnosti předmětem zájmu mnoha 

ekonomických analýz. Ačkoli neexistuje jednotné vymezení a chápání tohoto pojmu, zůstává 

konkurenceschopnost jedním ze základních měřítek hodnocení výkonnosti ekonomik  

a současně je také chápána jako odraz úspěšnosti území v širším srovnání. Růst 

konkurenceschopnosti území tak patří k hlavním prioritám hospodářských politik jednotlivých 

zemí. Konkurenceschopnost v prostředí EU patří mezi dlouhodobě diskutovaná témata,  

a to zejména s ohledem na pomalou růstovou dynamiku v posledních třech dekádách a měnící 

se postavení evropského regionu v rámci globální ekonomiky. Důležitost akcelerace  

a udržitelnosti konkurenceschopnosti ještě zdůraznila nedávná výrazná hospodářská recese, 

která v uplynulých letech způsobila ekonomický pokles a upozornila na strukturální problémy 

EU. Rozvíjející se ekonomiky se rychleji než EU navracejí k růstové dynamice, kterou 

zaznamenávaly před krizí a globální konkurence tak ještě vzrůstá. Dlouhodobé konkurenční 

nevýhody evropského centra navíc setrvaly i po krizi (konkurenceschopnost ve vztahu  

k nízkonákladovým ekonomikám, zaostávání v inovační výkonnosti, stárnutí populace apod.), 

a i přes probíhající integrační proces, zůstávají ekonomiky členských států EU v těchto 

veličinách značně heterogenní. V EU je proces dosahování vyšší úrovně 

konkurenceschopnosti, ať již mezi členskými státy a jejich regiony, či v širším mezinárodním 

srovnání, výrazně ztížen heterogenitou států a regionů projevující se v mnoha oblastech. 

Ačkoli EU patří k hlavním aktérům mezinárodních ekonomických vztahů  

a k nejrozvinutějším částem světa s vysokou životní úrovní, existují mezi členskými státy 

Unie a jejich regiony značné hospodářské, sociální a územní disparity. V EU jsou tedy otázky 

konkurenceschopnosti nutně spojovány s problematikou hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, která je odrazem existujících hospodářských, sociálních a územních disparit mezi 
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členskými státy EU a jejich regiony, jež mají negativní dopad na vyvážený rozvoj celé Unie  

a oslabují tak její konkurenceschopnost v globálním kontextu.  

Konkurenceschopnost může v určitém stádiu vývoje nahrávat globalizaci. Globalizace 

je souborem mnoha různorodých procesů, které obsahují ekonomické, technologické, sociální, 

kulturní a politické aspekty. Tyto procesy jsou tak vzájemně provázané a vzájemně se 

podmiňují, přičemž realizaci těchto procesů lze provádět snadněji v případě, že mezi 

zainteresovanými subjekty (státy) neexistují výrazné rozdíly. Cíl konkurenceschopnosti, jímž 

je dohnat a předehnat, může zmírňování rozdílů mezi státy nahrávat. Právě globalizace  

a globalizační procesy se tak stávají jedny z hlavních faktorů, které mají na 

konkurenceschopnost zásadní vliv. Aby jednotlivé státy a firmy sídlící na území těchto států 

mohly zvyšovat svou konkurenceschopnost, musí vzít v potaz i celospolečenské změny 

v celosvětovém hospodářství. Snaha o zvyšování konkurenceschopnosti a proces globalizace 

představují děje, které utvářejí celosvětové hospodářství nejen ve vyspělých tržních 

ekonomikách, ale také ekonomikách tranzitivních či rozvojových. Pod vlivem globalizace se 

utváří nová struktura konkurenčních vztahů, zásadně se zvyšuje náročnost adaptačních 

procesů jak z hlediska inovačního obsahu, kvality a nákladů, ale také z hlediska času, 

předstihu, resp. zaostávání v jejich realizaci. Pro velké, střední, ale i některé malé ekonomiky 

vyspělých zemí se stalo důsledné využívání globalizačních postupů nezastupitelnou 

podmínkou udržování jejich konkurenční výhody. Jestliže je globalizace chápána jako soubor 

ekonomických aktivit překonávající hranice států s cílem dosáhnout efektivity cestou 

optimální alokace zdrojů v mezinárodním měřítku, pak je růst a využívání rozdílů  

v konkurenceschopnosti nástrojem k dosažení těchto cílů.  

Faktory vedoucí k požadovaným změnám v konkurenčním prostředí jsou jak obchodně-

politické a finanční povahy, tak i technologické povahy, přičemž poslední trendy ve 

směřování ekonomické integrace Unie (obsažené v růstových strategiích EU – Lisabonské 

strategii a Strategii Evropa 2020) vyjadřují zřetelně orientaci na zvýšení 

konkurenceschopnosti členských států na základě podpory výkonnosti, inovací, znalostní 

ekonomiky s dominantní rolí lidského kapitálu. Zvyšování konkurenceschopnosti postavené 

na těchto základech je tak vysoce komplexním procesem, který nespočívá jen v omezeném 

počtu klíčových faktorů. Naopak, konkurenceschopnost států a jejich regionů je 

multifaktorově podmíněna, přičemž roli nehraje jen přítomnost jednotlivých faktorů, ale jejich 

výsledná kombinace vytvářející příznivé lokální prostředí.  
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To jsou motivační důvody, jež vedou v rámci doktorské dizertační práce k empirickému 

zkoumání výchozích předpokladů konkurenceschopnosti, jež mají dopad na výkonnostní 

potenciál jednotlivých členských států EU, a ovlivňují tak jejich konkurenceschopnost. Být 

konkurenceschopný znamená disponovat potřebnými zdroji, avšak při jejich nedostatku je 

tempo rozvíjení konkurenceschopnosti zmírněno, a je nutné hledat zdroje nové, náhradní 

a/nebo získat zdroje stávající na úkor subjektů, s nimiž se subjekt porovnává při hodnocení 

konkurenceschopnosti. Nejen členské státy EU procházejí v posledních letech výraznými 

strukturálními změnami, v jejichž důsledku se mění hlavní zdroje konkurenčních výhod, 

dochází k přechodu od hmatatelných faktorů k nehmotným, jakými jsou znalosti, vzdělávání 

či nové technologie. Konkurenceschopnost členských států EU tak stále více spočívá ve 

specifickém know-how a inovační kapacitě, tedy konkurenceschopnost založená nejen na 

kvantitativních, ale zejména na kvalitativních základech je považována za dlouhodobě 

udržitelnou. 

 

1.1 Cíle doktorské dizertační práce 

Hlavním cílem doktorské dizertační práce je vyhodnocení produktivity a efektivity jako 

faktorů konkurenceschopnosti v členských státech EU v referenčním období 2000-2012 

prostřednictvím metody analýzy obalu dat. 

Za účelem splnění hlavního cíle je nutné naplnit následující dílčí cíle: 

a) Popsat teoretická východiska konceptů konkurenceschopnosti a výkonnosti,  

a přístupy k jejich měření.  

Pro naplnění prvního dílčího cíle je nutné provést literární rešerši z oblasti 

teoretické roviny konkurenceschopnosti a zaměřit se na pohled vybraných 

ekonomických teorií na danou problematiku, a rovněž na přístupy k měření  

a hodnocení těchto konceptů. Problematika výkonnosti je v doktorské dizertační 

práci úzce navázána na odvození úrovně konkurenceschopnosti členských států EU, 

proto je dále nutné provést literární rešerši z problematiky výkonnosti. Na základě 

dosaženého stupně teoretického poznání základních pojmů týkajících se 

problematiky konkurenceschopnosti a výkonnosti je možné charakterizovat 

souvislosti a spojení mezi těmito koncepty. 
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b) Identifikovat vhodné výzkumné metody a postupy pro hodnocení 

konkurenceschopnosti a měření produktivity a efektivity členských států EU 

v referenčním období 2000-2012. 

Pro naplnění druhého dílčího cíle je nutné provést literární rešerši soudobých 

přístupů empirických analýz zabývajících se hodnocením konkurenceschopnosti 

v podmínkách EU, provést literární rešerši z oblasti výzkumných metod 

používaných pro měření konkurenceschopnosti a produktivity a efektivity, a popsat 

zvolené výzkumné metody, jež jsou použity v aplikační části doktorské dizertační 

práce. Stanovení míry produktivity a efektivity a určení konkurenčního potenciálu 

jednotlivých zemí je založeno na metodách vícerozměrné analýzy, tzn. metody 

faktorové analýzy (Factor Analysis, FA), metody shlukové analýzy (Cluster 

Analysis, CA) a dále na vícekriteriální metodě analýzy obalu dat (Data 

Envelopment, Analysis, DEA). 

Využitými softwarovými nástroji jsou v případě faktorové a shlukové analýzy IBM 

SPSS Statistics 22 (+ Microsoft Excel) a v případě DEA metody DEA Frontier 

Add-In Microsoft Excel (+ Microsoft Excel). 

c) Vyhodnotit úroveň národní produktivity a efektivity jako předpokladu 

konkurenceschopnosti členských států EU za použití kvantitativních metod. 

Vyhodnocení úrovně národní konkurenceschopnosti bude provedeno ve třech 

teoreticko-metodologických propojených částech. V první aplikační části práce 

bude aplikována faktorová analýza pro vyhodnocení faktorů výkonnostní dynamiky 

území z vybraných ukazatelů konkurenceschopnosti, používaných pro hodnocení 

národní konkurenceschopnosti v rámci konceptu Country Competitiveness Index 

(CCI). Na základě této metody jsou stanoveny faktory konkurenceschopnosti 

vstupů a výstupů a je identifikována úroveň vlivu těchto faktorů na výkonnostní 

dynamiku hodnocených území. 

Ve druhé aplikační části práce je určena míra produktivity za použití 

specializovaného modelu vícekriteriální metody analýzy obalu dat, tj. konstrukcí 

Malmquistova indexu produktivity a jeho rozkladem na faktory ovlivňující 

efektivitu států. V rámci analýzy produktivity jsou zkoumány změny technické  

a technologické efektivity v členských státech EU, a to v období 2000-2004 a 2005-

2008 odpovídající růstové dynamice hodnocených států, a období 2009-2012 
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reprezentující ekonomický pokles v důsledku ekonomické krize. Produktivita je 

považována za jeden z faktorů konkurenceschopnosti a je odrazem dosažené úrovně 

konkurenčního potenciálu hodnoceného území. 

Ve třetí aplikační části práce je možné na základě výsledků analýzy efektivity 

prostřednictvím shlukové analýzy roztřídit hodnocené země z vnějšího pohledu do 

heterogenních skupin a z pohledu vnitřního do homogenních skupin, jež se 

vyznačují podobnými charakteristikami a problémy, které mají vliv na 

konkurenceschopnost těchto států a jejich regionů. Struktura jednotlivých faktorů 

konkurenčních výhod má význam pro hodnocení a zařazení zemí do skupin 

v kontextu jejich ekonomického rozvoje.  

 

1.2 Hypotéza doktorské dizertační práce 

Na základě dosavadních znalostí a získaných poznatků je stanovena následující hlavní 

hypotéza doktorské dizertační práce: 

H: Území s vyšší mírou produktivity má lepší předpoklady pro dosahování 

konkurenceschopnosti, tzn., že disponuje určitou konkurenční výhodou oproti 

ostatním územím, resp. je schopno lépe a efektivněji tyto své výhody využít. 

Tuto hypotézu lze dále rozšířit ve vztahu k měření produktivity, kdy lze předpokládat, 

že pokud dané území vykazuje vyšší úroveň produktivity, je tento nárůst odrazem 

efektivnějšího a účelnějšího využívání konkurenčních výhod, jež může vést k posílení jeho 

konkurenceschopnosti. Tato hypotéza je postavena na předpokladu, že nové členské státy EU 

jsou hlavním příjemcem integračního procesu a nejvíce tak čerpají výhod z členství v tomto 

integračním uskupení, přičemž hlavní ekonomickou motivací pro členství v EU bylo právě 

pro tyto státy od počátku přiblížení se k životní úrovni původních členských států EU.  

Z důvodu zapojení se do evropského integračního procesu a čerpání souvisejících výhod, 

vykazují nové členské státy EU v mnoha ohledech srovnatelnou míru produktivity jako 

původní vyspělé členské státy EU, a dochází tak k přibližování úrovní konkurenceschopnosti 

mezi těmito dvěma skupinami států, tj. ke konvergenci ekonomické úrovně nových zemí EU 

vůči ekonomické úrovni původních zemí EU.  

Logika evropské integrace je založena na předpokladu, že integrací získávají země 

určité výhody, např. intenzivnější mezinárodní obchod, lepší využití výrobních faktorů nebo 

snížení nejistoty mezinárodní investiční aktivity. Integrace má ovšem i svá negativa, mezi něž 

lze zařadit ztrátu nezávislé měnové politiky, zvýšení nebezpečí spekulativních kapitálových 
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toků, které mají za následek větší volatilitu ekonomiky a omezenou možnost reagovat na 

výskyt nepříznivých šoků. Určujícím faktorem toho, zda integrace přinese více pozitiv než 

negativ je podobnost integrujících se ekonomik, i proto nabývá téma konvergence EU 

značného významu. 

 

1.3 Struktura doktorské dizertační práce 

Doktorská dizertační práce je rozdělena do tří obsahových kapitol, z čehož dvě jsou 

teoretické a jedna aplikační. Tyto kapitoly jsou dále doplněny o první kapitolu – úvod a pátou 

kapitolu – závěr. Ve druhé části doktorské dizertační práce je věnována pozornost 

teoretickým aspektům a otázkám fenoménu konkurenceschopnosti z hlediska ekonomických 

teorií. Následně jsou přiblíženy základní trendy v hodnocení konkurenceschopnosti. Návazně 

na problematiku konkurenceschopnosti jsou specifikována východiska konceptu výkonnosti,  

a rovněž přístupy k jejímu hodnocení, a následně je charakterizováno propojení obou 

konceptů. 

Třetí část doktorské dizertační práce je zaměřena na analýzu konceptu Country 

Competitiveness Index, jež je použit jako výchozí přístup pro hodnocení 

konkurenceschopnosti členských států EU. Na základě tohoto přístupu je proveden výběr 

vhodných ukazatelů a konstrukce datové základny pro měření a hodnocení produktivity jako 

faktoru konkurenceschopnosti. Tato část práce je dále zaměřena na analýzu metod, jež jsou 

vhodné pro měření faktorů konkurenceschopnosti a následnou analýzu produktivity 

hodnocených území. Pro určení faktorů konkurenceschopnosti je použita vícerozměrná 

statistická metoda faktorové analýzy. Pro účely hodnocení dosahované míry produktivity  

a změny efektivity je použita metoda analýzy obalu dat. Vícerozměrná statistická metoda 

shlukové analýzy je použita k roztřídění hodnocených zemí dle úrovně produktivity.  

Předmětem čtvrté části doktorské dizertační práce je komplexní měření míry 

produktivity a změn efektivity v členských státech EU za referenční období 2000-2012, na 

základě čehož je následně možné vyhodnotit charakteristiky konkurenceschopnosti těchto 

zemí. V rámci této kapitoly jsou prostřednictvím faktorové analýzy stanoveny faktory vstupů 

a výstupů konkurenceschopnosti a je určena úroveň vlivu těchto faktorů na výkonnostní 

dynamiku území. Následně je za pomoci metody analýzy obalu dat proveden výpočet míry 

produktivity a změn efektivity pro všechny hodnocené země. Dle dosahované úrovně 

produktivity je možné roztřídit hodnocené země do skupin prostřednictvím shlukové analýzy 

a určit stupeň jejich konkurenční výhody dle odpovídajících faktorů konkurenceschopnosti.  
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2. Teoretická východiska konceptů konkurenceschopnosti  

a výkonnosti 

„Konkurenceschopnost je jako dostih. Nejde v něm o to běžet dnes rychleji, než jste 

běželi včera. Jde o to běžet rychleji než všichni ostatní koně.“     Stephane Garelli (2006, s. 35) 

Problematika konkurenceschopnosti patří k těm tématům, kterým je v poslední době 

věnována zvýšená pozornost jak v oblasti ekonomické teorie, tak také v oblasti hospodářské 

praxe. Důvodem tohoto zájmu jsou rostoucí nároky na různých úrovních ekonomických 

aktivit, které jsou vyvolávány globalizačními procesy ve světové ekonomice. Problematika 

konkurenceschopnosti a výkonnosti jsou vysoce propojenými koncepty z důvodu globalizace, 

jež je aktivitou překonávající hranice jednotlivých států s cílem dosáhnout efektivity cestou 

optimální alokace zdrojů v mezinárodním měřítku. Právě ekonomický růst a využívání rozdílů 

v konkurenceschopnosti jsou nástrojem k dosažení těchto cílů. 

 

2.1.  Vymezení konceptu konkurenceschopnosti a přístupy k jeho hodnocení  

V této subkapitole je věnována pozornost teoretickým aspektům a otázkám fenoménu 

konkurenceschopnosti z hlediska ekonomických teorií. V návaznosti na vymezení 

teoretických přístupů jsou přiblíženy základní dimenze konkurenceschopnosti se zaměřením 

na její mikroekonomickou, makroekonomickou a regionální úroveň. Cílem této subkapitoly 

není podrobná charakteristika jednotlivých přístupů k chápání a pojetí konkurenceschopnosti, 

nýbrž ucelené podání souhrnných informací zabývajících se teoretickými východisky 

konkurenceschopnosti současně s empirickými aspekty, tj. možnostmi jejího hodnocení.  

 

2.1.1. Vymezení konceptu konkurenceschopnosti z pohledu ekonomických teorií  

Problematika konkurenceschopnosti je v posledních letech předmětem zájmu řady 

ekonomických analýz. Konkurenceschopnost patří zcela určitě mezi pojmy, které  

se v současné době užívají velmi často při různých příležitostech a v odlišných souvislostech, 

což ovšem neznamená, že by se jednalo o pojem jednoznačný a univerzální. Navzdory vysoké 

frekvenci užívání tohoto pojmu zůstává faktem, že jen málokdo dokáže přesně vymezit,  

co se pod pojmem konkurenceschopnost skrývá. Od problému nejednoznačnosti se nelze 

oprostit ani v případě, kdy je pozornost omezena pouze na jedinou referenční úroveň, na které 

může být konkurenceschopnost posuzována. Než začne být věnována pozornost definicím 

konkurenceschopnosti z hlediska jednotlivých úrovní a přístupů k jejímu chápání, je vhodné 

vymezit přístup vybraných ekonomických teorií k této problematice – viz tabulky 2.1 a 2.2.  
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Tabulka 2.1 Vybrané ekonomické teorie a jejich pohled na konkurenceschopnost I 

Teorie 
Klíčové předpoklady 

konkurenceschopnosti 

Klíčové hnací faktory 

konkurenceschopnosti 
Důsledky pro konkurenceschopnost 

Klasická 

ekonomická 

teorie 

 Dělba práce umožňuje 

technologické rozdíly 

mezi jednotlivými 

zeměmi (např. rozdíly 

v produktivitě). 

 Obchod založený  

na absolutní výhodě 

(Smith, 1776) 

a komparativní 

výhodě (Ricardo, 

1817). 

 Investice  

do základního kapitálu 

(tj. lepší technologie) 

zvyšují dělbu práce 

(úroveň specializace) 

a tím zvyšují 

produktivitu. 

 Obchod (přechod  

od soběstačnosti 

k volnému obchodu) 

je motorem celkového 

růstu (statické zisky 

z obchodu). 

 Všechny země mají danou roli při 

dělbě práce na základě jejich 

komparativní výhody. Pokud  

by však úroveň technologie, a tím  

i jejich produktivita, byla stejná ve 

všech zemích, potom nejsou žádné 

důvody pro obchod opodstatněné. 

 I když může být země více 

produktivní (absolutní 

výhoda/efektivnost výroby)  

ve výrobě statku, při volném obchodě 

to může vést stejně k úpadku odvětví. 

Neoklasická 

ekonomická 

teorie 

 Dokonalá 

informovanost, stejná 

technologie 

v jednotlivých zemích, 

konstantní výnosy 

z rozsahu a úplná 

dělitelnost všech 

výrobních faktorů 

vede k modelu 

dokonalé konkurence. 

 Obchod založený  

na dotacích výrobních 

faktorů (práce  

a kapitálu). 

 Obchod (přechod  

od soběstačnosti 

k volnému obchodu) 

představuje motor pro 

celkový růst (statické 

zisky z obchodu). 

 Všechny země mají danou roli při 

dělbě práce na základě podílu jejich 

relativního výrobního faktoru. 

Teoreticky to má největší význam pro 

obchod mezi rozvinutými a 

rozvojovými zeměmi (tj. mezi 

zeměmi s velkými rozdíly v poměru 

výrobních faktorů). Když jsou však 

poměry výrobních faktorů stejné ve 

všech zemích, potom nejsou žádné 

důvody pro obchod opodstatněné. 

 Faktor vyrovnávání cen předpokládá 

konvergenci návratnosti kapitálu a 

pracovních sil. 

 V dokonalé konkurenci představa o 

konkurenceschopnosti není v podstatě 

relevantní v dlouhodobém horizontu. 

Keynesovská 

ekonomická 

teorie 

 Úpravy v cenách 

mohou být pomalé, 

což vede k úpravám 

v množství. 

 Trhy nejsou 

nevyhnutelně 

v rovnováze: 

nedostatek na straně 

poptávky nebo 

nabídky. 

 Možnost nekorektního 

obchodování (tj. proti 

nerovnovážným 

cenám). 

 Kapitál a práce se 

vzájemně doplňují. 

 Kapitálová náročnost. 

 Investice. 

 Vládní výdaje, např. 

investice do veřejné 

sféry, dotace, úprava 

daní. 

 Vlády mohou úspěšně zasáhnout do 

ekonomických cyklů, přičemž 

načasování je mimořádně důležité. 

 Předpoklad nedokonalých trhů 

umožňuje národní/regionální rozdíly. 

 Konvergence zemí/regionů může být 

dosažena prostřednictvím 

hospodářské politiky, tj. aktivních 

zásahů státu. 

 Kapitálová náročnost zvyšuje 

produktivitu a růst. 

 

Zdroj: Martin, 2003; vlastní úprava a zpracování, 2014 
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Tabulka 2.2 Vybrané ekonomické teorie a jejich pohled na konkurenceschopnost II 

Teorie 
Klíčové předpoklady 

konkurenceschopnosti 

Klíčové hnací faktory 

konkurenceschopnosti 
Důsledky pro konkurenceschopnost 

Rozvojová 

ekonomie 

 Postupem času nemusí 

příjmy bezprostředně 

konvergovat. 

 Některé krajiny se 

rozvíjejí úspěšněji než 

jiné. 

 Hospodářská politika 

sehrává důležitou roli 

při určování tohoto 

úspěchu. 

 Přesun od zemědělství 

k odvětvím s vyšší 

přidanou hodnotou.  

 Otevřenost obchodu. 

 Přímé zahraniční 

investice. 

 (Zahraniční) 

rozvojové fondy. 

 Je pravděpodobné, že „centrální“ 

země/regiony s počáteční výrobní 

výhodou si udrží svůj náskok před 

méně produktivními zeměmi/regiony.  

 Dohánění produktivity mezi 

zeměmi/regiony bude pravděpodobně 

pomalý proces. 

 Hospodářská politika by měla brát do 

úvahy stádium ekonomického rozvoje 

státu/regionu. 

 Hospodářská politika je potřebná pro 

podporu rozšíření účinků pozitivních 

pro ekonomický rozvoj, např. pomocí 

přímých zahraničních investic anebo 

alokací prostředků prostřednictvím 

fondů pro rozvoj znevýhodněných 

oblastí. 

Nová teorie 

růstu – 

teorie 

endogenního 

růstu 

 Technologický pokrok 

není exogenním, ale 

endogenním faktorem. 

 Rostoucí výnosy 

z kumulace 

vědomostí.  

 Formalizace lidského 

kapitálu a jeho 

aspektů jako 

výrobního faktoru. 

 Trhy nedokáží 

generovat automaticky 

optimum. 

 Výdaje na vědu, 

výzkum a vývoj. 

 Inovace/patenty. 

 Výdaje na investice do 

lidského kapitálu 

(vzdělávání, školení). 

 Efektivní šíření 

vědomostí. 

 Národní/regionální rozdíly 

v produktivitě a růstu mohou být 

důsledkem rozdílů v oblasti 

technologií a lidského kapitálu. 

 Zlepšení v oblasti technologií a 

lidského kapitálu jsou motorem růstu. 

 Otevřený obchod může být podporou 

růstu a technologického rozvoje. 

 Investice do výzkumu a vývoje jsou 

klíčové. 

 Posilování lidského kapitálu má 

mimořádný význam. 

Nová teorie 

obchodu 

 Technologie  

je explicitní a 

endogenní faktor 

výroby. 

 Výroba nových 

technologií vytváří 

externality. 

 Při použití technologie 

se generují rostoucí 

výnosy z rozsahu. 

 Nedokonalá 

konkurence. 

 Faktory ovlivňující 

výhodu „prvého 

kroku“, např.:  

o kvalifikovaná 

pracovní síla, 

o specializovaná 

infrastruktura, 

o sítě dodavatelů, 

o lokální 

technologie. 

 Specializace je potřebná na úrovni 

odvětví s cílem umožnit vnější úspory 

z rozsahu.  

 Velikost domácího trhu  

je rozhodující pro získání vnitřních 

úspor z rozsahu. 

 Investice do kvalifikované pracovní 

síly, specializované infrastruktury, 

sítí dodavatelů a lokálních 

technologií zvyšují vnější úspory 

z rozsahu. 

Zdroj: Martin, 2003; vlastní úprava a zpracování, 2014 

Konkurenceschopnost byla v rámci jednotlivých historických ekonomických škol  

a teoretických přístupů chápána spíše jako synonymum pro exportní výkonnost země a byla 

tedy označována jako vnější konkurenceschopnost, jak uvádí např. Balcarová (2008) nebo 

Sojka (2010). Postupně se ale chápání konkurenceschopnosti rozšiřovalo a současným 

trendem je spíše její agregátní pojetí. Pro konkurenceschopnou ekonomiku je tedy důležitý 

nejen úspěch v mezinárodním obchodě, ale současně také pozitivní vývoj 
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makroekonomických ukazatelů a především dlouhodobě udržitelný ekonomický růst. 

Navzdory rozsáhlé problematice je možné vymezit dvě základní oblasti problémů  

s konkurenceschopností související – ekonomický růst a mezinárodní obchod (Sirůček, 2003). 

Pokud se jedná o oblast ekonomického růstu, lze teoretické přístupy rozdělit do tří 

základních skupin. První skupinu tvoří tradiční modely ekonomického růstu, které vycházejí  

ze Solowova modelu, jejichž společným předpokladem je pojetí technologie jako veřejného 

statku a exogenní charakter technologické změny. Do druhé skupiny růstových teorií spadá 

koncept technologické mezery a dohánění vycházející ze schumpeterovské tradice, které staví 

na předpokladu, že přenos technologií je sice možný, ale dosti obtížný a nákladný. Rovněž 

dohánění dle konceptu nejlepší praxe není automatické, je závislé na společenských 

a technologických charakteristikách přejímajících stran. Třetí skupina je tvořena modely 

teorie endogenního růstu, které kladou důraz na endogenní charakter technologické změny. 

Technologický pokrok je brán jako výsledek tržní aktivity subjektů dané ekonomiky. 

Mezinárodní obchod je druhou oblastí, která je velmi úzce propojena   

s makroekonomickou konkurenceschopností. Klíčovým faktorem mezinárodního obchodu 

může být absolutní či komparativní výhoda. Zatímco absolutní výhodu v zahraničním 

obchodě je možné ztotožnit s konkurenční výhodou kvalitativní, tedy technologickou, 

komparativní výhoda odpovídá spíše cenově-nákladové konkurenční výhodě. Obecně je 

možné teorie mezinárodního obchodu rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří tradiční 

(statické) modely mezinárodního obchodu (učení Davida Ricarda, Heckscher-Ohlinův 

teorém), druhou potom modely založené na vytvořené komparativní výhodě, technologické 

změně a produktových cyklech (technologicky zaměřené teorie1 – teorie produktového cyklu). 

Z uvedeného přehledu ekonomických teorií zabývajících se do jisté míry oblastí 

konkurenceschopnosti (viz tabulky 2.1 a 2.2) je zřejmé, že právě ekonomická výkonnost byla 

a je často vnímána jako projev konkurenceschopnosti. Ačkoliv se samotný pojem 

konkurenceschopnost objevuje až mnohem později, jeho obsah byl předmětem ekonomického 

myšlení již od éry merkantilismu. Od té doby se každý další směr ekonomické teorie zabýval 

částečně také mezinárodním obchodem, a postupem času se pozornost začala přesouvat  

i k ekonomickému růstu, tedy k oblasti blízce propojené s konkurenceschopností ekonomiky.  

                                                           
1 Zastáncem těchto teorií je Paul Krugman, dle něj je charakter obchodu určen inovačními procesy ve vyspělých 

zemích a technologickým transferem do zemí méně vyspělých. Vyspělá země zakládá svou komparativní 

výhodu na inovačních schopnostech, tedy na schopnosti neustále vyvíjet a ihned vyrábět nové produkty. Méně 

vyspělá země je schopna nový produkt vyrábět až ve fázi jeho zralosti, přejímá tedy výrobní postupy se 

zpožděním. 
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V empirické analýze se často naráží na problém základního vymezení 

konkurenceschopnosti z důvodu neexistence jednotného přístupu k jejímu chápání. 

Konkurenceschopnost se tak mnohdy stává zcela běžným pojmem. Je však nutno upozornit  

na řadu problémů spojených s nejednoznačností vymezení a chápání tohoto pojmu.                               

V následujících částech práce je proto pozornost věnována objasnění pojmu 

konkurenceschopnost, na který lze nahlížet z různých úhlů pohledu a je možné jej vnímat  

na různých úrovních generujících odlišné definice. Právě to je však největší problém. Asi jen 

stěží lze v dnešní ekonomii nalézt vágnější pojem. Jak upozorňují Cellini a Soci (1997),  

už samotný sémantický výklad slova konkurenceschopnost je komplikovanou záležitostí. 

Zpravidla totiž neexistuje respektovaný lingvistický výklad podstatného jména 

konkurenceschopnost, a to ani v odborných ekonomických slovnících angličtiny, kde jsou 

definovány pouze adjektivum competitive, sloveso to compete a substantivum competition. 

Naopak substantivum competitiveness je definováno pouze jako odvozené slovo. 

Etymologicky má konkurenceschopnost původ patrně v latinském cumpetere. Sloveso petere, 

ačkoliv má význam jisté akce, neznamená nic konfliktního. Ba naopak, jeho význam je spíše 

v intencích jisté spolupráce. Předložka cum potom nikterak neovlivňuje význam slovesa. Jak 

je patrné z následujících částí práce, právě nejasný lingvistický výklad je velmi příznačný pro 

definování konkurenceschopnosti, neboť zásadní nesoulad mezi různými definicemi jde právě 

po linii toho, zdali je v pozadí nějaký souboj mezi aktéry nebo není (Beneš, 2006). 

 

2.1.2. Mikroekonomická úroveň konkurenceschopnosti a způsoby jejího 

hodnocení  

Firemní konkurenceschopnost jako základ mikroekonomického přístupu ke 

konkurenceschopnosti je nejzákladnějším a metodologicky zřejmě nejvyjasněnějším 

přístupem k chápání a vnímání konkurenceschopnosti. Ani zde však nelze hovořit o něčem 

naprosto jasném. Sice lze obecně konkurenceschopnost definovat jako jistou schopnost 

úspěšně soutěžit na trzích, problém však nastane v případě snahy o přesnější vymezení oné 

úspěšnosti, či naopak snahy se tomuto kritériu vyhnout. 

Ve svém původním významu se pojem konkurenceschopnost vztahoval pouze na firmy  

a firemní strategie. Konkurenceschopnost firem je odvozována od základního zdroje 

konkurenceschopnosti – konkurenční výhody, kterou firmy získaly např. svými způsoby 

organizace, výroby a působením na trzích ve srovnání se svými soupeři na trhu a vztahuje se 

na schopnost firmy udržet si svou pozici na trhu. To znamená současně dosahovat několika 
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cílů: firma musí dodávat výrobky přiměřené kvality, včas a za konkurenční cenu. Navíc musí 

být zpravidla schopna poskytovat dostatečně diverzifikované výrobky, aby uspokojila 

různorodou poptávku, a musí být schopna rychle reagovat na změny v chování poptávky. 

Přičemž platí, že nejvíce konkurenceschopný je ten subjekt, který se dokáže nejlépe 

přizpůsobit měnícímu se prostředí, případně jej svou činností sám také vytvářet, jak uvádí  

v jedné ze svých prací Porter (2003)2.  

Michael Eugene Porter ve svém díle Konkurenceschopnost národů (Porter, 1990) 

propojil konkurenceschopnost s produktivitou a položil základy tzv. mikroekonomické teorie 

konkurenceschopnosti s modelem diamantu, ve kterém definoval její hlavní determinanty, jak 

znázorňuje obrázek 2.1. Konkurenceschopnost je zde popsána prostřednictvím následujících 

faktorů: faktory generované strategiemi a charakterem konkurence firem, faktory poptávky, 

faktory generované přítomností příbuzných a podpůrných odvětví, faktory vstupů – tyto 

faktory současně představují čtyři vrcholy diamantu konkurenceschopnosti, jež je dále tvořen 

faktory vlivu vlády, náhody a přímých zahraničních investic. Porter zastává názor,  

že konkurenční výhody jsou v globální ekonomice silně lokalizovány a vznikají z koncentrace 

vysoce specializovaných znalostí, institucí, příbuzných firem a zákazníků. V souladu s tím 

prosazuje koncept klastrů, které chápe jako geografická soustředění vzájemně provázaných 

firem, specializovaných dodavatelů a poskytovatelů služeb a dalších institucí (Skokan, 2004). 

Aplikace tohoto konceptu je mnohem bližší regionálnímu než odvětvovému členění systému 

národní ekonomiky.  

  

                                                           
2 Konkurenceschopnost tak lze do značné míry ztotožnit s flexibilitou, avšak tuto schopnost je nutné spojovat 

také s jistou výkonností firmy na trhu. Nelze vyloučit, že i firma, která není příliš flexibilní, může těžit ze svých 

konkurenčních výhod, které mají trvalejší charakter. Potom i taková firma je vysoce konkurenceschopnou. 

Zpravidla by však vyšší flexibilita měla vést k dlouhodobě lepším výsledkům. Problémem však může být 

definice samotné flexibility, což je taktéž poměrně vágní pojem. Definovat konkurenceschopnost přes flexibilitu 

tak může být jakousi definicí v kruhu. 
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Obrázek 2.1 Model diamantu konkurenceschopnosti M. E. Portera 

 
Zdroj: Porter, 1990; vlastní úprava, 2014 

Jak však ukazuje samotný rámec diamantu, ke zlepšení konkurenceschopnosti přispívají 

školy, silnice, finanční trhy, sofistikovanost zákazníků, kultura, lidé a mnoho dalších aspektů 

vyplývajících z národních poměrů a institucí. Podle Portera (1998) nemůže žádná samostatná 

politika vytvářet konkurenceschopnost. Tu může vytvářet pouze mnoho zlepšení  

v individuálních oblastech. Mimo tyto čtyři základní zdroje konkurenceschopnosti je třeba 

vzít v úvahu další, jimiž jsou vliv náhody a vliv vlády, následně byl přidán i vliv zahraničních 

investic. Konkurenceschopností firem tak lze rozumět, kromě již výše uvedeného, schopnost 

poskytovat výrobky a služby stejně nebo efektivněji než významní konkurenti. Znamená to 

mít trvalý úspěch na mezinárodních trzích bez ochranářských opatření a bez subvencí. Mimo 

tyto, a rovněž výše uvedené aspekty, je úspěch firmy závislý také na její inovační kapacitě, 

schopnosti vytvářet efektivní marketingový systém, schopnosti budování vlastní značky 

apod., jak uvádí např. Enright et al. (1996), který se věnuje komplexnímu pohledu na 

konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost je tak z mikroekonomického pohledu chápána 

jako základ úspěchu všech podnikatelských subjektů. 

Co je však tedy základem firemní konkurenceschopnosti? Konkurencí je pro firmu 

celkové množství firem, které spolu s ní vytvářejí část trhu. Schopnost firmy lze spatřovat  

v možnostech tento trh řídit částečně nebo zcela, a v obecnější podobě to znamená schopnost 

využít příležitosti prosadit se jakýmkoliv způsobem. Firma jako účastník trhu může  

s ostatními firmami soutěžit v mnoha oblastech, přitom se zde naráží na problém toho,  
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že firma může být úspěšná ve dvou libovolných oblastech a neúspěšná v jedné. Bude pak tato 

firma považována za konkurenceschopnou? Většina autorů se shoduje na tom, že ano, protože 

atributů konkurenceschopnosti je několik. A neúspěch v jedné oblasti nemusí nutně znamenat 

neúspěch v celkovém hodnocení firmy. Za tím vším však stojí schopnost dlouhodobě využívat 

konkurenčních výhod, přizpůsobovat se dlouhodobým změnám na trzích, či případně tyto 

změny vytvářet svými inovacemi. 

Většina teoretických přístupů se shoduje na tom, že synonymem pro 

konkurenceschopnost je z hlediska příčin produktivita a z hlediska důsledků zvyšující se 

životní úroveň a zaměstnanost. Konkurenceschopnost je pak měřena prostřednictvím 

produktivity, protože vysoká úroveň produktivity umožňuje dosažení vysokých mezd a tudíž i 

vysoké životní úrovně. Měřítkem konkurenceschopnosti firmy v obchodovatelném zboží je její 

ziskovost, exportní ukazatele a podíl na globálním a regionálním trhu. U neobchodovatelného 

zboží je velmi obtížné její měření, protože neexistuje přímý test tržní výkonnosti. Na první 

pohled by se dalo říci, že jsou při hodnocení konkurenceschopnosti firem důležité pouze ceny 

mezinárodně obchodovatelných statků, jelikož pouze ty přímo ovlivňují cenovou 

konkurenceschopnost. Ceny mezinárodně neobchodovatelných statků však ovlivňují náklady 

výrobců mezinárodně obchodovatelných statků. Záleží poté na jejich flexibilitě, zda a v jaké 

míře se potom vyšší ceny vstupů promítnou do cen výstupů. Krátkodobě jsou výrobci schopni 

takový šok absorbovat, pokud má však permanentní podobu, je jen otázkou času, kdy  

k přizpůsobení cen dojde, jak uvádí Balcarová a Beneš (2006). Při hodnocení 

konkurenceschpnosti je však třeba vzít v potaz širší kritéria než nákladová, jelikož podstatný 

vliv na konkurenceschopnost firem potažmo jejich zboží, mají i kvalitativní kritéria, jimiž 

jsou kvalita a jakost zboží, značka, design apod. 

 

2.1.3. Makroekonomická úroveň konkurenceschopnosti a přístupy k jejímu 

hodnocení  

Na mikroekonomickou část logicky navazuje subkapitola o konkurenceschopnosti států, 

která pro téma práce představuje stěžejní část, protože obsahuje definice nejrůznějších 

aspektů konkurenceschopnosti a kterou tak lze chápat jako výchozí pro zkoumání 

konkurenceschopnosti členských států Evropské unie. 

Zřejmě nejkontroverznější referenční úrovní, na níž je možné se konkurenceschopností 

zabývat, je makroekonomická úroveň, tedy úroveň států. Konkurenceschopnost států je 

relativně nové téma, které se do popředí zájmu světové ekonomie dostává až v posledních 
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třech desetiletích. To zřejmě souvisí s proměnami světové ekonomiky, kdy globalizace vede  

k jistému zviditelnění konkurence jednotlivých zemí a makroregionů, a zvyšuje nároky na 

jejich konkurencechopnost. Potřeba teoretického vymezení konkurenceschopnosti na 

makroekonomické úrovni se do centra pozornosti dostává v souvislosti s rozvojem 

globalizačních procesů ve světové ekonomice, a to vzhledem k silnému nárůstu konkurence 

mezi jednotlivými zeměmi, resp. světovými ekonomickými centry3. Konkurenceschopnost je 

v současné době jednou z nejsledovanějších charakteristik národních ekonomik. Růst 

konkurenceschopnosti státu patří k hlavním prioritám hospodářských politik zemí, přesto 

neexistuje jednotné vymezení a chápání tohoto pojmu na národní úrovni. Základním 

problémem makroekonomické definice konkurenceschopnosti je otázka, zda území mezi 

sebou opravdu soutěží nebo zda konkurenceschopnost je nepřiměřené označení pro hodnocení 

zdraví a úspěšnosti ekonomiky. Americký ekonom Paul Krugman (1994) odsuzuje používání 

pojmu „národní konkurenceschopnost“ s tím, že území nejsou firmy, a proto spolu nesoutěží 

tak, jako firmy. Zatímco pro mnoho politických aktérů představuje konkurenceschopnost 

pojem, kterým často obhajují politiky zasahující do struktury hospodářství, někteří autoři (i 

Krugman) varují, že je nutné používat tento termín spíše opatrně, protože přílišný důraz na 

konkurenceschopnost může mít pro národní ekonomiku spíše negativní dopady. To je dáno 

faktem, že termín v absolutním smyslu nemá příliš velký význam, důležitý je spíše při 

porovnání konkrétních aktérů s jejich konkurenty. Na druhou stranu, pokud je k problematice 

konkurenceschopnosti přistupováno opatrně, může potenciálně vést ke stimulaci pozitivních 

procesů interakce mezi socioekonomickými aktéry (Wilson, 2008). 

Přestože se konkurenceschopností zabývá mnoho institucí a ekonomů, mluví  

a píše se o ní, její definice není nijak sjednocena. Existuje nepřeberné množství někdy velmi 

odlišných definic tohoto pojmu, které zdůrazňují mnohdy velmi odlišné věci. Jádrem 

problému právě je, jak aplikovat na státy konkurenceschopnost, která je obtížně zachytitelná  

už na mikroekonomické úrovni. Oproti firmám totiž nelze na státy aplikovat kritérium přežití. 

I když budou státy nekonkurenceschopné, nemohou odejít z trhu, budou tu stále4. Postupem 

času tak vykrystalizovalo několik směrů definicí národní konkurenceschopnosti. 

                                                           
3 Byl to především úspěch asijských zemí, který přivedl politiky v USA a Evropě k úvahám, jak této konkurenci 

čelit. Začíná se tak přemýšlet nad zdroji tohoto úspěchu a nad tím, co změnit v domácích ekonomikách nebo  

i v institucionálním uspořádání světové ekonomiky, aby to byly opět USA a Evropa, kdo udává směr ve světově 

ekonomice. Celé téma bylo tedy od počátků velmi zpolitizováno. Ekonomie tak do jisté míry jedná na politickou 

objednávku a je nucena věnovat se tomu, po čem je aktuální poptávka (Beneš, 2006). 
4 Státy si nekonkurují ve stejném smyslu jako firmy. Soutěžení mezi zeměmi nemá prvky tzv. zerosum game 

(Porter, 1998). Pokud by tomu tak bylo, vyvstávaly by důležité otázky jako například: kdo určuje pravidla 

soutěže, kdo dohlíží na dodržování pravidel, kdo sankcionuje a hlavně, o co se vlastně soutěží. Země si ale 
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Vnější konkurenceschopnost 

Při vnějším pojetí je konkurenceschopnost hodnocena jen dle exportní výkonnosti 

sledované země. „Můžeme říct, že země se stává více či méně konkurenceschopnou, jestliže  

se v důsledku vývoje cenově-nákladových faktorů zlepšila nebo zhoršila její schopnost 

prodávat na zahraničních trzích“ (Balassa, cit. Cellini, Soci, 2002, s. 5). Vnější 

konkurenceschopnost je pojetí svým způsobem podobné kritériu, které se aplikuje na firmy. 

Hodnotí konkurenceschopnost ekonomiky podle její schopnosti dosahovat dobrých výsledků 

na mezinárodních trzích. Daná ekonomika je pak konkurenceschopná tehdy, když jsou její 

zboží a služby úspěšné v zahraničí a na domácím trhu. Takový úspěch pak lze měřit 

indikátory, jako jsou objem vývozu a dovozu, výkonová bilance, indexy komparativních 

výhod atd. Problémem tohoto vymezení je, že jednotlivé ekonomiky se navzájem liší 

významem zahraničního obchodu pro agregátní poptávku. Zpravidla větší ekonomiky jsou 

tedy spíše uzavřené. Bylo by však poněkud nešťastné je hodnotit jako nekonkurenceschopné, 

i když jejich podíl na světovém obchodu neodpovídá podílu jejich HDP na světovém 

důchodu. Pro větší ekonomiky je pak relevantnější to, k čemu dochází uvnitř nich, než to, jak 

si vedou na světovém trhu (Pérez et al., 2004). 

Agregátní konkurenceschopnost 

V rámci pojeté celkové (agregátní) konkurenceschopnosti se považuje za 

konkurenceschopnou takovou ekonomiku, která se může pochlubit jakousi pozitivní 

trajektorií na základě hlavních makroekonomických indikátorů, tj. růst HDP, životní úroveň či 

zaměstnanost. Tento přístup zdůrazňuje roli produktivity, jejíž trvalý růst je nezbytný pro 

dosahování příznivých výsledků ve zmíněných ukazatelích. Jak uvádí Beneš (2006), ačkoliv 

                                                                                                                                                                                     
vzájemně nesnaží bránit v dosažení svých cílů, protože nejsou na sobě natolik funkčně nezávislé jako podniky. 

Jinými slovy, v rámci konkurenceschopnosti zemí neexistuje jednoduché rozdělení na vítěze a poražené 

v závodu o nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku. Jedná se spíše o pomyslný nekončící závod, ve kterém 

země může být nanejvýše (ne)spokojena se svým ekonomickým výkonem (Krugman, 1994).  

I přes svou relativní nekonkurenceschopnost daný stát na rozdíl od firem nezanikne a bude dále existovat.                  

V případě států totiž neexistuje tak jasně definovaná dělicí čára mezi konkurenceschopnými  

a nekonkurenceschopnými zeměmi, jak to lze určit v případě firem, kde jsou porovnávány příjmy s náklady.  

Za nekonkurenceschopnou ekonomiku by se dala například považovat země s nižším tempem růstu v porovnání  

s ostatními. Otázkou ale je, proč by rychlejší růst jedné země měl znamenat snížení konkurenceschopnosti 

ostatních. Některé národy mohou být spokojeny i s relativně malým růstem výkonu, kdy z historického hlediska 

vykazují pozitivní trend růstu, zároveň by ale v porovnání s ostatními ztrácely svou komparativní výhodu  

(Garelli, 2009). Stejně tak by bylo možné za pomyslné dělítko mezi konkurenceschopnou  

a nekonkurenceschopnou ekonomikou považovat například nutnost devalvovat měnu, vyhlásit státní bankrot, 

existence nerovnováhy v obchodní bilanci nebo pokles reálných mezd (Beneš, 2006). Konkurenceschopnost 

státu ale nelze jednoduše hodnotit například dle obchodní bilance. Ačkoliv nízké exporty v porovnání s importy 

mohou signalizovat ztrátu konkurenceschopnosti domácích výrobků na mezinárodních trzích, nerovnováhu 

obchodní bilance může také způsobovat velký příliv investic v souvislosti se zvyšující se atraktivitou země 

(Reiljan, Hinrikus, 2000). Různí ekonomičtí aktéři tak čelí různým typům konkurence. 
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jsou oba přístupy (vnější, agregátní) k vymezení konkurenceschopnosti ekonomik na první 

pohled vzdálené, ve skutečnosti jsou si celkem blízké, protože dnes jsou již takřka všechny 

ekonomiky na světě poměrně otevřené, takže vnější sektor je standardní součástí jejich 

celkové nabídky a poptávky. Nepříznivý profil ekonomiky dle kritérií vnější 

konkurenceschopnosti se tedy automaticky může přelít do špatných výsledků v celkové 

konkurenceschopnosti, totéž však platí i opačně. 

Krugman považuje konkurenceschopnost za „kombinaci příznivé obchodní výkonnosti  

a něčeho navíc“ (Krugman, 1996, s. 7). Místo slova „navíc“ lze dosadit spoustu možných 

ekonomických proměnných, přičemž jednotliví autoři se v tomto konkrétním sice poněkud 

liší, ale v zásadě jdou podobným směrem. K pochopení konkurenceschopnosti je tak třeba  

dle Portera (2003) znát především její zdroje. Životní úroveň je determinována produktivitou 

ekonomiky, která je měřena jako hodnota zboží a služeb na jednotku vstupů. Závisí tedy 

jednak na hodnotě výstupu, ale také na efektivitě přeměny vstupů na výstupy. Skutečná 

konkurenceschopnost je pak měřena právě přes produktivitu, protože jenom ta umožňuje 

vysoké mzdy, silnou měnu nebo také dobrou výnosnost kapitálu, potažmo tedy vysokou životní 

úroveň. Porter pak konstatuje, že cílem není export sám o sobě, ale právě produktivita, 

přičemž nezáleží na tom, zda tuto produktivitu vykazují domácí či zahraniční firmy sídlící ve 

sledované ekonomice, ani jde-li o produkci určenou pro domácí nebo zahraniční trh. Důležitá 

je produktivita celé ekonomiky. V rámci tohoto proudu, v němž je kladen důraz na vývoj 

produktivity ekonomiky, je dnes převážná většina definic. Cílem většiny zemí je pak 

především zvyšovat dlouhodobé tempo růstu HDP. „Konkurenceschopnost je míra 

schopnosti, s jakou je v otevřených tržních podmínkách země schopna produkovat zboží  

a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence, a zároveň udržovat nebo zvyšovat 

reálný domácí důchod“ (OECD, 1992, s. 237). 

Někteří autoři pak své definice více přibližují lidem a místo obecných pojmů jako 

domácí důchod či produktivita pracují s životní úrovní nebo příjmem obyvatel. 

Konkurenceschopnost je pak „naše schopnost produkovat zboží a služby, které uspějí  

v mezinárodní konkurenci tak, že občané země si mohou dopřávat životního standardu, který 

je jednak rostoucí, ale také udržitelný“ (D´Andrea Tyson, cit. v Cellini, Soci, 2002, s. 3), 

případně „schopnost zvyšovat reálný příjem všech Američanů produkcí zboží a služeb vysoké 

hodnoty, které projdou testem světových trhů“ (Porter, 2003, s. iii). V podobném duchu se 

nesou definice, které chápou konkurenceschopnost jako „schopnost generovat relativně 

vysoký důchod faktorů a jejich vysokou míru využití za situace vystavení mezinárodní 
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konkurenci“ (OECD, cit. v Mayerhofer 2005, s. 2) nebo „schopnost produkovat zboží  

a služby, které obstojí v testu mezinárodních trhů, a zároveň zachovávat vysokou  

a udržitelnou úroveň, nebo obecněji, schopnost vytvářet relativně vysoký příjem a úroveň 

zaměstnanosti při vystavení mezinárodní konkurenci“ (EC, 1999, s. 13)5. Stephane Garelli 

definuje konkurenceschopnost jako „schopnost země vytvářet, produkovat a distribuovat zboží 

a služby, které dokáží úspěšně konkurovat na mezinárodním trhu, přičemž se občané daného 

státu budou moci těšit z rostoucí a dlouhodobě udržitelné životní úrovně“ (WEF, cit.  

v Garelli, 2002, s. 12). 

Širší pojetí konkurenceschopnosti 

Determinanty ekonomického rozvoje jsou jednak schopnost domácích firem prodávat 

svou produkci na trzích, hodnota těchto produktů a efektivita jejich produkce   

a v neposlední řadě pak i stupeň využití domácího kapitálu (včetně lidského) a přírodních 

zdrojů. Konkurenceschopnost je poté komplexní funkcí vztahů mezi těmito determinantami 

(Turok 2004). Počet těchto determinant se však rozšiřuje, takže lze nalézt definice, které 

zahrnují i kvalitu života, do níž lze zakomponovat celou řadu věcí od ekologických faktorů 

přes sociální, až po ryze psychologické hodnoty. „Národní konkurenceschopnost je široký 

koncept zahrnující rozmanitý soubor faktorů, které napomáhají schopnosti domácích firem 

dosáhnout úspěchů na mezinárodních trzích takovým způsobem, který poskytuje obyvatelům 

dané země možnost zlepšit svůj životní standard a kvalitu života“ (NCC, 2005, s. 2). 

V posledních letech tak někteří autoři přicházejí v rámci tohoto směru se širším 

spektrem faktorů, které vymezují celkovou konkurenceschopnost. Hovoří se tak  

o „atraktivnosti země“ (Cellini, Soci 2002), což je jakýsi soubor znaků, které umožňují dané 

ekonomice překonávat jiné ve schopnosti generovat národní důchod a přitahovat faktory 

produkce. Mezi tyto znaky patří kromě nákladových či technologických komparativních 

výhod také daňový režim, trh práce, politická situace nebo příznivá geografická poloha. 

 

                                                           
5 Poslední uvedené definice pracují také s mírou využití výrobních faktorů, což je myšleno především jako 

využití lidského kapitálu, tedy míra zaměstnanosti. Odráží to některé znepokojivé jevy v dnešní ekonomice 

typické zejména pro evropské země, které sice vykazují vysokou životní úroveň, avšak při nízkém využití 

lidských zdrojů. V takovém případě je pak údaj o HDP na obyvatele, nebo ještě lépe produktivita práce, hezkým 

číslem, avšak nic moc neznamená, pokud je třeba desetina práceschopného obyvatelstva bez práce. V úvodu této 

subkapitoly týkající se makroekonomické konkurenceschopnosti bylo konstatováno, že národní 

konkurenceschopnost je do značné míry politickým pojmem, takže její atributy, ať chceme či nechceme, musí 

rovněž odrážet politické priority dané země, jak uvádí Beneš (2006). 
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Některá pojetí konkurenceschopnosti kromě jiného zdůrazňují udržitelnost růstové 

výkonnosti či životní úrovně. „Ekonomika je konkurenceschopná, jestliže si její populace 

může užívat vysokého a rostoucího životního standardu na udržitelném základě“  

(EC, cit. v Mayerhofer, 2005, s. 3). „V širším pojetí označuje konkurenceschopnost souhrn 

předpokladů pro dosahování dlouhodobě udržitelné růstové výkonnosti, a tím i zvyšování 

ekonomické úrovně v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy“ (Kadeřábková, 2001, s. 64).  

V širším pojetí konkurenceschopnost zahrnuje tedy kvalitu života, která mimo jiné obsahuje  

i celou řadu neekonomických proměnných.  

Uvedené přístupy ke konkurenceschopnosti států mají i přes své odlišné chápání 

základních termínů mnoho společného, protože v globalizujícím se světě se vnější sektor více 

promítá do celkové konkurenceschopnosti. V rámci této práce se autorka přiklání  

k agregátnímu pojetí makroekonomické konkurenceschopnosti v širších intencích, protože 

tento přístup nejvíce odpovídá současnému chápání tohoto konceptu, který nejlépe vystihuje 

konkurenceschopnost států v kontextu této práce. 

Všechny výše uvedené definice se liší v šíři pojetí termínu, nicméně mají společné 

základy, jimiž jsou schopnost ekonomiky dosahovat dlouhodobého ekonomického růstu, 

prosperity a zvyšování životní úrovně. Konkurenceschopnost se tak chápe jako 

multidimenzionální vlastnost ekonomiky zahrnující řadu faktorů. Některé z uvedených definic 

mají proto své limity. Konkurenceschopnost nelze omezit pouze na sledování produktivity 

nebo zisku. Některé definice také například neberou v potaz fakt, že státy a podniky jsou  

do jisté míry závislé na fyzických atributech, jako je lokalita nebo dostupnost přírodních 

zdrojů. Jak již bylo řečeno, státy si vzájemně nekonkurují stejným způsobem jako firmy. 

Soutěž mezi státy se přesouvá hlavně do neekonomické oblasti vzdělávání a know-how, které 

představují jedny z nejdůležitějších faktorů dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti a je 

proto nutno je cíleně zlepšovat. Význam má také soupeření zemí o dosažení určitého statusu  

a moci, o zvýšení podílů svých výrobků na trhu nebo o zvyšování přímých zahraničních 

investic, přičemž nejrůznější porovnávání zemí je politicky zajímavé a ovlivňuje politickou 

prestiž země. Jistým omezením definic může být i existence politik, které byly zavedeny  

v minulých obdobích a které působí i v současnosti, jak uvádí Garelli (2002). To znamená,  

že národní konkurenceschopnost není čistě ekonomickým termínem, ale projevují se v něm  

i politické prvky. Určitý problém s konkurenceschopností států představuje ne vždy jasně 

definovaný cíl hospodářské politiky v této oblasti a nástroje jejího dosahování. V současnosti 

se spíše klade důraz na řadu faktorů, které ovlivňují konkurenceschopnost.  
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Tyto faktory nelze vnímat odděleně, ale v dlouhodobém hledisku komplexně ve vztahu  

s ostatními faktory. Dlouhodobá perspektiva vyžaduje, aby se braly v úvahu nejen 

ekonomická hlediska, ale také sociální faktory a ekologické důsledky a intenzita využívání 

zdrojů s ohledem na udržitelný růst, možnosti a kapacitu ekosystémů území států. Nelze 

ovšem jednoznačně říci, co je tou hlavní podstatou konkurenceschopnosti státu, jaké jsou její 

příčiny, zdroje, faktory a důsledky, avšak z různých výše uvedených definic 

konkurenceschopnosti států, lze vyvodit základní charakteristiky, jež by měla 

konkurenceschopná ekonomika splňovat, viz box 2.1. 

Box 2.1 Předpoklady pro dosažení konkurenceschopnosti národních ekonomik  

Za konkurenceschopnost státu lze považovat: 

 schopnost jednotlivých národních ekonomik prosadit se na globálním trhu v konkurenci s ostatními státy, 

 schopnost států přitáhnout zahraniční investice, 

 schopnost států vytvořit podmínky pro příchod zahraničních firem, resp. nadnárodních korporací do 

domácí ekonomiky,  

 schopnost států vytvořit podmínky pro udržení, resp. zabránění odchodu domácích i zahraničních firem  

a nadnárodních korporací na domácím trhu již působících, 

 schopnost a ochota států uplatňovat hospodářské politiky příznivé pro fungování firem a zvyšování 

technologické náročnosti jejich produkce při dodržování sociálních standardů zaměstnanců  

a environmentálních podmínek. 

Faktory makroekonomické konkurenceschopnosti: 

 otevřenost a zapojenost regionu do světové ekonomiky, 

 ekonomicko-geografická poloha regionu, 

 klimatické podmínky a přírodní zdroje,  

 politická stabilita regionu a jeho okolí, 

 demografická struktura obyvatelstva, 

 faktory charakterizující obchodní prostředí, 

 faktory související s povahou tržní ekonomiky, 

 postoj regionu k zahraničním investicím, 

 faktory ovlivňující obchodní infrastrukturu, např. existence stabilních dodavatelů základních surovin, 

 doprava a komunikace a infrastruktura pro výzkum a vývoj, 

 úroveň mezd, produktivita práce, kvalita pracovní síly, 

 úroveň byrokracie, daně, dotace, regulace, vlastnická práva. 

Zdroj: Malý, Wawrosz, Mráček, Dostálová, 2011; vlastní úprava a zpracování, 2014 

Neexistuje žádný univerzální recept na zvyšování konkurenceschopnosti států. 

Konkurenční strategie mají šanci uspět, pouze pokud jsou přizpůsobeny specifickým 

podmínkám a pokud dokáží najít rovnováhu mezi vnějšími tlaky světových trhů a národními 

sociálními požadavky, které se utváří historickým vývojem, systémem hodnot a tradic. 

Konkurenceschopnost země je relativní veličina, kterou je třeba stále znovu porovnávat  

s vývojem konkurenceschopnosti dalších zemí. Tomu odpovídá i selekce v současnosti 

uplatňovaných kritérií konkurenceschopnosti. V poslední době se dostávají do popředí více 

komplexní nástroje měření, které v sobě zahrnují kritéria z široké škály oblastí. V rámci 

konkrétního měření národní konkurenceschopnosti se stalo v posledních letech trendem 
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rozlišovat několik oblastí, mezi které patří např. cenové a nákladové indikátory nebo 

obchodní výkonnost a mnohé další ukazatele, které jsou zpravidla součástí multikriteriálních 

hodnocení, jak uvádí např. Slaný et al. (2006). O tom, v kolika disciplínách jsou národní státy 

nuceny soutěžit, vypovídají nejlépe právě multikriteriální komplexní indikátory, které zahrnují 

škálu dílčích ukazatelů z celé řady oblastí, a to nejen čistě ekonomických. Velkou výhodou 

takto vzniklých ukazatelů je jejich komplexnost. Zahrnují totiž takřka vše, co je použitelné  

a to je zároveň určitou jejich „slabinou“, neboť se spoléhají nejen na měřitelná (tvrdá) data, 

ale také na různé kvalitativní jevy (měkká data), které je nutné sledovat na základě 

dotazníkových šetření. Příkladem multikriteriálních měřítek jsou nejrůznější žebříčky 

konkurenceschopnosti a indexy (např. index ekonomické svobody či index vnímání korupce). 

V rámci přístupů k hodnocení konkurenceschopnosti bývají na národní úrovni nejčastěji 

používány přístupy desagregace souhrnných makroekonomických ukazatelů mezinárodních 

organizací – Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, WEF) a Mezinárodního 

institutu pro rozvoj managementu (International Institute for Management Development, 

IMD). První z nich, WEF pravidelně vydává „Zprávu o globální konkurenceschopnosti“  

(Global Competitiveness Report, GCR). Tato publikace každoročně poskytuje srovnání 

konkurenceschopnosti národních ekonomik již od roku 1979, a to za pomocí více než sta 

různých ukazatelů. Na základě těchto ukazatelů byl zkonstruován souhrnný index „globální“ 

konkurenceschopnosti a řada dílčích indexů6. Druhá významná instituce v oblasti hodnocení 

národní konkurenceschopnosti je IMD, které již od roku 1989 vydává „Ročenku světové 

konkurenceschopnosti“ (World Competitiveness Yearbook, WCY), která poskytuje 

komplexní informace o konkurenceschopnosti zemí, hodnotí a analyzuje, jak národní 

prostředí vytváří a dále podporuje podmínky pro konkurenceschopnost firem. Pro hodnocení 

využívá WCY více než třista kritérií rozdělených dle faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost do čtyř skupin: ekonomická výkonnost, efektivnost vlády, efektivnost 

podniků a infrastruktura. 

 

 

                                                           
6 WEF využívá souhrnného indexu rozděleného do dvou částí: indexu růstové konkurenceschopnosti (Growth 

Competitiveness Index, GCI) a indexu mikroekonomické konkurenceschopnosti (Microeconomic 

Competitiveness Index, MICI). První dílčí index, GCI, hodnotí pozici zemí z makroekonomického hlediska  

a charakterizuje jejich růstové vyhlídky, odrážející kvalitu celkového rámce ekonomických aktivit v 

následujících pěti letech. Druhý index, MICI, hodnotí kvalitu institucí, tržních struktur a hospodářských politik 

podporujících efektivní využití stávajících zdrojů v národní ekonomice. 
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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic 

Cooperation and Development, OECD) hodnotí mezinárodní konkurenceschopnost pomocí 

čtyř indexů, jimiž jsou index jednotkových pracovních nákladů ve výrobním sektoru, index 

relativních pracovních nákladů ve výrobním sektoru, index relativních exportních cen 

vyrobeného zboží a index relativních spotřebitelských cen, přičemž poslední tři patří do 

indexu celkové konkurenceschopnosti. Při konstrukci tohoto indexu se používá systém vah, 

který vychází ze dvojího vážení, bere tedy v potaz jak exportní, tak i importní trh (OECD, 

2013). Při hodnocení konkurenceschopnosti na národní úrovni nezaostává ani Evropská 

komise (European Commission, EC), která vydává pravidelně již od roku 2000 zprávy  

o konkurenceschopnosti Evropské unie, tzv. European Competititiveness Report. Účelem 

takovýchto zpráv je poskytnout analytické podklady k politickým debatám ohledně toho, jak 

se má EU stát dynamičtější a konkurenceschopnější ekonomikou (EC, 2013). 

Vlády sledují umístění země v jednotlivých kategoriích zmíněných žebříčků  

a na základě vlastního uvážení nebo doporučení nadnárodních organizací využívají těchto 

informací jako vodítek pro hospodářskou politiku. Ale doporučení plynoucí zemi z pozice 

v rámci srovnávání národní konkurenceschopnosti nemusí být zdaleka vždy ku prospěchu 

země, jíž jsou adresována, zvláště pokud vychází z měkkých kritérií, které slouží spíše  

k identifikaci přínosů a rizik pro potencionální investory v dané zemi (Sereghyová, 2004). 

2.1.4. Regionální úroveň konkurenceschopnosti a možnosti jejího hodnocení  

V posledním období se v odborných kruzích začíná pojem regionální 

konkurenceschopnost stále více zdůrazňovat a těší se tak zejména značnému zájmu. I když 

odborná akademická sféra klade na tematiku regionální konkurenceschopnosti větší důraz ve 

svých analýzách, tak stále neexistuje žádný obecně přijatý teoretický či empirický rámec  

k tématice konkurenceschopnosti regionů, měst a lokalit. Souvisí to s poznáním, že to jsou 

právě regiony7, které jsou základem národní konkurenceschopnosti, neboť právě na jejich 

úrovni dochází k přímému střetu mezi tvůrci znalostí a jejich uživateli. Proč se ale čím dál tím 

více hovoří o konkurenceschopnosti na úrovni regionů či měst ve srovnání  

                                                           
7 Dle tradičního pojetí jsou regiony geografické celky, nebo celky vzniklé umělým vyčleněním části teritoria z 

národní ekonomiky. Region je v oblasti regionální konkurenceschopnosti chápán jako dílčí část území státu, tedy 

územně-správní jednotka (tzv. prostorový region), v rámci EU jsou tyto regiony členěny na základě 

Nomenklatury územních statistických jednotek (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, NUTS). Často 

se rovněž hovoří o světových regionech, ty je nutné odlišit od chápání regionů jako územně-správních jednotek. 

Světové regiony jsou chápány jako oblasti vyskytující se na příslušných světových kontinentech, (Fojtíková  

a kol., 2014, s. 233).   
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s konkurenceschopností státu? Proč koncept konkurenceschopnosti států nelze plně aplikovat 

na regionální úroveň? Je k tomu hned několik důvodů, viz box 2.2. 

Box 2.2 Důvody vymezení regionální konkurenceschopnosti  

 Regionalizace na úrovni nadnárodních uskupení vede k jistému omezení role národních států, které 

ztrácejí některé možnosti v rámci provádění makroekonomické hospodářské politiky. Dá se tak říci,  

že ze států se stávají svým způsobem regiony, neboť jejich postupy jak ovlivňovat některé ekonomické 

jevy se spíše podobají postupům regionálních autorit (Beneš, 2006). 

 Prostorové regiony se v globální ekonomice stávají stěžejními hnacími silami neboli „motory“ rozvoje 

ekonomiky. V Evropě se dokonce mluví o regionech jako lokomotivách rozvoje, protože v celosvětovém 

měřítku dochází ke koncentraci a specializaci ekonomických aktivit, k tzv. klastrování. 

 Na regionální úrovni neexistují automatické a efektivní kompenzační a regulační mechanismy jako  

na úrovni státu. Naopak migrace mobilních faktorů, kapitálu a práce, se mohou stát pro regiony hrozbou, 

jelikož regiony nemají předem definovanou roli v mezinárodní dělbě práce. 

 Konkurenceschopnost regionů ovlivňuje také regionalizace veřejných politik. Dochází k postupnému 

přesunu koordinačních a rozhodovacích aktivit na regionální úroveň, kdy regiony sehrávají stále 

významnější úlohu v ekonomickém rozvoji států (Corvers, 2003). 

Zdroj: Fojtíková a kol., 2014; vlastní úprava, 2014 

Ron A. Boschma považuje region z pohledu vývojové perspektivy za dynamickou 

jednotku, protože jeho komparativní výhody, které jsou ve většině případů výsledkem 

různých interakcí, se mohou v čase a prostoru rozšiřovat nebo také zmenšovat. Regionální 

konkurenceschopnost chápe jako vícedimenzionální fenomén, protože mnoho faktorů působí 

současně na vícero územních úrovní a tyto pak ovlivňují výkonnost regionů (Boschma, 2004). 

Ve studii Teritoriální dopady znalostní ekonomiky (JU, 2012) je uvedeno, že dle Boschmy 

regiony mezi sebou soutěží, i když nevstupují přímo na trhy a tržní síly  

na ně nepůsobí podobně jako u firem. Regiony a firmy se v mnohém chovají stejně nebo 

podobně. Úspěšné a prosperující regiony často zvyšují svůj podíl na ekonomice (HDP)  

na úkor zaostávajících regionů, soustřeďuje se v nich větší množství prosperujících firem atd. 

Regiony si konkurují zejména tehdy, pokud se specializují, resp. mají komparativní výhodu 

ve stejném nebo obdobném oboru. Je tedy možné konstatovat, že regiony si neustále 

konkurují, protože se snaží přilákat investice a vytvořit příznivé pobídky nejen pro firmy,  

ale také pro příslušné obyvatele. Konceptuální rámec regionální konkurenceschopnosti 

zkoumají Leslie Budd a Amer K. Hirmis (2004), kteří si položili otázku, v jakém smyslu  

si regiony konkurují, jak a v čem mezi sebou soupeří a uvádějí tři příklady, v čem regiony 

mezi sebou soupeří, které již dříve určili Ron Martin a Peter Tyler (2003), blíže viz box 2.3. 

Box 2.3 Oblasti konkurence regionů  

 Regiony mezi sebou soupeří o investice prostřednictvím schopnosti regionů přilákat zahraniční, soukromý 

a veřejný kapitál. 

 Regiony si konkurují v oblasti pracovní síly a pracovního trhu, snaží se přilákat zkušené a odborné 

zaměstnance, podnikatele, kreativní pracovníky a tím vytvořit inovační prostředí na místním trhu práce. 

 Regiony si konkurují v oblasti technologií, snaží se přilákat vzdělávací, vědomostní a inovační aktivity. 

Zdroj: JU, 2012; vlastní úprava, 2014 
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Konkurenceschopnost regionů je tak chápána jako jeden z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňujících možnosti regionálního rozvoje. Dle Michaela Storpera je regionální 

konkurenceschopnost vnímána jako „schopnost regionální ekonomiky přitáhnout firmy  

se stabilními nebo rostoucími podíly na trhu a současně schopnost této regionální ekonomiky 

zajistit stabilní nebo rostoucí životní standard participujících stran“ (Storper, 1997,  

cit. v Huggins, 2003, s. 89). Právě posilování konkurenceschopnosti umožňuje regionům 

vytvářet ne absolutní, ale komparativní výhody vůči ostatním územím. Dále je možné 

regionální konkurenceschopnost definovat jako „úspěšnost regionů a měst, se kterou mezi 

sebou vzájemně soutěží např. v oblasti podílů na exportních (národních či mezinárodních) 

trzích nebo v přilákání kapitálu a zaměstnanců na své území“ (Kitson et al. 2004, s. 992). 

Evropská komise (EC, 2004, s. iv) definuje regionální konkurenceschopnost jako „schopnost 

regionů čelících mezinárodní konkurenci vytvářet relativně vysoké úrovně příjmů  

a zaměstnanosti“. Dle této definice pak patří mezi nejlepší indikátor regionální 

konkurenceschopnosti HDP na obyvatele, dále míra zaměstnanosti a produktivita práce. 

Regionální konkurenceschopnost lze tedy obecně vymezit jako schopnost regionu  

v podmínkách volné konkurence vyrábět zboží a služby, odpovídající potřebám trhu, jejichž 

realizace zvětšuje blahobyt regionu, státu a jeho občanů. 

Přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti se potýkají s neexistencí 

určitého mainstreamového proudu, respektive jednotné metodiky pro sledování a hodnocení 

konkurenceschopnosti na úrovni regionů. V rámci přístupů k hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti bývají nejčastěji používány přístupy desagregace souhrnných ukazatelů 

WEF a IMD. Na regionální úrovni jsou však využívány i přístupy v podobě komplexních 

analýz, jejichž cílem je identifikace klíčových faktorů regionálního rozvoje, produktivity  

a ekonomického růstu, např. Martin (2005), Viassone (2008), Wokoun (2008, 2009) nebo 

Žítek, Kunc, Tonev (2006). Dalším přístupem může být hodnocení výkonnosti regionů  

na základě předem definovaných soustav heterogenních ukazatelů v rámci strategických 

programových dokumentů regionálního rozvoje (Hlavsa, 2010).  Při hodnocení regionální 

konkurenceschopnosti lze využít již uvedeného Porterova diamantu konkurenceschopnosti 

(viz Obrázek 2.1) s tím, že konkurenceschopnost je determinována působením faktorů vstupů 

(nabídka výrobních faktorů), faktorů poptávky (zde je zdůrazněn význam domácí poptávky), 

faktorů generovaných přítomností příbuzných a podpůrných odvětví (s přímými vazbami na 

dělbu práce), faktorů generovaných strategiemi firem a charakterem konkurence (významně 

ovlivňujících investiční klima) a faktorů generovaných odpovídajícími vlivy vlády a dále 
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náhodných faktorů (Viturka, cit. v Slaný a kol., 2006). EU má také své metodiky pro 

hodnocení konkurenceschopnosti regionů v návaznosti na růstové strategie či vydávané 

zprávy o konkurenceschopnosti, např. European Competitiveness Index, Regional Lisbon 

Index či Synthetic index (blíže viz Staníčková, Melecký, Poledníková, 2011). 

Vzhledem k neexistenci hlavního proudu názorů na hodnocení konkurenceschopnosti 

existuje jistý prostor pro prezentaci alternativních přístupů. Jako alternativní přístupy k výše 

uvedeným, je možné využít i další metodologické koncepty hodnocení národní a regionální 

konkurenceschopnosti jako např. hodnocení pomocí systému ukazatelů evropských růstových 

strategií na posílení konkurenceschopnosti, tj. strukturálních ukazatelů EU a ukazatelů 

Strategie Evropa 2020 (Staníčková, Melecký, 2012) nebo prostřednictvím specifických 

ekonomických koeficientů (Hančlová, 2010), pomocí makroekonometrického modelování 

konstrukcí regresního ekonometrického modelu panelových dat (Hančlová, 2012; Nevima, 

Melecký, 2011) či pomocí metody analýzy obalu dat (Staníčková, Skokan 2012; 2013).  

 

2.1.5. Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda  

Základním předpokladem rostoucí životní úrovně obyvatel je dlouhodobě udržitelná 

konkurenceschopnost domácí ekonomiky, která je podmíněná konkurenceschopností jejích 

firem. Dlouhodobá udržitelnost je založena na zdrojích konkurenční výhody. S konceptem 

konkurenceschopnosti tak úzce souvisí pojem konkurenční výhoda. Každá země má určité 

charakteristiky, které determinují její konkurenční výhodu oproti jiným zemím. Jak uvádí 

Slaný (2006), v rámci tohoto přístupu je konkurenceschopnost chápána jako konkurenční 

výkonnost, která je odrazem konkurenčních výhod, je výsledkem konkurenčního procesu  

a vyrůstá z interakcí mezi konkurujícími si firmami a zeměmi ve specifických tržních situacích 

v daném období, ať už krátkém nebo dlouhém8. 

Je nutné ovšem rozlišovat komparativní a konkurenční výhody. Komparativní výhody 

vycházejí z Ricardova konceptu komparativních výhod, reformulovaného Heckscher-

Ohlinovým teorémem, a odrážejí dané rozdíly ve faktorovém vybavení. Jedná  

se o statický koncept, základem je pak statická efektivnost. Teorie komparativních výhod  

je klasickou teorií, která představuje základní logiku tvorby zisků na mezinárodních trzích. 

Faktory jako počáteční vybavenost území zdroji, životní prostředí nebo technické znalosti, 

zdůrazňují komparativní výhody každého národa, regionu či města. Dle názoru Budda  

                                                           
8 Tak jako se mění podmínky na trhu, může se měnit rovněž distribuce konkurenčních výhod, a tedy  

i konkurenceschopnost jednotlivých aktérů. 
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a Hirmise (2004) působí komparativní výhody zejména na národní úrovni. Konkurenční 

výhoda je oproti tomu chápána jako nové paradigma, přičemž se vychází z představy, že je 

možné udržovat a dále zlepšovat své konkurenční charakteristiky. Konkurenceschopnost jako 

důsledek těchto charakteristik je poté funkcí dynamické progresivity, inovací a schopnosti 

měnit a zlepšovat (Kitson, Martin, Tyler, 2004)9. Konkurenční výhody jsou tak tvořeny  

a udržovány prostřednictvím inovací, lokalizačních procesů zlepšujících možnosti konkurence 

a přenosem inovací do tržního prostředí. Zároveň ale platí, že dosažená ekonomická  

či technologická úroveň působí na konkurenční charakteristiky, tedy na zdroje a zaměření 

konkurenční výhody. Tyto konkurenční charakteristiky se v jednotlivých etapách rozvoje liší. 

Co je silnou stránkou v počátcích, může být postupem času slabinou. Porter (1998) definuje 

čtyři stádia budování národní konkurenceschopnosti, kterými jednotlivé země procházejí, 

jedná se o konkurenceschopnost taženou faktory, investicemi, inovacemi a bohatstvím,  

jak je znázorněno na obrázku 2.2. Etapy se mohou překrývat a vývoj ekonomiky může 

probíhat oběma směry. První tři etapy znamenají postupné zlepšování národní prosperity. 

Čtvrtá etapa nazývaná industrializace poháněná blahobytem znamená, že klesá 

konkurenceschopnost státu. S rozvojem světové ekonomiky se mění charakteristiky 

konkurenční výhody států, způsoby soutěžení, váha a obsah jednotlivých determinant 

konkurenceschopnosti (Skokan, 2004). 

Obrázek 2.2 Etapy ekonomického rozvoje státu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Porter, 1990; vlastní úprava, 2014 

                                                           
9 Toto členění odpovídá dělení komparativních výhod dle jejich původu na exogenní (dané) a endogenní 

(vytvořené). První z nich odpovídají komparativní výhodě dle Ricardova pojetí, druhé potom konkurenční 

výhodě. U exogenních komparativních výhod je zdůrazňován jejich přirozený původ, který odráží danou lokalitu 

a její příslušné charakteristiky, endogenní konkurenční výhody pak souvisí spíše s vlastní činností spočívající  

ve tvorbě inovací a jejich komerčním využitím. 
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Ve výchozí fázi je konkurenční výhoda založená převážně na využití levných 

faktorových vstupů, a proto se také tato fáze rozvoje nazývá jako faktorově tažená (factor-

driven). Firmy, regiony a země, tak těží ze svého faktorového vybavení, především z nízkých 

cen práce a jiných vstupů. U zemí se pak k tomu často přidává podhodnocená měna. Takto 

založená konkurenceschopnost se také někdy nazývá jako cenově-nákladová 

konkurenceschopnost a jí odpovídající cenově-nákladový typ konkurenční výhody. Pro 

konkurenceschopnost zemí v této fázi je klíčový rozvoj institucí, infrastruktury, 

makroekonomického prostředí, zdravotní péče a základního vzdělání.  

V dalších etapách hospodářského rozvoje dochází v důsledku úspěchů na světovém trhu 

k růstu cen vstupů a ke zhodnocování měny, což vede k poklesu cenově-nákladové 

konkurenceschopnosti. Jelikož je struktura produkce v takové ekonomice založena především 

na komoditách citlivých na cenové změny, velice rychle se může stát, že se daná země stane 

nekonkurenceschopnou. V takové situaci je jediným možným východiskem přejít na produkci 

kvalitativně vyšších statků. Země se tak začne orientovat na kvalitativně zaměřenou 

konkurenční výhodu (Kadeřábková et al., 2002). V rámci kvalitativní konkurenceschopnosti  

lze odlišit několik různých stádií rozvoje. První z nich je konkurenční výhoda založená na 

efektivitě (a následně efektivnosti) (efficiency-driven), jež je spojovacím můstkem mezi oběma 

typy konkurenční výhody, neboť ji lze částečně řadit k cenově-nákladové 

konkurenceschopnosti. Efektivnost je zde určována produktivitou, která však již není dána 

pouze nízkou cenou výrobků, ale spíše jejich kvalitou, a pak také efektivními výrobními 

postupy. Klíčovou konkurenční charakteristikou je zde technologická kapacita, tedy přístup  

k vyspělým technologiím a schopnost tyto technologie využívat. Konkurenceschopnost zemí  

v této fázi může být zvyšována pomocí zlepšování kvality vyššího vzdělávání a trainingu, 

rozšiřování trhů a zvyšování jejich efektivnosti, rozvoje finančního trhu a technologií. 

Další fází, která již plně odpovídá kvalitativnímu typu konkurenční výhody, je rozvoj 

založený na inovacích (innovation-driven), které jsou považovány za nejvýznamnější zdroj 

dlouhodobého růstu. Inovace jsou prioritou pro konkurenceschopnost, neboť jednak zlepšují 

procesy a působí tak na větší efektivnost produkce, ale také jsou zdrojem odlišení díky novým 

výrobkům a službám. Díky tomuto odlišení jsou pak firmy, které je produkují, potažmo 

regiony či země, v nichž tyto firmy sídlí, schopny na trhu docilovat vyšších cen. Takové 

firmy, regiony či země jsou pak konkurenceschopnější než ty, které neinovují, případně 

inovuji pomaleji. Jak uvádí Beneš (2006), inovace jsou totiž silným vysvětlujícím faktorem 
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rozdílů v jejich výkonnosti. Pro konkurenceschopnost zemí v této fázi jsou tak důležité 

především inovace a sofistikovanost podniků. 

Poslední stádium, etapa poháněná bohatstvím (wealth-driven), znamená oproti 

předchozím třem fázím určitý úpadek. Hlavním determinantem ekonomiky je bohatství, 

kterého bylo dosaženo v minulosti a které si země nebude schopna dlouhodobě udržet. V této 

fázi se všichni ekonomičtí aktéři snaží dosáhnout status quo a dynamika se vytrácí. Toto 

stádium dříve nebo později vede k poklesu ekonomické prosperity a země se vrací zpět 

k předešlým fázím. 

V poslední dekádě se začíná ještě vytvářet nový typ konkurenční výhody – jedná  

se o konkurenceschopnost založenou na kreativitě (creativity-driven) a kreativita se tak patrně 

stává základem úplně nového směru s potenciálem tvorby nového ekonomického paradigmatu 

tzv. „kreativní ekonomiky“10. Význam kreativity pro konkurenceschopnost spočívá ve tvorbě 

vysoké přidané hodnoty, která vzniká díky jedinečnosti výsledků kreativního procesu. 

Výhodou takto vzniklé konkurenční výhody je její ojedinělost, čemuž odpovídá vysoká 

přidaná hodnota. Takto založená konkurenceschopnost je pak dlouhodobě udržitelná, neboť 

vychází ze zdrojů, které jsou vázány na aktiva, jimiž disponuje pouze daná firma, případně 

region či země11.  

Charakter konkurenční výhody je velmi úzce spojen s časovým obdobím a je velmi 

důležité odlišení krátkodobého a dlouhodobého časového horizontu, jelikož charakter 

konkurenční výhody v dlouhém období ovlivňuje konkurenceschopnost zemí. Zatímco  

v krátkém období jsou významné konkrétní výsledky, v dlouhém období je kladen důraz spíše 

na technologické a strukturální faktory. V krátkém období jsou faktory konkurenceschopnosti 

výsledkem firemní strategie a jejich účinky mohou působit i v delším časovém horizontu. 

V dlouhém období však konkurenční výhody nejsou udržitelné, protože záleží na externích 

podmínkách a na možnostech ekonomiky přizpůsobit se globálním změnám (Beneš, 2006).     

Na národní úrovni je právě proto důležité vnímání dlouhodobé prosperity, která se vytváří 

celé dekády a ne pouze v rámci několikaletého politického nebo hospodářského cyklu.  

                                                           
10 Obecně je kreativita definována jako „proces, pomocí něhož jsou myšlenky vytvářeny, spojovány  

a transformovány do věcí, které mají hodnotu“ (CISV, 2005). Je to právě kreativita, která je významným 

zdrojem přidané hodnoty. V tomto pojetí je kreativita širším pojmem než inovační činnost, kdy například 

technologické  

či procesní inovace jsou založeny na kreativní činnosti (Beneš, 2006). 
11 Zatímco výzkum a vývoj vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu v kombinaci s odpovídající infrastrukturou, 

základem kreativity je spojení lidského kapitálu s konkrétním prostředím. A právě toto prostředí determinuje 

výsledky kreativního procesu. Zdrojem kreativity jsou tak lidský kapitál a prostředí, ve kterém se nachází. 
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2.2. Teoretická východiska analýzy výkonnosti a možnosti jejího měření 

„Co se měří, to se také děje! Co chceš řídit, musíš umět měřit! Řekni mi, jak mě budeš 

měřit a hodnotit, a já ti povím, jak se budu chovat!“          Jaroslav Wagner (2009, s. 20) 

Do jisté míry by se dalo říci, že lze předpokládat určitou platnost výše uvedených hesel, 

se kterými je možné se setkat v praxi a která ilustrují stimulující a dispoziční účinek měření 

výkonnosti na chování zkoumaného subjektu. Co však výkonnost znamená? Stejně jako 

konkurenceschopnost, tak i výkonnost představuje pojem, jenž je používán v současné době 

velmi často v široké škále oblastí. Jelikož se pojem výkonnost používá v mnoha oborech 

od sportu po světovou ekonomiku, je možné nalézt celou řadu odpovědí na otázku,  

co vlastně výkonnost znamená. V obecném pojetí výkonnost znamená charakteristiku, která 

popisuje způsob, resp. průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonávání (průběhu) této činnosti (Wagner, 2009). 

Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného  

a referenčního jevu z hlediska stanoveného předmětu hodnocení.  

V zásadě všechny známé definice výkonnosti předpokládají, že výkonnost není zcela 

objektivním způsobem uchopitelná, tedy že není univerzálně uchopitelnou bezrozpornou 

charakteristikou průběhu činnosti ekonomického subjektu. Rozdílnost představ jednotlivých 

zájmových skupin o tom, jaká kritéria mají být využita při srovnání a interpretaci a jaký 

průběh činnosti má být stanoven jako referenční, má za nevyhnutelný následek subjektivitu 

v pojetí a měření výkonnosti (Drucker, 2001). Nejlepším řešením jak tedy měřit a posuzovat 

výkonnost činnosti (konkurenceschopnosti) je tak právě ve vztahu ke strategickým cílům 

ekonomických subjektů v dané oblasti (států v oblasti národní konkurenceschopnosti), tedy 

z hlediska způsobu a rozsahu, v jakém se daná činnost přibližuje strategickým cílům. 

 

2.2.1. Pojetí výkonnosti 

Uvedené vymezení výkonnosti je přitom využitelné v rámci všech možných oblastí, 

avšak je nutné definovat základní principy spojené s pojetím výkonnosti. Existuje základní 

axiom, neboli východisko spojené s výkonností, které je přejímáno, aniž by se muselo 

dokazovat. Tímto axiomem je fakt, že činnost, jejíž výkonnost je posuzována, je cílově 

zaměřená, tedy, že vede v budoucnosti (ať uvědoměle nebo neuvědoměle) k dosažení určitého 

stavu či děje nebo alespoň ke snaze se takovémuto výsledku přiblížit (Wagner, 2009, s. 18).  



34 
 

Pro zdůraznění tohoto cílového zaměření činnosti je vhodné rozlišit dvě na sebe 

navazující dimenze výkonnosti, které jsou odpověďmi na otázku: Co je možné udělat pro to, 

aby činnost směřovala k dosažení určitého cíle? V angličtině by bylo možné rozdíl dvou 

základních odpovědí na tuto otázku, a tedy rozlišení dimenzí výkonnosti, názorně ukázat 

pouhým přehozením dvou slov v jedné větě, jak je znázorněno na obrázku 2.3. 

 První z nich: „Do the right things.“ – „Dělat správné věci.“ ukazuje na 

výkonnost ve smyslu volby činnosti, která je uskutečňována. Tato dimenze 

výkonnosti je označována jako efektivnost (effectiveness). 

 Druhá z nich: „Do the things right.“ – „Dělat věci správně.“ ukazuje na 

výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je zvolená činnost uskutečňována. Tato 

dimenze výkonnosti je označována jako účinnost neboli efektivita (efficiency).  

Rozlišení těchto dvou dimenzí výkonnosti, tedy volby činnosti a způsobu jejího 

uskutečňování, odpovídá i obvyklému přístupu k vymezení základních aktivit vědomé 

činnosti tvůrců hospodářské politiky, a to rozhodování a řízení realizace uskutečněných 

rozhodnutí. 

Obrázek 2.3 Vztah mezi výkonností a jejími dimenzemi 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Před samotnou charakteristikou dílčích dimenzí výkonnosti, je nutné vymezit základní 

princip, na němž je založena výše uvedená definice výkonnosti, a jenž určuje zaměření 

činnosti rozhodování a implementace tvůrců hospodářské politiky. Využití referenčního 

prvku12 pro interpretaci vzájemného vztahu zkoumaného subjektu a referenčního prvku 

znamená, že každý zkoumaný děj je při měření výkonnosti popsaný jako součást soustavy 

uspořádané dle úrovně výkonnosti. To že si ekonomický subjekt, resp. tvůrci hospodářské 

politiky, uvědomují své chování a jeho důsledky na výkonnost, tj. rozhodování o cílech,  

a způsob dosahování těchto cílů, však ještě nutně neznamená jejich snahu dosáhnout určitého 

postavení v jakékoli soustavě použité pro interpretaci výkonnosti. Snaha o dosažení určité 

                                                           
12 Činnost jiného subjektu, žádoucí nebo i fiktivní průběh činnosti apod. 
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pozice ve výkonnostně uspořádané soustavě vyplývá ze stanovení hodnot, a to jak hodnot 

daného ekonomického subjektu (např. státu), tak i hodnot společenského řádu, jehož je tento 

ekonomický subjekt součástí (např. tedy světové ekonomiky). Na základě tohoto hodnotového 

řetězce je možné vymezit cílevědomé jednání tvůrců hospodářské politiky, při kterém snaha  

o dosažení určité úrovně výkonnosti vyjadřuje cílovou orientaci ekonomického subjektu na 

základě vlastní hodnotové struktury nebo hodnotové struktury nadřazeného společenského 

řádu (Mandl, Dierx, Ilzkovitz, 2008). Základním principem, na němž je založeno jednání 

všech ekonomických subjektů, je princip přežít s co největším pohodlím a s co nejmenším 

výdajem energie na aktivity, jež vykonává a základním kritériem pro interpretaci výkonnosti 

je vytvořit svou činností podmínky, které takové přežití umožní (viz obrázek 2.4). 

Obrázek 2.4 Základní princip chování ekonomických subjektů  

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

Ještě jeden princip bývá většině názorů na výkonnost společný, a tím je chápání 

výkonnosti jako cesty k dosažení nebo vytvoření prospěchu (Wagner, 2009). Je-li popisována 

výkonnost činnosti určitého ekonomického subjektu, předpokládá se, že tato činnost je již  

ze své podstaty činností konstruktivní, produktivní, která vytváří, buduje, generuje, udržuje  

a rozvíjí, nikoli činností destruktivní, kontraproduktivní, tedy takovou, jež má negativní 

důsledky. Důsledkem konstruktivní činnosti je prospěch13, jenž je možné definovat jako 

takový projev nebo důsledek určité činnosti, který zvyšuje životní úroveň a kvalitu života 

společenství v reálném světě (Mihau, Operana, Cristescu, 2010). Přes přijetí prospěchu jako 

základního cílového principu, kterým by měla být orientována snaha o dosažení výkonnosti, 

existují při interpretaci výkonnosti ekonomického subjektu mezi jednotlivými zájmovými 

skupinami a tvůrci hospodářské politiky rozdíly v představách o tom, jak prospěch vymezit  

a jak stanovit žádoucí vývoj jednotlivých parametrů prospěchu. Tyto rozdíly jsou patrné 

zejména v přístupech k řešení následujících otázek (Wagner, 2009): 

 Čí prospěch je významný? 

 Je pro prospěch významný faktor času? 

 Jaké formy prospěchu jsou významné? 

 

                                                           
13 Prospěch představuje univerzální hodnotovou kategorii, která úzce souvisí s cílevědomou činností a která je 

základním východiskem pro stanovení kritérií hodnocení, na základě nichž je interpretována výkonnost. 
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Čí prospěch je významný? 

V ekonomické teorii je asi nejznámějším klasickým pohledem na tuto záležitost 

vymezení tzv. Paretovského optima. To se vymezuje jako takový stav, kdy není možné 

prostřednictvím žádného tzv. Paretovského zlepšení zvýšit prospěch jedné skupiny, aniž by to 

vedlo ke snížení prospěchu jiné skupiny. Proč je ale princip Paretovského optima spíše teorií 

než praktickým uplatňovaným přístupem? Zejména proto, že se předpokládá, že v situaci, kdy 

určitá změna v distribuci prospěchu – motivována zvýšenou úrovní celkového prospěchu – 

povede ke zhoršení situace určité skupiny, potom skupina (či skupiny), její (jejichž) prospěch 

se zvýšil, poskytne (poskytnou) dotčené skupině kompenzaci. Již ve 40. letech 20. století 

reagoval na tuto situaci i v teorii John Hicks (1932), který reformuloval situaci optima s tím, 

že optimální situace je taková, kdy při uvedené změně v distribuci prospěchu subjekt, který si 

polepšil, může změnu vykompenzovat skupině, která si pohoršila, a přitom by pro něj tato 

změna byla výhodná, což je varianta odpovědi na výše uvedenou otázku: „Je jedno pro koho, 

hlavně když je toho prospěchu co nejvíce.“ 

V kontextu hodnocení konkurenceschopnosti území (států či regionů) lze využít přístup 

tzv. Paretovy efektivnosti. Výchozí myšlenkou tohoto přístupu je, že rozvoj v praxi v naprosté 

většině případů někoho poškodí. Proto se uplatňuje tzv. potenciální Paretovo kritérium, kde  

je újma, kterou by změnou utrpěl některý subjekt, efektivně kompenzována (Kovácsová, 

2014; Maier, Čtyroký, 2000). Pojem potenciální Paretovo zlepšení je používán  

i v zahraničních zdrojích, kdy např.  Boadway, Bruce (1984) uvádí, že je tím myšlen stav, kdy 

ti, kteří si změnou polepšili, mohou hypoteticky kompenzovat ztrátu těch druhých. Tato 

kompenzace však nutně nevyžaduje, aby ti, kdo si polepší, skutečně odškodnili ty, kdo si 

pohorší. Maximalizace efektivnosti požaduje jen možnost kompenzace. Ekonomické 

odůvodnění existence veřejného sektoru může být chápáno pouze, co se týče míry, jakou 

vládní zásah vylepšuje alokační efektivitu a takové zlepšení je možné jen tehdy, když trhy 

nedosahují Paretova optima (Bailey, 2004). V některých zdrojích bývá tento jev označován 

také jako „Kaldor-Hicks efficiency“. V souvislosti s tím lze zmínit, že mohou existovat  

i případy, kdy určitá překážka pro rozvoj jednoho území, může být přínosem pro jiné území,  

a proto se může stát, že odstraněním této bariéry lze negativně ovlivnit rozvoj toho druhého 

území, a to především z důvodu, že většina zdrojů se vyskytuje v omezené míře  

a v ekonomice lze tedy v mnoha případech uspět pouze na úkor někoho jiného.  
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Nedostatečné informace, které jsou dispozici, však představují podstatné omezení 

různých teoretických schémat odškodnění a paretovských zlepšení. Možná i proto  

se paretovský přístup k efektivnosti setkává také s kritikou, a to především ze strany 

liberálních ekonomů, kdy např. Kinkor (2000) zdůrazňuje fakt, že se tímto neměří užitek 

jednotlivce, ale užitek společnosti, což je ale vlastně souhrn mnoha jednotlivců, a proto se 

jedná o velmi prázdné a nesmyslné kritérium. Od tohoto pohledu je však v tomto případě 

nutné se oprostit. 

Je pro prospěch významný faktor času? 

Popis a interpretace informací o výkonnosti zkoumané činnosti probíhají často   

tzv., „on the road“, tedy v době, kdy činnost (nebo řetězec na sebe navazujících činností) není 

dosud ukončena. Je tedy oprávněné sledovat a popisovat, jak současná činnost formuje 

podmínky pro dosažení budoucího prospěchu. Je možné konstatovat, že celkové důsledky 

vývoje určité činnosti se obvykle projeví nikoli bezprostředně při jejím průběhu,  

ale až v okamžiku jejího ukončení, nebo dokonce s časovým odstupem. Pro posuzování  

a interpretaci informací o výkonnosti je proto otázka významnosti prospěchu v průběhu času, 

kdy činnost probíhá, zcela klíčovou. 

Jaké formy prospěchu jsou významné? 

Jak uvádí (Wagner, 2009), posuzování významnosti jednotlivých forem prospěchu bývá 

často ovlivněno třemi myšlenkovými postupy přijímanými pro hodnocení výkonnosti  

za axiomy, které není třeba obhajovat. První z axiomů předpokládá, že významnost těch 

forem prospěchu, které zvyšují hmatatelné, objektivně popsatelné stránky kvality života, je 

vyšší než významnost těch forem prospěchu, jejichž projev v kvalitě života je nehmatatelný  

a je vnímán subjektivně. Druhý z axiomů předpokládá, že významnost té formy prospěchu, 

kterou preferují početnější zájmové skupiny, je vyšší než té formy prospěchu, kterou preferují 

méně početnější zájmové skupiny. Třetí z axiomů předpokládá, že významnost těch forem 

prospěchu, jejichž projev může být zaznamenán pomocí kvantitativně měřených parametrů, je 

větší než těch forem prospěchu, jejichž projev je možné vyjádřit „pouze“ kvalitativně. 

Významnost kvalitativních forem, u kterých je možné podle významnosti seřadit jejich 

kategorie14, je větší než významnost kvalitativních forem, jejich projevy je možné pouze 

slovně popsat15. Kvantitativní je tedy významnější než kvalitativní a zachytitelný na škále je 

významnější než neškálovatelný. Tyto axiomy jsou tedy odůvodněním pro zkoumání národní 

                                                           
14 Založeny na ordinálních veličinách. 
15 Založeny na kardinálních veličinách. 
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konkurenceschopnosti v doktorské dizertační práci kvantitativními metodami,  

tj. vícerozměrnými statistickými metodami a metodou vícekriteriálního rozhodování. 

Často se při objasňování důvodů, které vedly k všeobecnému rozšíření a přijímání výše 

uvedených axiomů vysvětlujících preference tvrdých – vyčíslitelných forem prospěchu, 

argumentuje tím, že jejich vytvoření je důsledkem možností, resp. nemožností měřit stránky 

kvality života či formy projevu prospěchu, nemožností porovnávat jejich vývoj a úroveň,  

a nemožností je slučovat do komplexních charakteristik výkonnosti. Přitom významnost 

prospěchu pro životní úroveň a kvalitu života určitého subjektu je primárně učena jeho 

vnitřními hodnotami, postoji, cíli, nikoli metodickými okolnostmi spojenými s možností měřit 

jednotlivé formy prospěchu. Významnost a měřitelnost jsou proto dvě samostatné 

charakteristiky jednotlivých forem prospěchu, přičemž významnost se dotýká jejich obsahu 

a měřitelnost jejich popsatelnosti, významnost a měřitelnost prospěchu tak představují dva 

spolupůsobící faktory. Skutečnost, že se určitá činnost stává středem zájmu a předmětem řady 

empirických analýz, může být důsledkem toho, že tato činnost přináší prospěch, který je pro 

zájmové skupiny a tvůrce hospodářské politiky významným ale i důsledkem toho, že průběh 

této činnosti je předmětem propracovaných metod měření. Tímto vymezením je možné přejít 

k samotné podstatě měření výkonnosti jako cílevědomého procesu. 

 

2.2.2. Dimenze výkonnosti 

„Efektivnost neboli účelnost je o dělání správných věcí a efektivita neboli účinnost je 

dělání těchto věcí správně.”             Peter Ferdinand Drucker (2001, s. ii) 

Problematika efektivnosti patří odedávna v ekonomii ke klíčovým tématům, kterým  

je věnována vždy velká pozornost. A je také proč, neboť jde o kritérium, které pomáhá 

rozhodovat racionálně o užití vzácných, omezených zdrojů na uspokojení potřeb, které jak 

známo omezeny nejsou. Jinak tomu není ani ve veřejné ekonomii, kde je možné se navíc při 

analýze efektivnosti setkat s překážkami, které jsou dány absencí tržního prostředí jako 

automatizovaného rozhodovacího mechanismu alokující zdroje. Při hledání vhodného 

způsobu jakým simulovat tržní rozhodnutí o alokaci, avšak bez projevů tržního selhání, se bez 

respektování efektivnosti jako jednoho z rozhodovacích kritérií neobejde. Je proto 

přinejmenším zarážející, že se téměř pramen od pramene v odborné literatuře může lišit nejen 

pojetí efektivnosti, ale hlavně, že se liší použitá terminologie.  
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V Akademickém slovníku cizích slov (Petráčková, 1995, s. 145) se pod heslem 

efektivnost skrývá následující vysvětlení tohoto konceptu, konkrétně efektivnost výroby: 

„účinnost prostředků vložených do výroby hodnocené z hlediska jejich výsledků“. Stručný 

výkladový slovník ekonomických pojmů (Synek, 1997, s. 26) pod heslem hospodárnost nabízí 

následující vysvětlení: „S co nejmenšími obětmi (náklady) dosáhnout co nejlepších výsledků 

(výnosů)“. V Macmillanově slovníku moderní ekonomie je pak možné se s pojmem 

efektivnost setkat ve dvou vysvětleních, jako první je „efektivnost X“, definovaná negativně 

(tedy jako neefektivnost X): „Situace, kdy firma neminimalizuje celkové náklady, takže 

skutečný výstup z daných vstupů nedosahuje maximální možné velikosti. Tento jev se nazývá 

„technickou neefektivností“ (Pearce, 1995, s. 349). Druhým odkazem je vysvětlen pojmem 

„efektivnost Y“, ta je taktéž definována negativně a hodnotí tržní ziskové příležitosti firmy, 

kdy v důsledku oslabení konkurence selže firma ve své funkci zásobování výrobků zákazníky, 

kteří jsou ochotni zaplatit ziskovou cenu. (Pearce, 1995). V Ekonomickém slovníku (Hindls, 

2003, s. 419) se pod heslem „účinnost ekonomická“ nachází následující vysvětlení, že „spolu  

s hospodárností jde o jedno z kritérií racionality vynaložených nákladů. Její úroveň je 

výsledkem souměření vynaložených nákladů a výnosů…“ Heslo hospodárnost tuto definici 

rozšíří o pohled na způsoby jejího dosahování – úsporností (dosažením výsledku s co 

nejnižším vynaložením zdrojů) nebo výtěžností (při určitém objemu vynaložených zdrojů 

maximalizovat objem výkonu). Jak uvádí Křivánek (2006, s. 17), přehled definic říká, že: 

 efektivnost je poměr výnosů a nákladů; 

 na pozadí faktu, že ekonomie jako věda zabývající se co nejlepším užitím 

vzácných zdrojů, se nutně použije efektivnost jako rozhodovací kritérium; 

 v Macmillanově slovníku je zmínka o konkurenci jako předpokladu efektivnosti; 

 limity tohoto konceptu, lze shrnout např. takto: efektivnost jako konkrétní 

hodnota má svou vypovídací hodnotu až při srovnání s efektivností jiných 

alternativ, bez tohoto (srovnání) nemá patřičnou vypovídací hodnotu; 

 k vyčíslení efektivnosti je třeba mít kvantifikovatelné hodnoty ukazatelů, což je 

nejlépe vidět na hodnocení efektivnosti v ziskovém prostředí, kde je velikost 

zisku vyjádřeného v peněžních jednotkách ukazatelem efektivnosti. 

Přesto, že v samotných systémech lze výstupy s velkými obtížemi kvantifikovat,  

i tak se ekonomové snaží zavádět efektivnost jako rozhodovací kritérium. Jedním z takových 

systémů může být právě veřejný sektor. Existují také pojetí efektivnosti takového systému, 

jako je veřejný sektor. Na této téma upozorňuje např. Fialová (2004) s tím, že různorodost 
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efektu sledovaného systému je příčinou rozmanitého chápání efektivnosti, od pojímání 

efektivnosti ve velice úzkém rámci, daném pouze spolehlivě kvantifikovatelnými ekonomickými 

veličinami, až po zavádění takových druhů efektivnosti, které v sobě obsahují 

mimoekonomické vlivy, z velké části buď velmi obtížně, či přímo vůbec kvantifikovatelné  

a v celku neaditivní, což činí takovéto typy efektivnosti poněkud mlhavé a prakticky těžko 

použitelné. Gregory Mankiw ve své knize Principles of Economics o efektivnosti  

v nejobecnější rovině říká: „Efektivnost znamená, že společnost maximálně využívá své vzácné 

zdroje“ (Mankiw, 2000, s. 32), tím je však myšlena efektivnost – z anglického překladu 

„efficiency“. V publikaci Ekonomie (Samuelson, Nordhaus, 1992, s. 968), se ke stejnému 

výrazu nachází následující vysvětlení: „Takové použití ekonomických zdrojů, které přináší 

maximální úroveň uspokojení dosažitelnou při daných vstupech a technologii. Zkrácený výraz 

pro alokační efektivnost.“ Poněkud přesněji formulovaná definice Samuelsona a Nordhause 

však použitím pojmu „ekonomických zdrojů“ vyřazuje zdroje v ekonomii pojmenované jako 

volné (typicky přírodní zdroje). Skutečnost, že volné zdroje nejsou při úvaze o efektivnosti 

ekonomického systému zahrnuty, vede k tomu, že na některé externí efekty (např. znečištění 

ovzduší) nebude nahlíženo jako na ztrátu efektivnosti. I když by se mohlo zdát, že v tomto 

bodě se obě definice liší, Mankiwův předpoklad o ekonomických zdrojích se patrně „skrývá“ 

ve slově „své“, tedy zdroje společnosti, které si sama vytvořila, tedy zdroje ekonomické 

(Křivánek, 2006, s. 18). V následující části je věnována pozornost dovětku definice 

efektivnosti Samuelsona a Nordhause, ze které vyplývá rovnítko mezi výrazem „efficiency“  

a „alokační efektivností“ a jejich vzájemnému vztahu. 

Analýza efektivity a efektivnosti, neboli účinnosti a účelnosti, je o vztazích mezi 

vstupy, výstupy a výsledky. Mezi těmito pojmy je však nutné rozlišovat, jelikož slouží 

k jinému účelu měření, zejména s ohledem na snahu ekonomických subjektů o dosažení určité 

pozice ve výkonnostně uspořádané soustavě (Mihau, Operana, Cristescu, 2010). Přičemž tato 

snaha vyplývá ze stanovení hodnot, a to jak hodnot daného ekonomického subjektu,  

tak i hodnot společenského řádu, jehož je tento ekonomický subjekt součástí. 

Efektivita (Efficiency), jež bývá také označována jako účinnost či produktivita, označuje 

obecně účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr 

výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému. Z hlediska řízení organizace, resp. jakéhokoli 

ekonomického subjektu, se jedná o poměr množství výsledných výstupů a množství vstupů 

vložených do produkčního procesu, tzn. takové použití zdrojů, kterým je dosaženo 

maximálního objemu produktů (Coelli et al, 2006). 
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Efektivnost (Effectiveness), označuje obecně “dělání správných věcí”, tedy schopnost 

produkovat požadovaný užitek (efekt, účel), a je nejčastěji používán v souvislosti  

s hodnocením této schopnosti (Coelli et al, 2006). Hodnocení tedy probíhá nikoli na úrovni 

výstupu16, ale na úrovni výsledku17. 

V obecném slova smyslu, účelnosti lze dosáhnout za podmínek maximalizace výsledků 

realizovaných aktivit s ohledem na použité zdroje, efektivnost se tak vypočte porovnáním 

efektů získaných vloženým úsilím. Měření efektivity vyžaduje: a) znalost vstupů; b) znalost 

výstupů; c) porovnání těchto dvou veličin. Následující obrázek 2.5 znázorňuje koncepční 

rámec měření efektivity a efektivnosti, tj. vztahů mezi vstupy, výstupy a výsledky.  

Obrázek 2.5 Koncepční rámec měření efektivity a efektivnosti 

 
Zdroj: Mandl, Dierx, Ilzkovitz, 2008; vlastní zpracování, 2014 

V případě účinnosti neboli efektivity jsou důležitým prvkem peněžní a nepeněžní zdroje 

umístěné na vstupu, které produkují výstup. Poměr vstup-výstup je tak tím nejzákladnějším 

měřítkem efektivity. Nicméně, ve srovnání s měřením produktivity, pojem efektivita v sobě 

zahrnuje myšlenku hranice produkčních možností (Production Possibility Frontier, PPF), 

která vypovídá o dosažitelné úrovni výstupů vzhledem k rozsahu aktivit. Čím větší je výstup 

pro daný vstup, nebo nižší vstup pro daný výstup, tím účinnější je daná aktivita. Produktivita 

je tak prostým poměrem výstupů na použité vstupy a vypovídá a o intenzitě výroby či 

efektivitě výrobních faktorů. Při měření efektivity je třeba rozlišovat mezi technickou  

a alokační efektivitou. Technická účinnost znamená dosáhnout maximálního výstupu na 

základě daných vstupů a měří tak čistý vztah mezi vstupy a výstupy, a bere na vědomí PPF, 

tzn., technické zvýšení účinnosti je pohyb na PPF. Technická efektivita zde tedy znamená (na 

úrovni jevu nebo obecně rozhodovací jednotky) míru schopnosti zabránit ztrátám 

                                                           
16 Výstup (output) – statek nebo služba zajišťovaná (obecně) producentem a poskytovaná konečnému spotřebiteli 

(např. veřejnosti). Jde o přímý výstup programu nebo činnosti (Robinson, 2002). 
17 Výsledek (outcome) – zamýšlené změny v sociální struktuře, okolním prostředí nebo vlastnostech lidí, 

vyvolané na základě výstupu (Robinson, 2002). 
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maximalizací výstupu při daném množství vstupů, případně minimalizací vstupů při 

stanoveném množství výstupu18. Nicméně, ne každá forma technické účinnosti má  

z ekonomického hlediska smysl, a to je právě účelem alokační účinnosti, která do měření 

zavádí koncept nákladů a přínosů. Alokační účinnost měří schopnost rozhodovací jednotky 

zabránit plýtvání tím, že danou (požadovanou) úroveň výstupu produkuje s minimálními 

možnými náklady. Alokační efektivita tak odráží vztah mezi optimální kombinací vstupů 

(přičemž bere v úvahu náklady a přínosy) a dosaženou úrovní výstupů19.  

Účelnost neboli efektivnost vyjadřuje vazbu vstupů a výstupů na konečné cíle, jichž  

má být dosaženo, tj. na výsledky. Výsledky jsou spojeny se širšími socioekonomickými 

aspekty než prostá produkce výstupů, tzn., jsou spojovány s otázkami ekonomického růstu, 

konceptu blahobytu atd. a tudíž mohou být ovlivněny vícero faktory (včetně výstupů, ale také 

exogenními „společenskými“ faktory) (Fried et al, 2008). Měřit a hodnotit účelnost je 

obtížnější než v případě účinnosti, protože výsledky jsou ovlivněny politickou volbou. Rozdíl 

mezi výstupem a výsledkem je často problematické rozpoznat, a z tohoto důvodu se mnohdy 

stává, že se výstup a výsledek vzájemně zastupují, i když je obecně znám význam rozlišování 

mezi oběma pojmy. To znamená, že efektivitu a efektivnost není vždy snadné izolovat 

(Mandl, Dierx, Ilzkovitz, 2008). Výstupy a výsledky mohou být ovlivněny i společenskými 

faktory, které mohou, ale nemusí být pod kontrolou tvůrců hospodářské politiky. 

2.2.3. Atributy měření výkonnosti 

Měření znamená činnost, při které dochází k přiřazení hodnoty určité charakteristice 

zkoumaného subjektu – výsledkem této činnosti je tedy hodnota vztahující se k této 

charakteristice, která může být využita k popisu určité charakteristiky subjektu, ale to však  

za předpokladu, že je znám klíč k její interpretaci (Wagner, 2009, s. 35). Důvodů 

k uskutečňování měření je celá řada, v kontextu této práce je však tím nejpodstatnějším z nich 

ten, kdy měření má funkci podpory srovnání (komparace), tzn., měření umožňuje porovnávat 

                                                           
18 Steering Committee k tomu ještě dodává, že jde o přeměnu výrobních faktorů (práce, půda, kapitál) nebo 

meziproduktů do výstupů a je dána porovnáním kombinace a množství výstupů v poměru ke vstupům se stejnou 

kompozicí, avšak tvořenou „nejlepším řešením“. 
19 V případě mezinárodního srovnání to znamená, že měření účinnosti použitých zdrojů vyžaduje hloubkovou 

analýzu oblasti, jež je předmětem hodnocení, jakož i informace o hlavních strategiích specifických pro jednotlivé 

země, a v neposlední řadě informace o vstupních cenách. 

Náhled na veřejný sektor v tomto pojetí, reprezentovaném statí prof. Schicka publikované pod hlavičkou 

Mezinárodního měnového fondu (Schick, 1998), je založen na zásadním zvládnutí efektivního vynakládání 

veřejných prostředků. Alokační efektivita odpovídá potenciálu vlády k rozdělování zdrojů na jednotlivé 

programy na základě effectiveness (účinnosti programů). Výdaje by měly být podloženy vládními prioritami  

a efektivitou veřejných programů. Rozpočtový systém by měl aktivně podporovat realokaci zdrojů od programů  

s nižší prioritou k programům s vyšší prioritou a stejně tak od méně efektivních programů k těm s vyšší 

efektivitou (Schick, 1998). 
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charakteristiky různých subjektů, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou měřitelné ve 

stejném okamžiku (věcné srovnání). Kromě toho umožňuje porovnávat i charakteristiky 

stejného subjektu v různých časových okamžicích vývoje (časové srovnání). 

S ohledem na cíl doktorské dizertační práce je vhodné chápat měření jako proces, jehož 

cílem je získání požadované informace o zkoumaných subjektech, tedy modelové zobrazení 

výkonnosti určitých ekonomických subjektů, jež jsou předmětem hodnocení, které  

se uskutečnilo za určitých podmínek a určitou metodou. Na otázku, zda je vůbec nezbytné 

vytvářet modely a využívat modelová zobrazení, která jsou prostřednictvím nich uskutečněná, 

zní odpověď ano, protože žádná lepší řešení nejsou k dispozici. V kontextu této práce je to 

zejména z důvodu toho, že přímé pozorování neumožňuje určité parametry 

konkurenceschopnosti jednotlivých států odhalit. Využití modelu jako zprostředkujícího 

nástroje pro poznání skutečnosti je proto možné považovat za racionální postup poznávání 

skutečnosti. Při jeho tvorbě a využití pro modelové zobrazení skutečnosti je však důležité mít 

na paměti dvě základní vlastnosti všech modelů, a to že model je vždy redukcí skutečnosti  

a fakt, že přístup k redukci by měl vždy respektovat účel využití modelu. Obecně  

lze konstatovat, že relevance modelu a z ní vyplývající informační hodnota modelového 

zobrazení, která je prostřednictvím něj uskutečněna, je do značné míry na poznání hodnotitele 

tohoto zobrazení a rozpoznání jeho informačních potřeb. Pro oblast měření výkonnosti  

a jejích dimenzí platí tato zásada v plném rozsahu. Důvodem zájmu autorky této práce  

o informace o výkonnosti, resp. jedné z jejích dimenzí, je snaha porovnat výkonnost 

ekonomického subjektu s dalšími subjekty, tedy analýza prováděná za celou ekonomiku 

členských států EU. 

Již mnohokrát byl zmíněný čas jako velmi důležitý předpoklad měření výkonnosti, 

neboť čas plyne kontinuálně, tudíž i výkonnost je projevem kontinuálně probíhající činnosti, 

avšak pro měření výkonnosti a zejména pro interpretaci výsledků je nezbytné tuto plynoucí 

časovou přímku rozdělit na dílčí úseky, neboli periodizovat (Drucker, 2001). Periodizace 

přináší pro měření výkonnosti celou řadu různých hledisek, pojednání o těchto souvislostech 

je možné založit na následujících otázkách: 

 Jak dlouhá by měla být základní délka časové řady měření výkonnosti? 

 Měly by být jednotlivé periody stejně dlouhé? 

 Měly by se jednotlivé periody překrývat nebo na sebe navazovat? 
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Stanovení délky časové periody měření výkonnosti 

V případě této práce je délka časové periody měření výkonnosti odvozena na základě 

východisek tempa a rytmu zkoumané činnosti, a na základě zažitých konvencí v periodizaci 

času20, obojí tedy v oblasti zkoumání konkurenceschopnosti. Obecně platí, že při periodizaci 

měření výkonnosti je vhodné respektovat přirozený běh zkoumané činnosti. Využít v této 

souvislosti momenty, kdy dochází k ukončení opakujících se cyklů zkoumané činnosti, nebo 

okamžiky, kdy nastanou významné změny v charakteru či podmínkách této činnosti21, je pro 

měření výkonnosti tou nejlepší volbou. 

Pravidelnost časových period a vztahy mezi nimi 

Je otázkou cíle každé specifické analýzy, mají-li být jednotlivé periody, za které je 

měřena a vykazována výkonnost, stejně dlouhé, či zda by se měly přizpůsobovat měnícím  

se podmínkám. Je možné říci, že pravidelnost napomáhá přehlednosti a objektivitě měření 

výkonnosti, postup je dobře standardizovaný a získané informace jsou adekvátně srovnatelné 

v časové řadě. Avšak v některých situacích potřebuje hodnotitel informaci o výkonnosti 

v okamžiku, kdy řeší konkrétní problém a nechat ho čekat do doby, než skončí pravidelná 

perioda, by bylo nerozumné. Oba tyto přístupy jsou opodstatněné, každý se však vztahuje 

k jiné významné funkci výkonnosti. V doktorské dizertační práci je uplatňován první přístup, 

tzn. pro monitorování a kontrolu vývoje zkoumaného ekonomického subjektu a jeho 

výkonnosti a pro časové i věcné srovnání je žádoucí měřit výkonnost a interpretovat zjištěné 

informace o výkonnosti v pravidelných časových intervalech, a to nejlépe v dopředu 

stanoveném a dobře strukturovaném formátu. Zkrácení nebo i případné prodloužení základní 

periody by mělo být provedeno pouze v odůvodněných případech, tzn., jedná se obvykle  

o takové okolnosti, které zásadně mění činnosti ekonomického subjektu. V oblasti délky  

a pravidelnosti časové periody pro tuto práci platí následující zjištění: 

 je zajištěno pravidelné zjišťování údajů ve standardizovaném formátu, tj. roční 

periodicita dat všech sledovaných ukazatelů; 

 základní režim měření a interpretace výsledků národní produktivity a efektivity 

členských států EU probíhá v co největší míře ve stejně dlouhých periodách, tj. 

čtyř až pětileté časové cykly hodnocení; 

                                                           
20 Typickou konvencí při periodizaci času je ukončení jedné a započetí druhé roční periody měření  

k 31. prosinci, resp. k 1. lednu, tj. roční periodicita dat, která je uplatňována v doktorské dizertační práci. 
21 Těmito okamžiky, které poslouží jako krajní body pro stanovení jedné periody, mohou být např. vstup země  

do EU nebo zahájení/ukončení působení dopadů krize na reálnou ekonomiku. 
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 prodloužení, resp. zkrácení periody měření by mělo být provedeno pouze  

ve výjimečných a odůvodněných případech, tj. v klíčových letech, jež je možné 

považovat za milníky s ohledem na rozšiřování EU či ekonomickou krizi; 

 pokud hodnotitel pro své rozhodování a interpretaci získaných výsledků 

potřebuje informaci o výkonnosti i mimo cyklus pravidelných period, systém 

měření výkonnosti by mu měl být schopen tuto informaci poskytnout, tj. měření 

národní produktivity je provedeno nejen v rámci stanovených časových cyklů, 

ale jsou sledovány i vnitřní meziroční změny efektivity v rámci těchto cyklů. 

Horizontální a vertikální vztahy časových řad 

Hlavním důvodem pro členění delších časových úseků na kratší je možné považovat 

požadavek hodnotitelů na zajištění podkladů pro průběžné monitorování vývoje výkonnosti, 

které umožní určit případná významná odchýlení od předchozího, požadovaného nebo 

předpokládaného způsobu vývoje. Ovšem jak časovou řadu periodizovat a rozdělit na kratší 

intervaly? Jelikož čas je spojitou a sčitatelnou veličinou, je možné periodické informace  

o výkonnosti vrstvit do libovolného počtu úrovní, přičemž jednotlivé periody mohou na sebe 

v určité vrstvě navazovat anebo se překrývat (Wagner, 2009). S ohledem na tyto  

tzv. horizontální a vertikální vztahy časových řad, je možné rozlišit několik přístupů 

k periodizaci času, avšak níže jsou uvedeny pouze dva z těchto přístupů, které jsou 

uplatňované v této práci při měření národní produktivity. 

 Fixní přístup: Podle tohoto přístupu na sebe elementární časové úseky pro 

měření výkonnosti navazují, tj. nepřekrývají se, a informace o výkonnosti na 

vyšší hierarchické úrovni, tj. za delší/vzdálenější časová období, se zjišťuje až 

po skončení jak tohoto období, tak období předcházejícího. Výhodou tohoto 

přístupu je jednoduchost jeho použití, jelikož konec každého časového úseku je 

vnímán jako milník, tj. v práci je referenční období rozděleno na tři časové 

úseky, přičemž každý z nich končí milníkem s ohledem na integrační proces EU. 

 Kontinuální přístup: Podle tohoto přístupu na sebe elementární časové úseky pro 

měření výkonnosti navazují a dochází k vymezení stejně dlouhého 

elementárního časového úseku pro měření výkonnosti, který se neustále posouvá 

v čase. Měření výkonnosti se v tomto případě vnímá jako nepřetržitý, plně 

spojitý proces, ve kterém nejsou žádné pevné milníky, tj. v práci se jedná  

o sledování meziročních změn v produktivitě, a to napříč výše uvedenými 

časovými periodami. 
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Z výše uvedené analýzy předpokladů měření výkonnosti vyplývá několik závěrů 

platných pro tuto práci, blíže viz box 2.4. 

Box 2.4 Analýza výkonnosti v kontextu doktorské dizertační práce  

 Zvýšení výkonnosti je spojeno s vytvořením prospěchu jako pozitivního důsledku činnosti zkoumaného 

subjektu. 

 Celkový vytvořený prospěch je možné změřit a posoudit až po ukončení dané činnosti, kdy je z ní 

vyplývající prospěch s konečnou platností realizován (nebo nerealizován). 

 Popis a posouzení výkonnosti až po skončení činnosti znamená z uživatelského hlediska příliš pozdě 

zjištěnou informaci, a proto je nezbytné měřit prospěch v průběhu jeho tvorby, tedy v průběhu zkoumané 

činnosti. 

Zdroj: Wagner, 2009; vlastní zpracování, 2014 

 

2.3. Vzájemná provázanost konceptů konkurenceschopnosti a výkonnosti 

V teoretické části práce týkající se východisek konkurenceschopnosti, je řešena  

i problematika komparativních a konkurenčních výhod. Někteří autoři (např. Kitson et al. 

2004; Budd, Hirmis, 2004) zabývající se právě touto problematikou, zejména otázkou 

komparativních výhod, tvrdí, že jednotlivé země jsou schopny prostřednictvím specializace 

získávat určité výhody, které ale nemusí být absolutní. Sledují, jaké faktory nejčastěji 

ovlivňují existenci komparativních výhod a zdůrazňují, že trhy odráží rozdíly na národní 

úrovni mezi vybaveností faktory produkce, jako je např. půda, pracovní trh, přírodní zdroje, 

kapitál a mnoho dalších. V odborné literatuře se však objevují názory, že komparativní 

výhody jednotlivých zemí založené pouze na faktorech produkce nejsou dostačující. Z tohoto 

důvodu se začal uplatňovat koncept tzv. konkurenčních výhod, který se soustřeďuje na 

základní národní charakteristiky, které umožňují firmám vytvářet udržitelné konkurenční 

výhody v různých oblastech (Porter, 1990). V rámci tohoto Porterova přístupu je 

konkurenceschopnost chápána jako funkce dynamického pokroku, jako inovace a schopnost 

měnit a zlepšovat podmínky území, zejména regionů. Porter vidí jako jediný smysluplný 

koncept konkurenceschopnosti produktivitu území, tj. států a regionů. K pochopení 

konkurenceschopnosti je však třeba podle Portera (2003) znát především její zdroje. Dále 

Porter (1990, s. 40) uvádí, že "cílem národní společnosti je zvyšování životního standardu 

svých obyvatel, tj. jejich životní úrovně a kvality života. Životní úroveň je determinována 

produktivitou ekonomiky, která je měřena jako hodnota výstupů na jednotku vstupů. Závisí 

tedy jednak na hodnotě výstupů, ale také na efektivitě přeměny vstupů na výstupy“. Skutečná 

konkurenceschopnost je pak měřena právě přes produktivitu, protože jenom ta umožňuje 

vysoké mzdy, silnou měnu nebo také dobrou výnosnost kapitálu, potažmo tedy vysokou 

životní úroveň. Schopnost společnosti zvyšovat tento standard závisí na produktivitě, tedy 

efektivitě a v souladu s tím i na efektivnosti, s jakou jsou národní zdroje využívány. Důležitá je 
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tak produktivita celé ekonomiky. Udržitelný růst produktivity si vyžaduje soustavné 

obnovování a udržování ekonomických aktivit.  

Nicméně Kitson et al. (2004) však poukazují na jeden zcela zásadní problém, a tím  

je samotný pojem „produktivita území“. Lze na ni totiž nahlížet z různých úhlů pohledu,  

tj. může se jednat o produktivitu práce nebo také např. o celkovou produktivitu regionů. 

Z tohoto úhlu pohledu je nutné vymezit determinanty ovlivňující produktivitu území. Mezi 

tyto determinanty spadá především lidský kapitál, sociální a institucionální kapitál, kulturní 

kapitál, infrastrukturní kapitál, znalostní kapitál a produkční kapitál. Všechny tyto uvedené 

determinanty přispívají k růstu produktivity, a tím ke zvyšování životního standardu daného 

území, což má samozřejmě vliv i na jeho celkovou konkurenceschopnost. Produktivita jako 

taková je tak jedním z nejvýznamnějších aspektů konkurenceschopnosti. Provázanost konceptu 

výkonnosti a konkurenceschopnosti a determinant produktivity je znázorněna na obrázku 2.6, 

jež současně představuje základní koncept této práce. 

Obrázek 2.6 Konkurenceschopnost, výkonnost a determinanty konkurenční výhody 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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V návaznosti na vymezení komparativních a konkurenčních výhod a vztahu mezi 

konkurenceschopností a výkonností, resp. dimenzemi výkonnosti, jimiž jsou efektivita  

a efektivnost, a produktivitou jako základním předpokladem konkurenceschopnosti, je vhodné 

vymezit závěrem rámec pro hodnocení kapacity územní (národní a regionální) 

konkurenceschopnosti, dle tzv. Liebensteinovy „X-efficiency“ teorie, kterou Martin a Tyler 

(2006) propojují s konceptem konkurenceschopnosti. Teorie X-efficiency vychází  

z rozlišení dokonalé a nedokonalé konkurence. Firma je považována za x-efektivní  

(„X-efficiency“) tehdy, když maximalizuje své výstupy a zároveň minimalizuje náklady.  

Dle Liebensteina rostou produkční náklady firem tím víc, čím víc jsou trhy nedokonalé. 

Zvyšování celkové faktorové produktivity (resp. produktivity vstupů) je důležitou součástí při 

snižování x-neefektivity („X-inefficiency“) a při zvyšování konkurenčních výhod. Dále Budd 

a Hirmis (2004) poukazují také na důležitou funkci vnějších úspor při zvyšování kapacity 

územní konkurenceschopnosti, přičemž uvažují tři typy vnějších úspor, kterými jsou 

lokalizační úspory, urbanizační úspory a komplexní úspory. Lokalizační úspory mají pro 

průmysl nebo jeho dílčí sektor na určitém území interní charakter, ale pro firmy mají 

charakter externalit. Lokalizační úspory poukazují na výhody plynoucí firmám, které  

se zaměřují na stejné či podobné aktivity. Urbanizační úspory mají pro území interní 

charakter, ale pro průmysl a také firmy představují externí charakter. Urbanizační úspory jsou 

spojeny s celou řadou výhod jednotlivých firem, které vznikají na základě jejich společné 

lokalizace, a které jsou různorodé zaměřením svých aktivit. Komplexní úspory vznikají na 

základě společné lokalizace různých aktivit, které jsou vzájemně do značné míry propojené. 

Koncept kapacity regionální konkurenceschopnosti spočívá v kombinaci teorie 

komparativních výhod a konceptu konkurenčních výhod, přičemž je spojuje do jednotného 

rámce. Zmíněné tři typy aglomeračních úspor zde působí jako nepřímý transmisní 

mechanismus mezi komparativními výhodami územních celků a konkurenčními výhodami 

firem. Teorie X-efficiency v tomto modelu představuje konceptuální měřítko, kterým se 

hodnotí efektivita na firemní i národní úrovni. Interakce mezi teorií X-efficiency a tvorbou 

zisků v důsledku aglomeračních úspor tak představuje celkový koncept územní 

konkurenceschopnosti a její dynamiky (JU, 2012), jež je znázorněn na obrázku 2.7. 
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Obrázek 2.7 Rámec pro hodnocení kapacity územní konkurenceschopnosti 

 
Zdroj: Martin, Tyler, 2006; vlastní úprava, 2014 

2.4. Shrnutí kapitoly 

Ačkoli se pojem konkurenceschopnost objevuje až mnohem později, jeho obsah byl 

předmětem ekonomického myšlení již od merkantilismu. Od té doby se téměř každý další 

nově vyvinutý směr ekonomické teorie zabýval, mimo jiných oblastí, také více či méně 

mezinárodním obchodem, případně problematikou s mezinárodním obchodem úzce 

související (Balcarová, 2008). Postupem času se pozornost ekonomických teoretiků začala 

obracet i k ekonomickému růstu, tedy k další oblasti úzce spjatou s konkurenceschopností. 

Pojem konkurenceschopnost je poměrně dost rozporuplný a zejména to platí pro 

makroekonomickou oblast. Stěží se sestavuje definice národní konkurenceschopnosti a ještě 

těžší je najít v chápání tohoto pojmu shodu. I přes tyto problémy, a jistou abstraktnost pojmu 

konkurenceschopnost ekonomiky, je to poměrně praktický a v každém případě v poslední 

době velmi populární jev. Konkurenceschopnost se v dnešní době prolíná snad všemi oblastmi 

a nelze tedy očekávat, že by v dohledné době z ekonomické vědy zmizela. 

Makroekonomická konkurenceschopnost, jež je předmětem empirické analýzy 

doktorské dizertační práce, se vyznačuje několika znaky. Konkurenceschopná ekonomika je 

úspěšná na mezinárodních trzích, díky tomu v ní roste kvalita života, přičemž tento růst je 

dlouhodobě udržitelný. Kvalita života a s ní související životní úroveň jsou jedním ze 

specifických atributů determinujících úspěšnost území vedoucí k růstu atraktivity  
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a konkurenceschopnosti tohoto území. Jedná se tedy o parciální součást profilu 

konkurenceschopnosti území, kdy (v přeneseném slova smyslu) růst či pokles 

konkurenceschopnosti vede k adekvátnímu růstu či poklesu kvality života. Za těmito úspěchy 

stojí splnění mnoha nezbytných podmínek, mezi něž lze zařadit především růst produktivity  

a co nejvyšší možné využití zdrojů, tj. maximální účinnost. Hlavními stavebními kameny, na 

kterých je úspěch konkurenceschopné ekonomiky založen, jsou pak její vstupy, kterými jsou 

ekonomická a technologická infrastruktura, daně a regulace, vzdělání, podnikání a inovace. 

Hospodářská politika pak může ovlivňovat konkurenceschopnost ekonomiky právě přes 

působení na tyto stavební kameny, nikoliv přes nezbytné podmínky nebo přímo růstovou 

výkonnost.  

Měření efektivity národních ekonomik a identifikace zdrojů jejich neefektivity je 

důležitým předpokladem pro zlepšování pozice jednotlivých států v konkurenčním prostředí. 

Zvyšující se potřeba dosažení určité úrovně konkurenceschopnosti může být vysvětlena 

současnými integračními a globalizačními tendencemi, které zároveň vyžadují neustálý růst 

konkurenční síly. Rozvoje totiž může být dosaženo pouze prostřednictvím posilování 

konkurenceschopnosti sociálních struktur a institucí, především firem, vládních a nevládních 

organizací (Reiljan, Hinrikus, 2000). Hospodářský rozvoj je tak v tržních ekonomikách 

jednoznačně spojen s pojmem konkurenceschopnost. Evropská komise se například staví  

k názoru, že konkurenceschopnost EU má vycházet ze společných rysů v rámci evropského 

regionu, které budou tlačit na zvyšování konkurenceschopnosti nejen již 

konkurenceschopných, ale i nekonkurenceschopných firem (EC, 1999). Makroekonomická 

konkurenceschopnost je tedy soubor faktorů, díky nimž jsou ve sledované zemi zajištěny 

optimální podmínky pro podnikání a růst životního standardu, přičemž obojí musí být 

splněno.  
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3. Metodologická východiska a popis metod k hodnocení 

konkurenceschopnosti územních celků 

Za základ vědecké práce je, kromě volby cíle a postupu zpracování doktorské dizertační 

práce, považován také výběr relevantních a využitelných metod, prostřednictvím kterých  

lze dosáhnout zvolených cílů a potvrdit či vyvrátit navržené hypotézy. Metody vědecké práce 

lze v tomto ohledu rozdělit do dvou základních skupin: 

a) metody empirické, které jsou založeny na opakovatelných a ověřitelných 

experimentech;  

b) metody logické, které zahrnují množinu metod využívajících principy logiky  

a logického myšlení. 

Pro zkoumání problematiky konkurenceschopnosti v kontextu výkonnosti, resp. přesněji 

efektivity jsou v práci využity metody logické, které jsou založeny na párových metodách:  

a) analýza – syntéza, b) abstrakce – konkretizace, c) indukce – dedukce. 

V teoretických částech práce zaměřených na problematiku konkurenceschopnosti  

a výkonnosti, je využita zejména metoda dedukce, umožňující postupovat od obecných 

informací ke konkrétním. Metoda vychází ze získaných známých, ověřených a platných 

informací a znalostí, a aplikuje je na zkoumanou problematiku doktorské dizertační práce. 

Deskriptivní část doktorské dizertační práce (DDP), věnována především popisu metod 

zvolených k řešení tématu práce, je zpracována zejména prostřednictvím metody deskripce, 

analýzy a následné syntézy dostupných informací, a jejich následném využití pro potvrzení  

či vyvrácení stanovené hypotézy doktorské dizertační práce. 

Z hlediska logických metod vychází empirická část, s ohledem na stanovenou hypotézu, 

především z metody induktivní, tzn., že po zjištění všech dostupných dat v rámci ukazatelů 

konkurenceschopnosti, jejich použití v rámci zvolených metod pro měření produktivity,  

a komparativní analýze dosažených výsledků, bude vyvozen závěr o úrovni produktivity 

dosahované jednotlivými státy, jež, je základním předpokladem konkurenceschopnosti. 

Prostřednictvím metody dedukce jsou, na základě stanovené hypotézy a výsledků empirické 

analýzy, vyvozeny závěry o úrovni produktivity hodnocených zemí jako základním 

předpokladu konkurenceschopnosti. 
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Při kontrole dosažených výsledků a plnění stanovených cílů je v práci využita metoda 

zpětné vazby. Pomocí metody zpětné vazby lze nalézt odchýlení od předem stanoveného 

postupu, nedodržení naplánovaných metod či odklon od zkoumaného problému. Tyto 

nesrovnalosti mohou být natolik důležité, že bez zpětné vazby nelze prakticky dosáhnout 

stanovených cílů. 

Z empirických metod je, v analytické části práce, použita metoda nepřímého pozorování 

prostřednictvím ukazatelů konkurenceschopnosti dle přístupu CCI na úrovni národní. Datová 

základna je tvořena ukazateli získanými prostřednictvím databáze Evropského statistického 

úřadu (European Statistical Office, Eurostat), World Bank (WB), Euro Barometer (EB), 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) a European Cluster 

Observatory (ECO).  

Kromě těchto metod jsou v práci aplikovány metody specifické, především metody 

exaktní, metoda komparace a metoda historická.  

V rámci metody mezinárodní komparace jsou, na základě předchozí analýzy, 

porovnávány jednotlivé státy EU s cílem nalézt společné a odlišné rysy v jejich vývoji 

konkurenceschopnosti. Tato metoda hodnocení mezinárodních rozdílností je zaměřena jednak 

na srovnání struktur jednotlivých zemí, jednak na komparaci vybraných charakteristik 

konkurenceschopnosti, ukazujících na možné územní nerovnosti. Metoda mezinárodní 

komparace však má určitá úskalí, která lze shrnout do následujících bodů:  

a) časová a věcná srovnatelnost informací – vzhledem k tomu, že při využití metody 

mezinárodní komparace jsou srovnávány jednotlivé státy na základě předem 

zvolených ukazatelů, jež mohou být následně komparovány z hlediska věcného, 

časového či prostorového, je nutné, aby při vlastní komparaci nebyla porušena 

zásada, dle níž se ze tří výše uvedených kritérií mohou srovnávané indikátory lišit 

pouze v jednom parametru. Při aplikaci tohoto principu na mezinárodní komparaci 

členských států EU se srovnávané ukazatele liší pouze v prostorovém vymezení,  

z čehož vyplývá, že z hlediska věcného a časového musí být zcela identické; 

b) kvalita a dostupnost informací – získání dostatečného množství kvalitních 

informací o vývoji ukazatelů sledujících konkurenceschopnost členských států EU 

je jedním z nejproblematičtějších požadavků na vypovídací schopnost datové 

základny vstupující do analýzy;  
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c) vedlejší faktory – při komparaci územních nerovností je třeba brát v potaz nejen 

cíle a priority vymezené hospodářskými autoritami jednotlivých zemí, ale také 

řadu vedlejších faktorů, k nimž lze zařadit např. přírodní bohatství jednotlivých 

zemí, úroveň jejich politické stability či vývojové tendence prosazující se ve 

světové ekonomice;  

d) objektivnost analýz – vzhledem k neexistenci jednotné soustavy kvantitativních 

ukazatelů pro potřeby hodnocení národní konkurenceschopnosti, závisí vlastní 

volba metod měření, nalezení charakteristických ukazatelů a určení jejich relativní 

důležitosti, pouze na způsobu vidění národní konkurenceschopnosti, což může 

následně vést k závěrům, jež nemusí být plně v souladu s realitou.  

Při aplikaci metody mezinárodní komparace na problematiku zkoumanou v rámci DDP, 

jsou dodržována následující základní pravidla: 

a) definování objektu komparace a výběr územní úrovně 

 úroveň NUTS 0/1: členské státy EU; 

b) stanovení cíle komparace 

 vyhodnocení produktivity jako faktoru konkurenceschopnosti dosahované 

jednotlivými členskými státy EU v referenčním období 2000-2012 

prostřednictvím metody DEA; 

c) určení kritérií pro vlastní analýzu zvolených objektů 

 ekonomické, sociální, územní, institucionální, výkonnostní aj. charakteristiky, 

dle konceptu CCI, tvořící konkurenční potenciál členských států EU; 

d) výběr vhodných ukazatelů pro analýzu 

 databáze 94 ukazatelů v rámci konceptu CCI pro úroveň národní 

konkurenceschopnosti;  

 zdrojové databáze ukazatelů na úrovni národní: databáze Evropského 

statistického úřadu, World Bank, Euro Barometer, Organization for Economic 

Cooperation and Development a European Cluster Observatory;  

e) vymezení časové osy komparace a periodicity dat 

 2000-2012, tj. období růstové dynamiky 2000-2008 a období ekonomického 

poklesu 2009-2012 (dle dostupnosti národních dat); 

 periodicita dat: roční. 
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Obecnou úlohou historické metody je interpretace historických událostí a pochopení 

jejich významu. Hlavním smyslem aplikace historické metody na řešenou problematiku 

doktorské dizertační práce je rekonstrukce vývoje vykazovaného v oblasti 

konkurenceschopnosti v členských státech EU. 

Z metod kvantitativních je, pro stanovení faktorů konkurenceschopnosti, použita 

vícerozměrná statistická metoda faktorové analýzy. Pro zkoumání úrovně produktivity 

hodnocených zemí je použita vícekriteriální metoda analýzy obalu dat, prostřednictvím níž je 

možné určit míru vnitřní a vnější efektivity hodnocených zemí. Dále je použita vícerozměrná 

statistická metoda shlukové analýzy, prostřednictvím které je možné roztřídit hodnocené země 

do skupin na základě výsledků dosahované míry produktivity v rámci metody DEA. 

 

3.1. Analýza metod využitelných pro měření výkonnosti a hodnocení 

konkurenceschopnosti   

Kvantitativní výzkum má v oblasti geografie svou nezastupitelnou pozici, ačkoliv býval 

jeho význam v minulosti často zpochybňován či zlehčován. Důkladný rozbor statistických 

údajů prostřednictvím využití různých statistických postupů a metod může napomoci odhalit 

závažnou informaci mnohdy vedoucí k objasnění či řešení daného problému22. Součástí 

hodnocení konkurenceschopnosti je tak také zachycení vztahů mezi jednotlivými proměnnými 

vstupujícími do analýzy. Cílem je odhalit tyto vztahy a lépe tak porozumět tomu, jak spolu 

ukazatele souvisí a jak se navzájem ovlivňují či zda v pozadí ukazatelů nestojí nějaký další 

faktor, který je ovlivňuje. Zjištěné poznatky potom pomohou při samotném hodnocení 

konkurenceschopnosti a zároveň poskytnou vodítko pro správnou interpretaci získaných 

výsledků. V problematice doktorské dizertační práce se analýza vztahů mezi proměnnými 

provádí také za účelem klasifikace zemí dle určitých hledisek, za účelem hodnocení 

produktivity a odhalování příčin rozdílností v dosahované úrovni efektivity. Ukazatele nelze 

sledovat a interpretovat pouze samostatně, neboť podstatná část informace  

je ukryta právě ve vztazích, které jsou mezi ukazateli. Následující část představuje přehled 

vybraných metod využívaných k analýze těchto vztahů.  

 

                                                           
22 Význam role, kterou ve studiu geografických otázek sehrává statistika, podtrhuje i studie Terry A. Slocuma 

(1990). Autor se v ní zaměřil na podrobnou analýzu obsahu geografických magazínů a došel k závěru, že v 

plných 53 % textů s geografickou tematikou je využita alespoň jedna z hlavních statistických metod. 
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3.1.1. Vícerozměrné statistické metody a jejich využití v doktorské dizertační 

práci 

Využití metod vícerozměrné analýzy má v geografii poměrně dlouhou a bohatou 

historii. Od vůbec první aplikace faktorové analýzy, ve které Maurice George Kendall 

rozebral regionální rozdíly v rostlinné výrobě Velké Británie, uplynulo již 75 let. Dalo by se 

říci, že se jedná o období, během něhož prodělaly vícerozměrné metody bouřlivý vývoj, a to 

nejen v oblasti metodiky, ale i ve využívání moderních výpočetních technologií. Konkrétní 

práce, které využívají vícerozměrné analýzy dat, lze rozdělit především dle velikosti 

studovaného území. Na nejnižší prostorové úrovni je to analýza vnitřní struktury měst, často 

nazývaná také jako tzv. faktorová ekologie měst. Z celkově komplexnějšího 

socioekonomického hlediska naopak většinou studium prostorové diferenciace vnímají 

analýzy větších územních celků – ty se mohou věnovat jak územím celých států, tak i menším 

jednotkám regionálního členění (Boček, 2009, s. 24). V rámci této práce jsou vícerozměrné 

statistické metody využity právě ke vzájemnému srovnání vyšších územních celků,  

tj. členských států EU. Při hodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí je důležitou 

podmínkou prováděné analýzy její komplexnost. Ta je podmíněna pokrytím pokud možno 

všech základních prvků vypovídajících o konkurenceschopnosti. Ke splnění této podmínky je 

třeba pracovat s velmi širokou paletou proměnných, přičemž s ohledem na rozsah 

hodnoceného území, daný počtem analyzovaných územních jednotek, vstupuje do samotné 

analýzy velmi objemný datový soubor.  

Právě v takovéto situaci, kdy nelze data interpretovat prostým úsudkem či za pomoci 

jednoduché statistiky, se v geografickém výzkumu přechází k využití některé z tzv. 

vícerozměrných statistických metod. Jedná se o metody, které zastřešují skupinu metod 

zabývajících se řešením problémů v situaci, kdy v souboru objektů (v rámci práce zemí) je 

sledována více než jedna, resp. desítky proměnných. Předmětem zájmu této práce jsou dvě 

z těchto metod – faktorová a shluková analýza. Obě metody lze označit jako metody redukční 

povahy sloužící k usnadnění analýzy asociací (tj. vztahů závislosti, souvislosti nebo 

podobnosti). Zatímco faktorová analýza snižuje pomocí svého aparátu počet původních 

proměnných obsažených zpravidla ve sloupcích datové matice, shluková analýza naopak 

redukuje prostřednictvím slučování elementárních jednotek počet řádků této matice. Oba 

postupy bývají proto řazeny mezi metody často označované termínem „data mining“, které se 

soustředí na získávání skrytých informací z dat (Heřmanová, 1991). 
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Faktorová analýza 

Faktorová analýza (Factor Analysis, FA) je metodou, která byla původně vyvinuta  

v oblasti psychologie. Za průkopníka v této oblasti je považován anglický psycholog Charles 

Spearman, který ji v praxi poprvé uplatnil v roce 1904 ve své stati o povaze inteligence 

(Spearman, 1904)23.  Spearmanova dvoufaktorová teorie vyvolala velký zájem a stala se první 

aplikací faktorové analýzy ve vědeckém výzkumu. O další rozvoj FA se zasloužil  

např. Louis Leon Thurstone, který rozšířil Spearmanův model na vícefaktorový nebo další 

psychologové, jako Raymond Bernard Cattel, Cyril Burt nebo Godfrey Thomson. K jejímu 

rozvoji přispěla rovněž řada známých statistiků, např. Derrick Lawley, Harold Hotelling, 

Maurice Stevenson Bartlett, Calyampudi Radhakrishna Rao a další, jak uvádí Hebák, 

Hustopecký (2005). K zvláště významnému pokroku, spojenému se značným nárůstem počtu 

aplikací FA, pak došlo v několika posledních desetiletích, a to jak díky rychlému rozvoji 

výpočetní techniky, tak i znatelným pokrokům v metodologii (Boček, 2009, s. 28). 

FA je metodou induktivní, čímž se od většiny ostatních vícerozměrných statistických 

metod liší24. Neslouží k testování statistických hypotéz a zpravidla ani k měření souvislostí 

mezi nezávisle a závisle proměnnými, ale primárně k redukci rozsáhlých souborů dat. FA má 

tři základní cíle: 

 analyzovat korelace většího množství proměnných tím, že se více proměnných 

shlukuje tak, že většina proměnných v jednom shluku spolu silně koreluje. 

Proměnné z různých shluků mezi sebou naopak korelovat nemají. Shluk 

proměnných je charakteristický pro danou faktorovou proměnnou; 

 interpretovat faktory podle toho, jaké proměnné obsahuje příslušný shluk; 

 shrnout variabilitu proměnných pomocí několika málo faktorů. 

                                                           
23 Spearman v této studii extrahoval faktor, který způsoboval korelace mezi výsledky různých inteligenčních 

testů a nazval ho faktorem obecné intelektové schopnosti. Dále předpokládal rovněž existenci různých 

specifických faktorů. 
24 Metodou velmi blízkou FA je analýza hlavních komponent, také nazývaná komponentní analýza. V anglicky 

psané literatuře bývají často faktorová analýza (Factor Analysis), společně s analýzou hlavních komponent 

(Principal Component Analysis, PCA) slučovány pod zastřešujícím názvem Factorial Analysis. Dá se tedy 

konstatovat, že anglická terminologie vidí v analýze hlavních komponent přirozenou součást analýzy faktorové. 

Podobně na problematiku nahlíží i statistický software IBM SPSS Statistics 22, jenž je využit v této práci pro 

aplikaci vícerozměrných statistických metod na řešenou problematiku. FA pomáhá najít faktory vysvětlující co 

největší část společné variability původních proměnných, zatímco PCA se používá k redukci dat na menší 

množství komponent vysvětlujících co největší část celkové variability původních proměnných. Hlavní rozdíl 

mezi oběma přístupy tkví v tom, že FA díky novým faktorům lépe reprodukuje vzájemné vztahy a závislosti 

mezi proměnnými, zatímco PCA prostřednictvím nových komponent lépe vysvětluje jejich variabilitu. I přes 

značnou matematickou odlišnost se ve velké většině případů výstupy obou metod příliš neodlišují (Hebák, 

Hustopecký, 2005). 
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Základní podstatou FA je rozbor struktury vzájemných spojitostí jednotlivých 

proměnných na základě předpokladu, že tyto spojitosti jsou důsledkem působení menšího 

počtu v pozadí stojících nezměřitelných veličin. Jinak řečeno to znamená, že díky všeobecné 

souvislosti mezi jednotlivými jevy a procesy v reálném socioekonomickém prostoru mohou 

konkrétní proměnné zčásti vypovídat o tomtéž jako jiné (Boček, 2009, s. 29). V rámci 

doktorské dizertační práce je k dispozici značně rozsáhlý datový soubor vstupující do analýzy, 

z hlediska poznání obecnějšího uspořádání vztahů mezi jednotlivými proměnnými je žádoucí, 

ne-li přímo nevyhnutelná identifikace a následná eliminace jejich překryvů. Právě zhuštění 

rozsáhlého, bez předchozí úpravy prakticky neinterpretovatelného datového souboru na 

soubor nový, tvořený díky vypuštění duplicitních informací výrazně nižším počtem nových 

proměnných, je tedy hlavním cílem využití FA v této práci. Nově vzniklé proměnné mají ryze 

imaginární charakter a jsou označovány jako faktory či dimenze. Tyto faktory reprezentují již 

jednou zmíněné, navenek nepozorovatelné a běžnými metodami nezměřitelné, tedy latentní 

charakteristiky sumarizující původní proměnné (např. sociální či ekonomický status) 

(Mulíček, 2005). Základní myšlenkou FA je tak nalézt skryté faktory, které vysvětlují 

empiricky pozorované proměnné. Podstatou faktorů jsou nezávislé zdroje variability 

extrahované ze souboru původních proměnných, s jejichž pomocí je tento soubor popsán 

úsporněji a syntetičtěji a ve výsledku je snáze interpretovatelný (Hendl, 2012). Při extrakci 

faktorů však zároveň nesmí docházet k závažnějším ztrátám informace, které by mohly ve 

výsledku negativně ovlivnit jejich vypovídací hodnotu. 

Ve FA se předpokládá, že každý vstupující znak lze vyjádřit jako lineární kombinaci 

nevelkého počtu společných skrytých faktorů a jediného chybového faktoru. Metoda vychází 

z původní zdrojové matice  X, která obsahuje m sloupců znaků X1,…,Xm a n řádků objektů. 

Všechny znaky jsou standardizovány, střední hodnota je nulová s jednotkovým rozptylem, 

navíc jejich kovariance představují párové korelační koeficienty. Je-li předpokládáno,  

že xi
T=(x1,x2,…xm)T je jeden obecný i-tý objekt pro dané znaky s korelační maticí R, pak je 

tento objekt v modelu FA vyjádřen vztahy následovně dle (3.1) (Meloun, 2005, s. 97):  

 

1 11 1 12 2 1p p 1

i 2 21 1 22 2 2p p 2

m m1 1 m2 2 mp p m

x a F a F ....... a F e ,

x x a F a F ....... a F e , ,

x a F a F ....... a F e ,

     
 

      
 

     

 (3.1) 

kde F1, F2, ….Fp  je p vybraných společných faktorů, které vyvolávají korelace mezi m 

původními znaky. Faktory mají nulovou střední hodnotu a jednotkový rozptyl, e1,e2, ….em, 
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jsou chybové faktory, které přispívají pouze k rozptylu jednotlivých znaků. Koeficienty aij  

představují faktorové zátěže i-tého znaku na j-tém společném faktoru Fj, tyto koeficienty 

představují prvky matice faktorových zátěží. Faktorové zátěže (váhy) představují korelační 

koeficienty mezi původní proměnnou a faktorem a udávají, jakou část variability proměnné 

daný faktor vysvětluje. Čtverec faktorové zátěže ai
2, jenž se označuje jako komunalita,  

je množství celkového rozptylu dotyčného znaku vysvětleného faktorem (Meloun, 2005). 

Praktické využití faktorové analýzy v DDP 

Z důvodu velkého počtu ukazatelů vstupujících jako základní proměnné do konceptu 

CCI a jejich vzájemné korelaci, je pro redukci počtu základních proměnných empirické 

analýzy využita metoda FA, která umožňuje posoudit vnitřní souvislosti a vztahy mezi 

vybranými ukazateli a dále dovoluje snížit jejich původní vysoký počet na menší počet 

proměnných, ovšem při dodržení požadavku na co nejmenší ztrátu informací obsažených 

v původních proměnných. V rámci zajištění srovnatelnosti mezi hodnocenými zeměmi musí 

být všechny tyto proměnné standardizovány a případně vyloučeny z důvodu nenaplnění 

předpokladů aplikace FA25. Nejčastějším způsobem standardizace je transformace 

proměnných do Z-skóre (3.2): 

 
ij j

ij

j

x x
y ,

s


  (3.2) 

kde yij je standardizovaná proměnná pro i-tou zemi a j-tý ukazatel; xij je výchozí hodnota  

j-tého ukazatele i-tého státu; xj je aritmetický průměr j-tého ukazatele; sj představuje 

směrodatnou odchylku j-tého ukazatele. Tyto standardizované hodnoty ukazatelů mají nyní 

střední hodnotu rovnou 0 a rozptyl roven 1. 

Jedním z nejvýznamnějších požadavků je vzájemná nezávislost, tj. ortogonalita 

ukazatelů. Při využití FA se vychází z předpokladu, že závislosti mezi sledovanými 

proměnnými jsou důsledkem působení určitého menšího počtu veličin, které jsou označovány 

právě jako společné faktory. FA musí být správně definována z hlediska postupu a průběhu. 

Z tohoto důvodu je v této práci využita metodika vytvořená v rámci výzkumného záměru 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, WD – Výzkum pro řešení regionálních disparit, jehož 

                                                           
25 Hodnoty jednotlivých znaků objektů jsou často v různých jednotkách, což může způsobovat, že se určité znaky 

jeví jako dominující a jiné znaky právě naopak. Z tohoto důvodu je proto vhodné data upravit, aby byly všechny 

znaky souměřitelné. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je standardizace dat, která je v této práci využita 

prostřednictvím výpočtu Z-skóre. Standardizace dat odstraní citlivost míry vzdálenosti na rozličné stupnice nebo 

na lišící se numerické velikosti proměnných, přičemž proměnné s větší proměnlivostí (směrodatnou odchylkou) 

mají větší vliv na míru podobnosti (Meloun, 2011). 
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výstupem v rámci konkrétního výzkumného záměru (WD-30-07-01) je publikace Metodika 

identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí autorů Rydvaldová, Žižka (2008). 

V souladu s touto navrženou a schválenou metodikou jsou určeny společné faktory, u nichž je 

stanovena faktorová zátěž, představující míru závislosti mezi původním ukazatelem a jeho 

faktorem. Dále je provedena rotace (otáčení) faktorů26, resp. faktorových os, a odhad 

faktorového skóre, vyjadřujícího míru působení konkrétních faktorů v jednotlivých zemích. 

Pro rotaci je využita metoda Varimax, která patří k ortogonálním rotacím (souřadné osy 

faktorů se otočí o 90°), minimalizuje počet proměnných, jež mají vysoké zátěže s každým 

společným faktorem. Pro odhad faktorového skóre je využita analýza hlavních komponent, jež 

se používá k redukci dat na menší množství komponent vysvětlujících co největší část celkové 

variability původních proměnných. Na základě těchto výpočtů je provedena interpretace 

extrahovaných faktorů a jejich územní diferenciace napříč hodnocenými zeměmi. Hodnoty 

faktorových skóre hodnocených zemí v rámci jednotlivých let referenčního období jsou 

použity jako vstupní proměnné pro měření produktivity metodou analýzy obalu dat. 

Shluková analýza 

„Metody shlukové analýzy se vyvinuly z potřeby analyzovat informaci obsaženou  

v datech, která jsou generována množinou objektů, o jejíž struktuře toho víme jen velmi 

málo.“                          Jan Hendl (2012, s. 273) 

Před 75 lety byl pojem shlukové analýzy (Cluster Analysis, CA) užit vůbec poprvé. Otec 

tohoto označení, Robert Choate Tyron, definoval shlukovou analýzu takto: „Shluková analýza 

je obecný logický postup formulovaný jako procedura, pomocí níž seskupujeme objektivně 

jedince do skupin na základě jejich podobnosti a rozdílnosti.“ (Žák, 2004, s. 185). Hlavní 

podstatou CA je klasifikovat jednotlivé objekty (v případě této práce územní jednotky, tj. 

státy), odhalit jejich prostorové struktury a v neposlední řadě umožnit snadnější vizualizaci 

těchto struktur. Stejně jako FA, lze i CA považovat za určitou formu redukce dat. CA však 

neslouží ke snížení počtu proměnných, jejím primárním cílem je rozdělení souboru jednotek, 

na několik navzájem se vylučujících, relativně homogenních podmnožin, označovaných jako 

shluky (též clustery). Cílem klasifikace pomocí CA je snížit dimenzionalitu datového souboru 

za využití podobností/rozdílností mezi objekty. Výsledkem CA jsou pak takové shluky, 

jejichž jednotky jsou si v rámci sledovaných znaků podobné co nejvíce, zatímco jednotky 

začleněné do různých shluků v ideálním případě vykazují naopak co nejvyšší stupeň 

                                                           
26 Rotace se rozeznává ortogonální a šikmá, kdy ortogonální rotace na rozdíl od šikmé zachovává podmínku 

nekorelovanosti nových faktorů. 
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odlišnosti (Meloun, Militký, 2006). Jednodušeji řečeno jde o minimalizaci vzájemných 

rozdílů mezi objekty v rámci stejného shluku a naopak o maximalizaci těchto rozdílů mezi 

objekty různých shluků. Analýza shluků objektů není charakteru statistického testování, nýbrž 

představuje metodu ke kvantifikaci strukturních vlastností souboru objektů. Požadavky 

normality, linearity, homoskedasticity, které jsou tolik důležité v ostatních vícerozměrných 

technikách, proto nemají v CA tak velký význam (Meloun, 2011; Meloun, Militký, 2006). 

CA se provádí zpravidla na množině n objektů {O1, O2, …, Oi}, z nichž je každý popsán 

prostřednictvím p ukazatelů {U1, U2, …, Up}, které má smysl na dané množině objektů 

sledovat. Výběr množiny sledovaných ukazatelů rozhoduje o úspěchu závěrů metody, proto je 

nutné mu věnovat patřičnou pozornost. Je předpokladem, že na objektu Oi, i = 1, 2, …, n bylo 

změřeno těchto p znaků, tím byl získán vektor Xi = (xi1, xi2, …, xip). Výsledkem pozorování je 

matice X typu n × p v následujícím tvaru (3.3): 
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 (3.3) 

kde xik značí hodnotu k-tého ukazatele u i-tého objektu. Tato matice se nazývá datová matice. 

Jednotlivá měření, tedy vektory Xi tvoří řádky matice. Sloupce datové matice X vyjadřují 

hodnoty k-tého znaku v množině objektů, k = 1, 2, …, p. Je předpokladem, že jsou měřeny 

pouze kvantitativní znaky a že tedy vektory Xi jsou číselné vektory. Každý z těchto vektorů 

může být tedy zobrazen v p-rozměrném Euklidovském prostoru Ep jako bod. Přechází se tak 

ke zkoumání bodové množiny a jejích rozkladů v Ep. Úkolem je rozdělení množiny 

pozorování do disjunktních skupin S1, S2, …, Sm, (m ≤ n), nazvaných shluky. 

Jelikož CA slouží v podstatě jako prostředek k získání klasifikace, nabízí se rovněž 

možnost třídit shlukovací metody nikoli podle použitých matematických prostředků, ale podle 

cílů, k nimž se jejich aplikací směřuje. Tímto přístupem lze rozlišit dvě základní skupiny 

metod CA, a to hierarchické a nehierarchické metody, z nichž první logicky směřují  

k hierarchické, druhé pak k nehierarchické klasifikaci.  

Hierarchické metody jsou běžnější a v mnoha ohledech užitečnější, a jsou založeny na 

postupném seskupování objektů do shluků a následně jejich shluků do dalších, čím dál 

obsáhlejších shluků. Dle směru, ve kterém se procedura získávání shluků ubírá, se rozlišují 
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metody hierarchické aglomerativní (na počátku je každý shluk tvořen právě jedním objektem)  

a divizní (na počátku je jediný shluk sestávající ze všech objektů). U aglomerativního 

shlukování se jednotlivé objekty podle podobnosti iterativně seskupují do stále větších a 

větších shluků, dokud všechny objekty netvoří jeden sumární shluk nebo dokud není 

algoritmus zastaven ukončovací podmínkou definující finální počet shluků. Divizní postup je 

obrácený, kdy z „mateřské“ množiny všech objektů vznikají postupným štěpením stále 

složitější a složitější systémy shluků. Divizní algoritmus se pak zastaví až v okamžiku, kdy 

všechny shluky obsahují pouze jeden jediný objekt, případně ve fázi, která zajišťuje rozdělení 

výchozího souboru na uživatelem požadovaný počet shluků. Průběh shlukování je velmi 

dobře patrný z dendrogramu neboli stromového grafu, který je standardním výstupem 

hierarchických shlukovacích metod. 

Na počátku procesu nehierarchického shlukování stojí obvykle volba centroidů 

budoucích shluků. Tyto zárodky jednotlivých shluků uživatel určuje většinou na základě 

svých věcných znalostí, či mohou být ze vstupních dat vybrány zcela náhodně. Následně se 

všechny objekty postupně zařadí do té skupiny, jejímuž středu jsou nejpodobnější. Samotná 

podstata nehierarchických metod, tedy volba konečného počtu i „polohy“ centroidů ještě před 

zahájením samotného shlukování, je však zároveň jejich největším záporem. Pokud je však 

finální počet shluků určen již zadáním řešené úlohy, představují nehierarchické metody 

zajímavou a zejména časově efektivnější alternativu k metodám hierarchickým (Boček, 

2009). 

Samotné shlukování se provádí v případě hierarchických metod podle shlukovacích 

algoritmů. Mezi nejznámější shlukovací algoritmy patří metoda nejbližšího souseda, metoda 

nejvzdálenějšího souseda a Wardova metoda. V případě nehierarchických metod se výchozí 

množina objektů rozkládá do několika podmnožin takovým způsobem, aby bylo splněno 

určité kritérium. Nehierarchické metody se dělí na optimalizační metody a metody analýzy 

módů. Nejznámějším nehierarchickým shlukovacím algoritmem je metoda k-průměrů. 

Praktické využití shlukové analýzy v DDP 

V návaznosti na FA a metodu analýzy obalu dat je v doktorské dizertační práci, pro účely 

segmentace členských států EU dle vývoje jejich produktivity, využita metoda CA. Při 

uplatnění CA v oblasti hodnocení konkurenceschopnosti se vychází z předpokladu, že 

hodnocené země, které se nacházejí uvnitř jednotlivých shluků, si jsou co nejvíce podobné, 

naproti tomu země patřící do různých shluků se co nejvíce odlišují. Výsledek CA je závislý na 

zvoleném počtu ukazatelů konkurenceschopnosti, na výsledcích hodnocení produktivity 
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metodou analýzy obalu dat a tomu odpovídajícím modelu, na zvoleném vyjádření podobnosti 

a na použitém způsobu shlukování. Hodnota koeficientu efektivity získaného zvoleným 

modelem metody analýzy obalu dat je použita pro stanovení hranice dynamiky rozvoje pro 

jednotlivé země v rámci uspořádání do různých shluků. V rámci CA je uplatňován 

hierarchický postup shlukování, který je založen na postupném spojování objektů a jejich 

shluků do dalších větších shluků. Výchozím bodem při shlukování je určení způsobu 

vyjádření podobnosti (vzdálenosti) jednotlivých zemí. Za míru vzdálenosti je zvolena 

euklidovská vzdálenost představující obvyklý typ vzdálenosti. Nejčastěji užívanou mírou 

vzdáleností ve CA je právě euklidovská vzdálenost založená na Pythagorově větě, nebo 

čtverec euklidovské vzdálenosti (Squared Euclidean Distance, DES) využívaný při Wardově 

metodě shlukování, který lze vyjádřit následovně (3.4) (Řezanková, 2009):  

  
m

2

ES i j il jl

l 1

D x , x (x x ) ,


   (3.4) 

kde xil  je hodnota l- tého pozorování na i- tém prvku, xjl je hodnota l- tého pozorování na j- 

tém prvku, přičemž platí, že čím větší je hodnota vzdálenosti, tím je míra podobnosti mezi 

objekty menší. 

Závěrečným krokem CA je volba vhodné metody shlukování. Dle optimalizačního 

hlediska je využita metoda Wardova. Dle stupně efektivity na základě extrahovaných faktorů 

národní konkurenceschopnosti je možné CA klasifikovat hodnocené země v rámci územní 

diferenciace do skupin vzájemně podobných ekonomik.   

 

3.1.2. Metoda analýzy obalu dat a její využití v doktorské dizertační práci 

Za účelem zkoumání produktivity členských států EU je v této práci využita metoda 

analýzy obalu dat (Data Envelopment Analysis, DEA), jež se řadí do souboru metod 

vícekriteriálního hodnocení a využívá se jako specializovaný modelový nástroj pro hodnocení 

efektivity či produktivity skupiny porovnatelných produkčních jednotek (Decision Making 

Units, DMUs) – v rámci doktorské dizertační práce jsou těmito jednotkami jednotlivé země. 

Využití metody DEA pro hodnocení konkurenceschopnosti, resp. měření efektivity jako 

faktoru konkurenceschopnosti, se jeví jako vhodné, především proto, že se zde nehodnotí 

pouze jedna vstupní proměnná, ale soubor různých vstupních proměnných, které determinují 

dosažený stupeň ekonomického rozvoje území.  
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Hlavní podstatou metody DEA je rozdělení zkoumaných objektů na efektivní  

a neefektivní podle velikosti spotřebovávaných zdrojů a množství vyráběné produkce nebo 

jiného typu výstupu. Modely metody DEA jsou založeny na vstupech a výstupech 

uvažovaných jednotek a porovnává se efektivita, s jakou území (země) dokáže své vstupy 

transformovat na výstupy, tj. jak velkých výstupů dokáže území (země) dosáhnout při 

vynaložení jednotkového množství disponibilních vstupů (zdrojů), blíže např. Cook, Zhu 

(2008) či Ray (2004). Právě tato skutečnost umožňuje považovat efektivitu území (země) za 

určité zrcadlo konkurenceschopnosti.  

V rámci modelů metody DEA jsou uvažovány především žádoucí, tedy pozitivní efekty, 

tzn. takové výstupy, jejichž vyšší hodnota vede, za jinak nezměněných podmínek, k vyšší 

výkonnosti dané jednotky, takové výstupy jsou označovány jako maximalizační (výnosové). 

Pro vytváření efektů jsou každou takovou jednotkou spotřebovávány vstupy, které jsou 

naopak svou povahou minimalizační (nákladové), tzn. nižší hodnota těchto vstupů, vede  

k vyšší výkonnosti sledované jednotky (Cooper, Seiford, Tone, 2006). Je tedy zřejmé, že  

k porovnávání konkurenceschopnosti států se modely metody DEA nabízejí.  

Pro hodnocené jednotky lze však definovat celou řadu poměrových ukazatelů, které 

vycházejí z různých údajů a jejichž výsledky nemusí být, a v typickém případě ani nejsou,  

ve vzájemném souladu. Velkou pozornost je nutné věnovat výběru vhodných kritérií, podle 

kterých jsou jednotky hodnoceny. Důležité je vybrat kritéria, která jsou pro výkon jednotky 

zásadní, jsou známy jejich hodnoty u všech jednotek po celé sledované období a zároveň  

to jsou kritéria, která spolu příliš nekorelují, blíže např. Hančlová (2010). Při hodnocení 

celkové efektivity dané jednotky je proto třeba vzít do úvahy větší počet vstupů, ale i výstupů. 

Počet porovnávaných jednotek však musí být dostatečně velký, protože při malém počtu 

srovnávaných jednotek a velkém počtu kritérií by byly považovány všechny jednotky  

za efektivní. Obecně, pokud je počet použitých ukazatelů příliš vysoký v porovnání s počtem 

hodnocených jednotek DMU, pak je většina DMU vyhodnocena jako efektivní, a získané 

výsledky tak nejsou příliš spolehlivé a nemají odpovídající vypovídací schopnost. Existuje 

však pravidlo/doporučení (3.5) (Cooper, Seiford, Zhu, 2007), které vyjadřuje vztah mezi 

počtem DMUs a počtem vstupních proměnných/ukazatelů:  

  max 3( ), ,n m s m s    (3.5) 

kde n je počet hodnocených jednotek DMU, které spotřebovávají m vstupů k produkci 

s výstupů. Statisticky, téměř ve všech případech není počet vstupů a výstupů větší než šest 
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(Toloo, 2012). Jednoduchý výpočet ukazuje, že když m ≤ 6 a s ≤ 6, pak 3(m + s). V důsledku 

toho je možné místo formulace (3.5) použít následující formulaci (3.6):  

 3( ),n m s   (3.6) 

kde všechny symboly použité v této formulaci mají stejnou interpretaci jako u (3.5). Pokud je 

dán počet n hodnocených jednotek DMU, které spotřebovávají m vstupů k produkci 

s výstupů, přičemž má platit n <3 (n + m), pak existují dvě možnosti k řešení této situace: 

a) zvýšení počtu hodnocených jednotek DMU, což v řešené problematice doktorské 

dizertační práce není možné, jelikož počet hodnocených zemí je dán definováním 

objektu komparace a výběrem územní úrovně; 

b) snížením počtu ukazatelů, které vstupují do analýzy, což je v doktorské dizertační 

práci řešeno prostřednictvím metody FA. 

Pro hodnocení vývoje produktivity a efektivity zemí je v této práci využit pokročilý 

model metody DEA, tzv. Malmquistův index produktivity. Důvodem výběru a následné 

aplikace tohoto přístupu na zkoumaný problém je jeho výhoda v možnosti zakomponování 

velkého množství průřezových charakteristik z dostupných zdrojů časových řad a jejich 

vhodnost pro hodnocení národní konkurenceschopnosti.  

Základním východiskem pro modely metody DEA je Farrelův model pro měření 

efektivity jednotek s jedním vstupem a jedním výstupem, který rozšířili v roce 1978 Charnes, 

Cooper a Rhodes (model CCR) a v roce 1984 Banker, Charnes a Cooper (model BCC).  

U modelu CCR jsou předpokládány konstantní výnosy z rozsahu (Constant Returns to Scale, 

CRS) a je tak definován kónický obal dat, ovšem v roce 1984 navrhli Banker, Charnes  

a Cooper modifikaci tohoto modelu, tzv. BCC model předpokládající variabilní výnosy  

z rozsahu (Variable Returns to Scale, VRS), tedy klesající, rostoucí nebo i konstantní. 

V modelu BCC se kónický obal dat mění na konvexní, což vede k tomu, že je při použití 

tohoto modelu označen za efektivní vyšší počet hodnocených jednotek. Pomocí základních 

modelů CCR a BCC lze určit, jaké by mělo být množství vstupů a výstupů, aby se neefektivní 

jednotka stala efektivní, z tohoto důvodu se však u těchto modelů, musí rozlišovat mezi 

orientací na vstupy a výstupy. Koeficient efektivity u modelů metody DEA je definován jako 

poměr vážené sumy výstupů a vážené sumy vstupů (3.7): 

 .
vážená suma výstupů

efektivita
vážená suma vstupů

  (3.7) 
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U CCR a BCC modelů platí, že jednotka s koeficientem efektivity rovným jedné  

je efektivní, koeficient menší než jedna (v případě orientace modelu na vstupy) či vyšší než 

jedna (v případě orientace modelu na výstupy) ukazuje na neefektivní jednotku a určuje míru 

potřebného snížení vstupů, či navýšení výstupů, k zajištění efektivity jednotky. Modely CCR   

i BCC jsou radiální modely, což znamená, že obsahují radiální proměnné θq (u modelů 

orientovaných na vstupy) a ϕq (u modelů orientovaných na výstupy), které udávají potřebnou 

míru redukce všech vstupů (θq) a míru navýšení všech výstupů (ϕq) pro dosažení efektivity.  

Model CCR orientovaný na vstupy s CRS má následující formulaci (3.8) (Fiala, 2010): 

minimalizace 

 
q ( ),z θ  T + T -

e s +e s

   

(3.8) 

za podmínek:

           

 
q q ,θ -Xλ s x

 

 

q , +Yλ s y  

 + -
λ,s ,s 0,

     

kde 
qθ je míra efektivity hodnocené jednotky Uq (tj. DMUq), ε je infinitezimální konstanta,  

s+ a s- jsou vektory přídatných proměnných v omezeních pro vstupy a výstupy, podmínka 

konvexnosti  eT = (1, 1, …, 1),   = ( 1,  2, …,  n),   0, je vektor vah, které jsou 

přiřazené jednotlivým jednotkám, jedná se o vektor proměnných tohoto modelu. Proměnná θq 

se může rovněž interpretovat jako potřebná míra redukce vstupů pro dosažení efektivní 

hranice a její hodnota bude menší nebo rovná jedné.  

Při hodnocení jednotky Uq je smyslem modelu najít virtuální jednotku 

charakterizovanou vstupy X  a výstupy Y , které jsou lineární kombinací vstupů a výstupů 

ostatních jednotek daného souboru a které jsou lepší (nebo přesněji nejsou horší) než vstupy  

a výstupy hodnocené jednotky Uq. Pro vstupy a výstupy virtuální jednotky musí tedy platit 

X   qx
q a Y  yq, kde xq a yq jsou vektory vstupů a výstupů jednotky Uq. Jednotka Uq je 

označena za efektivní, pokud virtuální jednotka s uvedenými vlastnostmi neexistuje, resp. 

virtuální jednotka je totožná s hodnocenou jednotkou, tzn., platí X = xq a Y = yq.  

To nastává právě tehdy, je-li proměnná 
q  = 1. Současně však musí být rovny nule všechny 

přídatné proměnné. Hodnocená jednotka Uq je efektivní, jsou-li splněny dvě podmínky: 

a) optimální hodnota proměnné *

qθ  je rovna jedné; 

b) optimální hodnoty všech přídatných proměnných sk
+*, k = 1, 2, …, r a si

-*, i = 1, 

2, …m jsou rovny nule. 
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Model CCR orientovaný na výstupy s CRS má následující formulaci (3.9) (Fiala, 2010): 

maximalizace 

 

  

 
q ε( ),g   T + T -

e s +e s

   

(3.9) 

za podmínek:

           

 

,-
q

Xλ +s x

 

 

q ,+
q

Yλ - s y  

 ,+ -
λ,s ,s 0   

kde g je hodnota účelové funkce jednotky Uq, všechny ostatní symboly použité v této 

formulaci mají stejnou interpretaci jako u vstupově orientovaného modelu CCR CRS. 

Jednotka Uq je efektivní, je-li optimální hodnota účelové funkce g* = 1. Pokud je tato hodnota 

větší než jedna, jednotka efektivní není a optimální hodnota proměnné ϕq zde vyjadřuje 

potřebu proporcionálního navýšení výstupů pro dosažení efektivity. 

Na základě modelu CCR orientovaného na výstupy s CRS je možné provést konstrukci  

a výpočet Malmquistova indexu produktivity (Malmquist Productivity Index, MPI) a jeho 

rozklad na faktory ovlivňující vnitřní a vnější efektivitu hodnocených zemí v čase. Hodnocení 

vývoje produktivity v čase nutně musí vzít v úvahu možnost změn odvětvových výrobních 

technologií. Nové technologie nesporně patří mezi cesty zvyšování efektivity, nejsou však 

cestou jedinou a nemohou vysvětlit rozdíly a změny ve výkonnosti zemí a regionů se stejnou 

úrovní používaných technologií (Cooper, Seiford, Zhu, 2011). Jedním z kvantitativních 

nástrojů hodnocení efektivity, který usiluje o modelové zachycení vlivu změn technologií  

a jejich oddělení od ostatních zdrojů zvyšování efektivity sledovaných jednotek, je právě 

MPI. V případě této práce tak MPI vyjadřuje změnu produktivity hodnocených zemí vždy 

mezi dvěma časovými obdobími. Produktivita zemí je dána technologií (vnějšími 

podmínkami) a vlastní efektivitou (schopností dosahovat co nejlepších výsledků při daných 

vnějších podmínkách).  

MPI lze tak rozdělit na dvě složky – a) změnu technologické, b) změnu technické 

efektivity, tj. a) změnu hranice produkčních/efektivních možností, jež je vyvolána technologií  

a charakterizuje vnější podmínky; b) změnu efektivity jednotky vůči zbývajícím jednotkám 

v hodnoceném souboru, která je dána „odfiltrováním“ vlivu vnějších podmínek a měla by 

odrážet pouze změnu vlastní efektivity, jako kdyby vnější podmínky zůstaly stejné.   

Výstupově orientovaný (Output Oriented, OO) MPIq s CRS založený na výstupově 

orientovaném modelu CCR s CRS, který měří změnu produktivity produkční jednotky Uq 

mezi dvěma obdobími, tj. roky t a t+1, je formulován následně (3.10):  
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      , , ,   ,   t 1 t 1 t t

q q qMPI x y x y E P                      (3.10) 

kde Eq je změna relativní efektivity jednotky q vzhledem k ostatním jednotkám (tj. vzhledem 

k odvětvové hranici produkčních možností) mezi obdobími t a t+1. Pq popisuje změnu 

hranice produkčních/efektivních možností v důsledku vývoje technologií mezi obdobími t a 

t+1. Složky Eq a Pq jsou definovány následně (3.11), (3.12) (Cooper, Seiford, Tone, 2006): 

 

 
 

,
,
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t 1 t 1 t 1

q q q

q t t t
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   (3.11) 
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  .       (3.12) 

Konstrukce MPI je relativně složitá a vyžaduje značné množství výpočtů, neboť je 

nutno vyřešit pro každou jednotku celkem čtyři úlohy matematického programování. To je 

nutné k získání hodnot  ,
t t t

q q qx y ,  ,
 t t 1 t 1

q q qx y ,  ,t 1 t t

q q qx y a  , .
  t 1 t 1 t 1

q q qx y  Velký 

počet výpočtů lze naprogramovat v softwarových produktech pro matematické programování 

nebo v softwarových produktech specializovaných na DEA, v rámci této práce je využit 

software DEA Frontier Add-In Microsoft Excel. 

Úpravou (3.11) a (3.12) je dosaženo MPI ve tvaru (3.13), který umožňuje měřit změnu 

technické efektivity a pohyb hranice produkčních/efektivních možností pro konkrétní 

hodnocenou jednotku mezi dvěma obdobími t a t+1: 
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q q qt t t t 1 t 1 t 1 t 1 t t
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MPI ECH FS
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,  (3.13) 

kde první člen na pravé straně rovnice měří velikost změny technické efektivity mezi 

časovými obdobími t a t+1. Je zřejmé, že formulace 
 
 

,

,

  t 1 t 1 t 1

q q q

t t t

q q q

x y
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naznačuje skutečnost, 

že technická efektivita má rostoucí (>1), neměnnou (=1) nebo klesající (<1) tendenci. Druhý 

činitel 
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měří posun v hranici produkčních/efektivních možností 

mezi časovými obdobími t a t+1, a jeho interpretace je stejná jako v případě technické 

efektivity. 
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Technická změna efektivity (Technical Efficiency Change, ECH) značí relativní změnu 

efektivity hodnocené jednotky v relaci k ostatním hodnoceným jednotkám, tzn. vzhledem k 

hranici produkčních/efektivních možností, mezi referenčním obdobím let t a t+1. 

Technologická změna efektivity (Efficiency Frontier Shift, FS) značí změnu hranice 

produkčních/efektivních možností jako výsledek technologického rozvoje mezi referenčním 

obdobím let t a t+1. 

V následující tabulce 3.1 je znázorněn přehled charakteristik produktivity hodnocených 

jednotek dle výsledných hodnot MPI, a rovněž charakteristiky ve změně technické  

a technologické efektivity. MPI měří změny v produktivitě hodnocených jednotek (států) 

mezi dvěma období, tj. roky t a t+1. Produktivita roste, pokud je MPIq > 1; zůstává 

nezměněna, pokud MPIq = 1; a klesá, pokud MPIq < 1. 

Tabulka 3.1 Malmquistův index produktivity a charakteristiky změn efektivity 

Malmquistův index 

produktivity 

(MPIq) 

Produktivita 

 

ECHq,  

resp. 

FSq 

Změna technické 

efektivity,  

resp. 

Změna technologické 

efektivity 

MPIq > 1 Rostoucí ECHq/FSq > 1 Rostoucí 

MPIq = 1 Neměnná ECHq/FSq = 1 Neměnná 

MPIq < 1 Klesající ECHq/FSq < 1 Klesající 

Zdroj: ZHU, 2009; vlastní zpracování, 2014 

 

3.2. Východiska empirické analýzy pro hodnocení konkurenceschopnosti 

členských států Evropské unie 

„Nemusíme startovat v dostihu ke dnu pořádaném globalizací a konkurenčními tlaky. 

Nemusíme se účastnit zničující fiskální konkurence mezi státy. Můžeme spojit sociální 

spravedlnost a jistotu s plnou zaměstnaností, růstem a konkurenceschopností. Učiníme-li 

správnou volbu, můžeme zachránit nejcennější hodnoty, které máme.“ 

         Poul Nyrup Rasmussen, Jacques Delors (2007, s. 1) 

Makroekonomická efektivita jako faktor konkurenceschopnosti členských států EU je 

hodnocena na základě výběru vhodných ukazatelů odrážejících socioekonomickou výkonnost 

hodnocených území a další výkonnostní charakteristiky, jež mohou být zdrojem 

konkurenčního potenciálu. Konkurenceschopnost ekonomiky není úzce vymezený jev, který 

by bylo možné měřit jediným ukazatelem konkurenční schopnosti, nýbrž jde o komplexní 

skutečnost, jejíž některé složky lze kvantifikovat a jiné jsou kvalitativní povahy, 

bezprostředně neměřitelné. Rovněž neexistuje jediný mainstreamový přístup a metodika 
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k hodnocení konkurenceschopnosti. V této práci jsou hodnoceny makroekonomické aspekty 

konkurenceschopnosti v souvislosti s měřením produktivity a efektivity členských států EU 

prostřednictvím metody DEA. Makroekonomické otázky se dotýkají národních ekonomik bez 

ohledu na rozdíly v jejich vnitřní regionální struktuře, a zabývají se komparací ekonomického 

růstu, rozdílů v nezaměstnanosti atd. a zejména rozdílem ve vybavenosti výrobními faktory 

produkující výstupy ekonomiky. 

3.2.1. Specifika konkurenceschopnosti EU 

V 80. letech 20. století začaly ve Spojených státech amerických (United States  

of America, USA) vznikat četné analytické studie upozorňující na hrozbu ztráty 

konkurenceschopnosti USA ve vztahu k Japonsku, zejména z důvodů nižší produktivity 

výrobních faktorů v USA a nebezpečí vzniku technologické mezery v USA vůči Japonsku,  

a volající po přijetí opatření ve směru obnovy a posílení konkurenceschopnosti americké 

ekonomiky. Na evropské půdě však otázka vyzdvihování potřeby konkurenceschopnosti 

nezůstala dlouho pozadu27. Rovněž v EU se stal růst konkurenceschopnosti prvořadým cílem, 

a to jak na úrovni národní, tak i na nadnárodní úrovni Unie jako celku. 

V Unii je proces dosahování vyšší úrovně konkurenceschopnosti, ať již mezi členskými 

státy EU a jejich regiony či v širším mezinárodním srovnání, výrazně ztížen heterogenitou, 

projevující se v mnoha oblastech. Ačkoli EU patří k hlavním aktérům mezinárodních 

ekonomických vztahů a k nejrozvinutějším částem světa, přesto existují mezi členskými státy 

EU a zejména jejich regiony značné rozdíly, které mají negativní dopad na vyvážený  

a udržitelný rozvoj celé Unie, a oslabují tak její konkurenceschopnost v globálním kontextu. 

Evropský integrační proces se neustále prohlubuje, proces rozšiřování EU vytváří pro původní 

(EU15)28 i nové členské státy (EU13)29 nové podmínky a možnosti jejich rozvoje v rámci 

                                                           
27 Na počátku 90. let 20. století evropský integrační proces velmi pokročil a zaznamenal významné úspěchy, 

mezi něž se řadilo zejména dotvoření jednotného vnitřního trhu a postupný přechod k vytváření a realizaci 

hospodářské a měnové unie. Docházelo k prohlubování propojenosti evropských ekonomik, což bylo bráno jako 

předpoklad k urychlení ekonomického růstu, růstu produktivity a konkurenceschopnosti. Vývoj Evropské unie 

byl tedy sledován s rostoucím optimismem. Ovšem na přelomu tisíciletí se evropské růstové a rozvojové 

perspektivy začaly značně měnit, kromě těchto silných stránek se začaly také projevovat slabiny EU, a to jak 

vnitřní, tak vnější. EU se potýkala s problémy na trhu práce, tedy v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti či 

produktivity práce a stárnutí populace. Také sektor služeb čelil nedostatečné rozvinutosti a velice kritická situace 

byla v oblasti výzkumu a inovační výkonnosti. Tyto vnitřní slabiny byly umocněny situací na globální scéně v 

souvislosti s postupujícími globalizačními procesy a nástupem tzv. nové ekonomiky. EU zaostávala jak v tempu 

růstu HDP, růstu produktivity, tak v inovační výkonnosti, za většinou vyspělých center světové ekonomiky  

a zejména za svými hlavními obchodními rivaly – USA a Japonskem. 
28 1952: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko; 1973: Dánsko, Irsko, Velká Británie;  

1981: Řecko; 1986: Portugalsko, Španělsko; 1995: Finsko, Rakousko, Švédsko. 
29 2004: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko; 

2007: Bulharsko, Rumunsko; 2013: Chorvatsko. 
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evropské a světové ekonomiky. Vstup zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy 

znamenal a znamená pro EU jak ohrožení z pohledu možného prohlubování rozdílů mezi státy 

EU13 a EU15, tak také výzvu v podobě udržení a posílení konkurenceschopnosti, zajištění  

a zvýšení soudržnosti evropských zemí a EU jako celku. Členské státy EU představují vnitřně 

velmi rozmanitý region; jde o země rozdílné co do populační velikosti, geografické rozlohy  

a přírodních podmínek, sektorové struktury, ekonomické úrovně, vnější i vnitřní ekonomické 

rovnováhy a i měnové politiky (blíže viz příloha 1). Kromě toho mají jednotlivé země svá 

velmi podstatná historická, kulturní a sociálně ekonomická specifika. Z těchto důvodů lze jen 

velmi obtížně a priori odhadovat jak konjunkturální tak krizový vývoj evropského regionu. 

Tento vývoj může, ale nemusí být v jednotlivých zemích EU obdobný. 

Konkurenceschopnost patří v EU mezi stabilní priority v kontextu jejího dlouhodobého 

rozvoje, a to zejména s ohledem na pomalou růstovou dynamiku v posledních dekádách  

a měnící se postavení evropského regionu v rámci globální ekonomiky. Unie patří  

k ekonomicky nejvyspělejším částem světa, avšak nedávná ekonomická krize doprovázená 

hospodářskou recesí zdůraznila její strukturální problémy. Rozvíjející se ekonomiky  

se rychleji navracejí k růstové dynamice před krizí a globální konkurence tak ještě vzrůstá. 

Dlouhodobé konkurenční nevýhody evropského centra setrvaly i po krizi 

(konkurenceschopnost ve vztahu k nízkonákladovým ekonomikám, zaostávání v inovační 

výkonnosti, stárnutí populace apod.). Přes probíhající integrační proces zůstávají ekonomiky 

členských států značně heterogenní a rovněž konkurenční výhody jednotlivých členských 

států EU jsou dosti diverzifikované. Z uvedených důvodů se nastartování strukturálních 

reforem jeví jako nezbytné pro udržení ekonomického potenciálu EU (Abrhám, Vošta, 2011). 

Evropský integrační proces velmi pokročil počátkem 90. let 20. století a zaznamenal 

nemalé úspěchy, jež byly spojeny s koordinací aktivit v mnoha oblastech hospodářské 

politiky. Přesto však EU i nadále zůstává dosti heterogenním celkem. Rozdíly v ekonomické 

výkonnosti a růstové dynamice v rámci EU začaly mít ještě markantnější rozměr po rozšíření 

v letech 2004 a 2007. První tři čtvrtiny minulé dekády byly pro některé země růstově 

nadprůměrně úspěšné. Řada západoevropských ekonomik dosahovala příznivé dynamiky 

(zejména Irsko a Lucembursko, dále Švédsko, Finsko, Španělsko a Řecko). Nové členské 

státy byly dokonce charakterizovány vysoce nadprůměrnými tempy růstu (např. pobaltské 

republiky se řadily na přední pozice i v celosvětovém srovnání). Naopak nejnižšího tempa 

růstu dosahovaly velké ekonomiky – Itálie, Německo, Francie, ale také Portugalsko, 

Nizozemsko a Rakousko. Tyto uvedené tendence do značné míry vysvětlují celkově nízkou 
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dynamiku EU jako takové v předešlé dekádě. Německo, Francie a Itálie totiž patří mezi 

největší ekonomiky eurozóny, které výrazně ovlivňují unijní průměr. Naproti tomu 

nejdynamičtějšími ekonomikami byly Estonsko, Lotyšsko, Litva, Irsko, Lucembursko, 

Slovensko a další nové členské státy, které mají poměrně malou váhu v celounijních 

hodnotách (Abrhám, Vošta, 2011). Rozdílná dynamika ekonomického růstu tak vedla ke 

sbližování ekonomické úrovně v rámci členské základny EU, avšak i přes probíhající 

konvergenční procesy zůstává ekonomická úroveň členské základny EU značně 

diferencovaná. 

Jako významný růstový faktor v rámci EU se projevují efekty prohlubování evropského 

integračního procesu. Po rozšíření Evropské unie dochází k dynamizaci vzájemného obchodu  

i k zesíleným kapitálovým tokům a zvýšenému transferu moderních technologií mezi novými 

a původními členskými státy. Dopady prohlubování ekonomické integrace jsou však  

v unijním teritoriu dosti diferencované. Efekty z přílivu kapitálu a uvolňování překážek 

obchodu lze označit za jednu z hlavních příčin enormní růstové dynamiky a konvergence 

nových členských států EU. Efekty na původní státy byly ale poměrně mírné (Abrhám, Vošta, 

2011). Jak uvádí Abrhám (2008) zásadní příčiny rozdílné růstové dynamiky nových  

a původních členských států EU lze hledat především v jejich postavení v současné globální 

ekonomice. Původní členské státy Unie patří mezi tzv. jádrová území světové ekonomiky, pro 

které je charakteristická vysoká cena pracovní síly a dalších produkčních nákladů, jež 

negativně ovlivňuje jejich postavení ve světové ekonomice. Nadnárodní společnosti proto 

přesouvají řadu aktivit z těchto zemí do regionů s nižšími produkčními náklady. Naproti tomu 

nové členské země představují typické oblasti navazující na jádrová území, kam jsou 

přesouvány podnikatelské aktivity díky nízkonákladovým podmínkám. Hlavní příčiny 

rozdílné dynamiky nových a původních členských států lze hledat především v rychlejším 

růstu souhrnné produktivity faktorů a kapitálového vstupu. Příspěvek technologického 

pokroku k ekonomickému růstu nových členských států byl v minulé dekádě patrný i přesto, 

že ve většině kvalitativních faktorů ekonomického růstu (jako jsou např. vědeckovýzkumný  

a inovační potenciál, vzdělávací infrastruktura a vzdělanostní úroveň pracovníků, inovační 

potenciál apod.) výrazně zaostávají ve srovnání s původními členskými státy. Růstová 

dynamika nových členských zemí však, dle očekávání, po vstupu do EU ještě akcelerovala,  

a to např. i z důvodů uvedených v boxu 3.1.  
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Box 3.1 Komparativní výhody konkurenceschopnosti nových členských států EU  

 Nízké náklady pracovní síly – ve všech nových členských státech jsou průměrné hodinové náklady 

práce podstatně nižší než v zemích severní a západní Evropy. V řadě zemí nedosahují ani čtvrtiny 

průměrných nákladů práce v EU15. 

 Příznivý poměr mezi produktivitou a náklady práce – produktivita převyšuje náklady práce  

ve většině nových členských států, avšak náklady práce v nových členských státech v posledních 

letech dosti rychle rostou, a to jak v důsledku mzdové inflace, tak i posilování měn v zemích s 

plovoucími kurzy. Daná konkurenční výhoda se bude s vysokou pravděpodobností v řadě zemí 

postupně vyčerpávat. 

 Dostupnost kvalifikované pracovní síly – průmyslová tradice a poměrně vysoká kvalita 

vzdělávacího systému vytváří dostatečnou nabídku kvalitních pracovních sil. V posledních letech 

ovšem zaznamenáváme v řadě nových členských států postupné vyčerpávání disponibilních 

pracovníků, což vytváří tlak na nárůst mzdových sazeb. 

 Výhodnější daňové prostředí – sazby daně z příjmů právnických osob jsou v nových členských 

státech nižší oproti původním státům. 

 Nízká rizikovost ekonomického prostředí – tyto faktory zvýhodňují nové členské státy EU  

v porovnání s levnějšími outsourcingovými a offshoringovými destinacemi (např. s Indií nebo 

jihovýchodní Asií), ale třeba i ve vztahu k zemím východní Evropy stojícím mimo Unii. 

 Geografická poloha sehrává významnou roli zejména v případě offshoringových aktivit  

ve zpracovatelském průmyslu, kde jsou preferovány lokality s dobrou dopravní dostupností  

a propojeností na západoevropské trhy. 

 Kulturní blízkost a jazyková vybavenost – kulturní blízkost je jednoznačným důsledkem 

společensko-historických vazeb. U jazykové vybavenosti se jedná zejména o další evropské jazyky 

kromě angličtiny (např. němčinu nebo francouzštinu). 

 Vysoká dynamika ekonomiky a tržního prostředí – jedná se nejen o současnou dynamiku,  

ale i o předpoklady ve střednědobé perspektivě. 

Zdroj: Steinmatzová (2008); Fojtíková a kol. (2014) 

Nové členské státy jsou hlavními příjemci integračního procesu. Daří se jim profitovat  

z rozvoje vzájemného obchodu s původními členskými státy a zvýšeného přílivu přímých 

zahraničních investic, které podporují od poloviny 90. let 20. století podstatným způsobem 

transfer nových technologií a strukturální změny ekonomik. 

Pro vyspělé unijní ekonomiky však platí, že jen těžko mohou v současné době 

konkurovat v ceně výrobních faktorů. Jsou proto nuceny se zaměřit na produkci 

sofistikovaného zboží, kterou se odliší od konkurence využíváním specifického know-how.  

V rámci strukturálních politik by měly proto rozvíjet zejména vyspělé rozvojové faktory, 

kterými jsou např. sofistikovanost podnikatelského prostředí nebo inovační potenciál. 

Postavení nových členských států indikuje, že jejich vyšší růstová dynamika v komparaci 

s původními členskými státy EU nemusí být dlouhodobě udržitelná. Nové členské státy v řadě 

sofistikovanějších ukazatelů zaostávají (výdaje na vědu a výzkum, inovační potenciál, 

technologická úroveň, vzdělávací kapacity, apod.), což se bude v produktivitě promítat stále 

více v souvislosti se zvyšováním nákladů práce a životních standardů. V krátkém a zřejmě  

i střednědobém horizontu bude možné nedostatky v produktivitě kompenzovat nižšími 

náklady vstupů, ale v dlouhodobém horizontu se i pro tyto ekonomiky jeví jako nezbytné 

postupné zkvalitňování ekonomického prostředí směrem ke standardům vyspělých (nejen) 
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unijních zemí. Celkově globalizaci rozhodně není nutné chápat pouze jako hrozbu pro 

evropské ekonomiky, ale spíše jako faktor pro urychlení strukturálních reforem. Zkušenosti 

některých vyspělých unijních ekonomik (např. skandinávských zemí) naznačují, že zajištění 

vysoké zaměstnanosti a konkurenceschopnosti je možné i v rámci globální ekonomiky. Navíc 

globalizace nabízí nemalé přínosy z mezinárodních ekonomických vztahů dané realizací 

úspor z rozsahu a snazším přeléváním technologických poznatků. Vysoká 

konkurenceschopnost v globální ekonomice a rozvinuté sociální standardy se však nemusí 

vylučovat, a není tak nezbytné přetvářet evropské sociální modely. Je však nutné je doplnit o 

účinnou aktivační strategii, která sníží regulaci a zvýší flexibilitu trhů práce, jak uvádí 

Steinmatzová (2008). Jako příklad úspěšných reforem vyspělých západních ekonomik je 

možné uvést skandinávské státy, kterým se podařilo propojit koncepci státu blahobytu  

s flexibilními trhy práce a vysoce liberalizovanými komoditními trhy. Po vzoru těchto zemí 

by se tak do budoucna měly vyspělé evropské země zaměřit na hledání takových přístupů, 

které budou respektovat evropské tradice a zvyklosti při současném udržení 

konkurenceschopnosti v globálním prostředí (Fojtíková a kol., 2014). 

 

3.2.2. Přístup CCI/RCI a datová základna pro hodnocení konkurenceschopnosti 

Otázka hodnocení konkurenceschopnosti je neméně složitá jako vymezení a chápání 

pojmu samotného. Vytvoření systému pro hodnocení konkurenceschopnosti a jejich aspektů 

je v podmínkách EU významně ztíženo jednak heterogenitou států a regionů, která se 

projevuje v mnoha oblastech, tak také v přístupech k samotnému konceptu 

konkurenceschopnosti. Je však zřejmé, že hodnocení konkurenceschopnosti z hlediska 

diferencí mezi jednotlivými členskými státy a regiony EU je třeba sledovat v širokém 

komplexu kritérií, na jejichž základě lze vymezit problémové oblasti zemí a regionů, které 

způsobují tyto rozdíly. Vzhledem k neexistenci mainstreamu k hodnocení 

konkurenceschopnosti existuje jistý prostor pro prezentaci alternativních přístupů30. 

S ohledem na tyto skutečnosti je v této práci výchozím přístupem pro hodnocení 

konkurenceschopnosti členských států EU přes měření jejich efektivity  

a produktivity metodou DEA přístup Evropské komise k hodnocení konkurenceschopnosti, 

jež v roce 2010 vyústil ke konstrukci konceptu indexu národní konkurenceschopnosti 

(Country Competitiveness Index, CCI) a indexu regionální konkurenceschopnosti (Regional 

                                                           
30 V rámci EU je uplatňováno několik přístupů pro měření a hodnocení konkurenceschopnosti států či regionů:  
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Competitiveness Index, RCI), blíže Annoni, Kozovska (2010). Základní rámec CCI/RCI je 

součástí přílohy 2.  

Důvodem pro konstrukci tohoto indexu byla probíhající ekonomická krize, která 

nezměnila pouze globální hospodářskou scénu, ale také zvýraznila skutečnost, že v mnoha 

zemích nebyly zdroje růstu dostatečně silné, a tak poukázala na potřebu lepších opatření 

v oblasti ekonomické výkonnosti, jež začlení kritické prvky udržitelného hospodářského 

růstu. Při hodnocení regionální konkurenceschopnosti tak byl, pro potřeby Páté zprávy  

o ekonomické, sociální a územní soudržnosti, modifikován Evropskou komisí postup 

používaný pro hodnocení národní konkurenceschopnosti na úrovni WEF. Výsledkem této 

modifikace je konstrukce RCI, který byl následně převeden i na úroveň národní, tedy CCI31. 

Vzhledem k postupujícímu integračnímu procesu a rozšiřování EU došlo v roce 2013 

k aktualizaci tohoto přístupu a do hodnocení byly zahrnuty další ukazatele, došlo tak 

k rozšíření původního počtu ukazatelů, a dále zahrnutí do analýzy Chorvatska jakožto nového 

členského stáu EU a jeho regionů NUTS 2 (Annoni, Dijkstra, 2013). Nově vzniklý přístup pro 

hodnocení konkurenceschopnosti má však tři základní odlišnosti oproti přístupu WEF: 

 respektuje skutečnost, že EU a její regiony vykazují větší konzistenci, než 

jednotlivé státy světa, které se nacházejí na různém stupni ekonomického  

a sociálního rozvoje; 

 vzhledem k víceméně porovnatelné datové základně jsou více používána exaktní 

(tvrdá) data, nebo se vychází ze studií a hodnocení renomovaných organizací; 

 hodnocení je diferencováno tak, aby nebyly příliš penalizovány zjevně méně 

rozvinuté státy a regiony. 

Jednotlivé pilíře CCI/RCI a jim odpovídající ukazatele jsou rozčleněny podle rozdílných 

dimenzí (aspekty vstupů a výstupů) konkurenceschopnosti, které popisují (blíže viz příloha 3). 

Jednotlivé ukazatele jsou klasifikovány v rámci pilířů na vstupy a výstupy (viz tabulka 3.2) 

podle toho, zda charakterizují hnací síly konkurenceschopnosti (a tedy vstupy), či zda jsou 

přímým či nepřímým výsledkem konkurenční schopnosti ekonomik (tedy výstupy). Z tohoto 

důvodu je tedy metodika CCI/RCI vhodným východiskem pro hodnocení národní 

konkurenceschopnosti prostřednictvím měření efektivity metodou DEA.  

 

                                                           
31 Základním územím, pro které bylo hodnocení provedeno, byly regiony NUTS 2. Následně došlo k hodnocení  

i na úrovni národní, tedy NUTS 0/1. 
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Tabulka 3.2 Vstupní parametry CCI/RCI dle rozdělení do dimenzí konkurenceschopností pro 

vstupy a výstupy 

Konkurenceschopnost 
Pilíře CCI/RCI Stupeň rozvoje 

Dimenze Faktory 

 

 

 

Vstupy 

Vláda 

Infrastruktura 

Makroekonomické prostředí 

1 Instituce 

Základní  

faktory 

2 Makroekonomická stabilita 

3 Infrastruktura 

Lidské zdroje a lidský 

kapitál 

4 Zdraví 

5 Kvalita primárního a sekundárního 

stupně vzdělávání 

6 Kvalita terciárního stupně vzdělávání, 

školení a celoživotní vzdělávání 

Investice/ 

Efektivnost 

Dostupnost pokročilých 

technologií 
9 Technologická připravenost Inovace 

Výstupy 

7    Efektivita trhu práce Investice/ 

Efektivnost 8    Velikost trhu  

10 Vyspělost podnikatelského prostředí  
Inovace 

11  Inovace 

Zdroj: Annoni, Kozovska, 2010; Annoni, Dijkstra, 2013; vlastní zpracování, 2014 

Hodnoty CCI jsou vyčísleny na základě hodnot 94 ukazatelů ve všech 11 pilířích, a to 

z celkového počtu původně navrhovaných 118 ukazatelů32. Ukazatele mají daleko širší rozpětí 

než jen úzké hospodářské aspekty a zahrnují mnoho ukazatelů vztahujících se ke kvalitě 

života, ke střední délce života uzpůsobené pocitu zdraví a důvěry, což potvrzuje širší 

agregátní pojetí konkurenceschopnosti. Na tomto místě je nutné podotknout, že počet 

ukazatelů vstupujících do analýzy je ovlivněn jednak: 

 zvolenou územní úrovní pro hodnocení konkurenceschopnosti, tedy národní;  

 dále počtem hodnocených zemí, resp. dostupností datové základny ukazatelů 

CCI pro 28 členských států EU; 

 a v neposlední řadě zvoleným referenčním obdobím, tedy roky 2000-2012.  

Za využití databázových zdrojů Eurostatu, WB, EB, OECD a ECO je v této práci 

sestavena datová základna o celkem 94 ukazatelích, z nichž 54 odpovídá svým charakterem 

dimenzi vstupů a 40 odpovídá dimenzi výstupů. Tyto ukazatele byly dostupné na národní 

úrovni, tedy NUTS 0/1 pro členské státy EU v referenčním období 2000-2012. Při výběru 

bylo třeba u jednotlivých ukazatelů respektovat omezenou dostupnost dat. Z původně 

navrhovaných 118 ukazatelů pro koncept CCI/RCI v roce 2010 i 2013, nebylo dohledatelných 

celkem 24 ukazatelů z důvodu nedostupnosti dat pro všech 28 členských států EU v období let 

2000-2012. Přehled ukazatelů CCI vstupujících do analýzy této práce je uveden v příloze 4. 

                                                           
32 K redukci počtu ukazatelů vstupujících do výpočtu CCR/RCI došlo vzhledem k nedostupnosti stejného počtu 

ukazatelů na národní úrovni (NUTS 0/1) a regionální úrovni (NUTS 2) pro všechny členské státy EU a jejich 

regiony. Na regionální úrovni jsou hodnoty RCI vyčísleny na základě 69 ukazatelů ve všech 11 pilířích, a to z 

celkového počtu původně navrhovaných 81 ukazatelů pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti. 
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Referenčním obdobím analýzy jsou roky 2000-2012, přičemž toto období je pro potřeby 

MPI dále rozděleno. Období 2000-2012 je zvoleno jednak z důvodu nejzazší dostupnosti 

národních dat stanovených ukazatelů (rok 2012), tak vzhledem ke skutečnosti, že počáteční 

rok 2000 lze považovat za rok, kdy všechny členské státy EU (EU28), jež jsou předmětem 

této analýzy, byly již v tomto roce nějakým způsobem začleněny do evropského integračního 

procesu. Země EU15 byly členskými státy EU, země EU13 byly buď již kandidátskými  

či potenciálními kandidátskými státy na členství v EU, či měly s EU navázán Stabilizační  

a asociační proces (SAP). Země EU13 v tomto období již čerpaly finanční prostředky 

prostřednictvím fondů předvstupní pomoci (PHARE, ISPA, SAPARD)33 či programu 

CARDS34. Po přistoupení do EU čerpaly země EU13, stejně jako země EU15, finanční 

prostředky ze společného rozpočtu v rámci sedmileté finanční perspektivy EU a zejména 

prostředky ze strukturálních fondů EU (ERDF, ESF)35 a Fondu soudržnosti36. Pro 

programovací období 2007-2013 byl vytvořen nový nástroj předvstupní pomoci, program 

IPA37, který nahradil předešlých pět nástrojů (PHARE, ISPA, SAPARD, Předvstupní pomoc 

Turecku, CARDS), a finanční prostředky tak z něj čerpalo ze zemí, jež jsou předmětem 

analýzy a mimo dalších nečlenských států EU, jen Chorvatsko.  

Časová perioda analýzy je rozdělena na období 2000-2004 (růstové období, kdy rok 

2004 je milníkem vzhledem k doposud největšímu rozšíření EU), období 2005-2008 (období 

růstové dynamiky a dalšího rozšíření EU) a období ekonomického poklesu a stagnace,  

tj. období 2009-2012 (rok 2009 je opět milníkem z důvodu projevujících se dopadů 

ekonomické krize a následné stagnace). V rámci analýzy DEA nejsou zkoumány jen změny 

produktivity odděleně v rámci těchto tří dílčích období, ale i meziroční změny efektivity 

uvnitř období. 

K hromadnému zpracování dat, jak během jejich přípravy, tak následně i v analýze 

samotné, je využito několika softwarových aplikací. Při získávání dat z jednotlivých databází, 

k tvorbě vlastních proměnných a zčásti i k jejich předzpracování, slouží zejména tabulkový 

                                                           
33 PHARE (Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy) = Pomoc Polsku a Maďarsku 

transformovat jejich ekonomiky. 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) = Nástroj předvstupních strukturálních politik. 

SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) = Speciální předvstupní 

program pro zemědělství a rozvoj venkova. 
34 CARDS (Community Assistance to Reconstruction, Development and Stability in the Balkans) = Pomoc 

Společenství při rekonstrukci, rozvoji a stabilizaci balkánského poloostrova. 
35 ERDF (European Regional Development Fund) = Evropský fond regionálního rozvoje. 

ESF (European Social Fund) = Evropský sociální fond. 
36 CF (Cohesion Fund) = Fond soudržnosti. 
37 IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) = Nástroj předvstupní pomoci. 
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procesor Microsoft Excel. Stěžejní výpočty jsou realizovány prostřednictvím analytických 

softwarů IBM SPSS Statistics 22 a DEA Frontier Add-In Microsoft Excel.  

 

3.3. Shrnutí kapitoly 

„If you put garbage in, you get garbage out“.     (Field, 2005) 

Mezinárodní konkurenceschopnost se stává stále intenzivnější. Nižší náklady na 

dopravu a komunikace, snížené bariéry obchodu, šíření nových technologií – to jsou všechno 

faktory, které konkurenci mezi státy posilují. To vyvolává nevídaný tlak na všechny účastníky 

ekonomických procesů a státy se tak nemohou otázce konkurenceschopnosti a konkurenčních 

výhod vyhnout. Z tohoto důvodu má význam postavit téma konkurenceschopnosti do popředí 

zájmu a hledat faktory, které jej ovlivňují a možné způsoby jejího zvyšování. Avšak před 

samotným použitím jednotlivých kvantitativních metod na řešenou tematiku je třeba mít na 

paměti výše uvedený statistický axiom, který varuje před podceněním důležitosti výběru 

jednotlivých ukazatelů vstupujících do analýzy. Statistický software totiž najde řešení vždy, 

pokud však nebude selekce dat provedena citlivě, nemusí mít toto řešení téměř žádnou 

hodnotu. Výběr ukazatelů je tedy velmi choulostivou a do jisté míry i subjektivní záležitostí  

a je mu proto zapotřebí věnovat co možná nejvíce pozornosti. Totéž platí i při hodnocení 

konkurenceschopnosti, kde jelikož neexistuje jednotná definice tohoto konceptu, tím pádem 

neexistuje ani jednotná metodika k jejímu měření založená na všeobecně platném  

a uznávaném souboru ukazatelů konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu je hodnocení 

konkurenceschopnosti v této práci založeno na novém konceptu Evropské komise 

vycházejícího z přístupu WEF, a tento CCI koncept je využit jako výchozí přístup k analýze 

konkurenceschopnosti členských států EU. Navíc se svou strukturou vstupů a výstupů je CCI 

vhodným východiskem pro hodnocení národní konkurenceschopnosti prostřednictvím měření 

produktivity a změny technické a technologické efektivity metodou DEA.  
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4. Analýza a hodnocení národní konkurenceschopnosti 

členských států Evropské unie 

Hodnocení konkurenceschopnosti členských států EU je založeno na měření národní 

produktivity a změn technické a technologické efektivity, jež vychází z předpokladu,  

že produktivita jako taková je jedním z nejvýznamnějších aspektů konkurenceschopnosti. 

V rámci práce jsou zkoumány především faktory, jež přispívají k růstu produktivity, a tím ke 

zvyšování životního standardu obyvatel daného území, což má samozřejmě vliv i na jeho 

celkovou konkurenceschopnost. Provázanost celkového postupu empirické části a využití 

jednotlivých metod pro zkoumání problematiky této práce je znázorněno na obrázku 4.1. 

Obrázek 4.1 Postup zpracování empirické části DDP 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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4.1. Aplikace faktorové analýzy pro identifikaci faktorů 

konkurenceschopnosti členských států Evropské unie 

Předmětem této subkapitoly je provést analýzu sledovaných ukazatelů, prošetřit jejich 

strukturu a odpovědět na otázky týkající se vztahů mezi ukazateli konkurenceschopnosti,  

a to jak na straně vstupů, tak na straně výstupů, odhalení jejich struktury a nalezení 

společných faktorů představující hnací síly konkurenceschopnosti a ty, jež představují 

výsledky konkurenční schopnosti ekonomik, kterými jsou původní ukazatele ovlivňovány.  

Je zde využita vícerozměrná metoda FA, která na výše uvedené otázky hledá odpovědi  

a ve své podstatě nahrazuje původní ukazatele menším počtem latentních proměnných,  

tzv. společných faktorů, které stojí za vzájemnými vztahy mezi původními ukazateli.  

 

4.1.1. Předzpracování a posouzení využitelnosti shromážděných dat 

V rámci analýzy byl nejprve sestaven soubor 94 ukazatelů za využití výše uvedených 

zdrojů. Tento soubor ukazatelů bylo nezbytné již od začátku rozdělit na 2 dimenze – vstupů  

(54 ukazatelů) a výstupů (40 ukazatelů), jež byly v následné FA zkoumány samostatně. 

Protože by byla váha jednotlivých ukazatelů o různém řádu nesouměřitelná, bylo v rámci 

procesu předzpracování dat nutné přistoupit k jejich standardizaci, tedy ke sjednocení jejich 

měřítek. V rámci této práce je využita nejběžněji používaná standardizační metoda,  

a to transformace dat do podoby Z-skóre. Na rozdíl od původní datové matice se matice  

Z-skóre vyznačuje nulovými průměry a jednotkovými směrodatnými odchylkami všech 

proměnných, což je pro zpracování metodou FA ideální (Field, 2005). V následném kroku 

byla matice ukazatelů vstupů a výstupů pro celé referenční období 2000-2012  

ve standardizované podobě podrobena ověření vhodnosti pro FA. FA je smysluplná tehdy, 

jsou-li původní proměnné mezi sebou korelovány. Nejprve byla vypočtena korelační matice, 

reprodukující úroveň všech vzájemných vztahů uvnitř souboru ukazatelů. Na základě 

použitého způsobu standardizace dat byl jako míra korelace zvolen Pearsonův korelační 

koeficient, přičemž ideální by byla situace, kdy by míry korelace žádného z ukazatelů 

neklesaly pod hodnotu 0,3. To je však vzhledem k vysokému počtu ukazatelů jak pro vstupy, 

tak pro výstupy a zejména značné diverzitě jejich hodnot v rámci analyzovaného souboru 

členských států EU požadavek těžko splnitelný. Podobně jako by neměly klesat pod 0,3, 

neměly by korelační koeficienty vhodných ukazatelů naopak ani překračovat hodnotu 0,9 

(Field, 2005). Ve snaze zachovat ucelenou strukturu ukazatelů tak, aby co nejkomplexněji 

charakterizovaly aspekty konkurenceschopnosti, došlo na základě definované podmínky  
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k vyřazení několika proměnných na straně vstupů i výstupů, jejichž korelace měly k jejímu 

splnění nejdále. V tabulce 4.1 jsou uvedeny vyřazené ukazatele na základě korelační analýzy. 

Na straně vstupů došlo k vyřazení 19 z 54 ukazatelů (viz tabulka 4.2), na straně výstupů došlo 

k vyřazení 14 ze 40 ukazatelů (viz tabulka 4.3). Celkový počet ukazatelů se tak snížil na 61 

z původních 94. Datová základna je součástí CD přiloženého k práci. 

Tabulka 4.1 Přehled vyřazených ukazatelů CCI podle jednotlivých pilířů 

Pilíře CCI/RCI Ukazatele 

1 Institutions 

(Inputs) 

1.1 Corruption as a major problem at the national level 

1.2 Corruption perception in business 

1.3 Perceived extent to which the state budget is defrauded  

1.4 
Perceived extent of corruption or other wrongdoing in the national 

government institutions 

1.11 Ease of doing business 

2 Macroeconomic stability 

(Inputs) 

2.1 General government deficit (-) and surplus (+) 

2.5 General government gross debt 

5 Quality of primary & 

secondary education 

(Inputs) 

5.1 Low achievers in Reading of 15-year-olds 

5.2 Low achievers in Math of 15-year-olds 

5.3 Low achievers in Science of 15-year-olds 

7.4 Job mobility 

7.6 Difference between female and male unemployment rates 

7.7 Difference between male and female employment rates 

8.4 Potential market size in GDP 

8.5 Potential market size in population 

9 Technological readiness  

(Inputs) 

9.1 Households with access to broadband 

9.2 Individuals who ordered goods or services over the Internet for private use 

9.4 Enterprises use of computers 

9.5 Enterprises having access to Internet 

9.6 Enterprises having a website or a homepage 

9.7 Enterprises using Intranet 

9.8 Enterprises using internal networks (e.g. LAN) 

9.9 Persons employed by enterprises which use Extranet 

9.10 Persons employed by enterprises which have access to the Internet 

10.3 Foreign Direct Investment intensity 

10.4 Aggregate indicator for strength of regional clusters 

10.5 Venture capital (investments early stage) 

10.6 Venture capital (expansion-replacement) 

10.7 Venture capital (buy outs) 

11 Innovation  

(Outputs) 

11.1 Innovation patent applications 

11.5 Core Creative class employment 

11.6 Knowledge workers 

11.7 Scientific publications 

∑ ukazatelů vstupů Vyřazeno 19 z 54 ukazatelů 35 

∑ ukazatelů výstupů Vyřazeno 14 ze 40 ukazatelů 26 

∑ ukazatelů CCI celkem Vyřazeno 33 z 94 ukazatelů 61 

Zdroj: Annoni, Kozovska, 2010; Annoni, Dijskstra, 2013; vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Tabulka 4.2 Ukazatele vstupů CCI do analýzy DDP 

Pilíř Ukazatel Zkratka Jednotka Zdroj 

Ukazatele pilíře Institutions 

1 Voice and accountability VA Score from -2.5 to 2.5 % rank (0-100) World Bank 

2 Political stability PS Score from -2.5 to 2.5 % rank (0-100) World Bank 

3 Government effectiveness GE Score from -2.5 to 2.5 % rank (0-100) World Bank 

4 Regulatory quality RQ Score from -2.5 to 2.5 % rank (0-100) World Bank 

5 Rule of law RL Score from -2.5 to 2.5 % rank (0-100) World Bank 

6 Control of corruption CC Score from -2.5 to 2.5 % rank (0-100) World Bank 

Ukazatele pilíře Macroeconomic stability 

7 Income, saving and lending/borrowing ISLB Millions of euro Eurostat 

8 Harmonised index of consumer prices HICP Annual average index Eurostat 

9 Gross fixed capital formation GFCF Purchasing Power Standard per inhabitant Eurostat 

Ukazatele pilíře Infrastructure 

10 
Motorway transport - Length of 

motorways 
MTLM Kilometres Eurostat 

11 Railway transport - Length of tracks RTLT Kilometres Eurostat 

12 Air transport of freight ATF Thousands of tonnes Eurostat 

13 Air transport of passengers ATP Total passengers embarked/disembarked Eurostat 

14 Volume of passenger transport VPT Relative to GDP Eurostat 

15 Volume of freight transport VFT Relative to GDP Eurostat 

Ukazatele pilíře Health 

16 Hospital beds HB Number per 100 000 inhabitants Eurostat 

17 Road fatalities RF 
Standardised rate of accidents  

(per 100 000 inhabitants) 
Eurostat 

18 Healthy life expectancy HLE Years Eurostat 

19 Infant mortality rate IMR 

Ratio of the number of deaths of children 

under one year of age to the number of live 

births in the reference year  

(per 1000 live births) 

Eurostat 

20 Cancer disease death rate CDDR 
Standardised death rate  

(per 100 000 inhabitants) 
Eurostat 

21 Heart disease death rate HDDR 
Standardised death rate  

(per 100 000 inhabitants) 
Eurostat 

22 Suicide death rate SDR 
Standardised death rate  

(per 100 000 inhabitants) 
Eurostat 

Ukazatele pilíře Quality of primary and secondary education 

23 
Mathematics, science and technology 

enrolments and graduates 
MSTEG % of all students Eurostat 

24 Pupils to teachers ratio PTR Ratio of Students to teachers Eurostat 

25 Financial aid to students FAS 
% of total public expenditure on primary 

and secondary level of education 
Eurostat 

26 
Total public expenditure at primary level 

of education 
TPEPLE % of GDP Eurostat 

27 
Total public expenditure at secondary 

level of education 
TPESLE % of GDP Eurostat 

28 Participants in early education PEE % of the corresponding age group Eurostat 

Ukazatele pilíře Higher education and training and lifelong learning 

29 
Total public expenditure at tertiary level 

of education 
TPETLE % of GDP Eurostat 

30 Participation in higher education PHE % of the corresponding age group Eurostat 

31 
Lifelong learning – participation in 

education and training 
LLPET % of the corresponding age group Eurostat 

32 Early leavers from education and training ELET % of the corresponding age group Eurostat 

33 Accessibility to universities AU % of the corresponding age group Eurostat 

Ukazatele pilíře Technological readiness 

34 Level of internet access LIA % of households Eurostat 

35 E-government availability EA % of public services Eurostat 

Zdroj: Eurostat, 2014; World Bank, 2014; vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Tabulka 4.3 Ukazatele výstupů CCI do analýzy DDP 

Pilíř Ukazatel Zkratka Jednotka Zdroj 

Ukazatele pilíře Labour market efficiency 

1 Employment rate (15 to 64 years) ER15to64 % of population 15-64 years Eurostat 

2 Long-term unemployment rate LtUR 
% of labour force unemployed for 12 

months or more 
Eurostat 

3 Unemployment rate UR % of active population Eurostat 

4 Labour productivity LP 
% of EU27 total (PPS per employed 

person) 
Eurostat 

5 Male employment ME % of male employed Eurostat 

6 Female employment FE % of female employed Eurostat 

7 Male unemployment MU % of male unemployed Eurostat 

8 Female unemployment FU % of female unemployed Eurostat 

9 
Public expenditure on labour market 

policies 
PEoLMP % of GDP Eurostat 

Ukazatele pilíře Market size 

10 Gross domestic product (GDP) GDP PPS index (EU27=100) Eurostat 

11 Compensation of employees CoE millions of euro Eurostat 

12 Disposable income DI Euro per inhabitant Eurostat 

Ukazatele pilíře Business sophistication 

13 
Employment in sophisticated sectors 

(NACE sectors J-K) 
EiSS Number of employed Eurostat 

14 
Gross Value Added (GVA) in sophisticated 

sectors (NACE sectors J-K) 
GVA Millions of euro Eurostat 

Ukazatele pilíře Innovation 

15 
Human resources in Science and 

Technology (HRST) – Core sectors 
HRSTcore % of total population Eurostat 

16 
Patent applications to the European Patent 

Office (EPO) 
EPO 

Number of applications per million 

inhabitants 
Eurostat 

17 Total patent applications TPAp 
Number of applications per million 

inhabitants 
Eurostat 

18 
Employment in technology and knowledge-

intensive sectors, by gender 
ETKIgen % of total employment Eurostat 

19 
Employment in technology and knowledge-

intensive sectors, by type of occupation 
ETKIocc % of total employment Eurostat 

20 
Employment in technology and knowledge-

intensive sectors, by level of education 
ETKIedu % of total employment Eurostat 

21 
Total intramural research and development 

(R&D) expenditure 
GERD 

% of GDP 
Eurostat 

22 
Human resources in Science and 

Technology  
HRST % of labour force Eurostat 

23 
Employment in technology and knowledge-

intensive sectors 
EiTaK-IS % of total employment Eurostat 

24 High-tech patent applications to the EPO H-TI 
Number of applications per million 

inhabitants 
Eurostat 

25 ICT patent applications to the EPO ICT 
Number of applications per million 

inhabitants 
Eurostat 

26 
Biotechnology patent applications to the 

EPO 
BIO 

Number of applications per million 

inhabitants 
Eurostat 

Zdroj: Eurostat, 2014; World Bank, 2014; vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je FA průkazná pouze v případě, že je soubor vstupních 

ukazatelů pro vstupy a výstupy svázán dostatečně silnými vzájemnými korelacemi.  

K posouzení jejich úrovně bývá často jako formální kritérium využívána Kaiser-Mayer- 

Olkinova (KMO) míra vhodnosti položek pro FA. Hodnota tohoto ukazatele pro každý 

z ukazatelů je uvedena na hlavní diagonále tzv. anti-image matice, která je jedním z prvních 
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výstupů procesu FA. Hodnoty KMO se pohybují v intervalu od 0 do 1, přičemž ukazatele, 

jejichž hodnota KMO je výrazně nižší než 0,5 jsou obecně považovány za nevhodné a jejich 

zařazení do finálního výběru se zpravidla nedoporučuje. Hodnoty mezi 0,5 a 0,7 jsou dále 

považovány za přijatelné, hodnoty od 0,7 do 0,9 za velmi dobré a hodnoty přesahující 0,9 

dokonce za vynikající. Absolutní většina ukazatelů se pohybuje nad hranicí 0,8, pouze u čtyř 

proměnných (HICP, IM, CDDR, MSTEG) nedosahuje KMO ani hodnoty 0,5. Vzhledem  

ke skutečnosti, že jim k dosažení této hranice chybělo jen málo, byly nakonec i tyto proměnné 

do FA zahrnuty. Vedle hodnot za jednotlivé proměnné lze KMO míru spočítat i pro datovou 

sadu jako celek. V tomto případě dosáhla uspokojivých 0,788 pro vstupy a 0,821 pro výstupy 

(viz tabulka 4.4 a tabulka 4.5). Zdá se tedy, byť ne všechny korelační vztahy jsou na 

požadované úrovni těsnosti, že sestavená databáze pro vstupy i výstupy je pro FA vhodná. To 

ostatně potvrzuje i tzv. Bartlettův test sféricity, jehož nulová hypotéza tvrdí, že jednotlivé 

proměnné souboru na sobě nezávisí. Vzhledem k výsledné hladině významnosti testu 

(significance), která je o mnoho nižší než stanovená mezní hodnota (0,05), lze tuto hypotézu 

zamítnout a data prohlásit za použitelná. 

Tabulka 4.4 KMO míra a Bartlettův test sféricity pro ukazatele vstupů za období 2000-2012 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,788 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 12693,008 

df 595 

Sig. ,000 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

Tabulka 4.5 KMO míra a Bartlettův test sféricity pro ukazatele výstupů za období 2000-2012 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,821 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 20284,832 

df 325 

Sig. ,000 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

4.1.2. Vlastní průběh faktorové analýzy 

Korelační matice, anti-image matice, KMO míra a Bartlettův test sféricity signalizují,  

že mezi proměnnými existují nějaké vztahy a FA by mohla být vhodným nástrojem pro jejich 

odhalení. Po zdlouhavém a poměrně složitém procesu selekce proměnných následuje samotné 

jádro FA. Dalším krokem v analýze je určení počtu faktorů k. K určení počtu faktorů byla 

využita analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis, PCA), která je  

v podobných analýzách nejčastěji užívána a spočívá v tom, že jsou v podstatě hledány „hlavní 

komponenty“ a počet faktorů k je stanoven na základě těchto kritérií (Meloun, Militký, 2006): 
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 kritérium vlastního čísla = hledání k dle počtu vlastních čísel výběrové korelační 

matice větších než jedna; 

 kritérium procenta rozptylu = k je takový počet faktorů, které objasňují ve 

společenských vědách více jak 60 – 70 % variability původních proměnných; 

 kritérium Cattelova indexového grafu úpatí vlastních čísel (sutinový graf, tzv. 

Scree plot) = hledání k dle zlomů na křivce. 

Následující tabulky 4.6 a tabulka 4.7 faktorů vstupů a výstupů vygenerovaných  

s pomocí metody PCA zobrazují vlastní čísla a procenta vysvětleného rozptylu pro ukazatele 

vstupů a ukazatele výstupů (blíže viz příloha 5). Z tabulky 4.6 je patrné, že splnění 1. a 2. 

kritéria platí v případě vstupů pro k = 6. Šest faktorů vstupů tedy vysvětluje 65,274 % rozptylu 

původních ukazatelů. Tyto faktory jsou dále interpretovány v části 4.1.3. 

Tabulka 4.6 Faktory vstupů před a po rotaci metodou Varimax a hodnoty vlastního čísla 

Factor 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,107 28,878 28,878 8,752 25,006 25,006 

2 4,844 13,841 42,719 5,223 14,924 39,930 

3 2,355 6,729 49,449 2,488 7,108 47,038 

4 2,120 6,058 55,507 2,418 6,909 53,947 

5 1,765 5,043 60,550 2,130 6,086 60,033 

6 1,653 4,723 65,274 1,834 5,241 65,274 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V případě výstupů je z tabulky 4.7 zřejmé, že splnění 1. a 2. kritéria platí v případě 

výstupů pro k = 3. Tři faktory výstupů tedy vysvětlují 70,452 % rozptylu původních ukazatelů. 

Tyto faktory jsou dále interpretovány v části 4.1.3. 

Tabulka 4.7 Faktory výstupů před a po rotaci metodou Varimax a hodnoty vlastního čísla 

Factor 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 12,165 46,788 46,788 7,112 27,355 27,355 

2 3,409 13,112 59,899 5,979 22,996 50,351 

3 2,744 10,553 70,452 5,226 20,101 70,452 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V případě posledního, tj. 3. kritéria, je nutné se podívat na míru jeho splnění v rámci 

Cattelova indexového grafu úpatí vlastních čísel, někdy označovaného také jako sutinový graf 

neboli graf „valících se kamenů“, u něhož se odhaduje, kde se „valící se kameny“ zastaví38. 

Z obrázku 4.2 je patrné, že v případě vstupů dojde k tomuto zastavení, resp. patrnému 

zpomalení mezi 6. a 7. faktorem.  V případě výstupů je z obrázku 4.3 patrné zpomalení od  

                                                           
38 Na horizontální ose grafu jsou uvedenyn počty odhadnutých faktorů (Component Number), na vertikální ose 

grafu jsou uvedeny hodnoty vlastních čísel (Eigenvalue). 
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6. faktoru, ale hodnota vlastního čísla je vykázána pod hodnotou jedna pro faktory 4 a další. 

Z tohoto důvodu je v práci zvoleno zpomalení, k němuž dochází mezi 3. a 4. faktorem, kde je 

hodnota vlastního čísla nad hodnotou jedna. 

Obrázek 4.2 Cattelův graf pro vstupy 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Obrázek 4.3 Cattelův graf pro výstupy 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Nyní, když už je počet faktorů stanoven, je možné určit faktorové zátěže. Aplikací 

metody PCA a rotační metody normalizovaného varimaxu39 na vstupní soubor ukazatelů 

(zvlášť pro vstupy a výstupy) byl získán odhad tzv. faktorové matice, nazývané též matice 

faktorových zátěží. V tabulce 4.8 a tabulce 4.9 jsou zobrazeny faktorové zátěže pro jednotlivé 

původní ukazatele vstupů a výstupů a faktory. Faktorové zátěže lze interpretovat jako hodnoty 

korelačních koeficientů mezi jednotlivými ukazateli a již pevně určeným počtem faktorů40.   

Tabulka 4.8 Rotovaná matice faktorových zátěží pro vstupy 

 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

                                                           
39 Jednou z dosud nejmenovaných podmínek FA je, že každý faktor má ovlivňovat co nejvíce proměnných, 

zatímco každá z proměnných má pokud možno záviset naopak na co nejmenším počtu faktorů. 
40 Tento počet byl předdefinován při stanovení vstupních parametrů FA nastavením hodnoty tzv. vlastního čísla 

na hodnotu vyšší než 1,0. Vlastní číslo (Eigenvalue) konkrétního faktoru vyjadřuje množství celkové variability 

vysvětlené právě tímto faktorem. Hodnotu eigenvalue vyšší než 1,0 doporučuje ke stanovení optimálního počtu 

faktorů tzv. Kaiserovo pravidlo. 

 

Factor 

1 2 3 4 5 6 

Zscore(GoE) ,949 ,107 ,119 ,071 -,030 -,018 

Zscore(RL) ,938 ,122 ,154 -,005 -,097 -,092 

Zscore(CC) ,930 ,172 ,172 ,066 -,060 -,034 

Zscore(VA) ,928 ,147 ,143 ,072 -,130 -,085 

Zscore(RQ) ,907 ,080 ,008 -,049 ,019 -,183 

Zscore(PS) ,716 -,319 -,111 ,170 ,037 -,046 

Zscore(LLPET) ,670 ,064 ,333 -,037 ,349 -,029 

Zscore(TPETLE) ,646 -,132 ,326 ,057 ,371 -,054 

Zscore(IMR) -,624 -,140 -,441 ,155 ,048 ,000 

Zscore(RF) -,601 -,285 -,184 ,415 ,010 ,018 

Zscore(LIA) ,599 ,102 ,301 -,498 ,215 -,032 

Zscore(CDDR) -,597 -,391 -,503 ,186 ,233 -,105 

Zscore(GFCF) ,594 ,010 ,187 -,162 -,200 -,015 

Zscore(TPESLE) ,563 ,030 -,122 -,082 ,050 -,069 

Zscore(VFT) -,527 -,010 ,120 ,134 -,087 -,021 

Zscore(ISLB) ,159 ,943 -,019 -,098 -,019 -,021 

Zscore(AU) -,074 ,925 ,070 -,026 -,061 -,085 

Zscore(ATP) ,124 ,892 ,075 -,096 -,085 -,040 

Zscore(MTLM) ,100 ,872 ,027 -,073 -,151 ,001 

Zscore(RTLT) ,000 ,758 -,124 ,112 ,170 -,075 

Zscore(EA) ,043 ,467 -,024 ,316 -,114 -,056 

Zscore(ATF) ,081 ,407 -,053 ,004 -,093 ,021 

Zscore(HB) -,097 -,021 -,780 ,184 ,109 ,029 

Zscore(TPEPLE) ,240 -,239 ,675 ,044 ,068 -,048 

Zscore(HICP) -,086 -,043 ,263 -,722 ,237 -,110 

Zscore(MSTEG) ,011 ,340 ,092 ,546 ,254 -,094 

Zscore(HLE) ,318 ,162 ,263 -,503 -,054 -,061 

Zscore(VPT) ,065 ,026 ,362 ,495 -,363 ,116 

Zscore(PEE) ,383 ,318 -,090 -,485 -,375 -,003 

Zscore(ELET) -,088 ,075 -,011 ,029 -,737 -,116 

Zscore(PHE) -,413 -,152 ,100 ,268 ,495 -,080 

Zscore(FAS) ,050 -,129 -,130 -,160 ,483 ,073 

Zscore(PTR) ,036 ,360 -,315 ,055 ,376 ,238 

Zscore(HDDR) -,213 -,051 ,078 -,014 ,043 ,922 

Zscore(SDR) -,109 -,113 -,141 ,109 ,152 ,876 
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Tabulka 4.9 Rotovaná matice faktorových zátěží pro výstupy 

 

Factor 

1 2 3 

Zscore(UR) -,920 -,113 ,098 

Zscore(LtUR) -,913 -,159 -,029 

Zscore(MU) -,882 -,047 ,093 

Zscore(FU) -,872 -,190 ,087 

Zscore(ME) ,823 ,149 ,172 

Zscore(ER15to64) ,770 ,199 ,336 

Zscore(GDP) ,602 ,333 ,486 

Zscore(FE) ,539 ,175 ,369 

Zscore(GVA) ,482 ,080 ,390 

Zscore(HRSTcore) ,465 ,306 ,458 

Zscore(ETKIedu) ,130 ,948 ,084 

Zscore(EiTakIS) ,141 ,946 ,085 

Zscore(ETKIgen) ,135 ,940 ,090 

Zscore(ETKIocc) ,101 ,922 -,067 

Zscore(HTI) ,334 ,604 ,483 

Zscore(ICT) ,343 ,578 ,520 

Zscore(BIO) ,408 ,456 ,400 

Zscore(CoE) -,022 -,018 ,789 

Zscore(EiSS) -,111 -,132 ,725 

Zscore(TPAp) -,045 ,046 ,698 

Zscore(EPO) ,443 ,489 ,657 

Zscore(PEoLMP) ,154 ,434 ,625 

Zscore(DI) ,600 ,323 ,609 

Zscore(GERD) ,337 ,545 ,577 

Zscore(HRST) ,381 ,401 ,496 

Zscore(LP) ,457 ,396 ,474 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
 

Deskriptivní charakteristiky extrahovaných faktorů jsou uvedeny v příloze 5. 

 

4.1.3. Interpretace extrahovaných faktorů 

Optimální je, když každý původní ukazatel silně pozitivně nebo negativně koreluje  

s jedním faktorem a s ostatními minimálně, což je splněno. Na základě rozboru těchto hodnot 

lze nové faktory identifikovat a pojmenovat. Pro interpretaci jsou za relevantní označeny 

především ty ukazatele, jejichž faktorové zátěže přesáhly hodnotu 0,4 (Stevens, 2002). 

Faktory vstupů 

Faktor 1 Ekonomický růst a hospodářský rozvoj je tvořen ukazateli z pilířů (1) 

institucionálního prostředí, (2) makroekonomické stability, (3) infrastruktury, (4) zdraví, (5)  

a (6) vzdělávání, (9) technologické připravenosti (viz tabulka 4.10). Pilíř (1) Institucionální 

prostředí: Významu institucí pro hospodářský růst se věnuje rostoucí pozornost v posledních 

desetiletích v důsledku hledání dalších faktorů (mimo tradiční růstové teorie) ovlivňujících 

hospodářský rozvoj. Efektivní instituce zlepšují poskytování veřejných služeb a zboží, řeší 

selhání trhu, snižují transakční náklady, podporují transparentnost podnikání a usnadňují 

fungování trhu práce. Stabilní instituce jsou klíčové pro umožnění inovací, vzájemné učení  
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a růst produktivity, jedná se tak o základní faktory, které pohání ekonomický růst.  

Pilíř (2) Makroekonomická stabilita: kategorie ukazatelů z oblasti makroekonomické stability 

měří kvalitu celkové ekonomické situace. Ekonomická stabilita je nezbytná pro zajištění 

důvěry na trzích a to jak pro spotřebitele, tak pro výrobce zboží a služeb. Stabilní 

makroekonomické podmínky vedou k vyšší míře dlouhodobých investic a jsou základním 

předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti. Pilíř (3) Infrastruktura: tato kategorie je 

zastoupena ukazatelem objem nákladní dopravy. Objemy dopravy závisí na poptávce po 

dopravě (z velké části determinované ekonomickou aktivitou a cenami dopravy) a na nabídce 

dopravy (dopravní infrastruktuře). Dalšími faktory, které hrají důležitou roli, jsou příjem 

domácností, vzorce využívání půdy a přístup ke službám, obchodní aktivity, technologický 

vývoj a rozsah a využití politických nástrojů ovlivňujících vývoj dopravy. Doprava bez 

ohledu na její druh, je plně závislá na potřebách ekonomiky a společnosti jak v nákladní, tak  

i osobní dopravě. Fungování přepravního trhu je ovlivňováno mnohem více než v jiných 

oblastech státní hospodářskou a sociální politikou. V tomto smyslu se chápe doprava 

(dopravní podniky) nejen jako součást ekonomiky, ale též jako součást infrastruktury. Pilíř (4) 

Zdraví: ukazatele z kategorie zdraví popisují lidský kapitál, pokud jde o stav zdraví, se 

zvláštním zaměřením na pracovní sílu. Zdravá pracovní síla je klíčovým faktorem při 

zvyšování účasti na trhu práce a produktivity práce, a posílení konkurenceschopnosti na 

národní a regionální úrovni. Obecně vede dobrý zdravotní stav k delšímu pracovnímu životu, 

vyšší produktivitě a nižší nákladům na zdravotní a sociální péči. Pilíře (5) a (6) Vzdělávání: 

Příspěvek vzdělávání k produktivitě práce a hospodářskému růstu byl široce zkoumán  

v posledních desetiletích. Ekonomiky založené na znalostech a inovacích vyžadují vzdělaný 

lidský kapitál, který je schopen se přizpůsobit, a vzdělávací systémy, které úspěšně 

přenášejí/vytváří klíčové dovednosti a schopnosti. Kvalita lidských zdrojů se nejen přímo 

podílí na vytváření znalostí, ale také hraje klíčovou roli v přijímání technologií vyvinutých 

jinde, z tohoto důvodu je celoživotní vzdělávání nezbytným předpokladem 

konkurenceschopné ekonomiky. Tato kategorie je zastoupena také ukazatelem celkové 

veřejné výdaje na sekundární vzdělávání.  Výdaje na vzdělávání jsou jedním  

z významných faktorů, ne však jediným, které ovlivňují kvalitu a efektivitu výuky. Efektivita 

škol závisí, kromě tohoto faktoru, i na kvalitě pedagogického sboru, vybavení škol, motivaci 

žáků a studentů učit se nové věci. Kromě celkové výše výdajů na vzdělávání je tedy 

pochopitelně podstatné i to, na co se vynaložené prostředky využijí. Důležitost středního 

školství spočívá ve skutečnosti, že střední školství je bohatě diferencovaný systém, který 

zajišťuje vzdělávání a praktickou odbornou přípravu pro téměř celou populaci mladých lidí po 
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ukončení jejich povinné školní docházky a před nástupem do zaměstnání nebo před vstupem 

na vysokou školu. Pilíř (9) Technologická připravenost: ukazatele z oblasti technologické 

připravenosti měří úroveň, při které domácnosti a podniky používají informační  

a komunikační technologie (ICT). ICT zásadně změnily organizační strukturu společnosti, 

usnadňují přijetí nových a efektivnějších způsobů práce a pracovních postupů, mění životní 

styl, zvyšují produktivitu a urychlují obchodní procesy. Z těchto důvodů se využívání ICT 

stalo nezbytným prvkem konkurenceschopnosti. 

Tabulka 4.10 Faktor 1 – Ekonomický růst a hospodářský rozvoj 

Faktor 1 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Ekonomický růst a 

hospodářský rozvoj 

1 GoE Government effectiveness (1) 

2 RL Rule of law (1) 

3 CC Control of corruption (1) 

4 VA Voice and accountability (1) 

5 RQ Regulatory quality (1) 

6 PS Political stability (1) 

7 LLPET Lifelong learning - participation in education and training (6) 

8 TPETLE Total public expenditure at tertiary level of education (6) 

9 IMR Infant mortality rate (4) 

10 RF Road fatalities (4) 

11 LIA Level of internet access (9) 

12 CDDR Cancer disease death rate (4) 

13 GFCF Gross fixed capital formation (2) 

14 TPESLE Total public expenditure at secondary level of education (5) 

15 VFT Volume of freight transport (3) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 2 Úroveň infrastruktury je tvořen ukazateli z pilířů (2) makroekonomické 

stability, (3) infrastruktury, (6) vzdělávání a (9) technologické připravenosti (viz tabulka 

4.11). Pilíř (2) Makroekonomická stabilita: Makroekonomická stabilita je základ, jelikož 

globální finanční krize ukázala, že vlády a centrální banky budou v příštích letech muset řešit 

nové výzvy a svůj úhel pohledu rozšířit či posunout. Ukazatelé příjmu, úspor a čistých půjček 

a výpůjček vypovídají o chování základních institucionálních sektorů ekonomiky (nefinanční 

podniky, finanční instituce, vládní instituce a domácnosti). Ze vztahu příjmu, úspor 

(modifikovaných kapitálovými transfery) a hrubé tvorby kapitálu (investic) je možné zjistit 

schopnost či potřebu financování jednotlivých sektorů (čisté půjčky/výpůjčky), které 

významně ovlivňují makroekonomickou rovnováhu sektorů a země, tedy celého národního 

hospodářství. Makroekonomická nerovnováha představuje vážný problém velkého počtu zemí 

světa a je pokládána za jednu z příčin recese. Pilíř (3) Infrastruktura: Moderní a efektivní 

infrastruktura přispívá jak k ekonomické efektivnosti, tak ke zlepšování územní rovnosti, 

neboť umožňuje maximalizaci místního ekonomického potenciálu a optimální využití zdrojů. 

Infrastruktura je důležitým faktorem při určování umístění hospodářských aktivit a sektorů, 



90 
 

které se mohou rozvíjet v ekonomice, a které mohou rozvíjet ekonomiku. Pilíř (6) Vzdělávání: 

Účast na vzdělávání (zejména vysokoškolském) a přístupnost vysokých škol jsou považovány 

za nezbytné pro průběžnou aktualizaci dovedností a kompetencí osob/pracovníků, které jsou 

potřebné při vyrovnání se výzvám neustále se vyvíjející společnosti založené na znalostech, 

inovacích a ICT. Pilíř (9) Technologická připravenost: ukazatelem, jež reprezentuje kategorii 

technologická připravenost u tohoto faktoru, je ukazatel dostupnosti e-Government (e-G). 

Systém e-G se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy a jedná se o transformaci vnitřních 

a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií, tedy  

využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací  

s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování 

efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních 

služeb. e-G tak podporuje informační společnost založenou na znalostech a inovacích 

prostřednictvím využívání ICT a je nástrojem, který za využití moderních technologií může 

maximálně zjednodušit život zákazníkům veřejné správy (občanům) a zároveň uspořit státu 

finanční prostředky spojené s vedením různých agend. 

Tabulka 4.11 Faktor 2 – Úroveň infrastruktury 

Faktor 2 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Úroveň 

infrastruktury 

1 ISLB Income, saving and lending/borrowing (2) 

2 AU Accessiblity to universities (6) 

3 ATP Air transport of passengers (3) 

4 MTLM Motorway transport - length of motorways (3) 

5 RTLT Railway transport - length of tracks (3) 

6 EA E-government availability (9) 

7 ATF Air transport of freight (3) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 3 Zdravotní jevy v lidském životě a vzdělávání je tvořen ukazateli z kategorie  

pilířů (4) zdraví a (5) vzdělávání (viz tabulka 4.12). Pilíř (4) Zdraví: Tato kategorie je 

zastoupena ukazatelem nemocniční lůžka. Jedná se o celkový počet všech nemocničních 

lůžek, která jsou pravidelně udržována, obsazována a jsou okamžitě k dispozici pro péči  

o přijaté pacienty. Tento ukazatel tedy vypovídá o dostupnosti zdravotní péče v nemocnicích, 

resp. o možnosti být přijat k léčení v nemocnici na určitou dobu. Pilíř (5) Vzdělávání: tato 

kategorie je v rámci faktoru zastoupena ukazatelem celkové veřejné výdaje na primární 

vzdělávání. Celkové výdaje na vzdělávání obecně odrážejí význam, který společnost, 

jednotlivci a firmy vzdělávání přisuzují. Podíl výdajů na vzdělávání na celkových výdajích 

státu, firmy či rodiny poukazují fakticky na to, zda je vzdělávání považováno za prioritu či 

nikoli. Výdaje na vzdělávání představují investici s delší dobou návratnosti, návratnost této 
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investice se však obtížně propočítává vzhledem k obtížnosti kalkulace celkových přínosů této 

investice. O důležitosti výdajů na primární vzdělávání nemůže být pochyb vzhledem k jeho 

smysluplnosti. Primární vzdělávání je ucelenou a jasně definovanou fází orientovanou na 

kultivaci a osobní rozvoj dítěte, která zprostředkovává základní dovednosti a vytváří prvotní 

ucelený náhled na svět. Je nutné posilovat svébytnost a didaktickou specifičnost úrovně 

primární školy a zajistit, aby ji neohrožovaly např. požadavky na přijetí do vyššího stupně 

školy jednostranně orientované jen na výkon nebo jen na znalosti požadované osnovami 

vyučovacích předmětů. Primární vzdělávání vytváří základ pro celoživotní učení, formuje 

vztah ke vzdělávání vůbec, do značné míry rozhoduje o další motivaci dítěte a umožňuje 

zmírnit nerovnosti sociálního a kulturního prostředí rodiny.  

Tabulka 4.12 Faktor 3 – Zdravotní jevy v lidském životě a vzdělávání 

Faktor 3 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Zdravotní jevy v lidském 

životě a vzdělávání 

1 HB Hospital beds (4) 

2 TPEPLE Total public expenditure at primary level of education (5) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 4 Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí je tvořen 

ukazateli z pilířů (2) makroekonomické stability, (3) infrastruktura, (4) zdraví a (5) vzdělávání 

(viz tabulka 4.13). Pilíř (2) Makroekonomická stabilita: tato kategorie je v rámci tohoto 

faktoru charakterizovaná ukazatelem harmonizovaný index spotřebitelských cen, jež byl  

v Evropské unii zaveden jako reakce na potřebu vytvořit srovnatelný index spotřebitelských 

cen napříč všemi členskými státy EU, aby bylo možné změřit trendy inflace členských států 

EU jako kritérium vstupu do měnové unie. Pilíř (3) Infrastruktura: tato kategorie je 

zastoupena objemem osobní dopravy. Doprava patří mezi základní potřeby lidstva, především 

díky rozdílnému potenciálu krajin světa (lidé nenacházejí ve svém okolí všechno to, co 

potřebují k životu a jsou tedy nuceni přemisťovat své hmotné statky i sebe sami).  

V současnosti je doprava řazena také mezi stěžejní odvětví ekonomiky, kde působí především 

jako integrující faktor. Díky dopravě obecně stoupá využitelnost potenciálu krajiny. Pomocí 

dopravních cest lze přemisťovat a přepravovat lidi, hmotu, energii a informace. Vlastní 

přemisťování je podmíněno existencí vazeb – výrobních, distribučních, pracovních, 

informačních, mezilidských apod. Problémové je zařazení dopravy do konkrétní ekonomické 

sféry. Nezařazuje se do jedné sféry lidské činnosti, ale osobní doprava patří do sféry služeb 

(terciární sféra; většinou se do této skupiny řadí jen osobní doprava pro soukromé účely, která 

neslouží k výdělečné činnosti a která je prováděna pomocí prostředků v osobním vlastnictví)  

a nákladní doprava spadá do sféry výrobní (sekundární). Pilíř (4) Zdraví: tato kategorie je 
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zastoupena ukazatelem očekávaná zdravá délka života. Ukazatele zdraví populace se pomalu 

zařazují i mezi základní ukazatele charakterizující celkovou vyspělost zemí, což dokládá  

i zařazení ukazatele zdravé délky života mezi evropské strukturální ukazatele. Údaje o délce 

života prožité ve zdraví (nebo též „průměrná délka života bez postižení“) uvádějí průměrný 

počet let, které osoby určitého věku podle statistik prožijí bez postižení. Tento ukazatel se 

používá ke sledování zdraví jako činitele ovlivňujícího produktivitu, k definici pojmu kvality 

života, k měření zaměstnatelnosti starších pracovníků, ke sledování pokroku dosaženého  

v oblasti kvality a udržitelnosti zdravotní péče. Pilíř (5) Vzdělávání: Vzdělaná populace je 

základním předpokladem ekonomického a sociálního rozvoje každé země, ať už  

v současnosti, nebo v budoucnosti. Vlády jednotlivých zemí proto mají zájem na širokém 

přístupu obyvatel ke vzdělávání a na široké škále vzdělávacích příležitostí pro děti i dospělé. 

Programy pro výchovu a vzdělávání malých dětí a předškolní programy připravují děti na 

primární vzdělávání a mohou poskytnout pomoc v boji proti jazykovému nebo sociálnímu 

znevýhodnění, a poskytují příležitost rozvíjet zkušenosti a znalosti získané doma. Primární  

a sekundární vzdělávání pokládá základy pro širokou škálu schopností a připravuje mladé lidi 

k dalšímu vzdělávání a k životu právoplatných a produktivních členů společnosti.  

Tabulka 4.13 Faktor 4 – Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí 

Faktor 4 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Trendy inflace, doprava, životní 

styl, výkon vzdělávacích institucí 

1 HICP Harmonised index of consumer prices (2) 

2 MSTEG 
Mathematics, science and technology enrolments 

and graduates (5) 

3 HLE Healthy life expectancy (4) 

4 VPT Volume of passenger transport (3) 

5 PEE Participants in early education (5) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 5 Účast na vzdělávání je tvořen ukazateli z kategorie pilířů (5) a (6) vzdělávání  

(viz tabulka 4.14). Pilíře (5) a (6) Vzdělávání: kategorie vzdělávání je v tomto faktoru 

zastoupena ukazatelem počtu osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu. 

Členské státy EU uplatňují (zejména z impulsu Strategie Evropa 2020) reformy a strategie 

proti předčasnému ukončování školní docházky, současně se však musí snažit ulehčit přístup  

k vysokoškolskému vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu. Jestliže se podaří poskytnout mladým 

lidem správné znalosti a profesní kvalifikaci, ekonomice státu to pomůže v boji  

s nezaměstnaností mládeže, při překonávání krize, a bude tak možné maximálně využít 

příležitostí, které vytváří znalostní ekonomika. Pro dlouhodobý úspěch jsou podstatné 

investice do vzdělávání a odborné přípravy: bez náležitého financování nebude moci žádný 

stát slavit úspěch v globálním boji o růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Další 
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ukazatel právě tento fakt potvrzuje a vypovídá o účasti v terciárním vzdělávání. Terciární 

vzdělávání poskytuje možnosti pro získání pokročilých znalostí, dovedností a kvalifikace buď 

ihned po škole, nebo později. Tato kategorie je dále zastoupena ukazatelem finanční pomoc 

studentům. Problematika nerovností ve finančních zdrojích v přístupu k vysokoškolskému 

studiu je stěžejním tématem posledních let. Při studiu na vysoké škole vznikají pro studenty 

náklady na bydlení, dopravu, stravování, učební pomůcky, studijní literaturu, poplatky za 

informační a další služby atd. Výše životních nákladů studenta je přitom závislá na tom, zda 

student žije v domácnosti rodičů, s partnerem nebo sám. Dnešní systém finanční podpory 

vysokoškolských studentů je však nedostatečný. Vysoké školy musí být otevřeny skutečně 

všem, kdo mají dostatečné schopnosti, aby zvládli studium. Tento ukazatel rovněž souvisí  

s výdaji na terciární vzdělávání. Výdaje na vzdělávání mohou přispět k podpoře 

hospodářského růstu, zvýšení produktivity, přispívají k osobnímu a sociálnímu rozvoji lidí,  

a měly by přispívat ke snižování sociálních nerovností. Podíl celkových finančních zdrojů 

určených na vzdělání je jedním z klíčových rozhodnutí učiněných vládami v jednotlivých 

zemích EU. V podobném duchu musí rozhodovat také studenti a jejich rodiny o finančních 

zdrojích, které budou vyčleněny pro vzdělávání. Kategorie vzdělávání je v rámci tohoto 

faktoru charakterizována také ukazatelem počet žáků na počet učitelů. Menší třídy jsou ku 

prospěchu všem žákům, protože ze strany učitelů je jim věnována individuální pozornost, což 

se odráží v jejich schopnosti učit se, přístupu k učení a vzdělávání se, na studijních výsledcích 

a má významný dopad na jejich participaci na dalším vzdělávání. 

Tabulka 4.14 Faktor 5 – Účast na vzdělávání 

Faktor 5 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Účast na vzdělávání 

1 ELET Early leavers from education and training (6) 

2 PHE Participation in higher education (6) 

3 FAS Financial aid to students (5) 

4 PTR Pupils to teachers ratio (5) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 6 Civilizační choroby je tvořen ukazateli z kategorie pilířů (4) zdraví (viz 

tabulka 4.15). Pilíř (4) Zdraví: Kategorie zdraví je v tomto faktoru zastoupena ukazateli úmrtí 

způsobených srdečním selháním a míra sebevražd. Úmrtí způsobená srdečním selháním se 

dnes z velké části řadí k civilizačním chorobám, jež jsou důsledkem moderního životního 

stylu, resp. příčinou vzniku civilizačních chorob je výrazný rozvoj průmyslu a nezdravý styl 

života spojený s nadměrným a trvalým stresem, a v současnosti i se společenskou nejistotou 

způsobenou ekonomickou krizí. Stoupající trend v číslech sebevražd souvisí nejen s osobními 

problémy, ale v nemalé výši také s beznadějí spojenou s politickou situací v mnoha zemích 
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nebo ekonomickou krizí. Nejen recese je synonymem krize. Kromě ekonomických indikátorů 

se ekonomický propad silně podepisuje i na duševním zdraví obyvatel, jelikož lidé žijící  

v nejistotě trpí depresemi, úzkostmi, poruchami spánku a psychickými problémy, jež mohou 

vyústit až následně v rostoucí počet sebevražd. Krize má tak devastující vliv na společnost ve 

všech aspektech, a i v sociálněekonomické oblasti má svůj projev.  

Tabulka 4.15 Faktor 6 – Civilizační choroby 

Faktor 6 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Civilizační choroby 
1 HDDR Heart disease death rate (4) 

2 SDR Suicide death rate (4) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktory výstupů 

Faktor 1 Trh práce a ekonomická výkonnost je tvořen ukazateli z pilířů (7) efektivnost 

trhu práce, (8) velikost trhu, (10) vyspělost podnikatelského prostředí a (11) inovace  

(viz tabulka 4.16). Obecně se jedná o faktor, jenž je naplněn ukazateli, které jsou jedny  

z nejrozšířenějších v oblasti hodnocení výkonnosti ekonomiky a klíčovým předpokladem 

zvyšování ekonomické úrovně státu a životní úrovně občanů. Hodnocení životní úrovně 

obyvatel je velmi náročné, rozhoduje zde řada aspektů. V zemích s prosperující ekonomikou 

se však žije většině obyvatel lépe než v zemích se stagnující či neprosperující ekonomikou. 

Bez růstu produktivity práce není možné systematické zlepšování ekonomických podmínek 

života obyvatel. O tempu rozvoje ekonomiky přitom rozhodují hlavně přiměřeně vysoká 

úroveň lidského kapitálu a vnitřní podmínky hospodaření ve státě. Konkurenceschopnost 

vyspělých zemí je tak založena na efektivnosti hospodářských aktivit, technologickém 

pokroku a kvalitě lidských zdrojů. Pilíř (7) Efektivnost trhu práce: údaje týkající se 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti jsou význačným faktorem ovlivňujícím národní 

konkurenceschopnost a mají významný dopad na ekonomický vývoj státu a sociální situaci ve 

společnosti. Zaměstnanost je klíčovým faktorem společenského zařazení, a to nikoli jen proto, 

že zvyšuje disponibilní příjem, ale i proto, že může podpořit společenské zařazení jako takové 

a osobní postup v profesní kariéře. Z pohledu nabídkové strany trhu práce  

a konkurenceschopnosti ekonomiky jsou dvěma klíčovými faktory vzdělanostní struktura  

a mobilita trhu práce. Pouze vzdělaná a mobilní pracovní síla může pozitivním způsobem 

ovlivnit hospodářský růst dané země. Poptávka po práci je závislá především na produktivitě 

práce, pracovních nákladech (včetně zdanění práce), struktuře ekonomiky nebo míře regulace 

pracovního trhu. Celková funkčnost či flexibilita pracovního trhu je z velké části dána jeho 

institucionálním rámcem. Klíčovými aspekty trhu práce jsou v současnosti především opatření 
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aktivní politiky zaměstnanosti vedoucí k tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst, 

zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků a větší investice do lidského kapitálu. Pilíř (8) 

Velikost trhu: hrubý domácí produkt je nejdůležitějším makroekonomickým agregátem, který 

se stal standardním měřítkem hospodářského pokroku, je tedy ukazatelem hospodářského 

výkonu a sociálního pokroku. Pilíř (10) Vyspělost podnikatelského prostředí: hrubá přidaná 

hodnota představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají institucionální jednotky  

z používání svých výrobních kapacit, avšak v této oblasti se má na mysli přidaná hodnota 

získána vzhledem k výrobě technologicky náročnějších a sofistikovanějších produktů. Pilíř 

(11) Inovace: součástí tohoto faktoru jsou ukazatele lidských zdrojů ve vědeckých  

a technologických odvětvích, tedy znalostně náročných odvětvích. Lidské zdroje jsou často 

označovány za největší bohatství společnosti. Aby tuto roli mohly skutečně naplnit, musí se 

jednat o lidské zdroje vzdělané a flexibilní, které splňují nároky kladené na ně ekonomikou 

založenou na znalostech. Zvyšující se podíl technologicky a znalostně náročných odvětví je 

důkazem přechodu ekonomiky na ekonomiku založenou na znalostech. Předpokladem je 

především rozvoj vědy a výzkumu a přenášení těchto poznatků do praxe, který není možný 

bez náležitého finančního, materiálního a lidského vybavení.  

Tabulka 4.16 Faktor 1 – Trh práce a ekonomická výkonnost 

Faktor 1 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Trh práce a 

ekonomická 

výkonnost 

1 UR Unemployment rate (7) 

2 LtUR Long-term unemployment rate (7) 

3 MU Male unemployment (7) 

4 FU Female unemployment (7) 

5 ME Male employment (7) 

6 ER15 to 64 Employment rate (15 to 64 years) (7) 

7 GDP Gross domestic product (8) 

8 FE Female employment (7) 

9 GVA GVA in sophisticated sectors (NACE sectors J-K) (10) 

10 HRSTcore Human resources in Science and Technology - Core sectors (11) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 2 Inovace a znalostně orientovaná ekonomika je tvořen ukazateli z pilíře (11) 

inovace (viz tabulka 4.17). Pilíř (11) Inovace: tato oblast je naplněna ukazateli vypovídajícími  

o úrovni zaměstnanosti v technologicky a znalostně náročných odvětvích. Rozvinutost 

technologicky a znalostně náročných odvětví je v době globalizované světové ekonomiky  

a znalostně orientované ekonomiky, na níž se EU plně orientuje, důležitou charakteristikou 

ekonomické vyspělosti země. Jednou z charakteristik znalostních ekonomik je silné 

zastoupení odvětví vyznačujících se vysokou intenzitou výzkumu a vývoje v jejich 

ekonomické struktuře.  Do odvětví s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje jsou zahrnována 

právě jednak technologicky náročná odvětví zpracovatelského průmyslu a znalostně náročná 
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odvětví, jež jsou obojí součástí tohoto faktoru. I když je mezinárodně respektováno jednotné 

vymezení těchto odvětví, je zřejmé, že se tato odvětví v jednotlivých zemích mohou 

vyznačovat diametrálně odlišným zastoupením výzkumu a vývoje, tedy skutečnou 

technologickou a znalostní náročností. Avšak z vyšších podílů zaměstnanosti v těchto 

odvětvích na celkové zaměstnanosti nelze jednoznačně vyvozovat závěr, že jde o ekonomiku 

technologicky vyspělejší než je ekonomika vykazující nižší hodnoty. Proto je v rámci 

ukazatele zaměstnanosti analyzována i náročnost těchto odvětví na kvalifikačně náročné 

profese - dle typu zaměstnání, dle dosažené úrovně vzdělání zaměstnanců, dle pohlaví a dle 

sektorů národního hospodářství. Vzhledem k tomuto trendu a faktům, představují tato odvětví 

národního hospodářství důležitou složku ekonomiky jednotlivých zemí. HTI, ICT a BIO 

patenty: vyšší orientaci na inovace a konkurenceschopnou výrobu s vysokou přidanou 

hodnotou určuje i množství patentů, tedy výhradních práv k průmyslovému využití vynálezů, 

které subjekty dané ekonomiky přihlásí. 

Tabulka 4.17 Faktor 2 – Inovace a znalostně orientovaná ekonomika 

Faktor 2 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Inovace a 

znalostně 

orientovaná 

ekonomika 

1 ETKledu 
Employment in technology and knowledge-intensive sectors, by level of 

education (11) 

2 EiTakIS Employment in technology and knowledge-intensive sectors (11) 

3 ETKgen 
Employment in technology and knowledge-intensive sectors, by gender 

(11) 

4 ETKlocc 
Employment in technology and knowledge-intensive sectors, by type of 

occupation (11) 

5 HTI High-tech patent applications to the EPO (11) 

6 ICT ICT patent applications to the EPO (11) 

7 BIO Biotechnology patent applications to the EPO (11) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Faktor 3 Lidské zdroje a inovační potenciál je tvořen ukazateli z pilířů (7) efektivnost 

trhu práce, (8) velikost trhu, (10) vyspělost podnikatelského prostředí a (11) inovace (viz 

tabulka 4.18). Vývoj ukazatelů tohoto faktoru je spojen s úrovní investic do výzkumu  

a vývoje, orientací výdajů do odvětví s pravděpodobností vysokého růstu produktivity a se 

schopností tvořit a vstřebávat nové technologie více založené na znalostech. Podstatným 

předpokladem ekonomické výkonnosti státu je úroveň celkové produktivity práce, míra 

podnikatelské a inovační aktivity jednotlivců, aktivita podnikatelských subjektů a veřejné 

správy. Propojenost a tedy i důležitost tohoto faktoru s faktory ostatními je tak zřejmá. 

Dlouhodobě udržitelný hospodářský růst je základní podmínkou zvyšování ekonomické 

úrovně a konvergence k vyspělejším zemím. Rozdíly růstové výkonnosti mezi zeměmi mohou 

být značné a přetrvávající v čase. Pilíř (7) Efektivnost trhu práce: veřejné výdaje na politiky 

trhu práce jsou omezeny na veřejné intervence, které se výlučně zaměřují na skupiny lidí  
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s obtížemi na trhu práce: nezaměstnané, zaměstnané ohrožené nedobrovolnou ztrátou 

zaměstnání a ekonomicky neaktivní občany, kteří by rádi vstoupili na trh práce. Tyto výdaje 

jsou důležité zejména z toho důvodu, že efektivní fungování trhu práce je jedním ze 

základních předpokladů pro schopnost ekonomiky dosahovat dlouhodobého hospodářského 

růstu a zvyšovat svůj potenciál. Hrozbou pro technologicky a znalostně náročná odvětví  

a s tím i související oblast výzkumu, vývoje a inovací může být na poli trhu práce nízký zájem 

o technické a přírodovědné obory (může znamenat závislost na dovozu kvalifikované 

pracovní síly) a rozvoj systému vzdělávání bez dostatečné orientace na technické obory, což 

může přispět k zaostávání za potřebami globalizované a znalostně orientované ekonomiky. 

Analogicky vůči HDP, lze přistoupit k významu ukazatele produktivity práce, která vyjadřuje, 

jakou produkci vytvořilo ekonomicky aktivní obyvatelstvo, resp. zaměstnané osoby  

v národním hospodářství. Ukazatel produktivity práce na zaměstnanou osobu velmi úzce 

souvisí s ukazatelem míry zaměstnanosti, jelikož se oba dva vztahují k trhu práce. Pracovní 

trh musí mít možnost přesunout pracovníky z jedné činnosti ke druhé flexibilně, rychle a za 

nízkou cenu, a umožnit tak mzdové fluktuace bez větších sociálních rozvratů. Co se týče 

samotných výrobních faktorů, jsou rozlišovány příspěvky růstu vstupů a růstu souhrnné 

produktivity výrobních faktorů. Možnosti zvyšování množství vstupů jsou fyzicky omezeny, 

hlavním zdrojem dlouhodobého růstu je tak především růst produktivity. Faktory růstu se 

však mohou lišit mezi zeměmi i v čase, lze je ovlivnit i (účinně prováděnou) hospodářskou 

politikou. Pilíř (8) Velikost trhu: součástí tohoto faktoru ukazatel náhrady zaměstnancům, jež 

je definován jako celková odměna (peněžní nebo naturální) placená zaměstnavatelem 

zaměstnanci za práci jím odvedenou. V prostředí znalostně orientované ekonomiky být 

kvalifikovaným pracovníkem přináší výhodu vysokých příjmů (tj. návratnost investic do 

vzdělání je jednoznačně pozitivní), jakož i práci na vysoce kvalifikovaných místech  

a v technologicky a znalostně náročných odvětvích, a v sofistikovaných sektorech národního 

hospodářství, což ukazuje na význam lidského kapitálu pro zaměstnání a kariérní šance. Tento 

ukazatel je tak významným determinantem zaměstnanosti v oborech vyžadujících vysokou 

úroveň znalostí. Pro zachycení blahobytu obyvatelstva jednotlivých zemí bývá sledován čistý 

disponibilní důchod domácností. Disponibilní důchod domácností je výsledkem druhotného 

přerozdělení prvotních důchodů, kde důležitou roli hrají na straně zdrojů sociální dávky 

(zejména dávky důchodového zabezpečení, ale rovněž dávky státní sociální podpory, 

nemocenské dávky a podpory v nezaměstnanosti) a na straně užití běžné daně (daně z příjmu 

fyzických osob a majetkové daně) a sociální příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů 

(zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnanci a zaměstnavateli). Pilíř (10) Vyspělost 
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podnikatelského prostředí: tato oblast je naplněna ukazatelem vypovídajícím o úrovni 

zaměstnanosti v sofistikovaných sektorech národního hospodářství. Jak již bylo zmíněno 

výše, v současnosti je rozvinutost technologicky a znalostně náročných odvětví majících 

vysoké požadavky na vzdělanostní úroveň zaměstnaných osob velmi důležitým znakem 

vyspělosti země. Zvyšující se podíl technologicky a znalostně náročných odvětví je důkazem 

přechodu ekonomiky na ekonomiku založenou na znalostech. Pilíř (11) Inovace: Součástí 

tohoto faktoru jsou ukazatele vypovídající o patentových přihláškách. Patentová složka 

faktoru zohledňuje vynálezy, které využívají poznatky získané díky investicím do výzkumu, 

vývoje a inovací, a které lze přeměnit na úspěšné technologie. Podobně poskytují ukazatele 

míry zaměstnanosti v technologicky a znalostně náročných odvětvích, a v sofistikovaných 

sektorech národního hospodářství vyžadující vysokou úroveň znalostí, informace o zaměření 

hospodářství na produkci zboží a služeb s přidanou hodnotou spočívající v inovacích. Výdaje 

na výzkum a vývoj: v každé publikaci věnující se konkurenční schopnosti země patří mezi 

klíčové ukazatele výdaje vynaložené na výzkum a vývoj. Jedná se o celkové výdaje veřejné  

i privátní sféry směřované do oblasti výzkumu a vývoje vztažené k HDP dané ekonomiky. 

Čím vyšší jsou tyto výdaje, tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro růst konkurenční 

schopnosti země a posílení jejího inovačního potenciálu. Lidské zdroje jsou často označovány 

za největší bohatství společnosti, avšak aby tuto roli mohly skutečně naplnit, musí se jednat  

o lidské zdroje vzdělané a flexibilní, které splňují nároky kladené znalostní ekonomikou. 

Tabulka 4.18 Faktor 3 – Lidské zdroje a inovační potenciál 

Faktor 3 Počet Ukazatele Popis ukazatelů/pilíř 

Lidské zdroje 

a inovační 

potenciál 

1 CoE Compensation of employees (8) 

2 EiSS Employment in sophisticated sectors (NACE sectors J-K) (10) 

3 TPAp Total patent applications (11) 

4 EPO Patent applications to the EPO (11) 

5 PEoLMP Public expenditure on labour market policies (7) 

6 DI Disposable income (8) 

7 GERD Total intramural R&D expenditure (11) 

8 HRST Human resources in science and technology (11) 

9 LP Labour productivity (7) 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Posledním krokem FA je výpočet faktorových skóre, vyjadřujících míru působení 

konkrétních faktorů v jednotlivých členských státech EU. Hodnoty faktorových skóre pro 

vstupy a výstupy za jednotlivé země jsou pro potřeby této práce vůbec nejdůležitějším 

výstupem FA, jelikož jsou vstupními proměnnými pro měření produktivity metodou DEA. 

Avšak vzhledem k tomu, že jsou tato faktorová skóre vstupními ukazateli metody DEA, musí 

být splněna základní kritéria pro tuto metodu: 
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 kladná povaha vstupních proměnných (jak vstupů, tak výstupů), 

 vztah mezi počtem hodnocených jednotek a počtem vstupních ukazatelů analýzy. 

V případě druhého kritéria (viz rovnice (3.6)) je podmínka splněna, jelikož počet 

hodnocených jednotek je 28 členských států EU a počet vstupních proměnných je tvořen šesti 

faktory vstupů a třemi výstupů dohromady, tj. celkem 9 ukazatelů analýzy. Tím pádem počet 

hodnocených jednotek je třikrát vyšší než počet vstupních proměnných analýzy (4.1): 

 28 3(6 3) 3(9).    (4.1) 

V případě prvního kritéria podmínka splněna není, jelikož některá faktorová skóre 

dosahují v případě některých členských států EU záporných hodnot. Z tohoto důvodu bylo 

nutné transformovat všechna faktorová skóre do kladných hodnot, tím, že byla posunuta 

hodnotová stupnice faktorových skóre vstupů i výstupů všech hodnocených zemí napříč 

celým referenčním obdobím 2000-2012, pro které byly faktory vypočítány. V prvním kroku 

byla stanovena minimální hodnota každého faktorového skóre ze šesti faktorů vstupů pro celé 

období 2000-2012, z těchto hodnot byla vybrána ta nejmenší (nejvíce záporná), což bylo 

v případě pátého faktoru vstupů, tj. MIN (FAi5) = -2,946. Stejný postup byl realizován 

v případě výstupů, tzn., byla stanovena minimální hodnota každého faktorového skóre ze tří 

faktorů výstupů pro období 2000-2012, a z těchto hodnot byla vybrána ta nejmenší, což bylo 

v případě prvního faktoru výstupů, tj. MIN (FAo1) = -3,012. Z těchto dvou minimálních 

hodnot byla vybrána pro stanovení hodnoty transformace ta nejnižsí hodnota (-3,012), k níž 

byla stanovena hodnota transformace jako nejbližší nejvyšší celé číslo v absolutní hodnotě, tj. 

4,000 (viz tabulka 4.19). Aby byl zajištěn stejný posun do kladných hodnot v případě vstupů a 

výstupů, byla tato hodnota 4,000 přičtena ke všem hodnotám faktorových skóre (tedy k těm 

kladným i záporným) pro vstupy i výstupy ve všech letech období 2000-2012. Touto 

transformací je splněna podmínka kladné povahy vstupních proměnných pro metodu DEA. 

Vzhledem k rozsahu práce jsou tabulky transformovaných faktorových skóre pro vstupy  

a výstupy, jež jsou vstupními proměnnými metody DEA, součástí přílohy 6. 

Tabulka 4.19 Minima faktorů vstupů a výstupů a stanovené transformační hodnoty 

Faktory vstupů FAi1 FAi2 FAi3 FAi4 FAi5 FAi6 

MIN 2000-2012 -2,554 -1,115 -2,072 -2,326 -2,946 -0,931 

Maximální MIN -2,946 
     

Faktory výstupů FAo1 FAo2 FAo3    

MIN 2000-2012 -3,012 -1,823 -2,316    

Maximální MIN -3,012      

Transformační hodnota společná pro vstupy a výstupy období 2000-2012 4,000 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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4.2. Hodnocení produktivity a míry efektivity členských států Evropské 

unie prostřednictvím metody analýzy obalu dat 

Následná analýza produktivity a efektivity členských států EU je založena na stanovené 

hypotéze, u níž se předpokládá, že území s vyšší mírou produktivity má lepší předpoklady pro 

dosažení vyšší míry konkurenceschopnosti, tzn., že disponuje určitou konkurenční výhodou 

oproti ostatním územím, resp. je schopno lépe a efektivněji tyto své konkurenční výhody 

využít. Tato hypotéza je postavena na předpokladu, že nové členské státy EU (země EU13) 

jsou hlavním příjemcem integračního procesu a nejvíce tak čerpají výhod z členství v tomto 

integračním uskupení, a z tohoto důvodu vykazují srovnatelnou míru produktivity jako 

původní vyspělé členské státy EU (země EU15), a dochází tak k přibližování úrovní 

konkurenceschopnosti mezi těmito dvěma skupinami států, tj. ke konvergenci nových vůči 

původním zemím. Tento předpoklad je postaven na faktu, že EU je se svými 28 členskými 

státy velice rozmanitým politickým uskupením ať už z hlediska národnostního, kulturního či 

hospodářského. Proto není divu, že jsou jednotlivé ekonomiky na rozdílných úrovních 

ekonomického rozvoje. Dle WEF je celkem 20 členských států zařazeno do kategorie 

ekonomik tažených inovacemi, kam spadá Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, 

Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Irsko, Portugalsko, Rakousko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. V druhé, přechodové fázi 

ekonomik taženými investicemi se nacházejí Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Polsko. 

Nejníže, v ekonomikách tažených výrobními faktory, se vyskytují nejnovější členské státy EU, 

tj. Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko (WEF, 2013). Každá z těchto etap ekonomického 

rozvoje států je charakterizována určitým typem konkurenčních výhod, které se liší  

a vzhledem k tomu, co je považováno za silnou stránkou v počátcích, může být postupem 

času bráno jako slabina a určitá překážka konkurenceschopnosti. Je důležité zmínit, že etapy 

se mohou překrývat a vývoj ekonomiky může probíhat oběma směry. V této části práce je 

proto hodnocen vývoj produktivity členských států EU v referenčním období 2000-2012  

a zkoumáno, zda se produktivita členských států EU v tomto období zvyšovala, snižovala či 

neměnila a jakými vztahy se tyto země vyznačovaly vůči sobě v oblasti konkurenční výhody 

založené na efektivitě využívání zdrojů a jejich optimální alokaci k produkci výstupů. 
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4.2.1. Intepretace výsledků OO MPI CRS v období 2000-2004 

Časová perioda analýzy je rozdělena na období 2000-2004, tedy růstové období, kdy 

počáteční rok 2000 je rokem, kdy již všechny členské státy EU byly nějakým způsobem 

začleněny do evropského integračního procesu (blíže viz kapitola 3.2.2). Rok 2004 je 

milníkem vzhledem k doposud největšímu rozšíření EU, jak je uvedeno v kapitole 3.2.1. Pro 

analýzu produktivity hodnocených zemí je použit OO MPI CRS (model 3.13), který vyjadřuje 

změnu produktivity země mezi dvěma časovými obdobími, tj. mezi roky 2000 a 2004. 

Celkové hodnocení národní produktivity, resp. efektivních změn mezi roky 2000 a 2004 

souhrnně pro komparaci všech členských států EU je zobrazeno v tabulce 4.20, a to včetně 

pořadí zemí dle výsledných hodnot OO MPI CRS. Jak je z tabulky patrné, v období 2000-

2004 zaznamenalo zlepšení produktivity 19 z 28 hodnocených zemí, přičemž devět z těchto 

zemí je ze skupiny EU13 a deset ze skupiny zemí EU15. Na první pozici se umístilo 

Chorvatsko, jež zaznamenalo hodnotu OO MI CRS na úrovni 1,165 a ve sledovaných letech 

dosáhlo nejvyššího zlepšení a představuje tak extrémni proměnnou ve sledovaném souboru. 

Jedna z nejméně rozvinutých a konkurenceschopných evropských zemí (ekonomika tažená 

výrobními faktory) tak dosahuje nejlepších výsledků v komparaci s ostatními evropskými 

zeměmi. Tímto je také potvrzena skutečnost, že nové členské státy EU jsou hlavním 

příjemcem integračního procesu a nejvíce tak čerpají výhod z členství v tomto integračním 

uskupení, v případě Chorvatska se v období 2000-2004 jednalo zejména o čerpání finančních 

prostředků na rozvoj z programu CARDS.  

Další skupinu tvoří země, jež rovněž ve sledovaném období zaznamenaly zlepšení 

produktivity, jak je zjevné z tabulky 4.20 s ohledem na hodnoty OO MPI CRS v intervalu 

hodnot <1,000; 1,100>, tím pádem tato jejich úroveň zlepšení již byla nižší. Tato skupina je 

tvořena deseti zeměmi EU15 (uvedené v pořadí dle produktivity Itálie, Španělsko, Francie, 

Velká Británie, Řecko, Belgie, Německo, Dánsko, Finsko a Švédsko) a osmi zeměmi EU13 

(uvedené v pořadí dle produktivity Polsko, Lotyšsko, Slovinsko, Maďarsko, Bulharsko, 

Rumunsko, Česká republika a Litva), dalo by se tedy říci, že zastoupení nových a původních 

členských států je víceméně vyrovnané. Co je však důležité, je se podívat na hodnoty OO MPI 

CRS těchto zemí a jejich pořadí v této skupině, přičemž z uvedené tabulky je zřejmé 

pravidelné střídaní pozic mezi zeměmi EU15 a EU13. Tento vývoj potvrzuje nejen zlepšování 

produktivity nových členských států EU, ale i původních zemí, jež samozřejmě rovněž těží 

z integračního procesu a z prohlubování vztahů s dalšími zeměmi, zejména v oblasti 

hospodářské ve směru uvolňování obchodních bariér na obou stranách. I země EU15 tak těží 
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ze svého členství v EU a zaznamenávají tento vývoj i díky čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU (ERDF, ESF) a Fondu soudržnosti, díky čemuž jsou zejména 

středomořské země zařazeny do kategorie efektivních ekonomik. Co se týče vývoje zemí 

EU13 patřících do skupiny efektivních ekonomik zaznamenávající mírné zpoždění v období 

2000-2004, nachází se zde většina, tedy osm z celkových 13 nových členských států EU, což 

potvrzuje, stejně jako v případě Chorvatska, pozitivní vliv integračního procesu na jejich 

ekonomiky. Co je důležité zmínit je, že šest z těchto osmi zemí, spadá do kategorie ekonomik 

tažených výrobními faktory (Bulharsko a Rumunsko) či investicemi (Polsko, Lotyšsko, 

Maďarsko a Litva) a tyto státy vzhledem ke stádiu hospodářského rozvoje země tedy 

zaznamenaly v daném období rychlejší vývoj přibližování úrovně národní 

konkurenceschopnosti vůči zemím EU15. Zbývající dvě země EU13, Slovinsko a Česká 

republika, spadají dle WEF do ekonomik tažených inovacemi. Vzhledem k úrovni svého 

rozvoje, kdy na počátku integračního procesu byly považovány za nejvíce rozvinuté ze zemí 

EU13, díky uvolňování obchodních bariér a napojení na země EU15 (u Slovinska zejména na 

Rakousko a Itálii a u České republiky zejména na Německo) a čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů EU (ERDF, ESF) a Fondu soudržnosti, je u těchto zemí také 

zaznamenáno zvýšení národní produktivity v období 2000-2004. 

Poslední skupinou jsou země, které zaznamenaly ve sledovaném období 2000-2004 

zhoršení jejich národní produktivity. Z tabulky 4.20 je zřejmé, že hodnoty OO MPI CRS 

těchto zemí se pohybují v intervalu hodnot menším než 1,000 (resp. <0,000; 0,999>), jelikož 

se však všechny hodnoty pohybují v intervalu <0,900; 0,999> je možné konstatovat, že tyto 

země dosáhly v úrovni produktivity mírného zhoršení. Tato skupina je tvořena celkem devíti 

členskými státy EU, z toho je pět zemí EU15 (uvedené v pořadí dle produktivity Rakousko, 

Irsko, Portugalsko, Nizozemsko a Lucembursko) a čtyři země EU13 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Kypr, Slovensko, Estonsko a Malta). Je možné konstatovat, že i v této skupině je 

zastoupení nových a původních členských států víceméně vyrovnané. Všechny země EU15 

spadají do kategorie ekonomik poháněných inovacemi, avšak při komparaci let 2000-2004 

zaznamenaly tyto země mírné zhoršení národní produktivity, což v souhrnu všech 28 zemí 

potvrzuje předpokládanou skutečnost, že země EU13 jsou hlavním příjemcem integračního 

procesu a vykazují tak vyšší míru produktivity než nejvíce vyspělé země EU15, k nimž se řadí 

zejména Rakousko, Nizozemsko a Lucembursko. Irsko a Portugalsko se řadí k méně 

vyspělým zemím EU15 jelikož jsou kromě Řecka a Španělska jedinými původními členskými 

státy EU, jež měly v daném období nárok na čerpání finančních prostředků z Fondu 
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soudržnosti41, a to s ohledem na velikost hrubého národního důchodu/obyv. měřeného paritou 

kupní síly, jež nesmí přesáhnout 90 % průměru EU ve složení EU odpovídajícímu danému 

programovacímu období. Ze zemí EU13 spadá pouze Estonsko do kategorie ekonomik 

poháněných investicemi, zbývající tři země, tj. Kypr, Slovensko a Malta se řadí do kategorie 

ekonomik poháněných inovacemi, avšak s ohledem zejména na kritérium velikosti trhu a také 

na výši finančních prostředků čerpaných v rámci předvstupní pomoci na rozvoj, byly tyto 

země zařazeny do kategorie zemí s mírným zhoršením úrovně národní produktivity. Pro 

všechny hodnocené země v období 2000-2004 jsou hodnoty OO MPI CRS navíc zvýrazněny 

prostřednictvím funkce podmíněného formátování, díky čemuž je snadné rozpoznat rozdíly 

v hodnotách indexu. Čím lepší byly změny národní produktivity, tím více je příslušná hodnota 

zvýrazněna tmavším odstínem zelené barvy. Čím horší byly změny národní produktivity, tím 

více je příslušná hodnota zvýrazněna tmavším odstínem červené barvy.  

Tabulka 4.20 Hodnoty OO MPI CRS pro EU28 v období 2000-2004 

NUTS OO MPI CRS TEC EFS EU Pořadí Země OO MPI CRS Změna 

BE 1,027 1,000 1,027 EU15 1 HR 1,165 ++ 

BG 1,018 1,000 1,018 EU13 2 PL 1,097 + 

CZ 1,003 0,995 1,008 EU13 3 IT 1,092 + 

DK 1,016 1,000 1,016 EU15 4 LV 1,087 + 

DE 1,018 1,000 1,018 EU15 5 ES 1,073 + 

EE 0,967 0,979 0,988 EU13 6 SI 1,069 + 

IE 0,984 1,000 0,984 EU15 7 HU 1,068 + 

EL 1,040 0,981 1,060 EU15 8 FR 1,053 + 

ES 1,073 1,000 1,073 EU15 9 UK 1,041 + 

FR 1,053 0,986 1,068 EU15 10 EL 1,040 + 

IT 1,092 1,000 1,092 EU15 11 BE 1,027 + 

CY 0,999 1,000 0,999 EU13 12 BG 1,018 + 

LV 1,087 1,029 1,056 EU13 12 DE 1,018 + 

LT 1,001 0,994 1,007 EU13 13 DK 1,016 + 

LU 0,916 1,000 0,916 EU15 14 RO 1,011 + 

HU 1,068 1,000 1,068 EU13 15 FI 1,007 + 

MT 0,957 1,000 0,957 EU13 16 SE 1,006 + 

NL 0,924 1,000 0,924 EU15 17 CZ 1,003 + 

AT 0,986 1,050 0,939 EU15 18 LT 1,001 + 

PL 1,097 1,000 1,097 EU13 19 CY 0,999 - 

PT 0,969 1,000 0,969 EU15 20 AT 0,986 - 

RO 1,011 1,000 1,011 EU13 21 IE 0,984 - 

SI 1,069 1,089 0,981 EU13 22 SK 0,976 - 

SK 0,976 1,000 0,976 EU13 23 PT 0,969 - 

FI 1,007 1,000 1,007 EU15 24 EE 0,967 - 

SE 1,006 1,000 1,006 EU15 25 MT 0,957 - 

UK 1,041 1,000 1,041 EU15 26 NL 0,924 - 

HR 1,165 1,104 1,056 EU13 27 LU 0,916 - 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

                                                           
41 V současnosti ze zemí EU15 má nárok na čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti jen Portugalsko, 

Řecko. Irsko a Španělsko již prostředky nečerpají. 
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Vývoj dílčích charakteristik OO MPI CRS, tj. změna technické a změna technologické 

efektivity, je zaznamenán na následujícím obrázku 4.4. Z tohoto obrázku jsou zjevné patrné 

rozdíly mezi hodnotami ECH a FS pro skupiny zemí EU15 a zemí EU13 v období 2000-2004. 

Na tomto místě je vhodné připomenout, že ECH značí relativní změnu efektivity 

hodnoceného státu v komparaci k ostatním hodnoceným státům, tzn. vzhledem k hranici 

produkčních/efektivních možností v daném období. Jedná se tak o změnu efektivity země vůči 

zbývajícím zemím v hodnoceném souboru, která je dána „odfiltrováním“ vlivu vnějších 

podmínek a měla by odrážet pouze změnu vlastní efektivity, jako kdyby vnější podmínky 

zůstaly nezměněny. Oproti tomu FS značí změnu hranice produkčních/efektivních možností 

jako výsledek technologického rozvoje mezi referenčním obdobím hodnocených let a jedná 

tak o změnu PPF, jež je vyvolána technologií a charakterizuje vnější podmínky. Produktivita 

země je tak dána technologií, tj. vnějšími podmínkami a vlastní efektivitou, tj. schopností 

dosahovat co nejlepších výsledků při daných vnějších podmínkách. Na základě hodnot obou 

dílčích charakteristik OO MPI CRS je možné členské státy EU rozčlenit do 4 kategorií, resp. 

kvadrantů:  

 I. kvadrant „Nízká úroveň FS, vysoká úroveň ECH“, 2 země: Slovinsko (FS = 

0,981; ECH = 1,069), Rakousko (FS = 0,939; ECH = 1,050). 

 II. kvadrant „Vysoká úroveň FS, vysoká úroveň ECH“, 2 země: Chorvatsko (FS 

= 1,056; ECH = 1,104), Lotyšsko (FS = 1,056; ECH = 1,087). 

 III. kvadrant „Nízká úroveň FS, nízká úroveň ECH“, 1 země: Estonsko (FS = 

0,988; ECH = 0,967). 

Na pomezí I. a III. kvadrantu se dále vyskytuje 7 zemí, jež mají hodnotu ECH = 

1,000, avšak hodnotu FS  1,000. Jedná se o: Kypr (FS = 0,999), Irsko (FS = 

0,984), Slovensko (FS = 0,976), Portugalsko (FS = 0,969), Malta (FS = 0,957), 

Nizozemsko (FS = 0,924), Lucembursko (FS = 0,916).  

 IV. kvadrant „Vysoká úroveň FS, nízká úroveň ECH“, 4 země: Francie (FS = 

1,068), Řecko (FS = 1,060), Česká republika (FS = 1,018), Litva (FS = 1,007). 

Na pomezí II. a VI. kvadrantu se vyskytuje 10 zemí, jež mají hodnotu ECH = 

1,000, avšak hodnotu FS  1,000. Jedná se o: Polsko (FS = 1,097), Itálii (FS = 

1,092), Španělsko (FS = 1,073), Maďarsko (FS = 1,068), Velkou Británii (FS = 

1,041), Bulharsko (FS = 1,018), Německo (FS = 1,018), Dánsko (FA = 1,016), 

Rumunsko (FS = 1,011), Finsko (1,007). 
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Obrázek 4.4 Scatter plot ECH-FS pro EU28 v období 2000-2004 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
 

4.2.2. Intepretace výsledků OO MPI CRS v období 2005-2008 

Časová perioda analýzy je rozdělena na období 2005-2008, tedy období růstové 

dynamiky a dalšího rozšíření EU (blíže viz kapitola 3.2.2). Pro analýzu produktivity v tomto 

období je opět využit OO MPI CRS (model 3.13). Celkové hodnocení národní produktivity 

všech členských států EU mezi roky 2005 a 2008 je zobrazeno v tabulce 4.21. Z tabulky je 

zřejmé, že, v období 2005-2008 zaznamenalo zlepšení produktivity 22 z 28 hodnocených zemí, 

jedná se tedy o nárůst zemí s kladnou efektivní změnou oproti období 2000-2004, přičemž 13 

ze skupiny zemí EU15 (uvedené v pořadí dle produktivity Nizozemsko, Španělsko, 

Lucembursko, Francie, Řecko, Rakousko, Dánsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Švédsko, 

Itálie a Irsko) a devět z těchto zemí je ze skupiny EU13 (uvedené v pořadí dle produktivity 

Belgie, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Litva, Malta, Česká republika, Kypr a Rumunsko). Na 

první pozici se umístilo Nizozemsko, následované Bulharskem, jež obsadilo druhé pozici  

a Španělskem, které se umístilo na třetí pozici. Vzhledem k hodnotám OO MPI CRS se jedná  

o země, které se mírou zlepšení své produktivity, pohybují dalece od ostatních zemí, jež 

I.  II.  

III.  IV.  
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rovněž zaznamenaly kladné hodnoty tohoto indexu. Zejména Nizozemsko představuje 

extrémní proměnnou v této skupině s ohledem na hodnotu OO MPI CRS v intervalu hodnot 

<1,300; 1,400>. Jedná se tak o zemi, jež ve srovnání s výsledkem období 2000-2004 

zaznamenala nejvyšší nárůst v produktivitě a v období 2005-2008 tak byla schopna nejlépe 

využít disponibilní zdroje k přeměně na výstupy, i s ohledem na vnější podmínky, kdy 

zaznamenala posun PPF směrem vzhůru. 

Další skupinu tvoří Bulharsko a Španělsko, jež rovněž ve sledovaném období 

zaznamenaly zlepšení produktivity s ohledem na hodnoty OO MPI CRS v intervalu hodnot 

<1,100; 1,200>, tím pádem tato jejich úroveň zlepšení již byla nižší v porovnání  

s Nizozemskem. Výsledek Bulharska odpovídá opět skutečnosti, že jedna z nejméně 

rozvinutých a konkurenceschopných evropských zemí (opět vzhledem k zařazení do kategorie 

ekonomik tažených výrobními faktory), dosahuje v komparaci s ostatními evropskými 

zeměmi jedny z nejlepších výsledků. Výsledek Bulharska však může být také dán faktem, že 

období 2005-2008 značí první roky členství Bulharska v EU, jež tak začalo čerpat výhody ze 

svého členství, čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti  

a vzhledem k úrovni své rozvinutosti zaznamenalo konvergenční trend nejen vůči původním 

zemím EU15, ale i vůči rozvinutějším zemím EU13. Výsledek Španělska jen potvrzuje  

pokračující kladný vývoj národní produktivity, jež země zaznamenala i v období 2000-2004. 

Další skupinu tvoří země, jež rovněž ve sledovaném období zaznamenaly zlepšení 

produktivity, jak je zjevné z tabulky 4.21, avšak tato jejich úroveň zlepšení již byla nižší 

s ohledem na hodnoty OO MPI CRS v intervalu hodnot <1,000; 1,100>. Tato skupina je 

tvořena 19 zeměmi, přičemž z toho je 11 zemí ze skupiny EU15 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Lucembursko, Francie, Řecko, Rakousko, Dánsko, Německo, Belgie, Velká 

Británie, Švédsko, Itálie a Irsko) a 8 zemí ze skupiny EU13 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Malta, Česká republika, Kypr a Rumunsko), dalo 

by se tedy říci, že zastoupení nových a původních členských států je víceméně vyrovnané, 

avšak ne již tak, jako v případě období 2000-2004. Je důležité ovšem přihlédnout k hodnotám 

OO MPI CRS jednotlivých zemí a zohlednit při hodnocení jejich pořadí v rámci této skupiny. 

Z uvedené tabulky je patrné, že opět dochází k pravidelnému střídaní pozic mezi zeměmi 

EU15 a EU13, což potvrzuje nejen zlepšování produktivity nových členských států EU, ale  

i původních zemí. Všechny země se však nyní v této skupině těší výhod z rozšíření EU z 15 

na 27 členských států (blíže viz kapitola 3.2.1). Díky těmto dvěma rozšířením došlo 

k odbourání mnoha ekonomických, technických a administrativních překážek doposud 
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bránících volnému pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, čímž došlo k prohloubení 

vzájemných vztahů.  

Poslední skupinou jsou země, které zaznamenaly ve sledovaném období 2005-2008 

zhoršení jejich národní produktivity, jak je zřejmé z tabulky 4.21, jelikož hodnoty OO MPI 

CRS těchto zemí se pohybují v intervalu menším než 1,000 (resp. <0,999; 0,000>). Do této 

skupiny spadá celkem šest zemí, přičemž u pěti z nich je možné konstatovat, že dosáhly  

v úrovni produktivity mírného zhoršení, jelikož se jejich hodnoty indexu pohybují v intervalu 

hodnot <0,999; 0,900>. Z těchto pěti zemí jsou dvě ze skupiny EU15 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Finsko a Portugalsko) a tři ze skupiny EU13 (uvedené v pořadí dle produktivity 

Maďarsko, Chorvatsko a Slovensko). Pouze u jedné země (Polsko) byly zaznamenány 

hodnoty indexu v intervalu hodnot <0,989; 0,800>, čímž se Polsko vyznačuje v období 2005-

2008 nejhorší úrovní národní produktivity a zaznamenalo již výraznější zhoršení, než ostatní 

země v rámci této skupiny. V období před globální ekonomickou krizí se polská ekonomika 

mohla pyšnit poměrně dynamickým růstem svého HDP přesahujícím 6 % ročně, ovšem 

globální krize po pádu Lehman Brothers v roce 2008 a propad vnější poptávky znamenal 

výrazné zpomalení polské ekonomiky. Co se týče zemí EU15, stejně jako v období 2000-2004 

se v této skupině nachází Portugalsko, avšak Finsko zaznamenalo mírný pokles produktivity 

oproti předcházejícímu období, v němž se však nacházelo na jednom z posledních míst ve 

skupině zemí zaznamenávajících mírné zlepšení produktivity. V případě Finska je tak možné 

konstatovat, že se jedná (s ohledem na hodnoty indexu) o mírné cyklické výkyvy, tedy 

krátkodobé kolísání ekonomiky okolo jejího dlouhodobého vývojového trendu, jelikož se 

Finsko obecně řadí k nejvíce konkurenceschopným zemím EU, avšak produktivita je zde 

chápána jako jeden z prostředků dosahování konkurenceschopnosti. Zbývající země ze 

skupiny EU13 zaznamenaly mírné zhoršení národní produktivity, což může být považováno 

do jisté míry za přechodný jev s ohledem na vyrovnávání se nárokům jednotného vnitřního 

trhu po přistoupení do EU v případě Maďarska a Slovenska. U Maďarska může být toto 

zhoršení již určitým náznakem budoucích hospodářských problémů a potřebných reforem. 

V případě Slovenska mohly být důvodem zhoršení produktivity realizované reformní kroky 

před vstupem do eurozóny, kam přistoupilo 1. ledna 2009.  

Pro všechny hodnocené země v období 2005-2008 jsou hodnoty OO MPI CRS 

opětovně zvýrazněny prostřednictvím funkce podmíněného formátování, díky čemuž je možné 

snadno rozpoznat rozdíly v hodnotách indexu. Čím lepší byly změny národní produktivity, 

tzn., čím vyšší byly hodnoty indexu, tím více je příslušná hodnota zvýrazněna tmavším 
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odstínem zelené barvy. Čím horší byly změny národní produktivity, tedy čím nižší byly 

hodnoty indexu, tím více je příslušná hodnota zvýrazněna tmavším odstínem červené barvy. 

Odstíny těchto dvou barev se následně přizpůsobují hodnotám indexu, a odpovídají tak 

přechodovým obdobím růstu či poklesu národní produktivity. 

Tabulka 4.21 Hodnoty OO MPI CRS pro EU28 v období 2005-2008 

NUTS OO MPI CRS TEC EFS EU Pořadí Země OO MPI CRS Změna 

BE 1,044 1,000 1,044 EU15 1 NL 1,308 ++++ 

BG 1,140 1,000 1,140 EU13 2 BG 1,140 ++ 

CZ 1,031 1,000 1,031 EU13 3 ES 1,112 ++ 

DK 1,045 1,000 1,045 EU15 4 LV 1,092 + 

DE 1,040 1,000 1,040 EU15 5 EE 1,082 + 

EE 1,082 1,024 1,057 EU13 6 LU 1,060 + 

IE 1,004 1,000 1,004 EU15 7 FR 1,059 + 

EL 1,057 1,077 0,982 EU15 7 SI 1,059 + 

ES 1,112 1,000 1,112 EU15 8 EL 1,057 + 

FR 1,059 1,000 1,059 EU15 8 AT 1,057 + 

IT 1,017 1,000 1,017 EU15 9 LT 1,055 + 

CY 1,025 1,000 1,025 EU13 10 DK 1,045 + 

LV 1,092 1,000 1,092 EU13 11 DE 1,040 + 

LT 1,055 1,054 1,001 EU13 12 BE 1,044 + 

LU 1,060 1,000 1,060 EU15 13 MT 1,036 + 

HU 0,987 1,000 0,987 EU13 14 UK 1,035 + 

MT 1,036 1,000 1,036 EU13 15 CZ 1,031 + 

NL 1,308 1,000 1,308 EU15 16 CY 1,025 + 

AT 1,057 1,000 1,057 EU15 17 SE 1,022 + 

PL 0,857 0,902 0,950 EU13 18 IT 1,017 + 

PT 0,912 1,000 0,912 EU15 19 RO 1,010 + 

RO 1,010 1,000 1,010 EU13 20 IE 1,004 + 

SI 1,059 1,000 1,059 EU13 21 HU 0,987 - 

SK 0,954 1,000 0,954 EU13 22 FI 0,961 - 

FI 0,961 1,000 0,961 EU15 23 HR 0,957 - 

SE 1,022 1,000 1,022 EU15 24 SK 0,954 - 

UK 1,035 1,000 1,035 EU15 25 PT 0,912 - 

HR 0,957 1,000 0,957 EU13 26 PL 0,857 -- 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Vývoj dílčích charakteristik OO MPI CRS, tj. změna technické a změna technologické 

efektivity, je opět zaznamenán na obrázku 4.5, kdy jsou země zařazeny do čtyř kvadrantů dle 

hodnot ECH a FS v období 2005-2008, tj.:  

 I. kvadrant „Nízká úroveň FS, vysoká úroveň ECH“, 1 země: Řecko (FS = 

0,982; ECH = 1,077). 

 II. kvadrant „Vysoká úroveň FS, vysoká úroveň ECH“, 2 země: Estonsko (FS = 

1,057; ECH = 1,024), Litva (FS = 1,001; ECH = 1,054). 

 III. kvadrant „Nízká úroveň FS, nízká úroveň ECH“, 1 země: Polsko (FS = 

0,950; ECH = 0,902). 
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Na pomezí I. a III. kvadrantu se dále vyskytuje 5 zemí, jež mají hodnotu ECH = 

1,000, avšak hodnotu FS  1,000. Jedná se o: Maďarsko (FS = 0,987), Finsko 

(FS = 0,961), Chorvatsko (FS = 0,957), Slovensko (FS = 0,954), Portugalsko 

(FS = 0,912).  

 IV. kvadrant „Vysoká úroveň FS, nízká úroveň ECH“, 0 zemí. 

Na pomezí II. a VI. kvadrantu se vyskytuje 19 zemí, jež mají hodnotu ECH = 

1,000, avšak hodnotu FS  1,000. Jedná se o: Nizozemsko (FS = 1,308), 

Bulharsko (FS = 1,140), Španělsko (FS = 1,112), Lotyšsko (SF = 1,092), 

Lucembursko (FS = 1,060), Francii (FA = 1,059), Rakousko (FS = 1,057), 

Slovinsko (FS = 1,059), Dánsko (FS = 1,045), Belgii (FS = 1,044), Německo 

(FS = 1,040), Maltu (FS = 1,036), Velkou Británii (FS = 1,035), Českou 

republiku (FS = 1,031), Kypr (1,025), Švédsko (FS = 1,022), Itálii (FS = 1,017), 

Rumunsko (FS = 1,010), Irsko (FS = 1,004).  

Obrázek 4.5 Scatter plot ECH-FS pro EU28 v období 2005-2008 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

 

I.  II.  

III.  IV.  
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4.2.3. Intepretace výsledků OO MPI CRS v období 2009-2012 

Časová perioda analýzy je rozdělena na období ekonomického poklesu a stagnace,  

tj. období 2009-2012, kdy rok 2009 je považován za milník z důvodu projevujících se dopadů 

ekonomické krize a následné stagnace, a rok 2012 je nejzazším rokem, za který byla dostupná 

data ukazatelů pro všechny hodnocené země. Celkové hodnocení národní produktivity všech 

členských států EU mezi roky 2009 a 2012 je zaznamenáno v tabulce 4.22, z níž je patrné,  

že v období 2009-2012 zaznamenalo zlepšení produktivity 21 z 28 hodnocených zemí, jedná  

se tedy o velmi mírný pokles o jednu zemi v rámci všech zemí s kladnou efektivní změnou 

oproti období 2005-2008. Ze skupiny EU15 se jedná celkem o 13 zemí (uvedené v pořadí dle 

produktivity Řecko, Irsko, Velká Británie, Francie, Dánsko, Lucembursko, Belgie, Německo, 

Švédsko, Finsko, Španělsko, Itálie a Rakousko) a osm zemí ze skupiny EU13 (uvedené 

v pořadí dle produktivity Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Polsko, Slovensko, 

Estonsko a Litva). Na první pozici se umístilo Maďarsko, následované Řeckem, jež obsadilo 

druhou pozici, Bulharskem, které se umístilo na třetí pozici a Irskem, jež obsadilo čtvrtou 

pozici. Vzhledem k hodnotám OO MPI CRS se tak jedná o země, které se pohybují dalece od 

ostatních zemí v míře zlepšení své produktivity za období 2005-2008. Zejména Maďarsko 

představuje extrémní proměnnou v této skupině s ohledem na hodnotu OO MPI CRS 

v intervalu hodnot <1,200; 1,300>. Jedná se tak o zemi, jež zaznamenala nejvyšší nárůst  

v produktivitě ve srovnání s výsledkem období 2005-2008, avšak vůči období 2000-2004 se 

navrátila do kladných hodnot. Další skupinu tvoří země, jež také představují extrémní 

hodnotu vůči zbytku porovnávaného souboru, a jedná se o Řecko, Bulharsko a Irsko. Tyto 

země zaznamenaly ve sledovaném období zlepšení produktivity s ohledem na hodnoty OO 

MPI CRS v intervalu hodnot <1,100; 1,200>, tím pádem tato jejich úroveň zlepšení již byla 

nižší v porovnání s Maďarskem, avšak významná vůči ostatním zemím. Všechny tyto čtyři 

země zasáhla tvrdě krize, kdy zaznamenaly propad svých ekonomik. Maďarsko patří ke 

státům nejvíce postiženým ekonomickou krizí, která odhalila velice slabé základy 

maďarského hospodářství. V současné době se nachází v období hluboké hospodářské recese, 

avšak v roce 2012 zaznamenalo Maďarsko nárůst své produktivity i vzhledem k realizovaným 

reformám a opatřením na vymanění se z krize. Co se týče Bulharska, tato ekonomika zažívá 

po krizi jen pomalé oživení a meziročně se pohybuje místy na úrovni stagnace. Bulharsko 

v období 2009-2012 zaznamenává kladné hodnoty indexu značící nárůst produktivity, jež je 

však v porovnání s obdobím předcházejícím patrně nižší. Dluhová krize v Řecku byla 

způsobena dopady celosvětové hospodářské krize, významně k ní však přispěly i machinace 
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tamních vlád, jejichž výsledkem je významný schodek státního rozpočtu. Výměnou za 

záchranný úvěr Mezinárodního měnového fondu a EU se Řecko zavázalo snížit vysoký 

rozpočtový schodek a přijmout celou řadu nepopulárních reforem. Ekonomika Irska patří 

mezi nejvyspělejší na světě a v posledních patnácti letech bylo nejrychleji rostoucí 

ekonomikou Západní Evropy, díky čemuž bylo označováno jako keltský tygr. V důsledku 

hypoteční krize se projevila silná závislost irské ekonomiky na investicích z USA a zároveň 

na vývozu nadnárodních firem za oceán, a právě kvůli výrazné ekonomické provázanosti  

s USA pocítila irská ekonomika poměrně silné dopady ekonomické krize. Nyní se však 

situace v Irsku pomalu zlepšuje a země se začíná vracet na světové trhy a je příkladem 

úspěšné ekonomiky, která se dokázala vyrovnat s následky krize. 

Další skupinu tvoří země, jež rovněž ve sledovaném období zaznamenaly zlepšení 

produktivity, jak je zjevné z tabulky 4.22, avšak tato jejich úroveň zlepšení již byla nižší 

s ohledem na hodnoty OO MPI CRS v intervalu hodnot <1,000; 1,100>. Tato skupina je 

tvořena 17 zeměmi, přičemž z toho je 11 zemí ze skupiny EU15 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Velká Británie, Francie, Dánsko, Lucembursko, Belgie, Německo, Švédsko, 

Finsko, Španělsko, Itálie a Rakousko) a šest zemí ze skupiny EU13 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Chorvatsko, Rumunsko, Polsko, Slovensko, Estonsko a Litva). Je důležité 

zohlednit hodnoty OO MPI CRS jednotlivých zemí, ze kterých je možné konstatovat, že opět 

dochází s vyššími či menšími frekvencemi rozdílů na pozicích k pravidelnému střídaní 

jednotlivých zemí EU15 a EU13. K čemu je však nezbytné v rámci této skupiny přihlédnout, 

je téměř dvojnásobné množství původních členských států EU oproti novým zemím. Tyto 

počty mohou být důsledkem toho, že země EU15 se mohou lépe vyrovnávat s následky krize 

a navrací se tak rychleji na své růstové trajektorie, i s ohledem na větší propojenost mezi 

sebou, přičemž nové členské státy EU jsou v mnoha případech na ty původní silně navázány, 

a tak i tady působí do jisté míry časové zpoždění, kdy se oživování a růst projeví i v jejich 

ekonomikách. Tato skutečnost má návaznost i na zastoupení zemí v poslední skupině. 

Poslední skupinou jsou země, které zaznamenaly ve sledovaném období 2009-2012 

zhoršení jejich národní produktivity, jak je zřejmé z tabulky 4.22, jelikož hodnoty OO MPI 

CRS těchto zemí se pohybují v intervalu menším než 1,000 (resp. <0,999; 0,000>). Do této 

skupiny se řadí v souhrnu sedm zemí, přičemž u šesti z nich je možné říci, že dosáhly v úrovni 

produktivity mírného zhoršení, jelikož se jejich hodnoty indexu pohybují v intervalu hodnot 

<0,999; 0,900>. Z těchto šesti zemí jsou jen dvě ze skupiny EU15 (uvedené v pořadí dle 

produktivity Portugalsko a Nizozemsko) a čtyři ze skupiny EU13 (uvedené v pořadí dle 
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produktivity Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko a Kypr). Pouze jedna země (Malta) 

zaznamenala hodnoty indexu v intervalu hodnot <0,989; 0,800>, čímž se vyznačuje v období 

2009-2012 nejhorší úrovní národní produktivity a výraznějším zhoršením, než ostatní země  

v rámci této skupiny. Zařazení právě těchto zemí do jedné skupiny není překvapující zejména 

proto, že Malta, Slovinsko, ale také Lucembursko byly označeny jako další země po Kypru, 

jež jsou dalšími možnými kandidáty na problémy, jelikož jsou až příliš závislé na bankách – 

jedná se tedy o země, jež živí především bankovní sektor. Další zemí je Lotyšsko, jehož 

ekonomika i přes značný rozvoj v uplynulém desetiletí, patří mezi pět nejméně vyspělých 

ekonomik EU. Lotyšsko bylo jednou z nejrychleji rostoucí ekonomik Evropy díky úspěšným 

reformám, v současnosti je však lotyšská ekonomika značně zasažena globální ekonomickou 

krizí. Česká republika je v rámci skupiny zemí EU13, jež zaznamenala v tomto období jen 

mírný pokles národní produktivity, kdy se pohybuje víceméně na stejné úrovni v této oblasti. 

Co se týče zemí EU15, Portugalsko si drží i v tomto období stabilní pozici mezi ekonomikami 

zaznamenávajícími zhoršení národní produktivity, avšak Nizozemsko oproti výraznému 

zlepšení v předcházejícím období 2005-2008 se opětovně navrací na úroveň produktivity 

z období 2000-2004, jelikož ekonomická krize eurozóny dolehla i na jinak prosperující 

Nizozemsko, kdy se po Španělsku, Irsku či Lotyšsku potýkalo s realitní bublinou, která 

praskla. 

I v případě období 2009-2012 jsou pro všechny členské státy EU hodnoty OO MPI CRS 

zvýrazněny prostřednictvím funkce podmíněného formátování, díky čemuž je možné snadno 

rozpoznat rozdíly v hodnotách indexu. Čím lepší byly změny národní produktivity, tzn., čím 

vyšší byly hodnoty indexu, tím více je příslušná hodnota zvýrazněna tmavším odstínem zelené 

barvy. Čím horší byly změny národní produktivity, tedy čím nižší byly hodnoty indexu, tím 

více je příslušná hodnota zvýrazněna tmavším odstínem červené barvy. Odstíny těchto dvou 

barev se následně přizpůsobují hodnotám indexu, a odpovídají tak přechodovým obdobím 

růstu či poklesu národní produktivity, přičemž z tabulky 4.22 je zřejmé, že většina hodnot OO 

MPI CRS, resp. většina zemí dosahuje hodnot indexu nad úrovní 1,000 v odstínech zelené či 

přechodové žluté barvy, čímž je i prostřednictvím funkce podmíněného formátování 

zvýrazněn rozdíl mezi zeměmi s rostoucí a klesající produktivitou.  
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Tabulka 4.22 Hodnoty OO MPI CRS pro EU28 v období 2009-2012 

NUTS OO MPI CRS TEC EFS EU Pořadí Země OO MPI CRS Změna 

BE 1,054 1,000 1,054 EU15 1 HU 1,240 +++ 

BG 1,110 1,000 1,110 EU13 2 EL 1,136 ++ 

CZ 0,999 1,000 0,999 EU13 3 BG 1,110 ++ 

DK 1,067 1,000 1,067 EU15 4 IE 1,101 ++ 

DE 1,041 1,000 1,041 EU15 5 UK 1,077 + 

EE 1,035 1,002 1,034 EU13 6 HR 1,069 + 

IE 1,101 1,000 1,101 EU15 7 FR 1,068 + 

EL 1,136 1,000 1,136 EU15 8 DK 1,067 + 

ES 1,034 1,000 1,034 EU15 9 RO 1,057 + 

FR 1,068 1,000 1,068 EU15 10 PL 1,055 + 

IT 1,021 1,000 1,021 EU15 11 LU 1,054 + 

CY 0,913 0,915 0,998 EU13 11 SK 1,054 + 

LV 0,969 1,000 0,969 EU13 11 BE 1,054 + 

LT 1,004 0,985 1,019 EU13 12 DE 1,041 + 

LU 1,054 1,000 1,054 EU15 13 SE 1,038 + 

HU 1,240 1,000 1,240 EU13 14 FI 1,036 + 

MT 0,867 1,000 0,867 EU13 15 EE 1,035 + 

NL 0,928 1,000 0,928 EU15 16 ES 1,034 + 

AT 1,010 1,000 1,010 EU15 17 IT 1,021 + 

PL 1,055 1,036 1,019 EU13 18 AT 1,010 + 

PT 0,962 0,945 1,018 EU15 19 LT 1,004 + 

RO 1,057 1,000 1,057 EU13 20 CZ 0,999 - 

SI 0,993 1,000 0,993 EU13 21 SI 0,993 - 

SK 1,054 1,000 1,054 EU13 22 LV 0,969 - 

FI 1,036 1,000 1,036 EU15 23 PT 0,962 - 

SE 1,038 0,979 1,060 EU15 24 NL 0,928 - 

UK 1,077 1,000 1,077 EU15 25 CY 0,913 - 

HR 1,069 0,984 1,087 EU13 26 MT 0,867 -- 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Vývoj dílčích charakteristik OO MPI CRS, tj. změna technické a změna technologické 

efektivity, je opět zaznamenán na obrázku 4.6, kdy jsou země zařazeny do čtyř kvadrantů dle 

hodnot ECH a FS v období 2009-2012, tj.:  

 I. kvadrant „Nízká úroveň FS, vysoká úroveň ECH“, 0 zemí. 

 II. kvadrant „Vysoká úroveň FS, vysoká úroveň ECH“, 2 země: Estonsko (FS = 

1,034; ECH = 1,002), Polsko (FS = 1,019; ECH = 1,036). 

 III. kvadrant „Nízká úroveň FS, nízká úroveň ECH“, 1 země: Kypr (FS = 

0,915; ECH = 0,998). 

Na pomezí I. a III. kvadrantu se dále vyskytuje 5 zemí, jež mají hodnotu ECH = 

1,000, avšak hodnotu FS  1,000. Jedná se o: Českou republiku (FS = 0,999), 

Slovinsko (FS = 0,993), Lotyšsko (FS = 0,969), Nizozemsko (FS = 0,928), 

Maltu (FS = 0,867).  
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 IV. kvadrant „Vysoká úroveň FS, nízká úroveň ECH“, 4 země:  Chorvatsko (FS 

= 1,087; ECH = 0,984), Švédsko (FS = 1,060; ECH = 0,979), Litva (FS = 

1,019; ECH = 0,985), Portugalsko (FS = 1,018; ECH = 0,945). 

Na pomezí II. a VI. kvadrantu se vyskytuje 17 zemí, jež mají hodnotu ECH = 

1,000, avšak hodnotu FS  1,000. Jedná se o: Maďarsko (FS = 1,240), Řecko 

(FA = 1,136), Bulharsko (FS = 1,110), Irsko (FS = 1,101), Velkou Británii (FS 

= 1,077), Francii (FS = 1,068), Dánsko (FS = 1,067), Rumunsko (FS = 1,057), 

Belgii (FS = 1,054), Lucembursko (FS = 1,054), Slovensko (FS = 1,054), 

Německo (SF = 1,041), Finsko (1,036), Španělsko (FS = 1,034), Itálii (FS = 

1,021), Rakousko (FS = 1,010).  

Obrázek 4.6 Scatter plot EHC-FS pro EU28 v období 2009-2012 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
 

I.  II.  

III.  IV.  
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4.2.4. Meziroční změny OO MPI CRS v období 2000-2012 

Časová perioda analýzy je rozdělena na období 2000-2004, období 2005-2008 a období 

2009-2012, jež byly charakterizovány v předcházejících kapitolách. V rámci analýzy DEA 

však nejsou zkoumány jen změny produktivity odděleně v rámci těchto tří dílčích období, ale 

jsou zkoumány i meziroční změny produktivity uvnitř těchto období, jak je znázorněno 

v tabulce 4.23. V rámci níže uvedené tabulky jsou zaznamenány meziroční změny OO MPI 

CRS pro celé referenční období 2000-2012, jež má 13 let, jedná se tak o 12 meziročních změn 

a na každé ze tří výše uvedených časových období tak připadají čtyři meziroční změny, čímž 

je zajištěna jednotlivá periodizace času (blíže viz kapitola 2.2.3). Pro každý z členských států 

EU jsou tyto meziroční změny dle OO MPI CRS zvýrazněny prostřednictvím funkce 

podmíněného formátování napříč celou časovou řadou, díky čemuž je možné u každé země 

rozpoznat, kdy dosáhla nejlepší a nejhorší meziroční změny (hodnocení napříč řádky). Čím 

lepší byly změny národní produktivity, tedy čím vyšší byly hodnoty indexu, tím více je 

příslušná hodnota meziroční změny zvýrazněna tmavším odstínem zelené barvy. A naopak, 

čím horší byly změny národní produktivity, tedy čím nižší byly hodnoty indexu, tím více je 

příslušná hodnota meziroční změny zvýrazněna tmavším odstínem červené barvy. Odstíny 

těchto dvou barev se následně přizpůsobují hodnotám indexu, a odpovídají tak přechodovým 

obdobím růstu či poklesu národní produktivity. U každého z hodnocených období je dále 

možné stanovit, kdy došlo k nejvyššímu nárůstu či poklesu národní produktivity v průběhu 

meziročních změn a u kolika členských států (hodnocení napříč sloupci).  

Z níže uvedené tabulky 4.23 je možné celkově konstatovat, že největší meziroční nárůst 

produktivity zaznamenala většina členských států EU mezi roky 2000/2001 v případě období 

2000-2004, naopak mezi roky 2002/2003 byly zaznamenány největší poklesy indexu  

u nejvíce zemí. V případě období 2005-2008 byly zaznamenány největší meziroční nárůsty 

produktivity mezi roky 2006/2007 u nejvíce zemí, oproti tomu u nejvíce zemí byly 

zaznamenány největší poklesy produktivity mezi roky 2007/2008. V posledním hodnoceném 

období je zřejmé, že největší poklesy produktivity u většiny členských států byly 

zaznamenány v komparaci let 2008/2009, následné největší nárůsty produktivity u nejvíce 

zemí jsou zaznamenány ihned v následném meziročním srovnání 2009/2010, avšak 

v komparaci dalších let tohoto období je patrný zřejmý pokles produktivity, až na pár 

výjimek. 
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Tabulka 4.23 Meziroční změny OO MPI CRS pro EU28 v období 2000-2012 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Na následujícím obrázku 4.7 jsou zaznamenány meziroční změny OO MPI CRS v rámci 

Box plotu, či také nazývaného krabicového diagramu42, který umožňuje posoudit symetrii  

a variabilitu datového souboru a jeho cílem je odhalit odlehlé či extrémní hodnoty. Obrázek 

4.7 tak vyobrazuje Box ploty pro hodnoty 12 meziročních změn produktivity, přičemž je 

z nich možné vyčíst různé nesymetrické chování dat, jehož rozdíly však nejsou extrémní. 

V případě některých let jsou data výrazně zešikmena k nižším hodnotám, v jiných letech 

právě naopak, což se v grafu projevuje posunutím mediánu x50 (horizontální čára v obdélníku 

vymezeném horním a dolním kvartilem) směrem dolů k dolnímu kvartilu x25 či směrem 

vzhůru k hornímu kvartilu x75. Dále je z obrázku patrné, že se v datech objevují hodnoty 

odlehlé () i extrémně odlehlé (), což odpovídá hodnotám OO MPI CRS hodnocených států, 

resp. rostoucím či klesajícím produktivitám. Je zřejmé, že odlehlých či extrémních hodnot 

směrem vzhůru či dolů v meziročních změnách, dosahují stále víceméně stejné státy, tj. státy 
                                                           
42 U krabicového grafu se rozlišují tzv. hradby: Dolní vnitřní hradba, horní vnitřní hradba, dolní vnější hradba  

a horní vnější hradba. Odlehlá hodnota je hodnota, která leží mezi vnitřními a vnějšími hradbami. Extrémní 

hodnota je hodnota, která leží za vnější hradbou. 
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stejné jako v případě hodnocení produktivity napříč dílčími časovými periodami 2000-2004, 

2005-2008 a 2009-2012. 

Obrázek 4.7 Box plot meziročních změn OO MPI CRS pro EU28 v období 2000-2012 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

4.3. Shluková analýza členských států Evropské unie dle úrovně celkové 

produktivity (MPI) 

Metodou FA byly pro jednotlivé členské státy EU stanoveny hodnoty skóre šesti faktorů 

vstupů a tří faktorů výstupů, zachycujících nejvýznamnější podíl celkové variability 

původního souboru ukazatelů vstupů a výstupů. Všechny země se tedy nyní vyznačují 

jedinečnou kombinací hodnot těchto nových ukazatelů. Právě na základě vzájemné 

podobnosti těchto kombinací a na základě měřené úrovně národní produktivity metodou 

DEA, resp. OO MPI CRS, jsou v této části práce země seskupeny do několika, co možná 

nejvíce homogenních, avšak navzájem se vylučujících kategorií, které utvoří požadovanou 

typologii členských států EU vypovídající o míře jejich produktivity na základě faktorů 

konkurenceschopnosti. 

Období 2000-2004  Období 2005-2008  Období 2009-2012  
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4.3.1. Vlastní průběh shlukové analýzy 

Podobně jako v případě FA, vyžadují data i před vstupem do CA určitou míru 

předzpracování. S přihlédnutím k nevelkému rozsahu datového souboru, jež je tvořen 

hodnotami koeficientů OO MPI CRS, je možné stručně vymezit v podstatě tři základní 

podmínky na data, jež CA klade, tj.: 

 vzájemná nezávislost proměnných, 

 předpoklad stejné důležitosti vstupních proměnných, 

 bezrozměrnost, tj. shoda měřítek vstupních dat. 

První z těchto podmínek byla splněna již během zpracování metodou FA, která 

nekorelovanost výstupních dat zajistila automaticky. Druhá z těchto podmínek je rovněž 

splněna, jelikož vstupními proměnnými pro CA jsou jak hodnoty OO MPI CRS, tak také 

hodnoty jeho dvou dimenzí, tj. ECH a FS – vstupní proměnné jsou tak součástí jednoho 

indikátoru a interval jejich hodnot odpovídá intervalu hodnot indikátoru OO MPIS CRS, 

jehož jsou součástí. Pro splnění druhé podmínky byly navíc nejprve vstupní proměnné pro 

metodu DEA (jejímž výsledekm jsou hodnoty OO MPI CRS), tedy skóre jednotlivých 

faktorů, upraveny zvážením. Jako váha bylo užito kritérium podílů jednotlivých faktorů na 

celkové variabilitě vstupního souboru dat, tj. v případě vstupů FAi1 25,006 %, FAi2 14,924 

%, FAi3 7,108 %, FAi4 6,909 %, FAi5 6,086 % a FAi6 5,421 % vysvětlení (viz tabulka 4.6). 

V případě výstupů vysvětlují FAo1 27,355 %, FAo2 22,996 % a FAo3 20,101 % celkovou 

variabilitu vstupního souboru dat (viz tabulka 4.7). Třetí podmínky bylo dosaženo již při 

přípravě proměnných pro FA, standardizací metodou Z-skóre. Hodnoty faktorů vstupů  

a výstupů, jež následně vstupovaly do výpočtu OO MPI CRS, tak již byly standardizovány. 

Vzhledem k exploratorní povaze zpracovávané FA je využita hierarchická metoda shlukování  

v aglomerativním směru, tzn., Wardova metoda, která je založena na optimalizaci homogenity 

uvnitř shluků a minimalizuje vnitroshlukový rozptyl. Jako míra podobnosti jsou zvoleny 

čtverce euklidovské vzdálenosti. Právě na základě matice vzájemných vzdáleností neboli měr 

podobnosti mezi všemi členskými státy EU začínají tyto země v jednotlivých krocích 

(iteracích) postupně utvářet shluky. Po každém kroku musí být přitom matice vzájemných 

vzdáleností znovu přepočtena. Celý proces shlukování od samostatných shluků zastupujících 

jednotlivé země, až po jeden sumární shluk všechny tyto země agregující, shrnují tabulky 

nazvané agglomeration schedule pro OO MPI CRS 2000-2004, 2005-2008 a 2009-2012. 

Jedním z nejčastějších kritérií určení počtu shluků je založeno na skokovém zvýšení součtu 

čtverců odchylek všech bodů shluku od jeho průměru, tzv. analýza náhlého skoku.  
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V okamžiku, kdy k takovémuto zvýšení dojde, dochází zároveň k náhlému zvýšení ztráty 

informace, což je znamením, že ve shlukování již není vhodné dále pokračovat. Počet shluků 

v předchozím kroku by tak měl být teoreticky optimální. Tyto součty lze pro jednotlivé iterace 

nalézt v těchto tabulkách (blíže viz příloha 7), z níž jsou nejdůležitější hodnoty koeficientů 

(Coefficients) poskytující přehled o počtu shluků, které je potřeba vyprofilovat z praktického 

úhlu pohledu, přičemž se hledá takový optimální počet shluků, při němž vykazuje hodnota 

koeficientu největší změnu, tj.: 

 v období 2000-2004 dochází k největšímu zvětšení aglomeračního koeficientu 

mezi šestým a sedmým shlukem, proto je v období vhodné rozlišovat šest 

shluků; 

 v období 2005-2008 dochází k největšímu zvětšení aglomeračního koeficientu 

mezi šestým a sedmým shlukem, proto je v období vhodné rozlišovat šest 

shluků; 

 v období 2009-2012 dochází k největšímu zvětšení aglomeračního koeficientu 

mezi pátým a šestým shlukem, proto je v období vhodné rozlišovat pět shluků. 

 

4.3.2. Interpretace agregovaných shluků 

Grafickým vyjádřením procesu shlukování jsou tzv. dendrogramy (stromové grafy),  

ze kterých je rozpad do shluků obzvláště patrný (viz obrázky 4.8, 4.9 a 4.10) a přehledně je 

zaznamenáno postupné shlukování členských států EU do jednotlivých shluků, přičemž jsou 

zvýrazněny optimální počty shluků pro každé období. Na vertikální ose dendrogramu jsou 

zaneseny jednotlivé členské státy EU, horizontální osa pak jednoduše reprezentuje množství 

ztracené informace v jednotlivých fázích procesu. Shlukování je třeba ukončit ještě dříve, než 

se začnou horizontální segmenty dendrogramu výrazněji prodlužovat. S přihlédnutím  

ke kritériím agglomeration schedule a dendrogramu je pro účely této analýzy jako ideální tedy 

stanoven počet shluků hodnocených zemí v počtu šesti v období 2000-2004, v počtu šesti 

v období 2005-2008 a v počtu pěti v období 2009-2012. Země byly zařazeny do jednotlivých 

shluků na základě výsledných hodnot OO MPI CRS, a tedy tomu odpovídají růstové či 

klesající trajektorii národní produktivity. Čím více se vzájemně blížily hodnoty OO MPI CRS 

pro jednotlivé země a čím více tyto země vykazovaly podobné změny technické  

a technologické efektivity, tím více byly sdruženy do jednotlivých shluků. Na paměti je ale 

třeba mít i fakt, že volba konečného počtu shluků je opět záležitostí značně subjektivní. Vedle 

formálních kritérií je v ní nutné zohledňovat nejen celkový počet jednotek spadajících do 
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zájmového území analýzy, ale často i obtížnost následné interpretace. I z těchto důvodů lze 

považovat navržená několika shluková řešení v každém období za přijatelná. 

Období 2000-2004 

V období 2000-2004 dochází k největšímu zvětšení aglomeračního koeficientu mezi 

šestým a sedmým shlukem, proto je v tomto období vhodné rozlišovat šest shluků (viz 

obrázek 4.8). Shluk 1 je tvořen deseti zeměmi, přičemž pět zemí spadá do skupiny EU15 

(Německo, Dánsko, Belgie, Finsko a Švédsko) a pět zemí do skupiny EU13 (Bulharsko, 

Česká republika, Litva, Kypr a Rumunsko). Shluk 2 je tvořen pouze třemi zeměmi spadajícími 

ke skupině EU15 (Řecko, Velká Británie a Francie). Shluk 3 je tvořen opět pouze zeměmi ve 

skupině EU15 a to v počtu dvou (Lucembursko a Nizozemsko). Shluk 4 se skládá ze šesti 

zemí, ze kterých tři připadají do skupiny EU15 (Irsko, Rakousko a Portugalsko) a tři do 

skupiny EU13 (Estonsko, Slovensko a Malta). Shluk 5 je tvořen šesti zeměmi, avšak dvě 

z nich připadají do skupiny EU15 (Španělsko a Itálie) a čtyři jsou součástí skupiny EU13 

(Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko a Polsko). Shluk 6 je tvořen pouze jednou zemí, jež je 

součástí skupiny EU13 (Chorvatsko).  

V tabulce 4.24 jsou uvedeny průměrné hodnoty faktorových skóre vstupů a výstupů pro 

jednotlivé shluky zemí, jež byly vyčleněny CA na základě dosahované úrovně produktivity 

metodou DEA. V tabulce jsou zaznamenány maximální (zvýrazněno tučně) a minimální 

hodnoty (zvýrazněno kurzívou) vždy pro jednotlivé průměrné faktory vstupů a výstupů. 

Napříč shluky je tak možné posoudit, které shluky, resp. skupiny zemí, dosahují v příslušném 

faktoru nejlepších, a které naopak nejhorších výsledků (zvýrazněno funkcí podmíněného 

formátování, viz kapitola 4.2.4). 

Tabulka 4.24 Klasifikace shluků dle hodnoty faktorových skóre v období 2000-2004 

Shluk FAi1 FAi2 FAi3 FAi4 FAi5 FAi6 FAo1 FAo2 FAo3 

Shluk 1 4,007 3,944 3,579 4,884 4,341 3,961 3,971 4,246 4,135 

Shluk 2 4,020 5,341 3,970 4,948 3,636 4,023 3,990 3,869 4,528 

Shluk 3 5,232 3,452 3,598 4,124 3,014 4,408 5,401 4,105 4,445 

Shluk 4 4,183 3,544 3,377 4,773 3,313 3,884 3,813 4,570 3,057 

Shluk 5 3,492 4,214 3,949 4,699 3,650 3,882 3,339 3,702 3,685 

Shluk 6 2,810 3,709 4,268 4,536 4,596 5,538 2,431 3,305 3,631 

MAX 5,232 5,341 4,268 4,948 4,596 5,538 5,401 4,570 4,528 

MIN 2,810 3,452 3,377 4,124 3,014 3,882 2,431 3,305 3,057 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Obrázek 4.8 Dendrogram hierarchické CA pro OO MPI CRS 2000-2004 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Graf 4.1 níže pak ukazuje, jaká je průměrná hodnota jednotlivých faktorů vstupů  

a výstupů vždy pro daný shluk zemí. Tento graf odhaluje odlišnosti mezi shluky navzájem  

a zároveň odkrývá charakteristiky jednotlivých shluků, resp. význam jednotlivých faktorů pro 

celkovou produktivitu za daný shluk. 

Graf 4.1 3 Profily shluků dle faktorových skóre vstupů a výstupů v období 2000-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Před samotnou analýzou jednotlivých shluků je třeba upozornit na to, že v rámci OO 

MPI CRS se v několika stupních srovnávají všechny vstupy a všechny výstupy všech 

hodnocených zemí napříč sledovaným obdobím, tj. před samotnou tvorbou shluků. Níže jsou 

shluky popsány na základě průměrných hodnot faktorů vstupů a výstupů za dané období, jež 

jsou typické pouze daným zemím, které byly seskupeny do shluku na základě výsledků 

hodnocení produktivity, tj. hodnot OO MPI CRS.  

Shluk 1 (10 zemí) 

V prvním shluku jsou umístěny vyrovnané počty původních a nových členských států 

EU, které jsou na straně vstupů charakteristické vysokou hodnotou faktoru 4 „Trendy inflace, 

doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“, ale také vyšší hodnotou faktoru 5 „Účast 

na vzdělávání“. V rámci faktorů vstupů se vyznačují víceméně vyrovnanou hodnotou faktoru 

1 „Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“, faktoru 6 „Civilizační choroby“ a faktoru 2 

„Úroveň infrastruktury“, a spolu s předcházejícími faktory tak mají největší význam pro 

produktivitu těchto zemí. Nejnižších hodnot dosahují tyto země v rámci faktoru 3 „Zdravotní 

jevy v lidském životě a vzdělávání“ mající tak u těchto zemí nejmenší vliv na úroveň národní 

produktivity na straně vstupů. Na straně výstupů dosahují země nejvyšších hodnot v rámci 

faktoru 2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, což není překvapující vzhledem 

k současnému zaměření většiny ekonomik a s ohledem na ukazatele, jimiž je tento faktor 

naplněn. Na straně výstupů má tak tento faktor největší vliv na úroveň národní produktivity  

a na přímé či nepřímé výstupy konkurenční společnosti. Nejnižších hodnot výstupů dosahují 

země v rámci faktoru 1 „Trh práce a ekonomická výkonnost“, ale hodnoty jsou na úrovni 

vstupů faktoru 1, s nímž je úzce propojen. 

Shluk 2 (3 země) 

Druhý shluk je tvořen pouze třemi zeměmi spadajícími ke skupině původních členských 

států EU. Tyto země jsou na straně vstupů charakteristické vysokou hodnotou faktoru 2 

úroveň infrastruktury, což není překvapující vzhledem k povaze zemí. Vysokých hodnot 

dosahují tyto země také ve faktoru 4 „Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon 

vzdělávacích institucí“ stejně jako země ve shluku 1. V rámci faktorů vstupů se vyznačují 

víceméně vyrovnanou hodnotou faktoru 1 „Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“, faktoru 3 

„Zdravotní jevy v lidském životě a vzdělávání“ a faktoru 6 „Civilizační choroby“, což opět 

víceméně odpovídá výsledkům shluku 1. Nejnižších hodnot dosahují tyto země v rámci 

faktoru 5 „Účast na vzdělávání“, který byl zase v předcházejícím shluku vnímán jako velmi 

důležitý. Na straně výstupů dosahují tyto země nejvyšších hodnot v rámci faktoru 3 „Lidské 
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zdroje a inovační potenciál“, za nímž svou významností následuje faktor 1 „Trh práce  

a ekonomická výkonnost“. Tento výsledek není překvapující, jelikož tyto faktory spolu úzce 

souvisejí, a navíc mají vysokou návaznost na faktor 1 vstupů, jež je rovněž pro tyto země 

důležitým. Tyto faktory tak mají největší vliv na úroveň národní produktivity a potažmo 

konkurenceschopnost těchto států. Nejnižších hodnot výstupů dosahují země v rámci faktoru 

2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, nicméně jeho hodnoty jsou víceméně těsně 

pod úrovní faktoru 1, jeho významnost je tedy velmi obdobná. 

Není překvapující, že se hodnoty faktorových skóre na straně vstupů a výstupů zemí 

v rámci shluku 1 a shluku 2 podobají, a rovněž i víceméně rovnocenným zastoupením 

maximálních či minimálních hodnot napříč faktory, jelikož se jedná o země, jež jsou v rámci 

hodnocení produktivity OO MPI CRS zařazeny do stejného intervalu a zaznamenaly ve 

sledovaném období 2000-2004 nárůst produktivity. I většina zemí v rámci těchto dvou shluků 

byla zařazena do IV. kvadrantu při hodnocení dimenzí produktivity, tj. technické  

a technologické změny efektivity, a vykazovaly tak vysokou úroveň FS a nízkou úroveň ECH. 

Tento výsledek značí, že nárůst produktivity byl výsledkem technologického rozvoje,  

tj. zejména vnějšími podmínkami (viz obrázek 4.4). 

Shluk 3 (2 země) 

Třetí shluk je tvořen pouze dvěma zeměmi EU15, jež se obecně řadí mezi vyspělé státy. 

Tyto země dosahují nejvyšších hodnot faktorového skóre na straně vstupů ve faktoru 1 

„Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“, a rovněž i na straně výstupů ve faktoru 1 „Trh 

práce a ekonomická výkonnost“, jejichž hodnoty jsou u obou skupin vysoce nad hodnotami 

ostatních faktorů vstupů i výstupů. Zejména v rámci tohoto faktoru je tak zjevný velmi úzký 

vztah mezi těmito dvěma oblastmi, jež mají obecně významný podíl na úrovni 

konkurenceschopnosti. Naopak nejnižších hodnot je na straně vstupů dosaženo ve faktoru 5 

„Účast na vzdělávání“, kde je rozdíl oproti maximální hodnotě významný. Na straně výstupů 

je dosaženo minima ve faktoru 2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, což však 

vzhledem k hodnotám není považováno za špatný výsledek. Ve srovnání s ostatními shluky 

dosahují tyto země ve faktorech výstupů nejvyšších hodnot, ve faktorech vstupů dosahují 

velmi uspokojivých hodnot ve třech oblastech (faktor 1, 4, 6). Oproti tomu ve faktorech 2, 3, 

5 jsou minima již znatelná a při komparaci s jinými shluky dosahují v těchto faktorech 

opravdu nižších hodnot, a ovlivňují tak celkovou produktivitu zemí méně, resp. k ní přispívají 

ne až tak efektivním způsobem.  
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Země v rámci tohoto shluku se dále v rámci měření technické a technologické změny 

efektivity a hodnocení jejich příspěvku k celkové produktivitě umístily na pomezí I. a III. 

kvadrantu, který se vyznačuje nižší úrovní FS, a neměnnou úrovní ECH. Tato skutečnost 

odpovídá i výsledkům hodnocení OO MPI CRS, kdy se v daném období země tohoto shluku 

umístily na posledních místech, jelikož úroveň produktivity v daném období klesla zejména 

z důvodu toho, že země patřily v rámci všech hodnocených zemí k těm, jež dokázaly vnější 

podmínky využít efektivně co nejméně na jedné straně, a na straně druhé nezaznamenaly vůči 

ostatním hodnoceným zemím výrazný nárůst či pokles, tím pádem víceméně stagnovaly. 

Shluk 4 (2 země) 

Čtvrtý shluk je tvořen vyrovnaným zastoupením původních a nových členských států 

EU, které jsou na straně vstupů charakteristické zejména vysokou hodnotou faktoru 4 „Trendy 

inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“, a dále vyšší hodnotou faktoru 1 

„Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“. V rámci ostatních faktorů vstupů zaznamenávají 

tyto země již podstatně nižší hodnoty. Na straně výstupů je situace obdobná, na jedné straně 

velmi významný faktor ovlivňující nejvíce produktivitu daného shluku, na druhé straně 

faktory, jež nejsou až tak podstatným přínosem či efektivním výstupem aktivit. Nejnižších 

hodnot výstupů tento shluk zaznamenává v případě faktoru 3 „Lidské zdroje a inovační 

potenciál“, což je velmi negativní jev s ohledem na celospolečenskou významnost v současné 

ekonomice. Nejvyšší hodnoty výstupů jsou zaznamenány ve faktoru 2 „Inovace a znalostně 

orientovaná ekonomika“, což je velmi obdobný výsledek jako v případě předcházejících 

klastrů, kdy je tento faktor buď nejvýznamnějším, či patří k velmi významným výstupům 

efektivních aktivit a mající tak podstatný vliv na úroveň konkurenceschopnosti. 

Obecně patří země v rámci tohoto shluku v rámci hodnocení produktivity OO MPI CRS 

k zemím, jež se umístily v daném období 2000-2004 v intervalu, jež odpovídá klesající míře 

produktivitě. Tento výsledek není překvapující s ohledem na velikost faktorů vstupů na straně 

jedné, a velikost faktorů výstupů na straně druhé, z čehož je možné posoudit, že nedošlo 

k optimální přeměně vstupů na výstupy. V rámci měření technické a technologické změny 

efektivity, jež přispívá k celkové produktivitě těchto zemí, došlo ke zjištění, že tyto země 

zaznamenaly zejména pokles v FS, v případě ECH se pohybovaly na neměnné úrovni či 

zaznamenaly mírný nárůst, což však svědčí pouze o tom, že v případě svého rozvoje nebyly 

schopny využívat vnějších zdrojů a vzrostly jen mírně v komparaci s ostatními zeměmi, 

nicméně efekt poklesu FS překonal efekt nárůstu ECH. Země se tak pohybují mezi I. a III. 

kvadrantem, případně na jejich pomezí (viz obrázek 4.4). 



125 
 

Shluk 5 (6 zemí) 

Shluk pátý tvoří celkem šest zemí, z nichž většina je však ze skupiny EU13, a v menší 

míře jsou zastoupeny země EU15. Jednoznačně nejvyšší hodnoty vstupů dosahují tyto země 

ve faktoru 4 „Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“, stejně jako 

většina předcházejících shluků. Docela vysoká je ještě hodnota faktoru 2 „Úroveň 

infrastruktury“, v rámci ostatních faktorů výstupů jsou hodnoty již podstatně nižší. Co se týče 

výstupů, v porovnání s hodnotami ostatních shluků, nedosahují tyto země význačných 

výsledků, vykazují spíše nižší hodnoty všech faktorů výstupů. Na druhé straně se tyto země 

v rámci hodnocení produktivity a rovněž měření změny technické a technologické efektivity 

pohybují spíše na předních místech. Tento fakt je právě způsoben hodnotami faktorů vstupů  

a výstupů, jež na obou stranách dosahují nižších hodnot, avšak přeměna vstupů na výstupy, 

tzn., produkce nižších výstupů při nižších vstupech se jeví z hlediska metody DEA jako 

odpovídající, tzn., že jednotky jsou schopny s daným množstvím vstupů produkovat značně 

efektivním způsobem dané množství výstupů, resp. výstupy jsou produkovány s daným 

množstvím vstupů efektivně. Na obrázku 4.4 jsou tyto země zařazeny v rámci II. kvadrantu 

(vysoká úroveň FS, vysoká úroveň ECH) či na pomezí II. a IV. kvadrantu, jež je 

charakteristický vysokou úrovní FS, a neměnnou úrovní ECH. 

Shluk 6 (1 země) 

Shluk 6 je tvořen pouze jedním novým členským státem EU – Chorvatskem. To je  

v rámci hodnoceného území členským státem natolik jedinečným, že mu CA přisoudila svůj 

vlastní shluk. Právě takto zřetelná jedinečnost je často důvodem pro záměrné vyloučení 

podobných jednotek ze shlukování. Jejich odlehlé charakteristiky mívají zpravidla nadměrný 

vliv na celkovou variabilitu souboru a mohou tak nepříznivě ovlivnit proces tvorby shluků. 

Přestože se však zařazení podobných případů obecně nedoporučuje, bude tentokráte učiněna 

výjimka. Chorvatsko je nedílnou součástí EU, je jejím nejnovějším členem, a tak by jeho 

vyřazení z typologie bylo necitlivé a způsobilo by mezeru ve struktuře vztahů mezi zeměmi.  

Při pohledu na strukturu faktorů vstupů a výstupů, je možné konstatovat, že Chorvatsko 

nedosahuje absolutně nejlepších výsledků, tzn. nejvyšších hodnot. Nicméně jelikož je v rámci 

metody DEA komparována velikost vstupů a výstupů, může se v případě Chorvatska jevit tato 

kombinace jako optimální. Nicméně je nutné zmínit, že se jedná o relativní posouzení 

velikosti v čase, tzn., že jsou srovnávány vstupy a výstupy nejen Chorvatska, ale všech 

hodnocených zemí v souboru, a i když Chorvatsko nedosahuje nejlepších výsledků, tak 

několikařadovým časovým srovnáním může v komparaci let 2000-2004, resp. v roce 2004 
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vůči předcházejícímu období zaznamenat podstatné zlepšení, i na základě důvodů uvedených 

v kapitole 4.2.3. Této skutečnosti odpovídá i měření změny technické a technologické 

efektivity, kdy je Chorvatsko zařazeno v rámci II. kvadrantu, tj. vysoká úroveň FS, vysoká 

úroveň ECH. Jedná se o zemi, jež se řadí k jedněm z nejméně rozvinutých, i proto je u ní 

zaznamenán nejvyšší nárůst produktivity, tzn. dohánění o mnoho vyspělejších zemí. 

Období 2005-2008 

V období 2005-2008 dochází k největšímu zvětšení aglomeračního koeficientu mezi 

šestým a sedmým shlukem, proto je i v tomto období vhodné rozlišovat šest shluků. Shluk 1 je 

složen ze 12 zemí, přičemž osm zemí spadá do skupiny EU15 (Francie, Řecko, Rakousko, 

Lucembursko, Velká Británie, Belgie, Dánsko a Německo) a čtyři země do skupiny EU13 

(Slovinsko, Litva, Malta a Česká republika). Shluk 2 je tvořen pouze pěti zeměmi, z nichž tři 

spadají ke skupině EU15 (Irsko, Švédsko a Itálie) a dvě ke skupině EU13 (Rumunsko  

a Kypr). Shluk 3 se skládá ze čtyř zemí, přičemž jedna z nich je součástí skupiny EU15 

(Finsko) a tři náleží do skupiny EU13 (Slovensko, Chorvatsko a Malta). Shluk 4 se skládá ze 

šesti zemí, ze kterých tři připadají do skupiny EU15 (Irsko, Rakousko a Portugalsko) a tři do 

skupiny EU13 (Estonsko, Slovensko a Malta). Shluk 5 je tvořen pouze dvěma zeměmi, 

z nichž jedna připadá do skupiny EU15 (Portugalsko) a jedna připadá do skupiny EU13 

(Polsko). Shluk 6 je tvořen jednou zemí ze skupiny EU15 (Nizozemsko), viz obrázek 4.9. 

Obrázek 4.9 Dendrogram hierarchické CA pro OO MPI CRS 2005-2008 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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V tabulce 4.25 jsou uvedeny opět průměrné hodnoty faktorových skóre vstupů a 

výstupů pro jednotlivé shluky zemí za období 2005-2008, které byly získány CA na základě 

dosahované úrovně produktivity vykazované metodou DEA. V tabulce níže jsou také uvedeny 

maximální (zvýrazněno tučně) a minimální hodnoty (zvýrazněno kurzívou) vždy pro 

jednotlivé faktory vstupů a výstupů, napříč všemi shluky je tak možné posoudit, které shluky, 

resp. skupiny zemí, dosahují v příslušném faktoru nejlepších, a které naopak nejhorších 

výsledků (zvýrazněno funkcí podmíněného formátování, viz kapitola 4.2.4) 

Tabulka 4.25 Klasifikace shluků dle hodnoty faktorových skóre v období 2005-2008 

Shluk FAi1 FAi2 FAi3 FAi4 FAi5 FAi6 FAo1 FAo2 FAo3 

Shluk 1 4,362 4,117 3,997 3,884 3,755 4,009 4,491 3,980 4,228 

Shluk 2 3,758 3,972 4,544 4,038 4,161 3,676 4,611 3,842 3,837 

Shluk 3 3,307 3,866 3,642 3,391 3,910 3,880 4,515 3,225 3,518 

Shluk 4 3,824 3,526 3,498 4,213 4,747 3,817 3,531 4,636 3,458 

Shluk 5 3,261 3,974 5,097 4,859 3,322 3,680 3,676 2,970 3,833 

Shluk 6 5,269 3,953 3,649 2,888 3,684 4,352 5,392 4,288 4,756 

MAX 5,269 4,117 5,097 4,859 4,747 4,352 5,392 4,636 4,756 

MIN 3,261 3,526 3,498 2,888 3,322 3,676 3,531 2,970 3,458 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Následující graf 4.2 ukazuje, jaká je průměrná hodnota jednotlivých faktorů vstupů  

a výstupů vždy pro daný shluk zemí v období 2005-2008. Tento graf odhaluje odlišnosti mezi 

shluky navzájem a zároveň odkrývá charakteristiky jednotlivých shluků, resp. význam 

jednotlivých faktorů pro celkovou produktivitu za daný shluk. 

Graf 4.2 3 Profily shluků dle faktorových skóre vstupů a výstupů v období 2005-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Shluk 1 (12 zemí) 

V prvním shluku jsou umístěny převážně země EU15, jejichž zastoupení je dvakrát 

vyšší než v případě zemí EU13. Nejvyšších hodnot výstupů dosahují tyto země v rámci 

faktoru 1 „Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“, nicméně i v rámci faktoru 2 „Úroveň 

infrastruktury“, a faktoru 6 „Civilizační choroby“ dosahují nadprůměrných hodnot. Oproti 

tomu nejnižších hodnot dosahují ve faktoru 5 „Účast na vzdělávání“, faktoru 4 „Trendy 

inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“ a faktoru 3 „Zdravotní jevy  

v lidském životě a vzdělávání“. Na straně výstupů dosahují tyto země nejvyšších hodnot 

v rámci faktoru 1 „Trh práce a ekonomická výkonnost“, nicméně ani hodnoty ostatních dvou 

faktorů nejsou zanedbatelné. Obecně se jedná o země, které se v rámci hodnocení 

produktivity a měření změny technické a technologické efektivity umístily na pozicích 

odpovídajících kladným nárůstům za sledované období.  

Shluk 2 (5 zemí) 

Druhý shluk je opět tvořen převážně zeměmi spadajícími ke skupině původních zemí, 

avšak i novými členskými státy EU. Země tohoto shluku dosahují na straně vstupů nejvyšších 

hodnot v rámci faktoru 3 „Zdravotní jevy v lidském životě a vzdělávání“, nicméně i hodnoty 

dalších faktorů jsou víceméně nadprůměrné. Na straně výstupů dosahují tyto země výsledků 

srovnatelných se zeměmi v rámci předcházejícího shluku, nejvyšších hodnot dosahují v rámci 

faktoru 1 „Trh práce a ekonomická výkonnost“, hodnoty ostatních dvou faktorů jsou také 

odpovídající předcházejícímu shluku. Na základě těchto výsledků není tedy překvapením, že 

se země shluku 2 v rámci hodnocení produktivity umístily za zeměmi shluku 1, a i ony se řadí 

ještě ke skupině zemí s nárůstem produktivity v období 2005-2008. 

Shluk 3 (4 země) 

Třetí shluk je tvořen pouze jednou zemí EU15 a třemi zeměmi EU13. Na straně vstupů 

dosahují tyto země velmi vyrovnaných hodnot napříč všemi faktory, rovněž na straně výstupů 

zaznamenávají velmi dobrých výsledků, přičemž i u nich (stejně jako v případě 

předcházejících dvou shluků) hraje nejvýznamnější roli na straně výstupů faktor 1 trh práce  

a ekonomická výkonnost, další dva faktory jsou vyrovnané. Na straně vstupů dosahují tyto 

země nejvyšších hodnot v rámci faktoru 5 „Účast na vzdělávání“, naopak nejnižší hodnoty 

vykazuje faktor 1 „Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“. Řadí se k zemím s nárůstem 

produktivity zejména díky využití vnějších změn – při měření technické a technologické 
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změněy efektivity se pohybují v rámci II. kvadrantu (vysoká úroveň FS, vysoká úroveň ECH) 

či na pomezí II. a VI. kvadrantu (vysoká úroveň FS, neměnná ECH). 

Shluk 4 (6 zemí) 

Čtvrtý shluk je tvořen vyrovnaným zastoupením původních a nových členských států 

EU, které jsou na straně vstupů charakteristické zejména vysokou hodnotou faktoru 5 „Účast 

na vzdělávání“ a 4 „Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“. 

V rámci ostatních faktorů vstupů zaznamenávají tyto země již podstatně nižší, i když 

vyrovnané hodnoty. Na straně výstupů je situace obdobná, na jedné straně velmi významný 

faktor, na druhé straně faktory opět s nižšími vyrovnanými hodnotami. V daném období 

zaznamenaly tyto země pokles produktivity, který byl zaznamenán klesající úrovní 

technologické efektivity, přičemž úroveň technické efektivity stagnovala (viz obrázek 4.5). 

Shluk 5 (2 země) 

Shluk pátý tvoří pouze 2 země, po jedné ze skupiny EU15 a EU13. Jednoznačně 

nejvyšší hodnoty vstupů dosahují tyto země ve faktoru 5 „Účast na vzdělávání“ a 4 „Ttrendy 

inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“, stejně jako předcházející shluk. 

Co se týče výstupů, v porovnání s hodnotami ostatních shluků, nedosahují tyto země 

význačných výsledků, vykazují spíše nižší hodnoty všech faktorů výstupů. Při hodnocení 

produktivity zaznamely tyto země pokles, který byl způsoben zejména klesající úrovní FS, tak 

stagnací či poklesem ECH. 

Shluk 6 (1 země) 

Shluk 6 je tvořen pouze jedním státem ze skupiny zemí EU15, a to Nizozemskem, které 

tak stává v komparaci s obdobím 2000-2004 zaznamenalo podstatný nárůst v produktivitě.  

Na straně výstupů dosahuje nejvyšších hodnot ve faktoru 1 „Ekonomický růst a hospodářský 

rozvoj“, nejnižší hodnota je vykázána ve faktoru 2 „Úroveň infrastruktury“. Na straně výstupů 

dosahuje Nizozemsko velmi vysokých hodnot, které jsou v rámci všech shluků nadprůměrné. 

Za těmito výsledky stojí zejména to, že v rámci měření změny efektivity byl zaznamenán 

zejména posun v hranici produkčních/efektivních možností, tedy FS. 

Období 2009-2012 

V období 2009-2012 dochází k největšímu zvětšení aglomeračního koeficientu mezi 

pátým a šestým shlukem, proto je v tomto období vhodné rozlišovat pět shluků. Shluk 1 je 

složen z 15 zemí, přičemž deset zemí je součástí skupiny EU15 (Belgie, Lucembursko, 
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Dánsko, Francie, Velká Británie, Finsko, Španělsko, Švédsko, Německo a Itálie) a pět zemí 

spadá do skupiny EU13 (Slovensko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko a Estonsko). Shluk 2 se 

skládá ze tří zemí, z nichž dvě připadají ke skupině EU15 (Irsko a Řecko) a jedna ke skupině 

EU13 (Bulharsko). Shluk 3 je tvořen pouze jednou zemí ze skupiny EU13 (Maďarsko). Shluk 

4 se skládá ze šesti zemí, ze kterých dvě spadají do skupiny EU15 (Portugalsko a Rakousko)  

a čtyři jsou součástí skupiny EU13 (Lotyšsko, Česká republika, Litva a Slovinsko). Shluk 5 je 

tvořen třemi zeměmi, z nichž jedna připadá do skupiny EU15 (Nizozemsko) a dvě spadají do 

skupiny EU13 (Kypr a Malta).  

Obrázek 4.10 Dendrogram hierarchické CA pro OO MPI CRS 2009-2012 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V tabulce 4.26 jsou zaznamenány průměrné hodnoty faktorových skóre vstupů a 

výstupů pro jednotlivé shluky zemí za období 2009-2012, které byly získány metodou CA na 

základě dosahované úrovně produktivity vykazovanou metodou DEA. Z níže uvedené tabulky 

jsou také patrné maximální (zvýrazněno tučně) a minimální hodnoty (zvýrazněno kurzívou) 

vždy pro jednotlivé faktory vstupů a výstupů. Napříč všemi shluky je pak možné posoudit, 

které shluky, resp. skupiny zemí, dosahují v příslušném faktoru nejlepších, a které naopak 

nejhorších výsledků (zvýrazněno funkcí podmíněného formátování, viz kapitola 4.2.4) 
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Tabulka 4.26 Klasifikace shluků dle hodnoty faktorových skóre v období 2009-2012 

Shluk FAi1 FAi2 FAi3 FAi4 FAi5 FAi6 FAo1 FAo2 FAo3 

Shluk 1 4,133 4,438 4,380 3,209 4,365 3,902 3,933 3,917 4,678 

Shluk 2 3,149 3,759 5,021 3,180 4,798 4,205 3,070 4,224 3,916 

Shluk 3 3,289 3,581 3,151 2,135 4,334 3,726 3,160 4,649 3,180 

Shluk 4 3,835 3,583 4,421 3,461 4,252 3,826 3,951 3,568 3,876 

Shluk 5 4,659 3,488 4,539 2,894 3,514 3,976 4,670 4,035 3,656 

MAX 4,659 4,438 5,021 3,461 4,798 4,205 4,670 4,649 4,678 

MIN 3,149 3,488 3,151 2,135 3,514 3,726 3,070 3,568 3,180 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Následující graf 4.3 ukazuje, jaká je průměrná hodnota jednotlivých faktorů vstupů  

a výstupů vždy pro daný shluk zemí v období 2009-2012. Tento graf odhaluje odlišnosti mezi 

shluky navzájem a zároveň odkrývá charakteristiky jednotlivých shluků, resp. význam 

jednotlivých faktorů pro celkovou produktivitu za daný shluk. 

Graf 4.3 Profily shluků dle faktorových skóre vstupů a výstupů v období 2009-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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hodnotami FS. Země se pohybují na úrovni II. kvadrantu (vysoká úroveň FS, vysoká úroveň 

ECH) či na pomezí II. a IV. kvadrantu. Tyto země dosahují vysokých a vyrovnaných hodnot 

výstupů napříč všemi faktory, avšak ve faktoru 6 civilizační choroby dosahují minima. Na 

straně výstupů vykazují odpovídající výsledky, přičemž nejvyšší hodnota je zaznamenána ve 

faktoru 3 lidské zdroje a inovační potenciál. 
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Shluk 2 (3 země) 

Druhý shluk je opět tvořen dvěma zeměmi spadajícími ke skupině původních zemí  

a jedním novým členským státem EU. Země tohoto shluku dosahují celkově na straně vstupů 

nejvyšších hodnot ve faktoru 3 zdravotní jevy v lidském životě a vzdělávání, a nejnižší ve 

faktoru 1 „Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“. Na straně výstupů dosahují tyto země 

výsledků nejvyšší hodnoty ve faktoru 2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, 

v ostatních dvou faktorech jsou výsledky srovnatelné. Při hodnocení produktivity 

zaznamenaly tyto země nárůst díky rostoucím hodnotám změn technologické efektivity. 

Shluk 3 (1 země) 

Třetí shluk je tvořen pouze jednou zemí EU13, a to Maďarskem, jež bylo v období 

2005-2008 vyhodnoceno jako země s nejvyšším nárůstem produktivity, avšak vůči období 

2000-2004 se navrátilo do kladných hodnot. Jedná se o zemi, jež se řadí v současnosti 

k nejvíce problémovým, avšak v období 2009-2012 vykazovala zejména díky technologické 

efektivitě nárůst produktivity, tzn., že se v mnoha aspektech přibližovala ostatním, zejména 

více vyspělým zemím. Na straně výstupů dosahuje tato země maxima ve faktoru 2 „Inovace  

a znalostně orientovaná ekonomika“, ostatní faktory jsou vyrovnané. Na straně vstupů 

dosahuje nejvyšších hodnot ve faktoru 5 „Účast na vzdělávání“, nejnižší hodnoty jsou 

vykazovány ve faktoru 4 „Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“. 

Shluk 4 (6 zemí) 

Čtvrtý shluk je tvořen vyšším zastoupením zemí EU13 vůči zemím EU15. Jedná se  

o země, jež v rámci daného období zaznamenaly pokles v produktivitě, a to zejména nízkým 

hodnotám FS (viz obrázek 4.6). Na straně výstupů jsou charakteristické víceméně 

vyrovnanými hodnotami. Na straně vstupů dosahují podobných hodnot napříč faktory, 

maximum je zejména ve faktoru 3 „Zdravotní jevy v lidském životě a vzdělávání“ a faktoru 5 

„Účast na vzdělávání“. 

Shluk 5 (3 země) 

Shluk pátý tvoří pouze dvě země EU15 a jedna země EU13, přičemž se jedná o země, 

jež dosáhly nejvyššího poklesu produktivity díky negativní změně technologické efektivity. 

Nicméně i když hodnoty faktorů vstupů i výstupů těchto zemí dosahují vyrovnaných hodnot, 

je však třeba mít na paměti, že v rámci metody DEA se srovnávají všechny vstupy a výstupy 

všech jednotek napříč hodnoceným obdobím (tj. před tvorbou shluků). Vůči kombinaci vstupů  

a výstupů ostatních zemí v čase se tyto země jeví v daném období jako nejméně produktivní.  
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4.4. Shrnutí kapitoly 

Z celosvětového hlediska patří členské státy EU mezi jedny z nejvyspělejších 

ekonomik, u nichž existuje relativně stabilní politicko-ekonomické prostředí, vysoká životní 

úroveň a příznivé prostředí pro podnikání. Navzdory hospodářské krizi se řada evropských 

ekonomik nachází mezi nejkonkurenceschopnějšími světovými ekonomikami, avšak i mezi 

těmito zeměmi existují markantní rozdíly a specifika vlastní jednotlivým zemím, jež mají 

dopad na konkurenceschopnost EU v mezinárodním prostředí. V rámci této práce byla pro 

zkoumání národní produktivity jako faktoru konkurenceschopnosti použita metoda faktorové 

analýzy, metoda analýzy obalu dat a metoda shlukové analýzy, díky čemuž byly určeny 

extrahované faktory konkurenceschopnosti, jež sloužily jako vstupní proměnné pro hodnocení 

národní produktivity, na základě jejichž výsledků byly členské státy EU rozčleněny do skupin 

odpovídajících dosahované úrovni produktivity, jež je považována jako jeden ze základních 

předpokladů konkurenceschopnosti. Na základě tohoto přístupu je možné charakterizovat 

členské státy EU z hlediska jejich vybavenosti a předpokladů pro dosahování odpovídajících 

výsledků, jež v daném referenčním období prezentují konkurenceschopné či méně 

konkurenceschopné ekonomiky. Většina let spadajících do referenčního období let 2000-2012 

byla etapou příznivého hospodářského rozvoje a zvýšení ekonomické výkonnosti, což bylo 

doprovázeno příznivými výsledky v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti a ve snižování 

rozdílů, zejména mezi novými a původními členskými státy EU. V souvislosti s dopady 

globální ekonomické krize byl tento příznivý vývoj snižování, resp. zmírňování rozdílností 

mezi členskými státy EU ke konci minulého desetiletí pozastaven. Kromě problému 

vyrovnání se s důsledky hospodářské a finanční krize, stojí členské státy EU již dlouhodobě 

před úkolem, jak se vyrovnat s konkurenceschopností v evropské a globální ekonomice.  

Nejkonkurenceschopnějšími zeměmi v rámci EU jsou skandinávské či lépe severské 

ekonomiky (Dánsko, Finsko, Švédsko), které se vyznačují stabilním makroekonomickým 

prostředím, vyrovnanými nebo přebytkovými rozpočty a zároveň relativně vysokou mírou 

zdanění a nadprůměrnými veřejnými výdaji. Pracovní trh těchto zemí je rovněž vnímán jako 

velmi flexibilní, což se odráží jak ve vysoké míře celkové zaměstnanosti, tak i v relativně 

malém rozdílu v zaměstnanosti mezi muži a ženami. Pro tyto země je charakteristická vysoká 

úroveň vzdělání jejich obyvatelstva na všech úrovních. Skandinávské země se vyznačují také 

velmi kvalitním zdravotnictvím a celkovým nastavením zdravotního systému a péče, dále 

sofistikovanými podniky, vysokými výdaji na výzkum a vývoj s čímž souvisí i kvalitní 

vědecko-výzkumné instituce, což má následně dopad na schopnost pracovní síly 
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v sofistikovaných oborech vytvářet i realizovat inovace, a přenášet je do praxe. I tyto země se 

vyznačují určitými negativy, a nemohou tak představovat jednoznačný ideální vzor pro ostatní 

členské státy EU, např. ve Švédsku se potýkají s vysokou úrovní nezaměstnanosti mezi 

mladými, což je však velký problém i ve středomořských ekonomikách. Oproti tomu Finsko, 

jak je zřejmé z výsledků OO MPI CRS, se potýká s poklesem dynamiky růstu produktivity. 

Další skupinou zemí, jež se vyznačují solidní úrovní konkurenceschopnosti, jsou 

původní členské státy, resp. země západní Evropy (zejména země Beneluxu, Francie, 

Německo a Rakousko), jež v řadě dílčích kritérií analýzy zaznamenávají velice dobré 

výsledky. Konkurenceschopnost těchto zemí podporuje zejména stabilní makroekonomické 

prostředí, dostupnost nejnovějších technologií související s vysokou inovační kapacitou  

a dobře dostupnými výzkumnými a vzdělávacími služby. Nadprůměrné veřejné výdaje  

a relativně vysoká daňová kvóta v těchto zemích jsou naopak spíše faktory, jež jejich 

konkurenceschopnost podlamují. Velmi podobnými výsledky a charakteristikami jako země 

západní Evropy se vyznačují anglosaské země, tedy Velká Británie a Irsko. Tyto země se 

vyznačují velmi dobrými výsledky v oblasti trhu práce, zejména se zaměstnaností 

obyvatelstva a strukturou zaměstnanosti v sofistikovaných oborech. Konkurenceschopnost 

těchto zemí podporují i kvalitní vědeckovýzkumné instituce. Silnou stránkou Velké Británie 

je vysoce konkurenceschopný trh zboží a služeb, flexibilní pracovní trh a kvalifikovaná 

pracovní síla. Existuje zde nízká daňová kvóta, rostoucím problémem je však především  

v Irsku bankovní sektor a strukturální deficity. 

V rámci skupiny starých členských států EU jsou nejméně konkurenceschopnými 

zeměmi především jihoevropské či středomořské země, tj. Řecko, Itálie, Španělsko  

a Portugalsko, které se potýkají s nedostatečnou produktivitou, méně kvalitním vzdělávacím 

systémem a zároveň vysokými mzdami. Dopad na konkurenceschopnost těchto zemí měla 

také ekonomická krize, která se zde odrazila hlavně ve formě vysoké míry nezaměstnanosti 

zejména mezi mladými lidmi, přetrvává zde i velký rozdíl mezi zaměstnaností žen a mužů. 

Negativním jevem jsou i problémy s vládními deficity a rostoucím veřejným zadlužením. 

Druhou skupinou hodnocených zemí jsou nové členské státy EU, jež jsou obecně 

považované za relativně nejméně konkurenceschopné ekonomiky EU. Jedná se o země, jež si 

prošly transformací, avšak v posledním desetiletí dosahovaly dynamického růstu, což však 

bylo následně potlačeno dopady ekonomické krize. Trh práce těchto zemí je spíše rigidní  

a málo mobilní, podnikatelské prostředí je méně sofistikované než v případě původních 

členských států a víceméně zde nefungují v podnikatelské oblasti partnerství či propojení 
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veřejného a soukromého sektoru. Země spadající do této skupiny se musí i nadále intenzivně 

soustředit na vylepšení základních faktorů konkurenceschopnosti jako jsou zejména 

infrastruktura ve všech jejích dimenzích a kvalita institucionálního prostředí. 

Konkurenceschopnost těchto zemí je také brzděna velkou mírou korupce a byrokracie, 

pomalou liberalizací, nedostatečnou transparentností veřejných politik a zaostávající mírou 

inovací a investic do výzkumu a vývoje, s čímž souvisí i kvalita, resp. dostatek 

sofistikovaných lidských zdrojů. 

Nejvíce konkurenceschopné země EU nabízejí výborné podmínky pro podnikání, 

dlouhodobě se orientují na podporu výzkumu a vývoje. Značné finanční prostředky jak  

z veřejných rozpočtů, tak i firemních rozpočtů, jsou orientovány na podporu nových myšlenek 

a kreativního přístupu k hospodářským aktivitám. Tuzemské společnosti vědí, že budoucnost 

patří připraveným společnostem, které dokáží svým zákazníkům nabídnout něco navíc,  

tj. přidanou hodnotu, tzn. schopnost být kreativními  firmami. Ziskovost velkých i malých 

společností závisí především na nových nápadech a myšlenkách. Podpora školství  

a vzdělanosti obyvatel je pro budoucnost zemí velmi důležitá. Právě inovativní zaměstnanci 

rozhodují o úspěchu firem. Hnací silou jsou myšlenky. Největším firemním aktivem 

prosperujících společností nejsou hmotné statky, ale zaměstnanci, kteří dokáží tvořit nové 

hodnoty, pružně reagovat na měnící se potřeby trhu a stále přinášet nové podněty.  

Na základě výše uvedené empirické analýzy, jejímž cílem bylo vyhodnotit produktivitu 

jako faktor konkurenceschopnosti v členských státech EU v referenčním období 2000-2012 

prostřednictvím metody analýzy obalu dat a stanovit změny vnitřní a vnější efektivity, je 

možné konstatovat, že cíl doktorské dizertační práce byl splněn. Stanovená hypotéza 

doktorské dizertační práce spočívající v tom, že území s vyšší mírou produktivity má lepší 

předpoklady pro dosahování konkurenceschopnosti, tzn., že disponuje určitou konkurenční 

výhodou oproti ostatním územím, byla potvrzena. Za použití metody DEA došlo k potvrzení 

skutečnosti, že pokud dané území vykazuje vyšší úroveň produktivity, je tento nárůst ve 

sledovaném období předpokladem zvýšení úrovně jeho konkurenceschopnosti, tzn. nárůst 

produktivity vedoucí k vyššímu konkurenčnímu potenciálu. Tento předpoklad dokládají  

i výsledky v rámci OO MPI CRS, kdy nové členské státy EU vykazovaly srovnatelnou míru 

produktivity jako původní vyspělé členské státy EU, a v mnoha ohledech tak dochází 

k přibližování úrovní konkurenceschopnosti mezi těmito dvěma skupinami států 

prostřednictvím změn v produktivitě. Země EU13 zaznamenaly v období 2000-2012 

průměrně nižší pokles než země EU15, a současně i nárůst produktivity byl u nich průměrně 
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vyšší, což potvrzují zejména počty zemí vykazující růst a pokles produktivity, a aritmetický 

průměr produktivity dosahovaný těmito zeměmi (viz tabulka 4.27). Zvýšení produktivity je 

předpokladem i pro zlepšení zemí v oblasti konkurenceschopnosti, ale neznamená to, že jsou 

nejvíce konkurenceschopnými ekonomikami. Jedná se spíše o potvrzení faktu, že mnohé nové 

země EU byly schopny v daném období mnohdy lépe a efektivněji využít svých 

konkurenčních výhod než původní země EU, což je i v souladu s konvergenční teorií, kdy se 

méně vyspělá území rozvíjejí rychleji a dotahují území více vyspělá.  

Tabulka 4.27 Nárůst a pokles produktivity v zemích EU15 a EU13 v období 2000-2012 

Období 2000-2004 2005-2008 2009-2012 

Produktivita ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

Země EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 

Počet 10 9 5 4 13 9 2 4 13 8 2 5 

Průměr MPI 1,037 1,058 0,956 0,975 1,066 1,059 0,936 0,938 1,057 1,078 0,945 0,948 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Výše uvedená fakta ohledně nárůstu a poklesu produktivity rovněž potvrzují informace 

ohledně vývoje produktivity jednotlivých zemí v rámci skupin původních (EU15)  

a nových členských států (EU13) v referenčním období 2000-2012, jež jsou zaznamenány 

v tabulce 4.28 a barevně zvýrazněny prostřednictvím funkce podmíněného formátování. 

V tabulce jsou zaznamenány hodnoty OO MPI CRS, jež jednotlivé země ze skupiny EU15  

a EU13 zaznamenaly jak v průběhu každého ze sledovaných období, tak celkově na základě 

geometrického průměru, od kterého je odvozeno i konečné pořadí zemí. V rámci EU15 

dosáhly průměrně nejvyššího nárůstu produktivity Řecko, Španělsko a Francie, čímž je 

rovněž potvrzen fakt, že i v rámci skupiny původních a nových členských států dochází 

k postupné konvergenci méně výkonných zemí k více výkonným zemím. Nejmenší nárůst 

produktivity zaznamenaly Finsko, Lucembursko a Rakousko. Na posledním místě se umístilo 

Portugalsko, jež je v rámci EU15 jedinou zemí, která v průměru za celé sledované období 

zaznamenala pokles produktivity, který však Portugalsko vykazovalo ve všech třech dílčích 

referenčních obdobích. Rozdíly v hodnotách OO MPI CRS jak v průměru za celé období 

2000-2012, tak v dílčích sledovaných obdobích, nejsou mezi všemi zeměmi EU15 nikterak 

markantní. Již v rámci výše uvedené klasifikace původních členských států jsou zde zjevné 

tendence k vykazování velmi podobných hodnot indexu mezi skandinávskými zeměmi, 

zeměmi západní Evropy a anglosaskými zeměmi, tak jihoevropskými zeměmi. Z tabulky 4.28 

je v případě zemí EU15 zřejmé, že většina zemí vykazovala nárůst produktivity, a tento počet 

zemí v průběhu sledovaného období narůstal, oproti tomu počet zemí EU15 

zaznamenávajících pokles produktivity klesal (viz tabulka 4.27).  
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V případě nových členských států EU, tedy v rámci EU13 dosáhly průměrně nejvyššího 

nárůstu produktivity Maďarsko, Bulharsko a Chorvatsko, čímž je potvrzen fakt, že nejen 

v rámci skupiny původních členských států, ale i v rámci skupiny nových členských států 

dochází k postupné konvergenci méně výkonných zemí k více výkonným zemím, jelikož se 

tyto země obecně řadí k méně, resp. nejméně konkurenceschopným ekonomikám nejen EU13, 

ale i EU28. Průměrně nejmenší nárůst produktivity za celé sledované období zaznamenala 

Česká republika. Zeměmi, jež zaznamenaly největší pokles produktivity, jsou Malta, Kypr  

a Slovensko, jež se však obecně řadí k více výkonným a konkurenceschopným ekonomikám 

EU13. Rozdíly v hodnotách OO MPI CRS jak v průměru za celé období 2000-2012, tak 

v dílčích sledovaných obdobích, jsou mezi zeměmi EU13 větší než mezi zeměmi EU15, dle 

výsledků produktivity jsou tak nové členské státy více heterogenním celkem než původní 

členské státy. Tato skutečnost není překvapivá, jelikož země EU15 jsou součástí společného 

integračního uskupení mnohem delší dobu než země EU13, tím pádem jsou mnohem více 

integrovaným celkem, jež má tradici dlouhodobé spolupráce, zejména v oblasti hospodářské  

a obchodní, mající vysoký vliv na jejich úroveň produktivity, potažmo konkurenční výhody  

a růstový potenciál. Nové členské státy jsou součástí EU několik let a integrují se do 

evropských struktur, nicméně jedná se o dlouhodobý proces, jehož efekty jsou postupné  

a zpravidla projevují i s několikaletým odstupem, tzn. v delším časovém horizontu. Po svém 

vstupu do EU začaly tyto státy čerpat výhod z členství v tomto integračním uskupení, 

nicméně své výsledky v oblasti produktivity a potažmo i konkurenceschopnosti byly založeny 

především na jejich cenově-nákladových konkurenčních výhodách (blíže viz kapitola 3.2.1 či 

box 3.1), nicméně tyto nejsou dlouhodobě udržitelné, a tím pádem i na nich založená růstová 

výkonnost v komparaci s původními členskými státy. V delším časovém horizontu je tak pro 

nové členské státy nutný proces postupného zkvalitňování ekonomického prostředí směrem 

ke standardům původních vyspělých členských států. Jak je zaznamenáno v tabulce 4.27, 

země EU13 vykazovaly v průběhu sledovaného období průměrně vyšší nárůst produktivity  

a průměrně nižší pokles produktivity než země EU15. Tento trend byl způsoben zejména 

důvody uvedenými výše, avšak pouze v krátkém a zřejmě střednědobém horizontu bude 

možné nedostatky v produktivitě kompenzovat nižšími náklady vstupů. Jedná se  

o dlouhodobě neudržitelnou situaci, jelikož nové členské státy v řadě sofistikovanějších 

ukazatelů zaostávají za původními členskými státy, např. výdaje na vědu a výzkum, inovační 

potenciál, technologická úroveň, vzdělávací kapacity, apod., což se bude v produktivitě 

promítat stále více v souvislosti se zvyšováním nákladů práce a životních standardů.  
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V tabulce 4.28 jsou dále zaznamenány průměrné hodnoty OO MPI CRS (aritmetický 

průměr souhrnně pro rostoucí i klesající hodnoty indexu), jež byly zaznamenány v každém 

z dílčích hodnocených období pro celou skupinu zemí EU15 a EU13. Z výsledků je zřejmé, že 

nejvyšší produktivity dosahovaly původní členské státy EU v období růstové dynamiky 2005-

2008, kdy zaznamenaly výrazný nárůst produktivity oproti období 2000-2004, přičemž počet 

zemí s rostoucí a klesající produktivitou zůstal nezměněn (viz tabulka 4.27). V období 2009-

2012 je u zemí EU15 zřejmý pokles produktivity oproti předcházejícímu období 2005-2008, 

avšak hodnoty OO MPI CRS neklesly na úroveň období 2000-2004. Úroveň produktivity,  

i když klesající, byla u zemí EU15 v období 2009-2012 stále vyšší než u zemí EU13, což 

může být způsobeno lepší makroekonomickou stabilitou skupinu EU15 jako celku a vyšší 

schopností využívat konkurenčních výhod, jež jsou pro tyto země vlastní. Naopak u zemí 

EU13 byly nejvyšší hodnoty OO MPI CRS zaznamenány v období 2000-2004, kdy tyto země 

přistoupily do EU a začaly jednak čerpat výhody plného členství v evropském integračním 

uskupení, tak také docházelo k postupným projevům čerpání finančních prostředků z fondů 

předvstupní pomoci. V následném období 2005-2008 došlo k mírnému poklesu produktivity, 

ale počet zemí s rostoucí a klesající produktivitou zůstal nezměněn (viz tabulka 4.27). 

V období 2009-2012 došlo následně k mírnému nárůstu produktivity, kdy se hodnota OO MPI 

CRS přiblížila hodnotě indexu 2000-2004, přičemž oproti zemím EU15 jsou hodnoty indexu 

limitovány zaměřením a schopností zemí EU využívat jejich konkurenčních výhod. 

Tabulka 4.28 Vývoj produktivity ve skupinách zemí EU15 a EU13 v období 2000-2012 

Země 

EU15 

OO MPI CRS 
Země 

EU13 

OO MPI CRS 

2000-

2004 

2005-

2008 

2009-

2012 
Průměr Pořadí 

2000-

2004 

2005-

2008 

2009-

2012 
Průměr Pořadí 

BE 1,027 1,044 1,054 1,042 6 BG 1,018 1,140 1,110 1,088 2 

DK 1,016 1,045 1,067 1,043 5 CZ 1,003 1,031 0,999 1,011 9 

DE 1,018 1,040 1,041 1,033 8 EE 0,967 1,082 1,035 1,027 6 

IE 0,984 1,004 1,100 1,028 9 CY 0,999 1,025 0,913 0,978 12 

EL 1,040 1,057 1,136 1,077 1 LV 1,087 1,092 0,969 1,048 4 

ES 1,073 1,112 1,034 1,073 2 LT 1,001 1,055 1,004 1,020 8 

FR 1,053 1,059 1,068 1,060 3 HU 1,068 0,987 1,240 1,093 1 

IT 1,092 1,017 1,021 1,043 5 MT 0,957 1,036 0,867 0,951 13 

LU 0,916 1,060 1,054 1,008 12 PL 1,097 0,857 1,055 0,997 10 

NL 0,924 1,308 0,928 1,039 7 RO 1,011 1,010 1,057 1,026 7 

AT 0,986 1,057 1,010 1,017 11 SI 1,069 1,059 0,993 1,040 5 

PT 0,969 0,912 0,962 0,947 14 SK 0,976 0,954 1,054 0,994 11 

FI 1,007 0,961 1,036 1,001 13 HR 1,165 0,957 1,069 1,060 3 

SE 1,006 1,022 1,038 1,022 10 Průměr 1,032 1,022 1,028 / / 

UK 1,041 1,035 1,077 1,051 4 

      Průměr 1,010 1,049 1,042 / /       

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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V DDP byla pro posouzení podobnosti původních a nových členských států EU využita 

také CA. Nejdůležitějším závěrem z hlediska postupujícího integračního procesu je, že 

vydělenost zemí EU13 postupem času mizí a v průběhu referenčního období lze vysledovat 

značnou míru podobnosti se zeměmi EU15 v oblasti produktivity a míry efektivity. 

Konvergenční proces zapříčinilo především snižování mezery mezi novými a starými 

členskými státy EU a přibližování ekonomické úrovně nových zemí EU13 navzájem. Efekty 

prohlubování evropského integračního procesu tak lze považovat za významný růstový faktor. 

Po rozšíření Evropské unie dochází k dynamizaci vzájemného obchodu mezi původními  

a novými zeměmi, a i k zesíleným kapitálovým tokům a zvýšenému transferu moderních 

technologií mezi oběma skupinami zemí. Na základě uvedených zjištění se lze přiklonit  

k názoru, že evropský integrační proces sice podporuje přibližování ekonomické úrovně 

členských zemí (zejména v důsledku zapojení do vnitřního trhu a čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti), ale tyto mechanismy nefungují 

automaticky a dopady prohlubování ekonomické integrace jsou v unijním teritoriu dosti 

diferencované. Z integračního procesu profitují zejména země s řádově nižší ekonomickou 

úrovní, které navíc disponují specifickými komparativními výhodami, jimiž se vyznačují nové 

členské státy EU (blíže viz kapitola 3.2.1). I v případě původních vyspělých členských států 

EU konvergovaly k průměru EU zejména méně vyspělé ekonomik, tj. jihoevropské státy. 

Efekty integračního procesu na země EU15 byly také zaznamenány, ovšem ne tak významné 

jako u zemí EU13. Důvodem je fakt, že původní členské státy patří mezi tzv. jádrová území 

světové ekonomiky, pro která je charakteristická vysoká cena pracovní síly a dalších 

produkčních nákladů, která negativně ovlivňuje jejich postavení v globální ekonomice. 

Naproti tomu nové členské státy EU představují dynamicky se rozvíjející region, který se  

v mnoha rysech podobá nízkonákladovým ekonomikám, kam jsou přesouvány podnikatelské 

aktivity z vyspělejších států severozápadní Evropy. I přes probíhající konvergenční procesy 

tak zůstává ekonomická úroveň členské základny EU silně diferencovaná. 

Výsledky v oblasti produktivity jsou způsobeny také velikostí faktorů vstupů, jež 

reprezentují hnací síly neboli zdroje konkurenceschopnosti (viz tabulka 4.29), a faktory 

výstupů, které charakterizují přímé či nepřímé efekty konkurenceschopné ekonomiky (viz 

tabulka 4.30). V níže uvedených tabulkách jsou pro každý členský stát EU28 zaznamenány 

hodnoty šesti faktorů vstupů a tří faktorů výstupů, jež byly vyhodnoceny FA jako vstupní 

proměnné pro hodnocení produktivity metodou DEA. Hodnoty všech faktorů vstupů i výstupů 

jsou průměrnými hodnotami příslušného faktoru ze všech let, jež je součástí příslušného 
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referenčního období, např. hodnota faktoru FAi1 země Belgie v období 2000-2004 je 

vypočtena jako geometrický průměr faktorů FAi1 pro Belgii za roky 2000, 2001, 2002, 2003 

a 2004, atd. Pro každou zemi jsou tak zaznamenány průměrné hodnoty faktorů vstupů nebo 

výstupů, jež zaznamenává v příslušném období a prostřednictvím funkce podmíněného 

formátování jsou u každé země zvýrazněny výsledky – maximální a minimální hodnoty 

faktorů, jež v průběhu období 2000-2012 zaznamenává, čímž je možné vypozorovat zlepšení 

či zhoršení ve faktoru v průběhu času. Z tabulek 4.29 a 4.30 je zřejmé, že výsledky jsou 

rozličné jak napříč zeměmi EU28, tak napříč skupin zemí EU15 a EU13.  

V případě faktorů vstupů, nejvyšších hodnot zaznamenává většina zemí v období 2000-

2004 u faktoru 4 „Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích institucí“, přičemž 

v období 2009-2012 jsou u tohoto faktoru u většiny zemí zaznamenány nejnižší hodnoty.  Za 

velmi významné faktory pro konkurenceschopnost jsou po celé období u většiny zemí 

považovány faktor 1 „Ekonomický růst a hospodářský rozvoj“ a faktor 2 „Úroveň 

infrastruktury“ – původní i nové členské státy EU zaznamenávají u těchto faktorů maximální 

hodnoty po sledované období, nebo velmi vysoké hodnoty. Vzhledem k povaze a vypovídací 

schopnosti ukazatelů, jež jsou součástí těchto faktorů, nejsou tyto výsledky překvapující, 

jelikož se jedná o ukazatele mající významný vliv na vybavenost ekonomiky a jsou tak 

jedním ze základních předpokladů pro dosahování vyšší produktivity a potažmo 

konkurenceschopnosti a efektivní využívání konkurenčních výhod. Jedním z nejméně 

významných faktorů vstupů pro konkurenceschopnost je dle výsledků faktor 6 „Civilizační 

choroby“, což není také překvapivým výsledkem, vzhledem k povaze odpovídajících 

ukazatelů jsou žádoucí právě minimální hodnoty těchto ukazatelů, a tedy i faktoru, díky 

čemuž je zajištěno odpovídající využívání jedné z nejdůležitějších hnacích sil 

konkurenceschopnosti a kvalitativní konkurenční výhody, a to lidských zdrojů. Vliv 

jednotlivých faktorů vstupů na konkurenceschopnost jsou konkretizovány v kapitole 4.1.3. 
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Tabulka 4.29 Vývoj faktorů vstupů – zdrojů konkurenceschopnosti v zemích EU28 v období 

2000-2012 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V případě faktorů výstupů jsou výsledky napříč referenčními obdobími a sledovanými 

faktory více nejednoznačné. Nejvyšších hodnot zaznamenává většina zemí v období 2000-

2004 u faktoru 2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, přičemž v následných 

dvou obdobích zaznamenávají země u tohoto faktoru vyšších hodnot, čímž je potvrzena jeho 

dlouhodobá důležitost, jelikož rozvinutost technologicky a znalostně náročných odvětví je  

v době globalizované světové ekonomiky a znalostně orientované ekonomiky důležitou 

charakteristikou ekonomické vyspělosti všech zemí a konkurenceschopné společnosti. 

V období 2005-2008 jsou nejvyšší hodnoty zaznamenány u faktoru 1 „Trh práce a 

ekonomická výkonnost“, přičemž mnoho zemí dosahuje maxima, ale také minima, v tomto 

faktoru i v období 2000-2004 a období 2009-2012. Tento faktor je významný, jelikož je 

naplněn ukazateli, které jsou jedny z nejrozšířenějších v oblasti hodnocení výkonnosti 

ekonomiky a klíčovým předpokladem zvyšování ekonomické úrovně státu a životní úrovně 

občanů. Hodnocení životní úrovně obyvatel je velmi náročné, rozhoduje zde řada aspektů, jež 

se liší napříč zeměmi a tím pádem jsou hodnoty tohoto faktoru u některých zemí velmi vysoké 
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a u jiných velmi nízké. Nejnižších hodnot dosahuje většina zemí v období 2000-2004 a 2005-

2008 u faktoru 3 „Lidské zdroje a inovační potenciál“, vzhledem k povaze ukazatelů, jež jsou 

jeho součástí, se jedná o faktor, který je velmi úzce propojen s ostatními faktory výstupů. 

Podstatným předpokladem ekonomické výkonnosti státu je úroveň celkové produktivity 

práce, míra podnikatelské a inovační aktivity jednotlivců, aktivita podnikatelských subjektů  

a veřejné správy – tím pádem je z hodnot faktorů zřejmé, že rozdíly růstové výkonnosti mezi 

zeměmi mohou být značné a přetrvávající v čase. V případě období 2009-2012 byly nejnižší 

hodnoty zaznamenány u faktorů 1 „Trh práce a ekonomická výkonnost“ a 2 „Inovace  

a znalostně orientovaná ekonomika“, jež jsou spolu velmi úzce propojeny a hodnoty 

ukazatelů, jež jsou jejich součástí, jsou v tomto období ovlivněny důsledky hospodářské a 

finanční krize – z tohoto důvodu není překvapením, že právě u těchto faktorů byly u většiny 

zemí zaznamenány minimální hodnoty. Důsledky jednotlivých faktorů výstupů pro 

konkurenceschopnost jsou konkretizovány v kapitole 4.1.3. 

Tabulka 4.30 Vývoj faktorů výstupů – efektů konkurenceschopnosti v zemích EU28 

v období 2000-2012 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 
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Hlavní příčiny rozdílné dynamiky v nových a původních členských státech EU lze 

celkově hledat především v rychlejším růstu souhrnné produktivity faktorů a kapitálového 

vstupu. Příspěvek technologického pokroku k produktivitě nových členských států EU byl 

patrný i přesto, že ve většině kvalitativních faktorů ekonomického růstu (jako jsou např. 

vědecko-výzkumný a inovační potenciál, vzdělávací infrastruktura a vzdělanostní úroveň 

pracovníků, inovační potenciál apod.) výrazně zaostávají ve srovnání s původními vyspělými 

členskými zeměmi EU. Avšak co je důležité zmínit a co souvisí s vybaveností faktorů vstupů  

a výstupů zemí EU13 je, že tyto země se nacházejí na odlišné technologické úrovni než země 

EU15 a zároveň profitují z nižších produkčních nákladů (Abrhám, Vošta, 2011). Jak již bylo 

v práci zmiňováno, z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a zvyšování konkurenceschopnosti, se 

bude v budoucnosti význam kvalitativních faktorů ekonomického růstu a jejich vliv na 

celkovou produktivitu zvyšovat v důsledku rostoucí technologické a nákladové úrovně 

ekonomik. V EU je zvyšování produktivity hlavním zdrojem růstu a produktivita je tudíž 

centrálním prvkem konkurenceschopnosti EU a vytváří příjem, jenž umožňuje členským 

státům nabízet jak vysokou kvalitu života, tak i příznivé obchodní prostředí. Růst produktivity 

je kombinovaným důsledkem zlepšení produktivity uvnitř odvětví, tedy inovací v širokém 

pojetí a posunů mezi odvětvími, tedy restrukturalizací. Vliv posunů směrem k odvětvím  

s vyšší přidanou hodnotou je nejsilnější u méně rozvinutých zemí, zatímco vliv růstu 

produktivity uvnitř odvětví je důležitý ve všech zemích. Inovace jsou v širokém smyslu 

hlavním zdrojem růstu produktivity uvnitř sektorů a firem. Pokrývají mnoho aspektů od 

technologických inovací k efektivnějšímu využití stávající technologie a zdrojů a k novým 

řídícím a organizačním technikám. Inovace závisejí na potenciálu vytvářet, přijímat a šířit 

znalosti. Právě proto je lidský kapitál klíčovou hnací silou růstu. Vzdělávání a dovednosti jsou 

důležitými oblastmi investic v celé EU, ale zvláštního úsilí je zapotřebí zejména v mnoha 

nových členských státech EU. Pro plné využití výhod inovací však musí fungovat řádná 

infrastruktura a instituce. Ve 21. století hrají stále důležitější roli v rozvoji služeb a přístupu 

k nim digitální sítě. Zajišťování širokopásmového přístupu k internetu pro všechny 

jednotlivce a podniky proto může mít reálný dopad na růst a na kvalitu života. Navzdory 

důležitosti digitální infrastruktury, zásadní zůstávají i dobré dopravní sítě. Silniční  

a železniční sítě v mnoha zemích EU13 však stále vyžadují velké investice, mají-li dosáhnout 

srovnatelných úrovní s těmito sítěmi v zemích EU15. A v neposlední řadě na národní rozvoj 

mají silný vliv instituce. Ty zahrnují zdravý makroekonomický rámec, integrované trhy EU, 

legislativní a regulační systém, jenž usnadňuje obchod a tvorbu pracovních míst, a on-line 

přístup ke službám elektronické správy.  
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Stimulace konkurenceschopnosti a základní principy hospodářské politiky 

Politické reprezentace chtějí především znát, které aktivity mohou přilákat či podpořit 

investice a přispět tak ke zvýšení ekonomické výkonnosti, tvorbě pracovních míst a tím tedy  

i ke zvýšení konkurenceschopnosti. S tím spojené nastavení efektivní skladby veřejných 

intervencí logicky vyžaduje vytvoření dlouhodobě zaměřených rozvojových strategií, které 

respektují jak globální vývojové tendence, tak rozvojové předpoklady a možnosti jednotlivých 

zemí. Základní strategický cíl EU v podobě posílení konkurenceschopnosti a možností její 

stimulace byl předmětem Lisabonské strategie EU a je rovněž součástí Strategie Evropa 2020. 

Z povahy těchto růstových strategií je v oblasti konkurenceschopnosti zřejmý cíl v podobě 

postupného přechodu k tzv. znalostní ekonomice, v tomto směru by tak měla být uplatňována 

především hospodářská politika působící na systémové prvky ekonomiky, tj. hospodářská 

politika zaměřená na tvorbu konkurenčního prostředí. Cílem takové hospodářské politiky 

musí být nalezení optimální kombinace vnějších a vnitřních faktorů rozvoje 

konkurenceschopnosti každého státu, a to jak ve strukturální, tak i ve funkční rovině. Její 

formulování vychází z vazeb prvků uvnitř EU, z vazeb těchto prvků v rámci jednotlivých 

členských států EU a mezi nimi.  

Význam jednotlivých faktorů ekonomického rozvoje se v čase mění. Postupem času 

dochází k zásadnímu poklesu významu materiálních výrobních faktorů (dostupné přírodní 

zdroje, objem pracovní síly a disponibilního kapitálu) a naopak relativně rychlému růstu 

významu nemateriálních výrobních faktorů – především schopnosti generovat a využívat 

inovace, kvality lidských zdrojů a schopnosti ekonomických subjektů vzájemně spolupracovat 

způsobem přinášejícím dodatečnou přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany (Berman 

Group, 2006). Tradiční výrobní faktory jsou sice stále významné, ale ve srovnání s novými 

výrobními faktory ustupují do pozadí, resp. tradiční faktory jsou nezbytné, ale nikoli 

dostačující pro ekonomickou konkurenceschopnost, resp. ekonomický rozvoj států. 

Významným aspektem proměny významu výrobních faktorů je neustále rostoucí 

konkurence ve světové ekonomice, kdy vyspělé země a jejich regiony jsou vystaveny stále 

silnějšímu tlaku ze strany rozvíjejících se ekonomik. V těchto zemích jsou ceny tradičních 

výrobních faktorů na výrazně nižší úrovni, což těmto zemím a jejich regionům umožňuje 

získat určitou konkurenční výhodu nad vyspělými zeměmi. Zmiňovaný technologický rozvoj 

umožňuje tyto levnější výrobní faktory stále intenzivněji využívat. Vyspělé země v důsledku 

toho musí rozvíjet svou konkurenční výhodu, a to právě prostřednictvím technologického 

rozvoje a inovací, k čemuž je nezbytné získávání a využívání nových znalostí.  
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Důsledkem výše uvedených změn je skutečnost, že význam všech faktorů 

ekonomického rozvoje, které lze napodobit nebo relativně levně importovat, klesá. Mnohem 

větší význam a přínos pro rozvoj spočívá ve faktorech, které nelze snadno napodobit nebo 

přemístit, např. schopnosti vytvářet inovace a efektivně je zavádět do výrobního systému  

a flexibilně reagovat na rychle se měnící podmínky na světových trzích (Porter, 1990). Tato 

schopnost soukromých firem je přeneseně klíčovou konkurenční výhodou států a jejich 

regionů, ve kterých jsou tyto aktivity zakotveny, a proto se pozornost aktérů ekonomického 

rozvoje musí zaměřit na identifikaci a následný rozvoj faktorů, které tuto schopnost ovlivňují. 

Zjednodušeně řečeno, významné je z hlediska ekonomického rozvoje to, jak místní aktéři se 

zdroji, které mohou být odkudkoli dovezeny, naloží, co z nich vyprodukují a jak se jim to 

podaří uplatnit na mezinárodních trzích. Ve všech těchto činnostech si firmy (řetězce firem) 

konkurují s firmami v jiných lokalitách a tak si přeneseně konkurují státy a regiony. 

Z hlediska konkurenceschopnosti má tedy klíčový význam inovační schopnost místních 

aktérů a péče o faktory, které tuto schopnost ovlivňují. 

Ekonomická konkurenceschopnost není založena pouze nebo převážně na jediném 

faktoru, konkurenceschopnost států je multifaktorově podmíněna. Velký význam má 

vzájemná kombinace faktorů, které společně vytvářejí příznivé lokální prostředí. To je v 

současnosti chápáno především jako příznivý endogenní vývoj, zaměřený na vnitřní zdroje 

státu, atmosféru, etiku práce, vzájemnou důvěru, spolupráci a efektivní vztahy v regionu 

(Spilková, 2004, s. 260). Hlavními faktory (v kontextu multifaktorové podmíněnosti 

konkurenceschopnosti) určujícími úspěšnost přechodu ke znalostní ekonomice a nastavení 

hospodářské politiky lze dle analýzy členských států EU prostřednictvím zvolených 

kvantitativních metod shrnout následovně: 

 lidské zdroje – vzdělávání a trh práce, tj. růst vzdělanosti a znalostních 

kompetencí obyvatelstva, zvyšování efektivity trhu práce; 

 ekonomická struktura, tj. podpora podnikání a podnikavosti; 

 technická infrastruktura, tj. rozvoj dopravní, telekomunikační a technologické 

infrastruktury; 

 výzkum a inovace, tj. podpora vědy, výzkumu a vývoje, transfer inovací do 

praxe. 
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Lidské zdroje a vzdělávání 

Lidské zdroje jsou v současnosti z mnoha důvodů považovány za jeden z klíčových 

faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost území, mají totiž možnost cíleně ovlivňovat 

všechny ostatní spolupůsobící faktory43. Lidské zdroje disponují různou mírou 

přizpůsobivosti na vnější podmínky a tak mohou aktivně využívat nově vznikajících tržních 

příležitostí nebo minimalizovat vznikající hrozby (Berman Group, 2006). Lidské zdroje byly  

a jsou mnohdy hodnoceny z hlediska vzdělanostní úrovně. Vzdělanost představuje 

konkurenční výhodu, neboť kvalifikovaná pracovní síla je nutným předpokladem pro 

směřování ekonomiky k ekonomice založené na tvorbě a využívání nových poznatků. 

Důležitým aspektem kvality lidských zdrojů je oborová struktura vzdělanosti a její vztah k 

poptávce po pracovní síle na trhu práce. Kromě toho v současnosti kvalita lidských zdrojů 

zahrnuje také schopnost rychlého a efektivního se přizpůsobení neustálým změnám 

probíhajícím ve světové ekonomice, proto jsou v současnosti mimořádně významné i další 

dovednosti a schopnosti (např. informační gramotnost, jazyková vybavenost, schopnost 

samostatného řešení problémů atd.), které zvyšují flexibilitu využití pracovní síly 

(Kadeřábková, 2001). Významný vliv je přisuzován tzv. psychologickým aspektům kvality 

lidských zdrojů. Každá společnost funguje na základě určitého hodnotového systému  

a preference určitých hodnot má dopad na chování lidí v konkrétních situacích. Rozšíření 

určitých vzorců chování ve společnosti může podstatně ovlivňovat ekonomickou 

konkurenceschopnost, např. role pozitivních očekávání místních obyvatel napomáhá k tvorbě 

atmosféry napomáhající ekonomickému rozvoji (Hirschman, 1958; Krugman, 1991). 

Všechny uvedené dílčí faktory kvality lidských zdrojů se vzájemně prolínají a jako 

celek velmi významným způsobem ovlivňují ekonomickou konkurenceschopnost států. 

Rozvoj lidských zdrojů je tedy jedním z klíčových předpokladů jak pro dlouhodobě udržitelné 

ekonomické prostředí, tak pro posílení sociální soudržnosti. Podpora rozvoje lidských zdrojů 

by tedy měla být základem politik ekonomického rozvoje zaměřených na posílení 

konkurenceschopnosti. Více než kdy v minulosti je a bude klíčovým prvkem 

konkurenceschopnosti vzdělané obyvatelstvo, které získá vzdělání díky systému moderního a 

kvalitního počátečního vzdělávání, a které bude motivované a ochotné rozšiřovat si následně 

své znalosti a dovednosti v procesu celoživotního učení. Kvalita lidských zdrojů je tak 

                                                           
43 Ostatní faktory jsou vnímány jako důležité, je však třeba zdůraznit, že mají spíše stimulační význam pro lidské 

zdroje (hlavní nositele rozvoje). Zajišťují dostupnost, zlepšují přenos know-how, usnadňují každodenní život  

a podporují tak lidské zdroje v jejich dalším růstu a rozvoji, což se pozitivně projevuje v procesu rozvoje a 

zvyšování konkurenceschopnosti. 
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zásadním způsobem spojena s fungováním a charakterem vzdělávacího systému, proto by 

pozornost veřejných intervencí měla být zaměřena v prvé řadě na rozvoj vzdělávacího 

systému, způsob a kvalitu vzdělávání. V důsledku rychlých změn ve světové ekonomice, které 

se zprostředkovaně projevují ve značně proměnlivé struktuře poptávky po pracovní síle na 

trhu práce, vznikají nároky na průběžné přizpůsobování vzdělávacího systému a obsahu 

vzdělávání nově nastalým podmínkám. Vzdělávací systém je nutné neustále rozvíjet v reakci 

na ekonomické změny a změny na pracovním trhu tak, aby místní pracovní síla byla rychle  

a flexibilně využitelná na trhu práce. Vzdělávání by mělo rovněž zohledňovat regionálně 

odlišné požadavky trhu práce, a tak by měly být národní vzdělávací strategie v souladu s těmi 

regionálními. Vedle formálního vzdělávání nabývá na významu vzdělávání získávané  

v průběhu celého profesního života. V důsledku překotného technologického rozvoje  

a rychlých změn ve světové ekonomice existuje vysoký tlak na potřebu obyvatel pravidelně 

aktualizovat a doplňovat své vzdělání a kvalifikaci specifickými znalostmi a novými 

kvalifikacemi (Berman Group, 2006). Možnost celoživotního vzdělávání a učení je jednou  

z klíčových oblastí, na kterou by se měly zaměřit veřejné intervence cílené na zvýšení 

ekonomické konkurenceschopnosti území, přičemž efektivní řešení spočívá v intervencích 

v obou vzdělávacích oblastech.  

Lidské zdroje a trh práce 

Efektivní fungování trhu je jedním ze základních předpokladů pro schopnost ekonomiky 

dosahovat dlouhodobého hospodářského růstu. Z pohledu nabídkové strany trhu práce  

a konkurenceschopnosti jsou dvěma klíčovými faktory vzdělanostní struktura a mobilita trhu 

práce. Pouze vzdělaná a mobilní pracovní síla tak může pozitivním způsobem ovlivnit 

hospodářský růst dané země. Poptávka po práci je závislá především na produktivitě práce, 

pracovních nákladech, struktuře ekonomiky nebo míře regulace pracovního trhu. Celková 

funkčnost a flexibilita pracovního trhu je pak dána z velké části jeho institucionálním 

prostředím, resp. kvalitou institucí, s čímž velmi souvisí faktor ekonomické struktury  

a podpory podnikání. V souladu s podporou podnikání musí být zajištěn dostatek kvalitní, 

kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Tu by měl na základě poptávky podnikatelské, ale  

i specifických požadavků sféry veřejné, poskytovat právě moderně fungující flexibilní trh 

práce. V této oblasti je vhodné více propojit intervence na podporu zaměstnanosti  

s intervencemi posilujícími ekonomický rozvoj a podpora by měla být také směřována na 

zvyšování profesní i prostorové mobility pracovní síly, která je v mnohých, zejména nových 

členských státech EU, nedostatečná.  
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Ekonomická struktura 

Tradičně byly za klíčové subjekty ekonomického rozvoje považovány velké firmy, které 

neustále inovují a vytváří početné vazby a impulzy s okolní ekonomikou44. Se změnou 

světové ekonomiky směrem k flexibilnější a specializované produkci se pozornost obrátila k 

malým a středním podnikům (MSP), které jsou díky této změně schopny konkurovat firmám 

velkým. Za jejich hlavní pozitivní atributy bývá považován nadprůměrný příspěvek k tvorbě 

nových pracovních míst. Kromě toho mají pro ekonomický rozvoj význam také pro svou 

schopnost vytvářet podnikatelské klima v určitém světovém regionu (blíže viz kapitola 2.1.4) 

a udržování konkurenčního prostředí v ekonomice. MSP jsou také vysoce flexibilní, co se 

týče inovací, často rychle realizují jednoduché nápady a nezabývají se systematickým 

dlouholetým výzkumem. Na druhé straně ale ani úlohu MSP není možné přeceňovat, a to 

především v důsledku jejich velikosti, která je zase zdrojem vysoké zranitelnosti (např. 

závislost na jednom nebo několika málo odběratelích, omezený přístup ke kapitálu, velký vliv 

individuálních manažerských chyb, omezené možnosti cenové konkurence ad.). Přesto však 

bývá sektor MSP označován jako vestavěný stabilizátor ekonomiky (Kornai, 1990). 

Podpora podnikání je velmi komplexním pojmem, pod kterým se skrývá velké množství 

dílčích politik a nástrojů. V zásadě je třeba rozlišovat mezi přímou podporou konkrétních 

podnikatelských subjektů a nepřímou podporou, která je zaměřena na rozvoj podnikatelského 

prostředí – tzn. vnějšího prostředí, ve kterém podnikatelé vyvíjejí svou činnost. Součástí 

vnějšího podnikatelského prostředí je tak dostupnost kvalitních lidských zdrojů, existence 

vědeckovýzkumné základny vytvářející impulsy pro inovační aktivity firem, kvalitní 

infrastruktura, atraktivní fyzické prostředí apod. – jedná se tak o multifaktorově podmíněnou 

konkurenceschopnost, jež je založena právě na propojení všech těchto faktorů. Faktory 

ovlivňující vnější podnikatelské prostředí lze chápat jako primární faktory ekonomické 

konkurenceschopnosti. Faktory vznikající a působící uvnitř samotné ekonomiky (např. 

efektivní formy vzájemné spolupráce) lze považovat za sekundární faktory ekonomické 

konkurenceschopnosti – nikoliv však významem, ale povahou, jsou totiž zprostředkované 

(Berman Group, 2006). Firmy na základě primárních faktorů rozvíjejí svou činnost a výstupy 

jejich činnosti se posléze samy stávají faktory ovlivňující konkurenceschopnost území. 

                                                           
44 Mezi hlavní výhody velkých firem patří podstatně větší prostor pro dosahování úspor z rozsahu, snazší přístup 

k finančním zdrojům, schopnost překonat ztráty díky finančním rezervám, získat různé úlevy od státu nebo si 

vynutit například vybudování infrastruktury nebo veřejné pomoci v případě hrozby úpadku atd. Existence 

velkých firem ve státě tak garantuje určitou stabilitu místní ekonomiky. Velké firmy pak představují klíčové 

partnery pro malé a střední podniky, pro které jsou jak zdroj některých vstupů, tak i cíl jejich produktů (Berman 

Group, 2006). 
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Konkurenceschopnost území je dána růstem konkurenceschopnosti podnikatelského 

sektoru. Dlouhodobě udržitelná strategie zvyšování konkurenceschopnosti v evropském  

a světovém kontextu musí být založena na posilování těch faktorů konkurenceschopnosti, jež 

se neopírají pouze o nízké náklady firem a relativně levnou pracovní sílu, nedílnou součástí 

strategie se musí stát také snižování externích nákladů a bariér podnikání. Podnikání musí být 

ve větší míře založeno na využívání inovací, což povede k růstu jeho produktivity. Veřejné 

intervence musí být zaměřeny na vytváření kvalitních podmínek pro podnikání v jednotlivých 

státech EU. Podniky zde působící se musí postupně více zapojovat do globální dělby práce na 

kvalitativně vyšších úrovních postavení v hodnotových řetězcích. Používané nástroje podpory 

podnikání musí být vhodně nastaveny tak, aby zabezpečily moderní infrastrukturu pro 

podnikání, rozšířily nabídku služeb pro podnikatele a lépe motivovaly k podnikavosti, což 

umožní podnikatelským subjektům efektivněji využívat jejich disponibilní zdroje pro rozvoj 

podnikání. Je třeba zdůraznit odklon od forem přímých podpůrných nástrojů zaměřených na 

podporu individuálních subjektů k podpoře podnikatelského prostředí. Přímá podpora totiž 

obvykle neodstraňuje příčinu snížené konkurenceschopnosti, naopak má dokonce tendenci 

vytvářet určitou závislost na podpoře. Naproti tomu z rozvoje podnikatelského prostředí 

mohou mít prospěch všechny místní subjekty a žádná forma závislosti se zde nevytváří. 

Technická infrastruktura 

Rozvoj a zajištění potřebné infrastruktury jsou jedním z předpokladů ekonomického 

růstu, jelikož ovlivňují hospodářskou a sociální přitažlivost místa, a tím pádem 

konkurenceschopnost. V současnosti se však zvyšuje význam moderních informačních  

a telekomunikačních technologií, které jsou pilířem znalostní ekonomiky. Rychlost a kvalita 

implementace informačních a komunikačních technologií jak soukromým, tak veřejným 

sektorem určují úspěšnost inovací, zprostředkovávají organizační změny a přispívají ke 

zvyšování konkurenceschopnosti státu, tj. místního prostředí i jednotlivých firem. 

Konkurenceschopnost státu tak musí být založena na kvalitní infrastruktuře, nesmí být 

opomíjen její regionální rozměr a musí být podpořena dobře fungující veřejnou správou, tedy 

institucemi. Dobudování a modernizace kvalitních páteřních infrastruktur EU je nutnou 

podmínkou pro posilování konkurenceschopnosti státu, ale i jednotlivých regionů. 

Promyšleně vytvářené infrastruktury v oblasti dopravy, informačních a komunikačních 

technologií, umožní zvýšit standardy služeb poskytovaných jejich prostřednictvím a zlepšit 

jejich dostupnost pro obyvatelstvo i podnikatelské subjekty. Infrastruktura hraje důležitou roli 
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i v poskytování odpovídajícího vzdělání a na místní úrovni je nutnou podmínkou pro žádoucí 

začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva.  

Z hlediska možné podpory rozvoje informační společnosti, je třeba zaměřit se na 

podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií tak, aby byl zajištěn přístup  

k těmto technologiím co nejširším vrstvám obyvatelstva, aby nedocházelo k jejich dalšímu 

vyčleňování. Infrastrukturu nemusí nutně stavět ani vlastnit veřejný sektor, stačí podpořit 

soukromé společnosti poskytnutím veřejné podpory. Tuto podporu je ale třeba směřovat do 

zemí ekonomicky slabších, resp. jejich regionů a periferních oblastí, kde selhává trh a kde je 

potřeba vytvořit základní síť a napojení na telekomunikační a informační infrastrukturu. 

Využívání moderních technologií je ale podmíněno nejenom jejich fyzickou dostupností, ale 

také specifickým dovednostmi, součástí této podpory tak musí být také podpora rozvoje 

informační gramotnosti. Dalším bodem je podpora zavádění moderních komunikačních 

technologií ve veřejné správě, jejímž přínosem by mělo být zvýšení produktivity v tomto 

sektoru. Opět je tak potvrzena klíčová role lidských zdrojů jako hlavního nositele 

socioekonomického rozvoje. 

Výzkum a inovace 

Výše uvedený posun ve významu výrobních faktorů vytváří stále silnější tlak na 

ekonomiky, aby konkurenceschopnost stavěli na kvalitě a technologickém pokroku. Kvalita 

činí zboží atraktivním na straně poptávky a technologický rozvoj vede k vývoji nových 

výrobků a služeb na straně nabídky a růstu produktivity výrobních faktorů. Udržení 

konkurenční výhody prostřednictvím technologického náskoku a kvality produkce vyžaduje 

schopnost neustále a úspěšně inovovat. Základem inovací je získávání a aplikace nových 

znalostí, přičemž hlavní zdroj generování nových znalostí představuje věda a výzkum. Věda, 

výzkum a vývoj představují spolu s kvalitou lidských zdrojů základ inovačního potenciálu 

států. Vzhledem k tomu, že neustálé učení a předávání znalostí je považováno za klíčový 

faktor podporující tvorbu inovací (a tedy produktivitu → konkurenceschopnost státu → 

místní/regionální rozvoj), je důležitou podmínkou inovačního procesu také úzká spolupráce, 

jak mezi výzkumnými a vývojovými institucemi, tak mezi soukromým a veřejným sektorem. 

V současnosti většina členských států EU usiluje o realizaci jednotící inovační politiky, 

jejímž cílem je rozvoj inovačního podnikání a motivace místních firem inovovat v zájmu své 

konkurenceschopnosti a rozvoje. Rozvoj vědeckovýzkumné základny v jednotlivých státech 

proto musí být součástí komplexní politiky. Stejně významným pilířem musí být problematika 

spolupráce aktérů participujících v inovačním procesu. Rozvoj vědeckovýzkumných institucí 
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jako samostatná politika bez rozvíjení spolupráce a transferu technologií nebude mít 

významný rozvojový efekt na ekonomiku státu45. Podpora vědy, výzkumu a inovací tak není  

v prvé řadě o množství financí, ale o samotné vnitřní organizaci vztahů mezi různými aktéry 

inovačního procesu – k podstatnému zlepšení musí dojít v oblasti řízení celého systému 

podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, zejména má-li být udržen trend navyšování 

veřejných výdajů v této oblasti. Rovněž musí dojít ke koncentraci veřejných zdrojů a při 

rozhodování o jejich směřování by měl být kladen větší důraz na dosahování buď 

excelentních vědeckých výsledků minimálně evropské, spíše však světové úrovně, nebo na 

jejich významné přínosy pro rozvoj firem či ve vybraných oblastech ve veřejné sféře.  

Podpora vědy, výzkumu a inovací je automaticky spojena s podporou rozvoje lidských 

zdrojů. Na úrovni veřejných vědeckovýzkumných institucí se jedná zejména o podporu 

spolupráce mezi jednotlivými institucemi s patřičným důrazem na spolupráci se zahraničními 

partnery, tj. mobilita vědeckovýzkumných pracovníků, výměnné stáže se zahraničními 

vědeckovýzkumnými institucemi, rozvoj mladých vědeckých pracovníků či mobilita 

výzkumných pracovníků, pedagogů nebo studentů mezi sektorem výzkumných institucí  

a podnikatelským sektorem. Maximalizace těchto vazeb a typů spolupráce v oborech 

podstatných pro budoucí skladbu ekonomik je jedním základních úkolů a zájmů hospodářské 

politiky v rozvinutých zemích. 

Důležitou součástí podpory vědy, výzkumu a inovací je také vytváření celkového 

příznivého, atraktivního prostředí pro podnikání a inovace. Kromě výše zmíněné podpory 

rozvoje kvalitních lidských zdrojů se jedná o potřebu dostupných poradenských služeb, 

vzdělávacích a školicích programů, stejně jako vhodného materiálního zázemí, např. 

podnikatelské inkubátory, technologická a inovační centra, vědecko-technické parky, rozvoj 

služeb pro inovace a kvalifikovaného poradenství, pořádání odborných konferencí se 

zahraničními odborníky, světovými lídry v daných oborech. Důležité je vytvářet podmínky 

pro rozvoj tvůrčí atmosféry, resp. vytváření vědomí významnosti inovací a povzbuzování 

zájmu širší veřejnosti o inovace.   

                                                           
45 Jedním z přemosťujících článků zajišťujících spolupráci mezi vědeckovýzkumnými institucemi a aplikační 

sférou je transfer technologií, který zahrnuje vyhledávání a vyhodnocování komerčního potenciálu výstupů 

výzkumu a vývoje a jejich dopracování do komerčně realizovatelné podoby, včetně možnosti realizace v rámci 

licenční činnosti. Rozvoj technologického transferu předpokládá také zlepšení marketingových aktivit institucí 

výzkumu a vývoje. Podpora zde může směřovat na provozování center pro transfer poznatků a technologií, 

technologických inkubátorů nebo vědeckotechnických parků na vysokých školách. 
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5. Závěr 

 

Konkurenceschopnost je velmi frekventovaným pojmem, který sledují mnohé státy, 

uskupení, instituce či jednotlivci. Je pojmem v poslední době tak často užívaným, avšak na 

druhou stranu tak špatně uchopitelným. Existuje jak mnoho teoretických definic tohoto 

konceptu, tak mnoho různých variant jejího měření, ale není možné jednoznačně říci, která  

z těchto variant je tou správnou a jedinou volbou. V poslední době se stále častěji vyzdvihuje 

myšlenka konkurenceschopnosti, která slouží jako základní měřítko úspěšnosti států 

v mezinárodním srovnání, termín konkurenceschopnost tak představuje pro národní státy jak 

mnoho výzev, tak i příležitostí. Národní vlády a instituce disponují důležitými nástroji  

k podpoře konkurenceschopnosti ekonomiky a řada světových ekonomik se snaží tyto nástroje  

ke zlepšení své konkurenční pozice vůči jiným státům využít. Ne vždy jsou ale používány 

vhodné politiky nebo nejsou implementovány efektivně tak, aby fungovaly odpovídajícím 

způsobem a podporovaly národní konkurenceschopnost a vyzdvihovaly konkurenční výhody 

jednotlivých států a konkurenční nevýhody eliminovaly, či je alespoň potlačovaly.  

Současná světová ekonomika je významným způsobem determinována globalizačními 

procesy a snahou rozličných ekonomických entit o dosahování co nejvyšší úrovně 

konkurenceschopnosti. V globalizující se ekonomice dochází ke zmenšování vzdáleností, 

národní zdroje jsou více mobilní, zatímco národní ekonomiky jsou více vzájemně závislé. 

Globálnost sama o sobě (ve smyslu schopnosti mít přístup ke vstupům a aktivům ve světovém 

měřítku) přestává být konkurenční výhodou. Dokonce v tomto smyslu dochází k takovému 

vývoji, že současná etapa globalizace zvyšuje význam regionálních či odvětvových uskupení 

vytvářejících inovační ohniska. Ukazuje se, že jejich vznik je podmíněn minimálním 

potřebným množstvím odbornosti, vzdělanosti, ekonomických subjektů a infrastrukturního 

zázemí v dané lokalitě, což je určující pro dosahovanou úroveň konkurenceschopnosti. 

Konkurenceschopnost ekonomiky představuje souhrnnou schopnost země uplatnit se na 

světovém trhu s pozitivním efektem. Tato schopnost není dána pouze produktivitou  

a ekonomickou efektivností, ale i také širokým spektrem ekonomických, politických, 

sociálních, kulturních a vzdělanostních faktorů, které jsou v jednotlivých zemích rozdílné.  

Základem úspěchu v globální ekonomice je tak vytvoření konkurenční výhody, přičemž 

ta je odlišena zejména podle jejích zdrojů (tj. cenově-nákladově založená vs. kvalitativní)  

a typů znalostí (vnější příliv znalostí zejména ve formě technologického transferu vs. vlastní 

inovační kapacita). Tradiční faktory ekonomických aktivit, které se zejména díky 
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technologickému rozvoji a liberalizaci na všech úrovních stávají mnohdy všudypřítomnými, 

jsou postupně nahrazovány faktory novými, mezi něž patří především schopnost vytvářet  

a využívat nové znalosti a inovace, kvalita lidských zdrojů a schopnost ekonomických 

subjektů vzájemně spolupracovat. Kromě toho rychlý technologický rozvoj, pokles 

dopravních nákladů a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií přináší 

také zásadní změnu v organizaci ekonomických činností. V důsledku nastíněných změn 

nemůže být konkurenční výhoda dosahována jen prostřednictvím snižování nákladů, ale 

především schopností inovovat a přinášet stále něco nového. Tato schopnost je klíčovou 

konkurenční výhodou, a proto se pozornost tvůrců hospodářské politiky musí zaměřit na 

identifikaci a následný rozvoj faktorů, které tuto schopnost ovlivňují. Významná je z hlediska 

ekonomického rozvoje skutečnost, jak tvůrci hospodářské politiky se zdroji, které mají  

k dispozici, naloží a co z nich vyprodukují.  

V rámci EU jsou zřejmé přetrvávající a výrazné rozdíly mezi skupinami zemí. V méně 

vyspělých zemích je výhoda spíše nákladově založená a závislá na vnějších zdrojích znalostí, 

ve vyspělých zemích založená na kvalitě a vlastních inovacích. Při detailnějším hodnocení 

konkurenční výhody jsou její faktory rozlišeny na kvalitu výrobních technologií (zejména 

podle náročnosti na výzkum a vývoj), kvalitativní intenzitu hodnotového řetězce (podle 

zastoupení znalostně náročných segmentů), sofistikovanost poptávky a podpory inovací  

(v rozlišení na soukromý a veřejný sektor) a intenzitu vazeb a interakcí mezi aktéry (podle 

úrovně rozvoje klastrů a jejich složek). Význam jednotlivých faktorů se liší podle fáze rozvoje 

kvality konkurenční výhody, resp. dle stupně ekonomického rozvoje státu. Kvalitativní 

charakteristiky zdrojů konkurenční výhody výrazně ovlivňují dlouhodobě udržitelnou 

růstovou výkonnost ve znalostně založené ekonomice. Méně vyspělé, resp. nové členské státy 

EU usilují o rychlou konvergenci k původním vyspělým zemím, zvyšování ekonomické 

úrovně však zároveň oslabuje jejich konkurenční výhodu založenou na nízkých nákladech  

a cenách. Rozvoj kvalitativně náročnějších aktivit má proto klíčový význam pro další rozvoj 

jejich konkurenceschopnosti a pokračování konvergenčního procesu. 

Zvyšování konkurenceschopnosti postavené na těchto základech je tak vysoce 

komplexním procesem, který nespočívá jen v omezeném počtu klíčových faktorů. Naopak, 

konkurenceschopnost je multifaktorově podmíněna, přičemž roli nehraje jen přítomnost 

jednotlivých faktorů v dané zemi, ale způsob jejich užití, jehož výsledkem je, pokud je 

dostatečně účinný a účelný, vysoce konkurenční prostředí země. V nových a měnících se 

podmínkách je důležité snažit se utvářet podobu konkurence, vzít svůj osud a budoucnost do 
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vlastních rukou. Nyní jde však o to, aby to byla budoucnost konkurenceschopná, tzn. úspěšná 

v procesu globalizace a integrace z pohledu a pozice daných ekonomických entit, tedy 

podniků, regionů či států. Jednotlivé státy pečlivě sledují své postavení v řadě žebříčků 

celosvětového srovnávání a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti. Konkrétní 

umístění dané země vůči kulturně, ekonomicky nebo politicky blízkým státům se považuje za 

důležitý ukazatel hodnocení vyspělosti a efektivity specifického politicko-ekonomického 

nastavení dané země. Konkurenceschopnost je tím pádem tedy také stěžejní problematikou  

i pro EU, jež se snaží zvýšit svou konkurenční výhodu a v rámci mezinárodního hodnocení 

národní konkurenceschopnosti tak zlepšit svou pozici, a to prostřednictvím implementace 

řady politik a reforem na nadnárodní úrovni s přímým dopadem na členské státy. 

V oblasti ekonomické vyspělosti existují mezi jednotlivými členskými státy EU velké 

rozdíly, jež se EU snaží snižovat (úplná eliminace by nebyla vhodná, zejména z hlediska 

efektivnosti a realizovatelnosti), jelikož mají negativní dopad na její konkurenceschopnost.  

EU si právě konkurenceschopnost vytkla jako jeden ze svých hlavních cílů, kterého se snaží 

dosáhnout zejména prostřednictvím svých růstových strategií zaměřených i na podporu 

konkurenceschopnosti. Na jedné straně se musí členské státy EU vyrovnávat s náročným 

konkurenčním prostředím jednotného vnitřního trhu, na straně druhé získávají větší možnosti  

v otevřené globální ekonomice. Dlouhodobá růstová výkonnost, vysoká zaměstnanost  

a zvyšování životní úrovně všech členských států však nejsou možné bez dosažení vysoké 

stability makroekonomického prostředí a mezinárodní konkurenceschopnosti. Hlavní 

podmínkou úspěšné existence v tomto prostředí se stává konkurenceschopnost – schopnost 

obstát v mezinárodním prostředí a zajistit růst blahobytu obyvatel. Nejen jednotlivé členské 

státy EU, ale i EU jako celek čelí, v současné době a zejména také v blízké budoucnosti, 

výzvě stát se více konkurenceschopnou, protože funguje v prostoru globalizované ekonomiky. 

Konkurenceschopnost tak stojí v popředí zájmu všech států a integračních seskupení  

a zdaleka přesahuje rozměr evropského integračního procesu, a z tohoto důvodu se většina 

zemí v dnešní době přiklání k měření a hodnocení konkurenceschopnosti s cílem nalézt 

optimální využití konkurenčních výhod, jimiž disponují. 

Hodnocení konkurenceschopnosti lze provádět pouze tehdy, pokud se vychází  

z existujícího konceptu konkurenceschopnosti či ze zvoleného převažujícího názorového 

proudu. Vzhledem k tomu, že měření konkurenceschopnosti je v současné době metodicky 

nejednotné, otevírá se cesta pro vlastní, alternativní přístup v této oblasti. V této souvislosti je 

vhodné upozornit na to, že použití různých přístupů k hodnocení konkurenceschopnosti může 
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vést k získání různých výsledků. Tato skutečnost je logická a predikovatelná. Nelze totiž 

očekávat, že všechny uvedené přístupy povedou k totožným závěrům o dosaženém stupni 

konkurenceschopnosti. Řada metod a přístupů k hodnocení konkurenceschopnosti je do jisté 

míry nesrovnatelná, a proto je nutné jejich výsledky brát na zřetel zcela individuálně. 

Je také potřeba upozornit na to, že hodnocení konkurenceschopnosti závisí do jisté míry 

na definici tohoto pojmu a na způsobu měření. Hodnocení konkurenceschopnosti členských 

států EU představuje datově dostupnou a srovnatelnou teritoriální úroveň, jež je všeobecně 

respektována. Rovněž použitá faktorová a shluková analýza v rámci vícerozměrných 

statických metod a metoda analýzy obalu dat v rámci metod vícekriteriálního rozhodování v 

sobě zahrnují řadu subjektivních rozhodnutí daných autorů. Vždy by mělo být zvoleno takové 

řešení, které je metodicky správné, interpretovatelné a komplexní. Vypovídací schopnost 

výsledků faktorové a shlukové analýzy a analýzy obalu dat se tedy odvíjí od charakteru 

daného souboru dat, od vybraného počtu a typu ukazatelů charakterizující národní 

konkurenceschopnost, počtu hodnocených jednotek, stejně tak jako od zvolených metod 

samotného procesu získávání faktorů, hodnocení produktivity a efektivity a tvorby shluků. Na 

druhou stranu užití vícerozměrných statistických metod a vícekriteriální metody analýzy 

obalu dat při hodnocení národní konkurenceschopnosti a klasifikaci může být považováno za 

vhodnou alternativu, ve srovnání s metodami mezinárodní komparace využívající kompozitní 

indikátory v podobě indexů národní konkurenceschopnosti. Použité metody umožňují přímý 

pohled do vnitřní struktury vztahů mezi identifikovanými faktory vstupů a výstupů 

konkurenceschopnosti, jež jsou následně vstupními proměnnými pro hodnocení produktivity 

států, čímž lze získat jiný pohled na informace obsažené v národních datech a předpokladech 

konkurenceschopnosti. Takto získané informace mohou sloužit jako zdroj pro koncepční 

tvorbu a systémovou optimalizaci národních hospodářských politik.  
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Seznam zkratek 
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EU Evropská unie (European Union) 

EU13 Počet členských států, jež přistoupily do EU v letech 2004, 2007 a 2013 

EU15 Počet členských států před rozšířením EU v letech 2004, 2007 a 2013 

EU28 Počet členských států EU po posledním rozšíření v roce 2013 

Eurostat Evropský statistický úřad (European Statistical Office) 

FA Faktorová analýza (Factor analysis) 

FAi Faktor výstupu (Factor of Input) 
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MAX Funkce Maximum 
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MIN Funkce Minimum 

MPI Malmquistův index produktivity (Malmquist productivity index) 
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Territorial Statistics) 

OECD 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic 

Cooperation and Development) 

OO MPI CRS 
Výstupově orientovaný MPI s CRS (Output Oriented Malmquist productivity 

index with Constant Returns to Scale) 

PCA Metoda hlavních komponent (Principal Component Analysis) 
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PPF Hranice produkčních možností (Production Possibility Frontier) 

RCI Index regionální konkurenceschopnosti (Regional Competitiveness Index) 

SAPARD 
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Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) 

USA Spojené státy americké (United States of America) 
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WB Světová banka (World Bank) 

WCY Ročenka světové konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook) 

WEF Světové ekonomické fórum (Word Economic Forum) 

 

 

 

 

 

Vzhledem k rozsahu nejsou zkratky jednotlivých zemí EU28 a zkratky použitých ukazatelů 

uvedeny v seznamu zkratek. Zkratky ukazatelů vstupů CCI jsou uvedeny v tabulce 4.2 (s. 81). 

Zkratky ukazatelů výstupů CCI jsou uvedeny v tabulce 4.3 (s. 82). Zkratky členských států 

EU jsou uvedeny v tabulce 1 přílohy 1 (s. 174). 
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Přílohy 

Příloha 1 Členské státy Evropské unie 

Obrázek 1 Mapa členských států EU (EU28) 

 
Zdroj: Euroskop.cz, 2014 



 
 

Tabulka 1 Základní charakteristiky členských států Evropské unie (EU28) 

Země Kód 
Hlavní 

město 

Rozloha 

(km²) 

Počet 

obyv. 

(mil.) 

Vstup 

do EU 
Měna 

Vstup do 

Schengenu 

Belgie BE Brusel 30 528 10,7 1952 euro (1999) 1985 

Bulharsko BG Sofie 111 910 7,6 2007 lev / 

Česká republika CZ Praha 78 866 10,5 2004 česká koruna 2007 

Chorvatsko HR Záhřeb 56 594 4,4 2013 kuna / 

Dánsko DK Kodaň 43 094 5,5 1973 dánská koruna 1996 

Estonsko EE Tallinn 45 000 1,3 2004 euro (2011) 2007 

Finsko FI Helsinky 338 000 5,3 1995 euro (1999) 1996 

Francie FR Paříž 550 000 64,3 1952 euro (1999) 1985 

Irsko IE Dublin 70 000 4,5 1973 euro (1999) / 

Itálie IT Řím 301 263 60,0 1952 euro (1999) 1990 

Kypr CY Nikósie 9 250 0,8 2004 euro (2008) / 

Litva LT Vilnius 65 000 3,3 2004 litas 2007 

Lotyšsko LV Riga 65 000 2,3 2004 euro (2014) 2007 

Lucembursko LU Lucemburk 2 586 0,5 1952 euro (1999) 1985 

Maďarsko HU Budapešť 93 000 10,0 2004 forint 2007 

Malta MT Valletta 316 0,4 2004 euro (2008) 2007 

Německo DE Berlín 356 854 82,0 1952 euro (1999) 1985 

Nizozemsko NL Amsterdam 41 526 16,4 1952 euro (1999) 1985 

Polsko PL Varšava 312 679 38,1 2004 zlotý 2007 

Portugalsko PT Lisabon 92 072 10,6 1986 euro (1999) 1991 

Rakousko AT Vídeň 83 870 8,3 1995 euro (1999) 1995 

Řecko EL Athény 131 957 11,2 1981 euro (2001) 1992 

Rumunsko RO Bukurešť 237 500 21,5 2007 rumunský leu / 

Slovensko SK Bratislava 48 845 5,4 2004 euro (2009) 2007 

Slovinsko SI Lublaň 20 273 2,0 2004 euro (2007) 2007 

Španělsko ES Madrid 504 782 45,8 1986 euro (1999) 1991 

Spojené království UK Londýn 244 820 61,7 1973 libra šterlinků / 

Švédsko SE Stockholm 449 964 9,2 1995 koruna 1996 

Zdroj: Europa.eu, 2014; vlastní zpracování, 2014 

 

  



 
 

Příloha 2 Základní koncept pilířů CCI/RCI 

Obrázek 1 Rozdělení pilířů CCI/RCI dle stupně rozvoje ekonomik 

 
Zdroj: Annoni, Kozovska, 2010, s. iv 



 
 

Příloha 3 Pilíře CCI/RCI dle dimenzí vstupů a výstupů 

Obrázek 1 Rozdělení pilířů CCI/RCI do dimenzí vstupů a výstupů 

 
Zdroj: Annoni, Kozovska, 2010, s. 30 

  



 
 

Příloha 4 Ukazatele dle pilířů CCI a dle dimenzí vstupů a výstupů 

Tabulka 1 Přehled ukazatelů CCI podle jednotlivých pilířů* 

Pilíře CCI/RCI Ukazatele 

1 Institutions 

(Inputs) 

1.1 Corruption as a major problem at the national level 

1.2 Corruption perception in business 

1.3 Perceived extent to which the state budget is defrauded  

1.4 
Perceived extent of corruption or other wrongdoing in the national 

government institutions 

1.5 Voice and accountability 

1.6 Political stability 

1.7 Government effectiveness 

1.8 Regulatory quality 

1.9 Rule of law 

1.10 Control of corruption 

1.11 Ease of doing business 

2 Macroeconomic stability 

(Inputs) 

2.1 General government deficit (-) and surplus (+) 

2.2 Income, saving and lending/borrowing 

2.3 Harmonised index of consumer prices 

2.4 Gross fixed capital formation 

2.5 General government gross debt 

3 Infrastructure 

(Inputs) 

3.1 Motorway index 

3.2 Railway index 

3.3 Motorway transport - Length of Motorways 

3.4 Railway transport - Length of Tracks 

3.5 Air Transport of Freight 

3.6 Air Transport of Passengers 

4 Health 

(Inputs) 

4.1 Hospital beds 

4.2 Road fatalities 

4.3 Healthy life expectancy 

4.4 Infant mortality rate 

4.5 Cancer disease death rate 

4.6 Heart disease death rate 

4.7 Suicide death rate 

5 Quality of primary & 

secondary education 

(Inputs) 

5.1 Low achievers in Reading of 15-year-olds 

5.2 Low achievers in Math of 15-year-olds 

5.3 Low achievers in Science of 15-year-olds 

5.4 Mathematics, science and technology enrolments and graduates 

5.5 Pupils to teachers ratio 

5.6 Financial aid to students  

5.7 Total public expenditure at primary level of education 

5.8 Total public expenditure at secondary level of education 

5.9 Participation in early education 

6 Higher education & 

training & Lifelong 

Learning 

(Inputs) 

6.1 Participation in higher education 

6.2 Lifelong learning - Participation in education and training 

6.3 Early leavers from education and training 

6.4 Accessibility to universities 

6.5 Total public expenditure at tertiary level of education 

7 Labour market 

efficiency  

(Outputs) 

7.1 Employment rate (15 to 64 years) 

7.2 Long-term unemployment 

7.3 Unemployment rate 

7.4 Job mobility 

7.5 Labour productivity 

7.6 Difference between female and male unemployment rates 

7.7 Difference between male and female employment rates 



 
 

7.8 Male employment 

7.9 Female employment 

7.10 Male unemployment 

7.11 Female unemployment 

7.12 Public expenditure on labour market policies 

8 Market size  

(Outputs) 

8.1 Gross domestic product (GDP) 

8.2 Compensation of employees 

8.3 Disposable income 

8.4 Potential market size in GDP 

8.5 Potential market size in population 

9 Technological readiness  

(Inputs) 

9.1 Households with access to broadband 

9.2 
Individuals who ordered goods or services over the Internet for private 

use 

9.3 Level of internet access 

9.4 Enterprises use of computers 

9.5 Enterprises having access to Internet 

9.6 Enterprises having a website or a homepage 

9.7 Enterprises using Intranet 

9.8 Enterprises using internal networks (e.g. LAN) 

9.9 Persons employed by enterprises which use Extranet 

9.10 Persons employed by enterprises which have access to the Internet 

9.11 E-government availability 

10 Business sophistication  

(Outputs) 

10.1 Employment in sophisticated sectors (NACE sectors J-K) 

10.2 Gross Value Added (GVA) in sophisticated sectors (NACE sectors J-K) 

10.3 Foreign Direct Investment intensity 

10.4 Aggregate indicator for strength of regional clusters 

10.5 Venture capital (investments early stage) 

10.6 Venture capital (expansion-replacement) 

10.7 Venture capital (buy outs) 

11 Innovation  

(Outputs) 

11.1 Innovation patent applications 

11.2 Human resources in Science and Technology (HRST) – Core sectors 

11.3 Patent applications to the European Patent Office EPO 

11.4 Total patent applications 

11.5 Core Creative class employment 

11.6 Knowledge workers 

11.7 Scientific publications 

11.8 Employment in technology and knowledge-intensive sectors, by gender 

11.9 
Employment in technology and knowledge-intensive sectors, by type of 

occupation 

11.10 
Employment in technology and knowledge-intensive sectors, by level of 

education 

11.11 Total intramural research and development (R&D) expenditure 

11.12 Human resources in Science and Technology (HRST) 

11.13 Employment in technology and knowledge-intensive sectors 

11.14 High-tech patent applications to the EPO 

11.15 ICT patent applications to the EPO 

11.16 Biotechnology patent applications to the EPO 

∑ ukazatelů vstupů 54 

∑ ukazatelů výstupů 40 

∑ ukazatelů CCI celkem 94 

Pozn.: * Faktory a pilíře CCI ponechány v práci v originálním (anglickém) znění. 

Zdroj: Annoni, Kozovska, 2010; Annoni, Dijskstra, 2013; vlastní zpracování, 2014 



 
 

Příloha 5 Charakteristiky extrahovaných faktorů vstupů a výstupů 

Tabulka 1 Vlastní čísla a procenta vysvětleného rozptylu pro ukazatele vstupů 2000-2012 

vygenerovaných metodou PCA 

Factor 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,107 28,878 28,878 8,752 25,006 25,006 

2 4,844 13,841 42,719 5,223 14,924 39,930 

3 2,355 6,729 49,449 2,488 7,108 47,038 

4 2,120 6,058 55,507 2,418 6,909 53,947 

5 1,765 5,043 60,550 2,130 6,086 60,033 

6 1,653 4,723 65,274 1,834 5,241 65,274 

7 1,361 3,888 69,161    

8 1,341 3,832 72,994    

9 1,169 3,341 76,335    

10 ,975 2,785 79,120    

11 ,875 2,499 81,619    

12 ,735 2,101 83,720    

13 ,693 1,980 85,700    

14 ,652 1,862 87,563    

15 ,589 1,684 89,247    

16 ,513 1,466 90,713    

17 ,476 1,361 92,074    

18 ,414 1,182 93,256    

19 ,342 ,977 94,233    

20 ,316 ,904 95,136    

21 ,292 ,835 95,971    

22 ,231 ,660 96,632    

23 ,194 ,554 97,186    

24 ,183 ,524 97,710    

25 ,169 ,482 98,192    

26 ,138 ,393 98,585    

27 ,114 ,326 98,911    

28 ,081 ,233 99,144    

29 ,077 ,219 99,363    

30 ,062 ,177 99,540    

31 ,045 ,127 99,668    

32 ,040 ,115 99,783    

33 ,033 ,094 99,877    

34 ,023 ,065 99,942    

35 ,020 ,058 100,000    

Zdroj: vlastní výpočty, 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 2 Vlastní čísla a procenta vysvětleného rozptylu pro ukazatele výstupů 2000-2012 

vygenerovaných metodou PCA 

Factor 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 12,165 46,788 46,788 7,112 27,355 27,355 

2 3,409 13,112 59,899 5,979 22,996 50,351 

3 2,744 10,553 70,452 5,226 20,101 70,452 

4 2,170 8,347 78,800    

5 1,854 7,129 85,929    

6 ,877 3,372 89,301    

7 ,653 2,510 91,811    

8 ,417 1,602 93,413    

9 ,374 1,438 94,851    

10 ,332 1,277 96,129    

11 ,231 ,887 97,016    

12 ,202 ,776 97,792    

13 ,129 ,498 98,289    

14 ,099 ,381 98,670    

15 ,090 ,347 99,017    

16 ,067 ,256 99,273    

17 ,053 ,203 99,476    

18 ,042 ,162 99,638    

19 ,038 ,146 99,783    

20 ,021 ,080 99,863    

21 ,013 ,048 99,912    

22 ,012 ,047 99,958    

23 ,007 ,026 99,985    

24 ,002 ,009 99,994    

25 ,001 ,004 99,998    

26 ,001 ,002 100,000    

Zdroj: vlastní výpočty, 2014 

 

 

 



 
 

Tabulka 3 Deskriptivní charakteristiky extrahovaných faktorů vstupů 2000-2012 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

FAi1 364 4,1522 1,4459 5,5981 1455,9999 4,000000 ,0524142 1,0000001 1,000 -,311 ,128 -,658 ,255 

FAi2 364 4,1844 2,8850 7,0694 1456,0000 4,000000 ,0524142 ,9999998 1,000 1,562 ,128 1,335 ,255 

FAi3 364 4,7268 1,9276 6,6544 1456,0001 4,000000 ,0524142 1,0000000 1,000 ,061 ,128 -,826 ,255 

FAi4 364 4,7931 1,6742 6,4673 1456,0000 4,000000 ,0524142 ,9999998 1,000 ,011 ,128 -,491 ,255 

FAi5 364 4,5382 1,0545 5,5927 1456,0001 4,000000 ,0524142 1,0000000 1,000 -,690 ,128 -,140 ,255 

FAi6 364 3,5527 3,0693 4,6221 1456,0000 4,000000 ,0524142 1,0000001 1,000 1,088 ,128 ,474 ,255 

Valid N (listwise) 364             

Zdroj: vlastní výpočty, 2014 
 

Tabulka 4 Deskriptivní charakteristiky extrahovaných faktorů výstupů 2000-2012 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

FAo1 364 4,8988 ,9877 5,8865 1456,0000 4,000000 ,0524143 1,0000002 1,000 -,426 ,128 ,011 ,255 

FAo2 364 4,5073 2,1766 6,6839 1456,0000 4,000000 ,0524142 1,0000001 1,000 ,522 ,128 -,268 ,255 

FAo3 364 5,4757 1,6838 7,1596 1456,0000 4,000000 ,0524143 1,0000002 1,000 ,741 ,128 1,107 ,255 

Valid N (listwise) 364             

Zdroj: vlastní výpočty, 2014



 
 

Příloha 6 Transformovaná faktorová skóre pro vstupy a výstupy 

Tabulka 1 Transformovaná faktorová skóre vstupů 2000-2012 

Rok Kód FAi1 FAi2 FAi3 FAi4 FAi5 FAi6 

2000 BE 4,961 3,780 2,708 4,051 2,726 4,406 

2000 BG 2,169 3,639 2,829 4,809 4,118 4,464 

2000 CZ 3,282 4,034 2,864 4,744 3,815 3,770 

2000 DK 5,476 3,232 4,359 4,442 5,312 3,921 

2000 DE 4,710 6,917 2,509 5,747 4,691 3,840 

2000 EE 3,724 3,205 3,082 4,632 4,082 3,760 

2000 IE 4,713 3,625 3,589 5,785 4,410 3,876 

2000 EL 3,219 3,749 4,494 5,482 3,200 4,109 

2000 ES 4,058 5,379 4,345 5,205 2,038 3,969 

2000 FR 4,285 6,271 3,049 5,574 3,599 4,156 

2000 IT 3,591 5,320 4,333 4,719 2,583 3,752 

2000 CY 3,732 3,365 4,404 5,002 3,505 3,869 

2000 LV 2,906 3,554 2,486 4,720 4,813 3,923 

2000 LT 3,153 3,764 3,008 5,162 4,462 4,208 

2000 LU 5,122 3,181 3,195 4,386 2,796 4,568 

2000 HU 3,962 3,468 2,422 4,955 3,150 4,044 

2000 MT 4,455 3,030 2,884 3,613 1,054 4,174 

2000 NL 5,583 3,728 2,925 3,821 3,023 4,581 

2000 AT 4,899 4,141 3,255 4,855 4,011 4,581 

2000 PL 2,759 4,806 5,229 6,050 4,247 3,330 

2000 PT 4,053 3,421 4,414 5,472 2,069 3,478 

2000 RO 1,561 4,087 3,020 6,101 3,663 3,593 

2000 SI 3,822 3,399 4,851 5,118 4,431 4,768 

2000 SK 3,123 4,220 2,764 5,296 4,015 3,718 

2000 FI 5,355 3,649 3,935 6,467 5,562 3,752 

2000 SE 5,181 3,855 5,058 5,193 5,593 3,910 

2000 UK 4,679 6,284 3,540 5,133 3,662 3,846 

2000 HR 3,002 4,064 3,947 4,388 4,582 6,622 

2001 BE 4,923 3,599 3,052 4,046 2,375 4,172 

2001 BG 2,339 3,636 2,762 4,847 3,975 4,338 

2001 CZ 3,514 4,024 2,820 4,558 4,453 3,736 

2001 DK 5,517 3,249 4,456 4,548 5,239 3,881 

2001 DE 4,718 6,947 2,540 5,616 4,709 3,860 

2001 EE 3,756 3,136 2,997 4,406 4,166 3,784 

2001 IE 4,727 3,635 3,767 5,674 4,659 3,854 

2001 EL 3,281 3,716 4,606 5,437 3,266 4,032 

2001 ES 4,001 5,431 4,469 5,105 2,004 3,910 

2001 FR 4,204 6,229 3,042 5,400 3,469 4,203 

2001 IT 3,648 6,702 3,772 4,712 2,067 4,171 

2001 CY 3,941 3,437 4,350 4,517 3,593 4,041 

2001 LV 3,046 3,198 2,265 4,420 4,911 3,814 

2001 LT 3,420 3,370 2,665 5,209 4,858 4,056 

2001 LU 5,059 2,944 3,717 4,138 2,293 4,365 

2001 HU 4,106 3,442 2,153 4,741 3,944 4,030 

2001 MT 4,513 3,055 2,566 3,446 1,289 4,123 

2001 NL 5,532 3,833 2,965 3,698 3,064 4,569 

2001 AT 4,826 3,632 3,548 4,740 3,597 4,278 

2001 PL 2,743 4,592 5,250 5,973 4,605 3,358 

2001 PT 4,109 3,382 4,490 5,525 1,955 3,464 

2001 RO 1,824 3,937 2,797 5,816 3,804 3,437 

2001 SI 3,852 3,307 4,893 4,858 4,643 4,700 

2001 SK 3,368 3,632 2,672 5,092 4,321 3,676 

2001 FI 5,426 3,672 3,929 6,321 5,473 3,784 

2001 SE 5,215 3,818 4,978 5,116 5,335 3,887 

2001 UK 4,660 6,285 3,581 5,073 3,670 3,858 

2001 HR 3,199 3,990 3,823 4,379 4,600 6,590 

2002 BE 4,982 3,498 3,013 3,983 2,480 4,146 

2002 BG 2,378 3,627 2,895 4,865 3,839 4,374 

2002 CZ 3,835 3,849 2,610 4,678 4,461 3,684 

2002 DK 5,575 3,233 4,389 4,388 5,432 3,937 

2002 DE 4,678 6,739 2,644 5,119 4,880 3,910 

2002 EE 3,890 3,186 3,098 4,433 4,398 3,880 

2002 IE 4,616 3,624 3,839 5,358 4,477 3,735 

2002 EL 3,249 3,602 4,707 5,212 3,307 4,005 

2002 ES 3,966 5,239 4,635 4,772 1,999 3,995 

2002 FR 4,223 5,932 3,015 4,896 3,538 4,266 

2002 IT 3,390 5,144 4,515 4,012 2,793 3,754 

2002 CY 3,878 3,401 4,629 4,391 3,684 3,950 

2002 LV 3,306 3,068 2,222 4,611 4,445 3,740 

2002 LT 3,240 3,163 3,095 4,839 4,597 3,817 

2002 LU 5,038 2,935 4,576 4,407 2,443 4,500 

2002 HU 4,206 3,276 2,089 4,557 3,805 3,960 

2002 MT 4,400 3,033 2,568 3,492 1,411 4,046 

2002 NL 5,413 3,795 3,174 3,513 2,984 4,557 

2002 AT 5,006 3,497 3,375 4,765 3,655 4,189 

2002 PL 2,875 4,454 4,966 5,376 4,552 3,398 

2002 PT 4,048 3,338 4,581 5,541 1,837 3,566 

2002 RO 1,672 3,900 2,921 5,154 3,918 3,433 

2002 SI 3,935 3,208 4,994 4,717 4,537 4,589 

2002 SK 3,497 3,504 2,338 4,786 4,751 3,648 

2002 FI 5,436 3,636 3,995 6,206 5,470 3,707 

2002 SE 5,200 3,848 5,154 4,991 5,114 3,878 

2002 UK 4,616 6,150 3,682 4,458 3,831 4,000 

2002 HR 2,505 3,636 4,085 4,441 4,503 5,137 

2003 BE 4,878 3,612 3,147 4,063 2,347 4,633 

2003 BG 2,351 3,741 2,994 4,146 4,185 4,305 

2003 CZ 3,844 3,889 2,610 4,653 4,380 3,684 

2003 DK 5,494 3,319 4,429 4,271 5,398 3,849 

2003 DE 4,494 6,465 3,072 5,325 4,216 4,015 

2003 EE 3,957 3,088 3,099 4,284 3,765 3,617 

2003 IE 4,549 3,587 3,936 5,158 4,285 3,765 

2003 EL 3,280 3,740 4,755 4,959 3,121 4,053 

2003 ES 3,834 5,634 4,824 5,113 1,880 3,896 

2003 FR 4,226 6,362 3,265 4,820 3,568 4,247 

2003 IT 3,316 5,564 4,572 4,297 2,838 3,654 

2003 CY 3,981 3,337 4,873 4,316 3,936 3,934 

2003 LV 3,414 3,115 1,942 4,131 4,053 3,688 

2003 LT 3,388 3,175 2,853 5,256 4,245 3,908 

2003 LU 4,917 2,885 4,367 4,392 2,601 4,222 

2003 HU 4,175 3,395 2,051 4,728 3,866 3,862 

2003 MT 4,514 3,082 2,300 3,502 1,451 4,108 

2003 NL 5,235 3,818 3,577 4,194 3,380 4,117 

2003 AT 4,910 3,604 3,452 4,783 3,596 4,126 

2003 PL 2,951 4,282 4,383 5,993 4,206 3,294 

2003 PT 4,092 3,462 4,662 5,658 1,947 3,604 

2003 RO 1,545 4,134 3,437 4,789 4,177 3,401 

2003 SI 3,983 3,257 5,117 4,779 4,746 4,640 

2003 SK 3,459 3,510 2,343 4,751 4,410 3,583 

2003 FI 5,495 3,704 4,096 6,357 5,558 3,654 

2003 SE 5,142 3,791 5,108 5,100 4,866 3,817 

2003 UK 4,594 6,524 3,916 4,888 4,397 3,902 

2003 HR 2,424 3,323 4,590 4,771 4,618 4,543 

2004 BE 4,801 3,549 3,087 4,141 2,365 4,609 

2004 BG 2,427 3,599 2,768 3,431 4,600 4,333 

2004 CZ 3,750 3,936 2,709 4,304 4,438 3,687 

2004 DK 5,489 3,415 4,593 3,914 5,441 3,880 

2004 DE 4,470 6,077 3,199 4,461 4,483 4,153 



 
 

2004 EE 4,019 3,333 2,895 4,302 3,925 3,860 

2004 IE 4,615 3,583 3,885 4,835 4,648 3,828 

2004 EL 3,049 3,784 5,367 5,419 3,326 3,823 

2004 ES 3,693 5,306 4,807 4,289 2,113 3,949 

2004 FR 4,343 6,004 3,304 4,172 3,810 4,295 

2004 IT 3,240 5,254 4,656 3,620 2,980 3,747 

2004 CY 3,992 3,276 4,844 4,529 3,715 4,029 

2004 LV 3,309 3,189 1,928 3,768 4,277 3,616 

2004 LT 3,418 3,213 3,355 5,623 4,057 3,982 

2004 LU 5,044 3,064 4,502 4,500 2,795 4,301 

2004 HU 3,961 3,388 2,221 4,048 3,824 3,845 

2004 MT 4,307 3,216 2,713 3,708 1,165 4,033 

2004 NL 5,181 3,835 3,769 3,790 3,442 4,180 

2004 AT 4,979 3,592 3,409 4,769 3,790 4,139 

2004 PL 2,697 4,203 4,648 5,264 4,466 3,069 

2004 PT 3,720 3,571 5,118 5,623 1,955 3,617 

2004 RO 1,516 4,055 3,302 4,501 3,959 3,286 

2004 SI 3,908 3,301 5,463 4,628 4,882 4,566 

2004 SK 3,590 3,587 2,518 4,382 4,636 3,545 

2004 FI 5,518 3,696 4,084 6,251 5,561 3,670 

2004 SE 5,184 3,746 4,938 4,805 4,759 3,863 

2004 UK 4,546 5,954 4,066 3,910 4,216 3,909 

2004 HR 2,618 3,353 4,590 4,685 4,610 4,454 

2005 BE 4,829 3,556 3,170 3,577 2,530 4,637 

2005 BG 2,413 3,605 2,757 4,212 4,880 4,353 

2005 CZ 3,904 3,869 2,475 4,201 4,449 3,723 

2005 DK 5,430 3,241 4,916 3,811 5,099 3,632 

2005 DE 4,509 6,868 2,870 4,869 5,082 3,982 

2005 EE 3,848 3,049 3,920 4,485 3,103 3,554 

2005 IE 4,780 3,541 3,945 4,653 4,689 3,881 

2005 EL 3,150 3,782 5,308 5,122 3,612 3,873 

2005 ES 3,712 5,371 4,892 4,076 2,342 3,935 

2005 FR 4,351 5,913 3,112 3,690 3,533 4,393 

2005 IT 2,984 5,238 4,526 3,606 3,135 3,355 

2005 CY 3,776 3,177 4,812 5,076 3,674 3,953 

2005 LV 3,413 3,075 2,009 3,570 4,289 3,618 

2005 LT 3,183 3,233 3,976 6,126 3,839 4,179 

2005 LU 4,973 2,894 4,543 3,806 2,165 4,236 

2005 HU 3,860 3,364 2,337 3,957 3,836 3,757 

2005 MT 4,457 3,025 3,087 3,467 1,632 3,843 

2005 NL 5,203 3,880 3,751 3,552 3,668 4,146 

2005 AT 5,033 3,586 3,420 4,632 3,893 4,070 

2005 PL 2,738 4,397 4,694 4,802 4,819 3,830 

2005 PT 3,692 3,425 5,473 5,340 1,720 3,313 

2005 RO 1,446 3,958 3,382 5,138 4,416 3,285 

2005 SI 3,694 3,315 5,511 4,431 4,771 4,659 

2005 SK 3,561 3,541 2,444 4,277 4,577 3,474 

2005 FI 5,554 3,720 4,004 6,136 5,539 3,687 

2005 SE 5,107 3,792 5,011 4,296 4,802 3,947 

2005 UK 4,343 5,605 4,873 3,643 3,449 3,343 

2005 HR 2,441 3,356 4,689 4,256 4,680 4,386 

2006 BE 4,834 3,586 3,340 3,476 2,598 4,563 

2006 BG 2,301 3,619 3,156 3,199 4,878 4,453 

2006 CZ 3,999 3,733 2,604 3,835 4,504 3,703 

2006 DK 5,513 3,272 4,880 3,731 5,005 3,740 

2006 DE 4,580 6,944 2,840 4,580 4,996 3,972 

2006 EE 4,102 3,297 3,153 4,023 3,960 3,783 

2006 IE 4,847 3,592 3,957 4,408 4,768 3,848 

2006 EL 2,903 3,586 4,715 3,975 3,021 4,134 

2006 ES 3,423 5,508 5,098 3,664 2,402 3,899 

2006 FR 4,388 6,117 3,332 3,923 3,904 4,233 

2006 IT 3,155 5,339 4,726 3,558 3,126 3,719 

2006 CY 4,207 3,337 4,890 4,261 3,690 4,006 

2006 LV 3,422 3,005 2,485 3,492 4,257 3,519 

2006 LT 3,216 3,166 4,130 5,945 3,593 3,993 

2006 LU 5,049 3,108 4,371 4,006 2,645 4,382 

2006 HU 3,822 3,354 2,468 3,666 3,866 3,779 

2006 MT 4,652 3,116 3,254 3,448 1,683 3,847 

2006 NL 5,168 3,904 3,742 3,378 3,843 4,102 

2006 AT 5,116 3,608 3,434 4,505 3,881 3,988 

2006 PL 2,603 4,462 4,794 4,766 4,707 3,866 

2006 PT 3,494 3,662 5,468 5,051 2,026 3,501 

2006 RO 1,604 4,027 2,902 4,620 3,876 3,263 

2006 SI 3,741 3,311 5,553 4,236 4,639 4,625 

2006 SK 3,536 3,531 2,486 4,061 4,635 3,372 

2006 FI 5,512 3,702 4,054 5,842 5,556 3,720 

2006 SE 5,134 3,811 4,917 4,058 4,931 3,903 

2006 UK 4,542 5,948 4,461 3,762 4,588 3,677 

2006 HR 2,502 3,378 4,705 4,128 4,756 4,391 

2007 BE 4,873 3,579 3,405 2,999 2,540 4,531 

2007 BG 2,330 3,596 3,110 3,074 4,994 4,377 

2007 CZ 3,925 3,811 2,645 3,384 4,558 3,709 

2007 DK 5,522 3,337 4,762 3,551 5,042 3,693 

2007 DE 4,640 7,026 2,873 3,932 5,299 4,009 

2007 EE 4,149 3,298 3,207 3,308 4,127 3,723 

2007 IE 4,866 3,523 4,300 3,969 4,686 3,747 

2007 EL 3,150 3,789 4,854 4,430 3,548 3,837 

2007 ES 3,398 5,620 5,292 3,252 2,354 3,867 

2007 FR 4,383 6,210 3,533 3,503 3,998 4,186 

2007 IT 3,058 5,421 4,859 3,180 3,164 3,683 

2007 CY 4,224 3,286 4,981 4,071 3,694 3,954 

2007 LV 3,261 3,035 2,762 2,927 4,259 3,434 

2007 LT 3,224 3,170 4,151 5,262 3,582 3,832 

2007 LU 5,189 2,975 4,384 3,145 2,622 4,464 

2007 HU 3,622 3,454 2,761 3,152 3,976 3,693 

2007 MT 4,648 3,124 3,103 3,357 1,795 3,637 

2007 NL 5,319 4,032 3,548 2,364 3,291 4,631 

2007 AT 5,251 3,640 3,446 4,102 3,907 3,959 

2007 PL 2,691 4,420 4,752 4,647 4,649 3,854 

2007 PT 3,527 3,745 5,538 4,777 2,286 3,519 

2007 RO 1,789 4,052 3,638 3,572 4,273 3,137 

2007 SI 3,646 3,356 5,646 3,948 4,668 4,344 

2007 SK 3,548 3,494 2,447 3,433 4,796 3,482 

2007 FI 5,455 3,749 4,176 5,051 5,484 3,710 

2007 SE 5,224 3,834 4,964 3,667 4,809 3,886 

2007 UK 4,411 5,714 4,599 3,162 3,951 3,692 

2007 HR 2,534 3,359 4,733 4,081 4,617 4,320 

2008 BE 4,849 3,615 3,526 2,765 2,708 4,510 

2008 BG 2,268 3,592 3,411 2,640 5,207 4,504 

2008 CZ 4,018 3,863 2,811 3,252 4,759 3,649 

2008 DK 5,503 3,363 4,830 3,374 5,010 3,719 

2008 DE 4,591 7,069 2,993 3,749 5,374 4,036 

2008 EE 4,263 3,391 3,462 3,018 4,477 3,771 

2008 IE 4,833 3,522 4,656 3,981 4,779 3,708 

2008 EL 2,838 3,922 5,588 4,406 3,565 3,903 

2008 ES 3,418 5,661 5,396 2,911 2,428 3,830 

2008 FR 4,463 5,729 3,678 3,145 3,746 4,326 

2008 IT 3,099 5,405 4,945 3,059 3,271 3,637 

2008 CY 4,415 3,220 5,185 3,914 3,572 3,984 

2008 LV 3,117 3,183 3,287 2,214 4,557 3,475 

2008 LT 3,245 3,249 4,261 4,440 3,830 3,835 

2008 LU 5,300 3,054 4,155 2,980 2,595 4,359 

2008 HU 3,527 3,556 2,870 2,783 4,094 3,723 

2008 MT 4,702 3,048 2,974 3,081 1,739 3,484 

2008 NL 5,335 4,026 3,547 2,223 3,700 4,558 

2008 AT 5,227 3,619 3,582 3,908 3,975 3,952 

2008 PL 2,917 4,386 4,849 4,710 4,460 3,988 

2008 PT 3,698 3,689 5,371 4,583 2,288 3,592 



 
 

2008 RO 1,917 3,983 3,861 3,174 4,357 3,110 

2008 SI 3,735 3,402 5,791 3,805 4,638 4,204 

2008 SK 3,622 3,515 2,445 3,036 4,926 3,528 

2008 FI 5,479 3,752 4,248 4,830 5,508 3,718 

2008 SE 5,222 3,880 5,113 3,480 4,915 3,900 

2008 UK 4,360 5,981 4,487 2,935 4,135 3,679 

2008 HR 2,545 3,405 4,947 4,430 4,820 4,262 

2009 BE 4,993 3,581 3,567 2,914 2,766 4,561 

2009 BG 2,289 3,659 3,633 2,647 5,407 4,548 

2009 CZ 4,083 3,851 2,913 3,155 4,842 3,688 

2009 DK 5,549 3,360 5,197 3,543 5,119 3,723 

2009 DE 4,651 7,043 3,072 3,763 5,419 4,065 

2009 EE 4,308 3,512 3,917 3,163 4,638 4,000 

2009 IE 4,739 3,558 5,219 4,006 4,918 3,714 

2009 EL 2,764 4,011 5,521 3,591 3,701 4,377 

2009 ES 3,422 5,650 5,508 2,969 2,548 3,872 

2009 FR 4,437 6,236 3,646 3,344 4,178 4,226 

2009 IT 3,092 5,410 5,030 2,911 3,392 3,696 

2009 CY 4,328 3,298 5,476 3,878 3,897 3,974 

2009 LV 3,082 3,206 3,626 1,934 4,411 3,523 

2009 LT 3,400 3,273 4,569 4,319 3,612 4,015 

2009 LU 5,032 3,269 4,455 3,476 3,485 4,209 

2009 HU 3,379 3,629 3,090 2,517 4,287 3,720 

2009 MT 4,432 3,067 4,038 3,000 1,723 3,615 

2009 NL 5,431 3,990 3,545 2,238 3,634 4,580 

2009 AT 5,222 3,637 3,603 3,816 4,265 3,956 

2009 PL 3,205 4,329 4,839 4,452 4,339 4,064 

2009 PT 3,801 3,702 5,395 4,515 2,693 3,651 

2009 RO 2,085 3,995 3,600 2,985 4,514 3,209 

2009 SI 3,687 3,505 6,171 3,947 4,757 4,294 

2009 SK 3,556 3,576 2,595 2,778 5,067 3,547 

2009 FI 5,554 3,734 4,552 4,901 5,563 3,725 

2009 SE 5,306 3,860 5,280 3,563 5,071 3,925 

2009 UK 4,282 5,957 4,691 2,817 4,240 3,727 

2009 HR 2,593 3,387 4,840 4,954 4,744 4,050 

2010 BE 4,966 3,598 3,625 2,707 2,785 4,556 

2010 BG 2,030 3,627 4,347 2,194 5,294 4,716 

2010 CZ 4,036 3,854 2,930 2,821 5,005 3,658 

2010 DK 5,576 3,340 5,176 3,322 5,047 3,294 

2010 DE 4,654 6,719 3,122 3,256 5,006 4,185 

2010 EE 4,284 3,480 3,971 2,879 4,848 3,864 

2010 IE 4,759 3,626 4,989 3,571 4,839 3,803 

2010 EL 2,418 3,975 6,654 4,054 3,748 3,893 

2010 ES 3,426 5,829 5,421 2,707 2,808 3,837 

2010 FR 4,487 5,760 3,839 3,087 3,818 4,312 

2010 IT 3,025 5,462 5,032 2,714 3,573 3,714 

2010 CY 4,347 3,205 5,510 3,516 3,685 4,005 

2010 LV 2,977 3,208 3,969 1,997 4,509 3,515 

2010 LT 3,245 3,328 4,477 3,923 3,909 3,863 

2010 LU 5,191 3,201 4,454 3,087 3,298 4,128 

2010 HU 3,360 3,494 3,044 2,040 4,245 3,774 

2010 MT 4,579 3,180 3,933 2,846 2,424 3,714 

2010 NL 5,365 4,032 3,804 2,081 3,742 4,557 

2010 AT 5,218 3,728 3,739 3,895 4,328 3,903 

2010 PL 3,233 4,297 4,807 3,997 4,209 4,087 

2010 PT 3,670 3,681 5,413 4,012 2,715 3,740 

2010 RO 2,161 3,928 3,632 2,465 4,395 3,298 

2010 SI 3,623 3,495 6,108 3,502 4,805 4,215 

2010 SK 3,655 3,495 2,528 2,589 5,022 3,580 

2010 FI 5,552 3,707 4,566 4,563 5,494 3,716 

2010 SE 5,301 3,909 5,301 3,368 5,230 3,873 

2010 UK 4,446 5,993 4,486 2,649 4,458 3,737 

2010 HR 2,578 3,417 5,125 3,547 4,590 3,942 

2011 BE 5,060 3,626 3,614 2,502 2,825 4,558 

2011 BG 2,073 3,626 4,430 1,908 5,465 4,745 

2011 CZ 4,153 3,804 2,915 2,656 5,109 3,654 

2011 DK 5,567 3,360 5,271 3,267 5,190 3,273 

2011 DE 4,622 6,864 3,150 3,173 5,138 4,152 

2011 EE 4,353 3,482 3,982 2,581 5,050 3,829 

2011 IE 4,781 3,630 4,979 3,437 4,961 3,800 

2011 EL 2,707 3,928 6,326 3,915 3,884 3,932 

2011 ES 3,503 5,845 5,378 2,611 3,007 3,830 

2011 FR 4,408 5,819 3,897 2,858 3,877 4,339 

2011 IT 3,066 5,467 4,932 2,571 3,660 3,736 

2011 CY 4,342 3,252 5,520 3,558 3,928 3,985 

2011 LV 2,924 3,261 3,923 1,674 4,765 3,391 

2011 LT 3,295 3,328 4,233 3,429 4,250 3,721 

2011 LU 5,306 3,084 4,329 2,704 3,208 4,185 

2011 HU 3,395 3,510 3,087 1,886 4,317 3,758 

2011 MT 4,325 3,204 4,065 2,545 2,526 3,774 

2011 NL 5,201 4,050 4,314 2,504 4,768 4,207 

2011 AT 5,190 3,694 3,718 3,577 4,337 3,907 

2011 PL 3,260 4,325 4,843 3,838 4,236 4,077 

2011 PT 3,639 3,728 5,611 3,829 3,142 3,732 

2011 RO 2,160 4,009 3,705 2,214 4,670 3,219 

2011 SI 3,434 3,582 6,396 3,471 4,925 4,201 

2011 SK 3,647 3,525 2,672 2,328 5,063 3,586 

2011 FI 5,598 3,629 4,466 4,165 5,484 3,784 

2011 SE 5,430 3,772 5,234 3,182 5,190 3,892 

2011 UK 4,341 5,738 4,612 2,346 4,156 3,845 

2011 HR 2,622 3,399 4,973 3,386 4,612 3,874 

2012 BE 4,966 3,614 3,674 2,478 2,849 4,540 

2012 BG 2,092 3,649 4,294 1,840 5,580 4,713 

2012 CZ 3,937 3,772 3,090 2,553 4,987 3,634 

2012 DK 5,420 3,466 5,428 3,193 5,301 3,413 

2012 DE 4,614 6,869 3,279 3,189 5,144 4,136 

2012 EE 4,256 3,496 4,109 2,519 5,058 3,857 

2012 IE 4,702 3,641 5,121 3,472 5,119 3,827 

2012 EL 2,306 4,038 6,337 3,525 4,065 4,049 

2012 ES 3,332 5,852 5,469 2,432 3,102 3,905 

2012 FR 4,368 6,045 3,909 2,864 4,079 4,304 

2012 IT 2,942 5,489 5,100 2,522 3,742 3,691 

2012 CY 4,138 3,310 5,843 3,118 4,357 3,785 

2012 LV 3,189 3,206 3,825 2,232 4,477 3,553 

2012 LT 3,441 3,313 4,305 4,239 3,872 3,904 

2012 LU 5,303 3,135 4,502 2,971 3,148 4,236 

2012 HU 3,199 3,532 3,212 1,753 4,381 3,732 

2012 MT 4,481 3,201 4,054 2,831 2,546 3,741 

2012 NL 5,146 4,059 4,278 2,301 4,928 4,163 

2012 AT 5,186 3,991 3,689 3,530 4,633 3,806 

2012 PL 3,302 3,928 4,960 3,884 3,865 4,205 

2012 PT 3,548 3,974 5,517 3,817 3,542 3,694 

2012 RO 1,956 3,946 3,989 2,242 4,753 3,271 

2012 SI 3,442 3,569 6,353 3,476 4,934 4,199 

2012 SK 3,555 3,456 2,659 2,242 5,060 3,492 

2012 FI 5,578 3,597 4,562 4,115 5,489 3,750 

2012 SE 5,403 3,862 5,303 3,269 5,211 3,873 

2012 UK 4,388 5,989 4,434 2,302 4,270 3,875 

2012 HR 2,549 3,489 5,249 3,517 4,793 3,911 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014  



 
 

Tabulka 2 Transformovaná faktorová skóre výstupů 2000-2012 

Rok Kód FAo1 FAo2 FAo3 

2000 BE 4,157 4,664 4,242 

2000 BG 1,985 3,761 3,595 

2000 CZ 3,885 3,976 2,985 

2000 DK 5,262 5,518 4,122 

2000 DE 3,484 4,133 6,824 

2000 EE 2,809 4,864 2,988 

2000 IE 4,534 5,945 2,572 

2000 EL 3,541 2,698 3,734 

2000 ES 3,279 3,194 4,407 

2000 FR 3,506 4,583 5,149 

2000 IT 3,114 3,797 4,451 

2000 CY 5,237 2,328 3,306 

2000 LV 2,790 3,261 3,543 

2000 LT 2,538 3,795 3,771 

2000 LU 5,876 3,128 4,050 

2000 HU 3,666 4,743 2,417 

2000 MT 3,335 6,375 1,684 

2000 NL 5,287 4,807 4,483 

2000 AT 5,014 4,546 3,371 

2000 PL 2,326 3,341 4,018 

2000 PT 5,110 2,218 3,295 

2000 RO 4,323 2,177 3,196 

2000 SI 4,212 3,508 3,166 

2000 SK 1,785 4,341 3,604 

2000 FI 3,791 6,345 4,721 

2000 SE 4,634 5,925 4,112 

2000 UK 4,714 4,738 4,127 

2000 HR 2,023 3,415 3,559 

2001 BE 4,137 4,810 4,143 

2001 BG 1,368 3,969 3,882 

2001 CZ 3,912 4,290 2,854 

2001 DK 5,265 5,376 4,182 

2001 DE 3,487 4,287 6,759 

2001 EE 3,024 4,667 3,052 

2001 IE 4,624 6,107 2,611 

2001 EL 3,655 2,695 3,697 

2001 ES 3,540 3,340 4,297 

2001 FR 3,672 4,630 5,125 

2001 IT 3,304 3,886 4,368 

2001 CY 5,461 2,460 3,319 

2001 LV 3,000 3,166 3,529 

2001 LT 2,251 3,587 3,837 

2001 LU 5,860 3,243 3,749 

2001 HU 3,714 5,106 2,242 

2001 MT 3,506 5,419 2,090 

2001 NL 5,347 5,054 4,577 

2001 AT 5,041 4,499 3,478 

2001 PL 1,867 3,443 4,212 

2001 PT 5,101 2,392 3,251 

2001 RO 4,324 2,261 3,176 

2001 SI 4,329 3,593 3,085 

2001 SK 1,673 4,343 3,709 

2001 FI 3,913 6,545 4,593 

2001 SE 4,638 6,170 4,200 

2001 UK 4,739 4,946 3,996 

2001 HR 1,928 3,564 3,626 

2002 BE 4,034 4,665 4,349 

2002 BG 1,590 3,868 3,847 

2002 CZ 4,129 4,063 2,851 

2002 DK 5,252 5,456 4,283 

2002 DE 3,310 4,405 6,810 

2002 EE 3,573 4,033 3,062 

2002 IE 4,602 5,935 2,714 

2002 EL 3,758 2,756 3,681 

2002 ES 3,501 3,164 4,499 

2002 FR 3,670 4,557 5,225 

2002 IT 3,457 3,786 4,394 

2002 CY 5,573 2,460 3,268 

2002 LV 3,312 3,178 3,436 

2002 LT 3,015 3,228 3,641 

2002 LU 5,887 2,833 3,932 

2002 HU 3,763 4,956 2,333 

2002 MT 3,402 6,037 1,801 

2002 NL 5,380 4,603 4,615 

2002 AT 4,937 4,718 3,524 

2002 PL 1,446 3,551 4,354 

2002 PT 4,948 2,362 3,370 

2002 RO 3,880 2,650 3,129 

2002 SI 4,386 3,512 3,185 

2002 SK 1,662 4,599 3,577 

2002 FI 3,877 6,546 4,462 

2002 SE 4,700 5,756 3,902 

2002 UK 4,664 4,381 4,744 

2002 HR 2,400 3,700 3,592 

2003 BE 3,908 4,750 4,340 

2003 BG 2,432 3,725 3,450 

2003 CZ 4,043 4,040 2,945 

2003 DK 5,151 5,458 4,509 

2003 DE 3,111 4,386 6,932 

2003 EE 3,685 3,933 3,132 

2003 IE 4,701 5,545 2,964 

2003 EL 3,920 2,717 3,692 

2003 ES 3,588 3,035 4,597 

2003 FR 3,586 4,521 5,393 

2003 IT 3,003 3,319 6,063 

2003 CY 5,470 2,603 3,284 

2003 LV 3,498 3,281 3,225 

2003 LT 3,392 3,093 3,567 

2003 LU 5,522 3,459 4,048 

2003 HU 3,792 4,939 2,392 

2003 MT 3,589 5,202 2,121 

2003 NL 5,203 4,563 4,696 

2003 AT 4,926 4,690 3,652 

2003 PL 1,465 3,563 4,354 

2003 PT 4,716 2,302 3,551 

2003 RO 3,983 2,590 3,069 

2003 SI 4,258 3,743 3,135 

2003 SK 2,016 4,084 3,677 

2003 FI 3,933 6,302 4,546 

2003 SE 4,683 5,460 4,410 

2003 UK 4,702 4,273 4,721 

2003 HR 2,619 3,469 3,614 

2004 BE 3,927 4,727 4,490 

2004 BG 2,844 3,639 3,305 

2004 CZ 3,933 4,051 3,018 

2004 DK 5,267 5,058 4,703 

2004 DE 2,941 4,379 7,068 

2004 EE 3,573 4,543 2,880 

2004 IE 4,815 5,235 3,133 

2004 EL 3,848 2,755 3,791 

2004 ES 3,702 3,128 4,595 

2004 FR 3,548 4,314 5,537 

2004 IT 3,682 3,692 4,468 



 
 

2004 CY 5,385 2,714 3,285 

2004 LV 3,477 3,521 3,207 

2004 LT 3,460 3,370 3,442 

2004 LU 5,389 3,878 4,386 

2004 HU 3,742 4,925 2,472 

2004 MT 3,392 6,170 1,776 

2004 NL 5,051 4,608 4,859 

2004 AT 4,939 3,953 4,066 

2004 PL 1,617 3,536 4,322 

2004 PT 4,595 2,422 3,621 

2004 RO 3,848 2,500 3,285 

2004 SI 4,463 3,776 3,157 

2004 SK 1,851 4,227 3,694 

2004 FI 3,975 6,389 4,673 

2004 SE 4,539 5,472 4,563 

2004 UK 4,785 4,129 4,829 

2004 HR 2,839 3,194 3,703 

2005 BE 3,988 4,569 4,601 

2005 BG 3,240 3,532 3,168 

2005 CZ 3,995 4,189 3,002 

2005 DK 5,408 4,969 4,640 

2005 DE 2,914 4,251 7,160 

2005 EE 4,108 3,793 3,144 

2005 IE 4,958 5,158 3,182 

2005 EL 4,009 2,599 3,795 

2005 ES 4,095 3,114 4,541 

2005 FR 3,559 4,397 5,517 

2005 IT 3,716 3,654 4,508 

2005 CY 5,298 2,596 3,416 

2005 LV 3,883 3,207 3,242 

2005 LT 4,045 3,203 3,255 

2005 LU 5,553 3,745 4,410 

2005 HU 3,577 4,972 2,569 

2005 MT 3,518 5,635 2,044 

2005 NL 5,059 4,545 4,813 

2005 AT 4,940 4,154 4,066 

2005 PL 1,860 3,456 4,330 

2005 PT 4,323 2,749 3,671 

2005 RO 3,985 2,368 3,249 

2005 SI 4,410 4,069 3,111 

2005 SK 2,115 4,447 3,518 

2005 FI 4,014 6,427 4,485 

2005 SE 4,486 5,726 4,546 

2005 UK 4,793 4,078 4,905 

2005 HR 2,926 3,435 3,527 

2006 BE 4,012 4,631 4,562 

2006 BG 3,610 3,432 3,098 

2006 CZ 4,151 4,156 2,997 

2006 DK 5,627 4,766 4,485 

2006 DE 3,131 4,251 7,073 

2006 EE 4,664 3,720 3,079 

2006 IE 4,999 5,235 3,233 

2006 EL 4,177 2,701 3,734 

2006 ES 4,239 3,234 4,519 

2006 FR 3,596 4,265 5,600 

2006 IT 3,876 3,740 4,430 

2006 CY 5,501 2,473 3,437 

2006 LV 4,531 3,046 3,127 

2006 LT 4,572 3,014 3,134 

2006 LU 5,670 3,574 4,719 

2006 HU 3,518 5,121 2,574 

2006 MT 3,600 5,484 2,103 

2006 NL 5,316 4,254 4,827 

2006 AT 5,102 4,086 4,184 

2006 PL 2,588 3,439 3,979 

2006 PT 4,330 2,764 3,677 

2006 RO 4,013 2,461 3,261 

2006 SI 4,604 3,775 3,236 

2006 SK 2,681 4,317 3,347 

2006 FI 4,205 6,297 4,449 

2006 SE 4,639 5,639 4,681 

2006 UK 4,725 3,943 5,055 

2006 HR 3,204 3,301 3,457 

2007 BE 4,181 4,614 4,495 

2007 BG 4,104 3,276 2,978 

2007 CZ 4,471 4,247 2,824 

2007 DK 5,639 4,804 4,408 

2007 DE 3,512 4,073 6,906 

2007 EE 4,978 3,583 3,070 

2007 IE 5,042 5,082 3,362 

2007 EL 4,307 2,768 3,646 

2007 ES 4,319 3,140 4,601 

2007 FR 3,819 3,999 5,640 

2007 IT 4,007 3,727 4,372 

2007 CY 5,600 2,750 3,306 

2007 LV 4,834 2,956 3,120 

2007 LT 4,954 2,813 3,133 

2007 LU 5,849 3,552 4,596 

2007 HU 3,553 5,075 2,584 

2007 MT 3,742 5,342 2,124 

2007 NL 5,502 4,365 4,547 

2007 AT 5,275 3,879 4,196 

2007 PL 3,409 3,459 3,593 

2007 PT 4,354 2,659 3,747 

2007 RO 4,173 2,545 3,156 

2007 SI 4,840 3,851 3,088 

2007 SK 3,126 4,418 3,096 

2007 FI 4,433 6,170 4,299 

2007 SE 4,869 5,479 4,589 

2007 UK 4,723 3,951 5,058 

2007 HR 3,477 3,643 3,176 

2008 BE 4,313 4,393 4,498 

2008 BG 4,450 3,196 2,871 

2008 CZ 4,787 3,720 2,984 

2008 DK 5,773 4,670 4,469 

2008 DE 3,897 3,518 7,043 

2008 EE 4,930 3,527 3,182 

2008 IE 4,670 5,263 3,530 

2008 EL 4,463 2,689 3,758 

2008 ES 3,849 3,164 4,953 

2008 FR 4,055 3,526 5,826 

2008 IT 4,022 3,262 4,654 

2008 CY 5,647 2,847 3,323 

2008 LV 4,655 2,957 3,368 

2008 LT 4,828 2,578 3,396 

2008 LU 5,693 3,533 4,703 

2008 HU 3,550 4,727 2,816 

2008 MT 3,771 5,629 2,015 

2008 NL 5,724 4,030 4,699 

2008 AT 5,445 3,590 4,194 

2008 PL 4,095 2,968 3,579 

2008 PT 4,428 2,708 3,751 

2008 RO 4,360 2,456 3,167 

2008 SI 4,927 4,079 3,074 

2008 SK 3,652 3,837 3,199 

2008 FI 4,639 5,901 4,336 

2008 SE 4,964 5,094 4,796 

2008 UK 4,708 3,739 5,016 



 
 

2008 HR 3,775 3,342 3,215 

2009 BE 4,113 4,481 4,579 

2009 BG 4,264 3,145 3,061 

2009 CZ 4,447 3,759 3,171 

2009 DK 5,225 4,706 4,567 

2009 DE 4,002 3,587 6,736 

2009 EE 3,289 4,087 3,904 

2009 IE 3,367 5,901 3,939 

2009 EL 4,182 2,668 3,857 

2009 ES 2,541 3,692 5,456 

2009 FR 3,805 3,610 5,862 

2009 IT 3,827 3,221 4,731 

2009 CY 5,326 2,792 3,532 

2009 LV 2,799 3,296 4,151 

2009 LT 3,388 2,894 4,014 

2009 LU 5,734 3,438 4,667 

2009 HU 3,222 4,495 3,155 

2009 MT 3,723 5,183 2,289 

2009 NL 5,670 3,810 4,775 

2009 AT 5,241 3,745 4,298 

2009 PL 3,950 3,054 3,647 

2009 PT 3,987 2,910 3,937 

2009 RO 4,236 2,419 3,286 

2009 SI 4,589 4,405 3,124 

2009 SK 3,295 3,744 3,484 

2009 FI 4,285 5,642 4,590 

2009 SE 4,579 5,002 4,772 

2009 UK 4,456 3,439 5,120 

2009 HR 3,418 3,275 3,425 

2010 BE 4,036 4,632 4,647 

2010 BG 3,567 3,240 3,313 

2010 CZ 4,256 3,986 3,194 

2010 DK 4,889 5,167 4,805 

2010 DE 4,054 3,395 7,159 

2010 EE 2,586 4,150 4,205 

2010 IE 2,710 6,381 4,120 

2010 EL 3,574 2,827 4,075 

2010 ES 2,044 3,671 5,738 

2010 FR 3,665 3,664 6,077 

2010 IT 3,668 3,171 4,882 

2010 CY 5,211 2,625 3,701 

2010 LV 2,096 3,907 4,194 

2010 LT 2,521 3,055 4,428 

2010 LU 5,799 3,787 4,641 

2010 HU 2,929 4,783 3,210 

2010 MT 3,878 4,768 2,482 

2010 NL 5,429 3,832 4,962 

2010 AT 5,308 3,716 4,303 

2010 PL 3,751 2,980 3,903 

2010 PT 3,651 2,983 4,106 

2010 RO 4,193 2,363 3,347 

2010 SI 4,207 4,704 3,243 

2010 SK 2,704 4,021 3,688 

2010 FI 4,181 5,862 4,612 

2010 SE 4,573 4,942 5,078 

2010 UK 4,334 3,464 5,305 

2010 HR 3,073 3,421 3,504 

2011 BE 4,238 4,525 4,553 

2011 BG 3,239 3,567 3,363 

2011 CZ 4,336 4,164 3,096 

2011 DK 4,833 4,998 4,676 

2011 DE 4,442 3,369 6,727 

2011 EE 3,338 4,418 3,836 

2011 IE 2,459 6,449 4,194 

2011 EL 2,504 3,093 4,582 

2011 ES 1,654 3,919 5,779 

2011 FR 3,723 3,709 5,948 

2011 IT 3,672 3,198 4,815 

2011 CY 4,877 2,939 3,762 

2011 LV 2,613 3,847 3,997 

2011 LT 2,943 3,102 4,303 

2011 LU 5,813 3,471 4,763 

2011 HU 2,979 4,930 3,152 

2011 MT 3,941 5,042 2,381 

2011 NL 5,465 3,657 4,884 

2011 AT 5,410 3,539 4,322 

2011 PL 3,747 2,977 3,944 

2011 PT 3,519 2,839 4,263 

2011 RO 4,105 2,545 3,360 

2011 SI 3,992 4,728 3,389 

2011 SK 2,799 4,244 3,574 

2011 FI 4,367 5,701 4,353 

2011 SE 4,816 4,745 4,869 

2011 UK 4,331 3,610 5,254 

2011 HR 2,636 3,611 3,592 

2012 BE 4,165 4,629 4,608 

2012 BG 3,115 3,526 3,478 

2012 CZ 4,335 4,104 3,151 

2012 DK 4,812 5,090 4,744 

2012 DE 4,435 3,551 6,868 

2012 EE 3,914 3,982 3,835 

2012 IE 2,400 6,684 4,165 

2012 EL 1,090 3,419 4,998 

2012 ES 0,988 4,085 6,019 

2012 FR 3,616 3,722 6,097 

2012 IT 3,262 3,321 5,012 

2012 CY 4,047 3,311 4,003 

2012 LV 3,070 3,294 4,140 

2012 LT 3,360 3,140 4,121 

2012 LU 5,749 3,866 4,727 

2012 HU 3,097 4,804 3,205 

2012 MT 3,928 5,340 2,307 

2012 NL 5,327 3,774 5,027 

2012 AT 5,404 3,577 4,403 

2012 PL 3,662 3,111 3,968 

2012 PT 2,904 3,080 4,466 

2012 RO 4,176 2,631 3,283 

2012 SI 3,885 4,610 3,538 

2012 SK 2,786 4,178 3,618 

2012 FI 4,389 5,808 4,477 

2012 SE 4,781 4,879 5,012 

2012 UK 4,358 3,632 5,386 

2012 HR 2,156 3,631 3,857 

 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

  



 
 

Příloha 7 Aglomerační tabulky shluků zemí EU28 

Tabulka 1 Aglomerační tabulky shluků zemí EU28 pro OO MPI CRS 2000-2004 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 2 5 ,000 0 0 6 

2 25 26 ,000 0 0 12 

3 8 27 ,000 0 0 18 

4 7 19 ,000 0 0 20 

5 16 23 ,000 0 0 11 

6 2 4 ,000 1 0 16 

7 3 14 ,001 0 0 9 

8 6 21 ,002 0 0 15 

9 3 12 ,005 7 0 17 

10 11 13 ,009 0 0 14 

11 9 16 ,014 0 5 22 

12 22 25 ,019 0 2 17 

13 15 18 ,030 0 0 24 

14 11 20 ,044 10 0 22 

15 6 24 ,059 8 0 19 

16 1 2 ,081 0 6 21 

17 3 22 ,106 9 12 21 

18 8 10 ,138 3 0 23 

19 6 17 ,187 15 0 20 

20 6 7 ,327 19 4 24 

21 1 3 ,508 16 17 23 

22 9 11 ,745 11 14 25 

23 1 8 1,622 21 18 26 

24 6 15 3,013 20 13 26 

25 9 28 5,031 22 0 27 

26 1 6 10,674 23 24 27 

27 1 9 27,000 26 25 0 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014 

  



 
 

Tabulka 2 Aglomerační tabulky shluků zemí EU28 pro OO MPI CRS 2005-2008 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 10 23 ,000 0 0 5 

2 8 19 ,000 0 0 5 

3 1 4 ,000 0 0 11 

4 17 27 ,000 0 0 10 

5 8 10 ,000 2 1 8 

6 12 26 ,000 0 0 14 

7 24 28 ,001 0 0 13 

8 8 15 ,002 5 0 9 

9 8 14 ,005 8 0 20 

10 3 17 ,007 0 4 16 

11 1 5 ,009 3 0 16 

12 7 22 ,012 0 0 17 

13 24 25 ,015 7 0 19 

14 11 12 ,020 0 6 17 

15 6 13 ,027 0 0 22 

16 1 3 ,047 11 10 20 

17 7 11 ,087 12 14 23 

18 2 9 ,149 0 0 22 

19 16 24 ,256 0 13 24 

20 1 8 ,435 16 9 23 

21 20 21 ,677 0 0 24 

22 2 6 ,921 18 15 25 

23 1 7 1,517 20 17 25 

24 16 20 2,876 19 21 26 

25 1 2 5,259 23 22 26 

26 1 16 14,861 25 24 27 

27 1 18 27,000 26 0 0 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014 

  



 
 

Tabulka 3 Aglomerační tabulky shluků zemí EU28 pro OO MPI CRS 2009-2012 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 24 ,000 0 0 2 

2 1 15 ,000 1 0 8 

3 4 10 ,000 0 0 6 

4 20 22 ,000 0 0 8 

5 6 25 ,000 0 0 7 

6 4 28 ,001 3 0 15 

7 6 9 ,001 5 0 9 

8 1 20 ,002 2 4 19 

9 6 26 ,003 7 0 11 

10 3 14 ,006 0 0 13 

11 5 6 ,010 0 9 18 

12 13 21 ,015 0 0 21 

13 3 19 ,023 10 0 16 

14 2 7 ,033 0 0 20 

15 4 27 ,046 6 0 19 

16 3 23 ,064 13 0 21 

17 12 18 ,086 0 0 22 

18 5 11 ,128 11 0 23 

19 1 4 ,233 8 15 23 

20 2 8 ,356 14 0 24 

21 3 13 ,697 16 12 25 

22 12 17 1,071 17 0 25 

23 1 5 1,605 19 18 24 

24 1 2 3,635 23 20 26 

25 3 12 6,578 21 22 27 

26 1 16 12,524 24 0 27 

27 1 3 27,000 26 25 0 

Zdroj: vlastní výpočty, 2014 
 

 

 

 


