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1 Úvod 

V dnešním globalizovaném světě jsou ekonomická svoboda  

a konkurenceschopnost stále více skloňovanými a diskutovanými tématy. S těmito pojmy 

se v poslední době lze setkat jak v odborné oblasti, tak dokonce i v běžném životě. 

V současnosti se každý snaží být více konkurenceschopný, ale problém nastává v tom, že 

ne každý tento pojem chápe správně, neboť tento pojem sám o sobě bývá těžko 

definovatelný. Zejména na makroekonomické úrovni. Proto se zavádí spoustu nových 

ukazatelů určených k měření konkurenceschopnosti. To samé lze říct o pojmu ekonomická 

svoboda. Každý index ekonomické svobody, ale i index konkurenceschopnosti, obsahuje 

různé proměnné, a proto také umístění zemí v jednotlivých žebříčcích indexů nejsou 

shodné. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda ekonomická svoboda ovlivňuje 

konkurenceschopnost země. V práci je aplikován jednoduchý spojený panelový regresní 

model (tzv. „pool“), neboť tato metoda dokáže zaznamenat změny jednotlivých 

proměnných v čase napříč celým souborem pozorování. Dále je též využito deskriptivní  

a komparativní metody.  

Samotná práce je členěna do čtyř hlavních částí. V první kapitole jsou definovány 

pojmy ekonomická svoboda a konkurenceschopnost podle různých autorů či institucí. Dále 

jsou nastíněny i teoretické přístupy jednotlivých ekonomických škol ve vztahu 

k ekonomické svobodě a konkurenceschopnosti. 

V druhé a třetí kapitole jsou rozebírány jednotlivé indexy ekonomické svobody  

a konkurenceschopnosti. Dále také jaké je přesné složení indexů, případné jejich změny, 

jaký je vývoj průměrného hodnocení jednotlivých indexů a samozřejmě také pořadí 

jednotlivých zemí v indexech. Pozornost je věnována hlavně top deseti nejlepším zemím, 

České republice a pěti nejhůře hodnoceným zemím.  

Závěrečná kapitola tvoří praktickou část práce, která se zabývá zkoumáním vlivu 

ekonomické svobody na konkurenceschopnost země. Pro jasnější vysvětlení závislosti byl 

do rovnice přidán i ekonomický růst. Tento vliv je testován v „pool“ modelu pro EU-28  

ve zvoleném období. K testování je využit ekonometrický model, a to ve dvou variantách. 

 



6 
 

2 Ekonomická svoboda a konkurenceschopnost 

Vzájemnému vztahu ekonomické svobody a výkonnosti ekonomiky  

se ekonomové věnují již velmi dlouhou dobu. Samotný pojem svoboda je nejednoznačný  

a dá se vykládat mnoha způsoby. Ekonomickou svobodu lze široce definovat jako volnost 

osobní volby při ochraně vlastnických práv. V negativním pojetí jde v podstatě o absenci 

státních zásahů, o kterých se předpokládá, že mají negativní vliv na hospodářský růst. 

Ekonomická svoboda, která je založena na prospěchu účastníků směny, je významným 

faktorem pro možnost hospodářského růstu, jelikož vytváří prostor pro vzájemné 

dobrovolné interakce jednotlivých účastníků trhu. Hospodářský růst vychází  

od jednotlivců, od jejich snahy odstranit překážky a zvýšit tak vlastní blahobyt. „Čím větší 

je tedy svoboda jednotlivců, tím větší prostor mají pro své dobrovolné jednání a tím větší 

možnost dosahovat žádoucího růstu při respektování vlastnických práv“ (Jonáš, 2006,  

s. 4). 

Pro ekonomy je ekonomický růst klíčovým ukazatelem, který podle mnohých 

přispívá k vyšší konkurenceschopnosti zemí. Obecně se předpokládá pozitivní vztah,  

např. Beneš (2006) nebo Slaný a kol. (2009), podle kterého je tento vztah zcela 

jednoznačný. Ten vychází z předpokladu, kdy schopnost země vykazovat dlouhodobý 

ekonomický růst odráží její konkurenceschopnost. Verner (2011) dle svého výzkumu 

zjistil, že ekonomický růst může konkurenceschopnost zemí ovlivňovat i s více  

než dvouletým zpožděním. Příkladem může být výstavba jaderných elektráren, stavba 

silničních obchvatů, modernizace železnic apod., které se na výkonnosti ekonomiky a její 

konkurenceschopnosti projeví až s několikaletým zpožděním. 

Dále se podle mnoha ekonomů obecně předpokládá pozitivní vztah mezi 

ekonomickou svobodou a konkurenceschopností. Dle Slaného (2006, s. 64) „respektování 

vlastnických práv znamená pro hospodářství stabilitu v rozhodování. Rovněž stabilní měna 

vytváří lepší podmínky pro rozhodování jednotlivců prostřednictvím přenosu informací  

o relativní vzácnosti zdrojů a jejich nejlepším využití. Svoboda mezinárodního obchodu 

umožňuje prohloubit dělbu práce a specializaci, a tím také přispívá k vyšší efektivitě 

vynakládání výrobních faktorů. Míra regulace je významný faktor ovlivňující svobodné 

nakládání jednotlivců se zdroji“. 
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2.1  Ekonomická svoboda 

V první části této kapitoly se budu zabývat pojmem ekonomická svoboda, kterou 

se zabývali filozofové již od 17. století. Bude rozebráno, co to vlastně ekonomická 

svoboda znamená a jak se liší názory různých jedinců i skupin v různých dobách, a jaké je 

základní členění svobody. 

Svoboda je značně široký pojem, který má velmi zásadní vliv na člověka. Je to 

určitá možnost nebo také schopnost, jejímž prostřednictvím se může volit, činit rozhodnutí 

a také jednat podle své vůle. Ekonomická svoboda je klíčem k větší příležitosti a zlepšení 

kvality života. Je to svoboda vybrat si, jak vyrábět, prodávat a používat své vlastní zdroje, 

při respektování práv druhých. Ekonomická svoboda je motor, který pohání prosperitu  

ve světě. To je právě rozdíl mezi zeměmi, proč některým se daří, zatímco jiným ne. 

Ekonomická svoboda je důležitá, protože ovlivňuje každou stránku života 

jednotlivce. Život ve společnosti s vysokou mírou ekonomické svobody vede k vyšším 

příjmům, nižší chudobě, nižší nezaměstnanosti, prodloužení života, čistšímu prostředí  

a řadě dalších výhod. Větší ekonomická svoboda zlepšuje pohodu a vede k vyšší kvalitě 

života (Economic Freedom, 2011). Ekonomická svoboda je nutnou podmínkou  

pro demokratický vývoj země. Osvobozuje lidi od závislosti na vládě (v plánované 

ekonomice), a umožňuje jim realizovat vlastní ekonomické a politické rozhodnutí. 

Gwartney a Lawson et al. (1996) tvrdí, že jednotlivci mají ekonomickou svobodu, 

pokud získají určité statky bez použití síly, podvodu nebo krádeže. Tyto statky mohou být 

k dispozici zdarma nebo určeny ke směně, a mohou je držet tak dlouho, dokud nejsou 

v rozporu s právy ostatních.  

Vukotić (2008) ekonomickou svobodu popisuje jako svobodu jednotlivce 

k podnikání (vydělávat peníze), stejně jako přesvědčení, že podnikání je klíčovým 

faktorem rozvoje dané společnosti a individuálním bohatstvím. 

Vlády mohou podpořit ekonomickou svobodu tím, že zajišťují právní strukturu  

a systém vymáhání práva, který chrání vlastnická práva majitelů. Nicméně, ekonomická 

svoboda také vyžaduje, aby se vlády zdržely zasahování do osobní volby jedinců, 

dobrovolné směny a svobody vstoupit a konkurovat na trhu práce a zboží. Časté změny 

daní, vládních výdajů a předpisů omezující dobrovolnou směnu a koordinaci na trhu, 

snižují ekonomickou svobodu. Omezení, která omezují vstup do zaměstnání a obchodních 

aktivit, také snižují ekonomickou svobodu (Lawson, 2008). 
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Adam Smith byl jedním z prvních ekonomů zastávající verzi ekonomické 

svobody, a byl následován značnou řadou myslitelů, kterými jsou John Stuart Mill, Ludwig 

von Mises, Friedrich A. Hayek a Milton Friedman (Lawson, 2008). 

Základem ekonomické svobody je osobní volba, dobrovolná směna a otevřené 

trhy. Adam Smith, Milton Friedman a Friedrich Hayek zdůraznili, že svoboda směny  

a tržní koordinace poskytují „palivo“ pro hospodářský pokrok. Bez směny a podnikatelské 

aktivity, které jsou koordinované prostřednictvím trhů, by moderní životní úroveň byla 

nemožná (Cato Institute, 2014). 

Na druhé straně této debaty jsou lidé – „nepřátelé“ ekonomické svobody. Místo 

toho, aby argumentovali pro ekonomický tržní systém, tak vyzdvihují centrální plánování  

a státní kontrolu výrobních prostředků. Mezi zastánce rozšířené role státu patří  

Jean-Jacques Rousseau a Karel Marx. Mezi obhájce ve 20. století patří Abba Lerner, John 

Kenneth Galbraith, Michael Harrington a Robert Heilbroner. Tito učenci argumentují, že 

volné trhy vedou k monopolům, chronickým ekonomickým krizím, nerovnostem příjmů  

a rostoucí degradaci chudých (Lawson, 2008). 

2.1.1 Negativně a pozitivně chápaná ekonomická svoboda 

V následující části bude rozebráno rozlišení na negativně a pozitivně chápanou 

ekonomickou svobodu podle britského nejvýznamnějšího teoretika politického liberalismu, 

filozofa, historika a spisovatele Isaiaha Berlina, který snad nejobecněji, ale zároveň 

nejpřesněji demonstruje základní dělící princip ohledně konkurujících si výkladů pojmu 

svoboda. Spor o koncepci svobody a její význam je jádrem všech politických ideologií. 

Zástupci negativně a pozitivně chápané ekonomické svobody reprezentují prameny 

liberální respektive intervencionistické hospodářské politiky. 

2.1.1.1 Negativně chápaná ekonomická svoboda 

„Kde leží oblast, v níž subjekt – osoba nebo skupina osob – má nebo měl by mít 

možnost činit, co umí, nebo být, čím umí, bez zasahování ze strany ostatních?“ (Berlin, 

1999, s. 218). 

Negativně chápaná svoboda, nebo také „svoboda od“, je založená na absenci 

vnějšího donucení či nátlaku, které má za účel usměrnit jednání jednotlivce. Tedy stav, kdy 

člověk není podřízen libovůli jiného či jiných. „Volností v tomto smyslu míním to, že  
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mi druzí nezasahují do života. Čím širší je oblast nezasahování, tím větší je má volnost“ 

(Berlin, 1999, s. 220). 

2.1.1.2 Pozitivně chápaná ekonomická svoboda 

„Co nebo kdo je zdrojem kontroly nebo zasahování, které může stanovit, aby 

někdo činil spíše to než ono, byl spíše tím než oním?“ (Berlin, 1999, s. 218). 

Pozitivně chápaná svoboda, nebo také „svoboda k“, má ambici svobodu 

jednotlivce naplnit nějakým konkrétním obsahem. „Pozitivní význam slova svoboda 

vychází z přání jednotlivce být svým pánem“ (Berlin, 1999, s. 230). To znamená 

rozhodovat sám o sobě, jednat na základě vlastních účelů a nikoli pod tlakem zevnějšku. 

K zachování svobody je zapotřebí vnější pomoci ve formě intervencí nebo regulace  

ze strany autority. Člověk je svobodný jenom tehdy, když společnost zaručí, že může plně 

a bez překážek rozvíjet svůj talent a schopnosti (Berlin, 1999). 

Ekonomická svoboda se tedy může dělit na negativní a pozitivní. Negativně 

chápaná ekonomická svoboda ponechává co nejširší rozhodovací prostor jednotlivým 

ekonomickým subjektům, které jsou pouze minimálně omezovány regulacemi (v podobě 

daní). S touto svobodou je spjata liberální hospodářská politika. Pozitivně chápaná 

ekonomická svoboda se vyznačuje aktivním zasahováním vnějších činitelů  

do rozhodovacího prostoru ekonomických subjektů. Nástroje zasahování mají podobu 

přímých nebo nepřímých intervencí a vyššího zdanění. Pozitivní ekonomická svoboda  

je úzce spojená s intervencionistickou hospodářskou politikou.  

Liberálové věřili v neomezenou moc vzdělání a v moc racionální mravnosti, která 

překoná hospodářskou bídu a nerovnost. Socialisté naopak věřili, že bez radikálních změn 

v rozdělení a kontrole hospodářských zdrojů nepostačí jakkoli velká změna na straně 

jednotlivců nebo že k ní dokonce vůbec nedojde. Konzervativci a socialisté věřili v moc  

a vliv institucí a chápali je jako nutnou obranu proti chaosu, nespravedlnosti a krutosti  

ve společnosti. Anarchisté, radikálové a liberálové pohlíželi na instituce s podezřením jako 

na překážky uskutečnění svobodné společnosti (Berlin, 1999). Tyto vztahy lze vidět  

na Obr. 1, kde za současný nejkomplexnější způsob definování politického spektra  

či politického kompasu je považováno použití tzv. moderního Nolanova schématu s osami 

pro ekonomickou a osobní svobodu (Zbořil, 2011). 
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Obr. 1 Moderní Nolanovo schéma 

 

Zdroj: Zbořil (2011). 

 

2.1.2 Liberální větev – negativně chápaná ekonomická svoboda 

Dle Holmana a kol. (2001) klasická politická ekonomie představuje velkou 

kapitolu v dějinách ekonomického myšlení. Politickou filosofií klasiků byl liberalismus  

a jejich ideálem byl ekonomický systém založený na svobodné tržní konkurenci  

a na svobodě obchodu, charakterizovaný fyziokratickým krédem laissez faire a Smithovou 

představou neviditelné ruky trhu. 

Klasičtí ekonomové soustředili svou pozornost na úvahy o tvorbě a rozdělování 

bohatství, hledali proto optimální hospodářské uspořádaní, které by umožnilo 

maximalizovat materiální blahobyt národa a jedinců. Našli jej v liberálním tržním řádu,  

v němž je konstitutivním prvkem soukromé vlastnictví a jeho ochrana, tržní mechanismus 

směny zboží a možnost rozhodování o tom, co, kde a jak vyrábět, prodávat, nakupovat  

a spotřebovat, což jsou podmínky hospodářské svobody v jejím negativním pojetí. 

Zasahování státu do hospodářských procesů vnímal jako zbytečné, spíše 

kontraproduktivní, protože na svobodném trhu se ustanoví rovnováha spontánně díky 

neviditelné ruce trhu.  
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U Adama Smithe se nachází jednoznačná souvislost mezi prosperitou jednotlivců 

a celého národa a ekonomickou svobodou. Jeho oddanost volnému trhu však není absolutní, 

souhlasí s omezením obchodu kvůli bezpečnosti nebo spravedlnosti. Toto není nijak  

v rozporu s klasickým ekonomickým liberalismem, poněvadž si uvědomuje, že primárním 

cílem společnosti je bezpečnost, a nikoli blahobyt. Jestliže růst bohatství společnosti 

spatřoval Adam Smith ve výrobě, pak efektivní výroba spočívala v dělbě práce, která 

nemohla být důsledkem ničeho jiného než ekonomické svobody jednotlivců. 

Další zmiňovanou školou je rakouská ekonomická škola, která mimochodem 

přetrvává do současnosti. Rakouská škola se odlišuje od jiných směrů a škol svým 

důsledným a jednoznačným liberalismem. To platí zejména pro pozdější představitele 

školy. Mises a Hayek se proslavili svou nekompromisní obhajobou liberalismu, 

soukromého vlastnictví, nedotknutelností občanských svobod. Veškeré ekonomické potíže 

přičítali a přičítají „Rakušané“ státním zásahům. 

Ludwig von Mises byl nejzásadovějším hlasatelem a obhájcem liberalismu  

a zároveň kritikem a odpůrcem veškerého etatismu (vměšování státu), který byl pro Misese 

popřením liberalismu. Tradiční heslo laissez faire  chápal jako „nechte jednat člověka“ – 

ať si zvolí, jak se chce zapojit do dělby práce a co a s kým chce směňovat. Podle Misese 

směřuje liberalismus vždy ke společenskému blahobytu. Tvrdil, že ideály liberalismu  

lze naplnit pouze v případě spojování liberalismu a kapitalismu. 

Nejvýznamnějším představitelem liberalismu (rakouské školy) 20. století  

je držitel Nobelovy ceny Friedrich August von Hayek. Hayek se zabýval významem 

tržního systému, tržních cen a peněz pro společnost s rozvinutou dělbou práce. V takovéto 

společnosti ale vyvstává problém s koordinací činností – jak zajistit, aby se statky vyráběly 

v optimálním množství, které by odpovídaly lidským potřebám a preferencím. Podle 

Hayeka je jediným koordinačním mechanismem v moderní společnosti tržní mechanismus, 

kde výrobci a obchodníci mohou pružněji reagovat na stále měnící se události mnohem 

účinněji, než je toho schopen ústřední plánovač. 

Hayek byl ale hlavně zapřisáhlým odpůrcem Keynesiánství, socialismu  

a centrálního plánování. Ve své knize „Cesta do otroctví“ tvrdí, že sledování 

společenského cíle (např. boj s nezaměstnaností) není slučitelné s individuální svobodou. 

Hesla jako „práce pro všechny“ mohou podle Hayeka vyvolat zhoubné následky, kdy 

dochází k mrhání lidskou prací. 
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Hayek navrhnul zrušení státního monopolu peněz ve prospěch konkurence peněz. 

Navrhoval také rekonstrukci demokracie tak, aby bylo možno se vyhnout nebezpečí 

plíživého socialismu. Tyto obě myšlenky vyplynuly z Hayekova smýšlení, že svoboda 

 je zdrojem civilizace, která musí být střežena. 

Posledním vybraným zástupcem liberální větve je Chicágská škola, která vznikla 

ve 30. letech 20. století a působí do současnosti. Základní charakteristikou této školy  

je víra ve svobodné trhy, a jejich schopnost efektivně alokovat zdroje. Proto také pochybují  

o efektivnosti státních zásahů do ekonomiky. Představitelé této školy byli nejčastěji 

laureáty Nobelovy ceny. Prvním oceněným byl Milton Friedman (1976), dále následovali 

Theodore W. Schultz (1979), George Stigler (1982), Merton Miller (1990), Ronad Coase 

(1991) a Gary Becker (1992). 

Milton Friedman a jeho vliv na vývoj ekonomické teorie po 2. světové válce  

lze srovnat s vlivem, jaký měl od 30. let J. M. Keynes. Právě Friedman byl vždy jeho 

největším odpůrcem. Jeho liberalismus vychází z tradic klasické ekonomie, především 

Adama Smithe. 

Milton Friedman patří tedy k největším liberálům 20. století. Ve svých knihách 

Kapitalismus a svoboda a Svoboda volby popisoval liberalismus a jeho námitky proti 

státním zásahům. V knize Kapitalismus a svoboda Friedman popisuje, jak vláda svými 

různými regulacemi vytváří překážky vstupu na trhy a tím omezuje konkurenci a vytváří 

na trhu monopoly. V knize Svoboda volby popisuje, jak stát nedovoluje člověku, aby vzal 

své věci do vlastních rukou. Vládní intervence a stát blahobytu je pak opakem liberální 

společnosti a způsobuje nejen ekonomické potíže, ale i omezování svobody. Friedman 

spatřuje pevný vztah mezi nynějším rozvinutým stádiem společnosti a individualismem, 

který je součástí negativní ekonomické svobody. S individualismem kráčí ruku v ruce 

kapitalismus a jeho důraz na ochranu soukromého vlastnictví, volný trh a svobodu volby. 

Negativní ekonomická svoboda je tak podmínkou kapitalismu, který je podmínkou 

prosperity.  
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2.1.3 Intervencionistická větev – pozitivně chápaná ekonomická 
svoboda 

Prvním zmíněným představitelem je Karl Marx. Jeho význam je nedostižný nejen 

v ekonomii, ale také ve filozofii, politologii, sociologii nebo psychologii. Patří  

k nejvýznamnějším postavám evropského osvobozeneckého hnutí.  Motivem jeho myšlení 

a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné 

závislosti. Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie 

v Evropě nikde neexistovala (Brandt, 2002). 

Podle Holmana a kol. (2001) byl Marx silně ovlivněn německým filosofem 

Georgem Hegelem, který rozvíjel filosofii dialektiky, což se stalo i základní metodou 

uvažování Marxe – nic na světě není věčné, všechno se mění a vyvíjí, a proto nemůže 

existovat něco jako „přirozený společenský řád“. Ústředním motivem Marxe bylo 

vykořisťování, které bylo nevyhnutelným následkem soukromého vlastnictví. Soukromé 

vlastnictví totiž rozděluje společnost na třídy – třídu vlastníků/kapitalistů (výrobních 

prostředků) a třídu nevlastníků (dělníků), která je vykořisťována. Obě skupiny jsou 

formálně svobodné, kapitalisté můžou využívat své prostředky, jak chtějí, dělníci můžou 

pracovat také, kde chtějí. Marx však protestuje, že takto pojatá svoboda, svoboda  

v negativním smyslu, je pouhou iluzí a ve skutečnosti je svobodná jenom malá hrstka 

bohatých lidí, přičemž svoboda dělníků se nijak zvlášť neliší od svobody otroka nebo 

nevolníka. Dělníkova svoboda spočívá pouze v tom, že si může vybrat kapitalistu,  

pro kterého bude pracovat. Podle Marxe bude vykořisťování člověka člověkem odstraněno 

teprve tehdy, až zmizí soukromé vlastnictví. Právě zrušení soukromého vlastnictví bylo  

pro něho smyslem a podstatou komunismu – společenského řádu, kde bude všechno patřit 

všem. 

První světová válka přinesla významné zkušenosti s příkazovým způsobem řízení 

ekonomiky. Hluboký hospodářský pokles v období Velké deprese v letech 1929–1933 

donutil vlády jednotlivých zemí hledat východiska z této krize. Ve většině zemí se zvýšila 

angažovanost státu. 

První, kdo teoreticky zdůvodnil nutnost státních zásahů do ekonomiky, byl John 

Maynard Keynes ve své knize Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936). 

Keynes opřel svoji teorii o selhání neviditelné ruky a prokázal, že tržní mechanismus 

nedokáže ve všech situacích efektivně alokovat zdroje a výstupy výroby. 
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Jedním z důsledků kolísání v hospodářství, jenž Keynese zvlášť trápil, byla 

nedobrovolná nezaměstnanost. Ta je jádrem keynesiánství a hlavním argumentem  

pro ustanovení doplňkového koordinačního mechanismu v podobě státních intervencí. 

Keynes byl navzdory tomu velkým liberálem, přesvědčený o potřebě liberálního řádu, 

konkurence a ekonomické svobody, protože si uvědomoval, že dokáže zabezpečit nejlepší 

alokaci zdrojů. Důraz na individualismus však není ve sporu se státními intervencemi, 

protože přijal předpoklad, že makroekonomické zásahy významněji neovlivní 

mikroekonomické chování tržních subjektů (Sojka, 1999).  

Na počátku dvacátého století, stav regulace rostl stejně, jako se šířil komunismus 

a fašismus. Ve Spojených státech, New Deal významně rozšířil roli státu v ekonomickém 

životě lidí. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ekonomická svoboda představila 

svůj návrat – deregulace, privatizace a snížení daní. Samozřejmě, že hlavní nárůst 

ekonomické svobody přišel s pádem Sovětského svazu (Lawson, 2008). 

2.2 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost je v současnosti na celém světě jednou z nejsledovanějších 

charakteristik národních ekonomik. Zájem o tuto ekonomickou veličinu ze strany 

akademických pracovníků, politiků a zástupců podnikového sektoru se začal rozvíjet 

především od 80. let 20. století. To bylo vyvoláno důsledky vývoje 70. let spjatých  

se strukturálními krizemi a růstem nové konkurence ve světové ekonomice (Steinmetzová, 

2008).  

Konkurenceschopnost patří bezesporu mezi slova, která se v posledních letech 

užívají velmi často, dalo by se říci až příliš často. Tohoto výrazu je všude plno, ale 

málokdo přesně ví, co vůbec toto tajemné slůvko znamená. Dle Slaného (2006) totiž 

zpravidla neexistuje respektovaný lingvistický výklad podstatného jména 

konkurenceschopnost, a to ani v nejznámějších slovnících angličtiny. Český výraz 

„konkurenceschopnost“, se může rozložit na dvě složky: konkurence a schopnost. 

Konkurenceschopnost je tedy zjednodušeně řečeno schopnost konkurence. Problémem je, 

že taková definice nám nic moc neřekne. Co je totiž schopnost a co je to konkurence? 

Pokud jde o schopnost, pak tu můžeme chápat jednak jako určitou kapacitu 

daného aktéra k vůbec nějaké akci, ale také jako kapacitu být v dané činnosti relativně 

úspěšný. Druhá část slova, konkurence, znamená pouze účast v pomyslném souboji nebo 

musí sledovaný subjekt dosahovat rovněž úspěchu v tomto souboji? Konkurenceschopnost 



15 
 

můžeme chápat jednak v absolutním slova smyslu, tedy schopnost být přítomen na daném 

trhu a střetávat se tu s konkurencí. Pak je však možné jí rozumět také v relativním 

významu, kdy vyjadřuje úspěšnost daného subjektu ve vztahu k ostatním subjektům,  

se kterými se zde střetává – konkuruje. Jestliže se chce hovořit o tom, zda je firma či země 

konkurenceschopná, je třeba ještě definovat příbuzný termín – konkurenční výhoda (Slaný, 

2006), který je vysvětlen na konci této kapitoly.  

S konkurenceschopností se můžeme setkávat na mikroekonomické  

i makroekonomické úrovni. Mikroekonomická konkurenceschopnost je poměrně jasná – 

konkurenceschopnost na úrovni firmy. Klvačová a Malý (2008) ve své knize uvádí,  

že „podnik je považován za konkurenceschopný tehdy, jestliže je schopen udržet se na trhu  

a pokud možno zvyšovat svůj tržní podíl. Současně musí být schopen plnit své závazky vůči 

svému okolí: platit svým zaměstnancům mzdu, akcionářům vyplácet dividendy, státu řádně 

odvádět daně, bankám splácet úvěr, dodavatelům platit za suroviny, materiál, polotovary, 

stroje a zařízení“.  Podle Krugmana a Hatsopoulose (1987) je konkurenceschopnost 

podniku chápána jako soutěž o trhy, která se měří ziskovostí nebo podílem na trhu. 

Otázka teoretického zachycení konkurenceschopnosti na makroekonomické 

úrovni (úroveň států, případně nadnárodních uskupení) se tak do centra pozornosti dostává 

až v souvislosti s rozvojem globalizačních procesů ve světové ekonomice (zhruba poslední 

dvě desetiletí), a to vzhledem k silnému nárůstu konkurence mezi jednotlivými zeměmi, 

resp. světovými ekonomickými centry. Tento proces je zvláště spojen s úspěšným 

nástupem asijských zemí1. V oblasti výzkumu se pozornost rovněž zaměřila především  

na vazbu mezi mezinárodní konkurenceschopností a ekonomickým růstem či životní 

úrovní obyvatel (Steinmetzová, 2008). 

Přestože se konkurenceschopností na makroekonomické (mezinárodní) úrovni 

zabývá spousta lidí, mluví se o ní 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 totiž 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 

                                                           
1 Úspěch asijských zemí, který přivedl politiky v USA a Evropě k úvahám, jak této konkurenci čelit. Začínalo 

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 

(Slaný, 2006). 
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nekonkurenceschopné, nemohou odejít z byznysu, budou tu stále (Krugman, 1994; Beneš, 

2006).  

Jak již bylo zmíněno, existuje řada definic a pojetí konkurenceschopnosti. 

Politické strany, vlády nebo i integrační uskupení si kladou za cíl růst 

konkurenceschopnosti. Příkladem může být Lisabonská strategie. Hlavními důvody přijetí 

Lisabonské strategie byla vysoká nezaměstnanost a nedostatečná konkurenceschopnost 

zemí Evropské unie zejména vůči USA a Japonsku. Cílem bylo do roku 2010 přeměnit EU 

v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, schopnou 

udržitelného růstu s vyšší zaměstnaností a posílenou sociální soudržností.  

Dnes už je Lisabonská strategie minulostí. Evropská unie si ale vytyčila cíle  

na další dekádu. Tyto cíle jsou obsaženy ve strategickém dokumentu zvaném Evropa 2020  

s podtitulem Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, který  

má vyvést Evropskou unii z krize a vést jí vstříc světlejším zítřkům. Evropská unie  

si stanovila pět ambiciózních cílů: 

1) 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 

2) 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, 

3) v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně 

zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %), 

4) podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí  

10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciárního vzdělání, 

5) počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.  

Tyto cíle by měly být dosaženy do roku 2020. Všechny členské státy si v každé  

z těchto oblastí stanovily své vlastní cíle.  

Dále je Evropa 2020 postavena na třech prioritách:  

1) inteligentní růst spojený s rozvojem ekonomiky založené na znalostech  

a inovacích,  

2) udržitelný růst založený na konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomice 

méně náročné na zdroje,  
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3) růst podporující začlenění a rozvoj ekonomiky s vysokou zaměstnaností, který 

bude napomáhat hospodářské, sociální a územní soudržnosti (Evropská 

komise, 2010).  

Postupem času vykrystalizovalo několik směrů definic národní 

konkurenceschopnosti. První z nich představuje tzv. vnější pojetí, kdy toto pojetí  

se hodnotí 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. 75). Podle českých autorů Čapka, Hájka, Mertlíka (cit. v Kubišta  

a kol. 1999, str. 316) se mezinárodní konkurenceschopností chápe „schopnost země 

proniknout se svým obchodovatelným zbožím a službami na zahraniční a světové trhy  

a z takové mezinárodní směny získávat komparativní výhody“.   

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 na zahraničním  

i na domácím trhu. Takový úspěch pak lze měřit indikátory typu objem vývozu a dovozu, 

výkonová bilance, indexy komparativní výhody a podobně (Beneš, 2006). 

Druhé pojetí označované jako tzv. celková (agregátní) konkurenceschopnost 

považuje za konkurenceschopnou takovou ekonomiku, která se může pochlubit jakousi 

pozitivní trajektorií na základě hlavních makroekonomických indikátorů, jako jsou růst 

HDP, životní úroveň či zaměstnanost. Tento přístup zdůrazňuje roli produktivity, jejíž 

trvalý růst je nezbytný pro dosahování příznivých výsledků ve zmíněných ukazatelích. 

Hodnocení dané ekonomiky pak již nelze založit jen na absolutních číslech, ale spíše  

na jejich srovnání s dalšími ekonomikami. 

Vnější a agregátní konkurenceschopnost jsou ve skutečnosti velmi blízké přístupy,  

i když to tak možná na první pohled nevypadá. Dnes jsou již takřka všechny ekonomiky  

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

nabídky a poptávky. Nepříznivý profil dle kritérií vnější konkurenceschopnosti se tedy 

automaticky může přelít do špatných výsledků v celkové konkurenceschopnosti. Totéž 

však platí i obráceně. Tuto syntézu hodnotí Krugman (1997), který konkurenceschopnost 

považuje za kombinaci příznivé obchodní výkonnosti a něčeho navíc. Beneš (2006) 
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podotýká, že místo slova „navíc“ si může každý dosadit spoustu možných ekonomických 

proměnných.  

K pochopení konkurenceschopnosti je tak třeba podle Portera (2003) znát 

především její zdroje. Životní úroveň je determinována produktivitou ekonomiky, kterou 

měříme jako hodnotu zboží a služeb na jednotku vstupů. 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 celé ekonomiky. 

Právě spojitost mezi konkurenceschopností a produktivitou vyzdvihl v roce 1994 Paul 

Krugman ve svém článku, kde konkurenceschopnost definoval jako „legrační způsob, jak 

říct produktivita“. 

V tomto proudu, kde je kladen důraz na vývoj produktivity ekonomiky, jde dnes 

převážná většina definic. Cílem většiny zemí je pak především zvyšovat dlouhodobé tempo 

růstu HDP (Beneš, 2006). 

Někteří autoři pak svoje definice více přibližují lidem a místo obecných pojmů, 

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

Například pojetí konkurenceschopnosti Laury D’Andrey Tyson2, která říká: 

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

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

z rostoucí a dlouhodobě udržitelné životní úrovně“ (Malý, 2014). Mezi další podobné 

vymezení se může zařadit definice Evropské komise: „konkurenceschopnost je schopnost 

země poskytnout svým občanům vysokou a stále rostoucí životní úroveň a zaměstnanost 

všem, kdo chtějí pracovat“ (Klvačová a Malý, 2008). 

Konkurenční výhoda 

K pochopení konkurenceschopnosti je třeba znát její zdroje. Zjednodušeně řečeno, 

konkurenční výhoda je zdrojem konkurenceschopnosti. Tu můžeme na mikroekonomické 

úrovni chápat jako relativní výkonnost dané firmy v určitém období. Je to odezva interakcí 

mezi firmami v tržním procesu. Identifikace konkurenční výhody vychází z porovnání 

skupiny firem, přičemž toto porovnání je závislé na charakteru tržního prostředí, ve kterém 

firmy operují. Konkurenční výhoda tedy není majetkem individuální firmy. Podobně jako 

                                                           
2 Předsedkyně Rady ekonomických poradců za vlády prezidenta Clintona. 
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u konkurenceschopnosti se jedná o relativní pojem. Firma může být konkurenceschopná  

ve vztahu k několika rivalům, ale nekonkurenceschopná vůči jiným (Beneš, 2006). 

Občas se rozlišují komparativní a konkurenční výhody. Ty první vycházejí  

z Ricardova konceptu komparativních výhod, reformulovaného Heckscherovým-

Ohlinovým teorémem, a odrážejí dané rozdíly ve faktorovém vybavení. Jde o statický 

koncept, základem je pak statická efektivnost. Naopak konkurenční výhoda je chápána jako 

nové paradigma. Vychází se z představy, že je možné udržovat a dále zlepšovat svoje 

konkurenční charakteristiky. Konkurenceschopnost jako důsledek těchto charakteristik  

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

Martin a Tyler 2004).  

Stále více je třeba se dívat na firemní strategii v globálním kontextu. I když firma 

či organizace neplánuje přímo dovážet a vyvážet, management se musí dívat  

na mezinárodní podnikatelské prostředí, ve kterém kroky konkurentů, kupujících, 

prodávajících, nově vstupujících na trh můžou mít vliv na domácí trh. Tento trend posilují 

také hlavně informační technologie. 

Michael Porter (1998), jeden z nejvlivnějších autorů, který zkoumá konkurenční 

výhody, ať již na úrovni firem nebo na úrovni makroekonomické, ve své knize 

Konkurenční výhoda národů představil model, který umožňuje analyzovat, proč jsou 

některé národy a odvětví více konkurenceschopnější než jiné. Tento model, který 

determinuje faktory konkurenční výhody, je známý jako Porterův diamant konkurenční 

výhody (viz Obrázek 1.2). Model ukazuje, jak národní domovská základna hraje důležitou 

roli při formování konkurenční výhody, a do jaké míry je pravděpodobné, že se dosáhne 

konkurenční výhody v globálním měřítku. Tato domovská základna poskytuje základní 

faktory, které podporují nebo brání organizacím budovat konkurenční výhodu v globální 

konkurenci. Porter rozlišuje čtyři faktory konkurenční výhody (viz Obr. 2): 

 faktorové vybavení, 

 domácí poptávka, 

 příbuzná a související odvětví, 

 firemní strategie, struktura a rivalita. 

Faktorové vybavení – představuje kvalifikovanou pracovní sílu, infrastrukturu 

nebo také přírodní zdroje, tedy faktory práce, půdy a kapitálu. Tyto faktory mohou být 

rozděleny do lidských zdrojů (kvalifikační úrovně, náklady na pracovní síly, závazků atd.), 
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materiální zdroje (přírodní zdroje, vegetace, vesmíru atd.), znalostní zdroje, kapitálové 

zdroje, a infrastruktura. Patří sem i faktory, jako je kvalita výzkumu na vysokých školách, 

deregulace trhů práce, nebo likvidita národních akciových trhů. Tyto národní faktory často 

poskytují počáteční výhody. Každá země má svůj vlastní soubor faktorů podmínek; tedy  

v každé zemi se bude vyvíjet ta odvětví, pro které konkrétní soubor faktorů podmínek  

je optimální. 

Obr. 2 Porterův diamant konkurenční výhody 

 

Zdroj: Porter (1998), vlastní zpracování. 

 

Nedostatková vybavenost základními faktory, jako jsou přírodní zdroje, může 

v některých případech být i pozitivem, protože tím větší tlak je vytvářen na inovace.  

Aby tento efekt působil, je však třeba příznivých podmínek v ostatních částech diamantu. 

Domácí poptávka – stav domácí poptávky po výrobcích a službách vyrobených  

v dané zemi. Podle Portera (1998), domácí poptávka je určena třemi hlavními 

charakteristikami: její struktura (mix zákazníků co potřebují a co chtějí), její rozsah  

a rychlost růstu, a mechanismy, které přenášejí domácí preference na zahraniční trhy. 

Porter uvádí, že země získávají konkurenční výhodu v odvětvích, ve kterých dává domácí 

poptávka firmám jasnější a dřívější obraz o potřebách kupujících. Poptávka tlačí firmy 

k rychlejším inovacím a sofistikovanější produkci. 
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Příbuzná a související odvětví – příbuzná odvětví, která jsou mezinárodně 

konkurenceschopná, přinášejí výhodu v podobě snadnějších inovací a těsné spolupráce  

při technologickém vývoji. Komunikace a přelévání informací se tak stává snazším. 

Strategie, struktura a rivalita – souvisí s domácími podmínkami. Podmínky 

v zemi určují, jak mohou být firmy založeny, jak organizovány a řízeny. Jsou také určeny 

podmínky domácí hospodářské soutěže. I kulturní aspekty zde hrají důležitou roli. Porter 

tvrdí, že domácí rivalita a hledání konkurenční výhody v rámci národa, může pomoci 

poskytnout organizacím základy pro dosažení konkurenční výhody v globálním měřítku, 

protože stimuluje aktivitu firem. Čím větší a koncentrovanější tato rivalita je, tím lépe  

pro konkurenceschopnost ekonomiky. 

Beneš (2006) podotýká, že konkurenceschopnost je v dlouhodobém časovém 

horizontu ovlivněna charakterem konkurenční výhody. 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. 

Například napodobování technologií je v počátcích výhodné, neboť je levnější než vyvíjet 

svoje vlastní technologie. 

Závěrem se může konstatovat, že konkurenceschopnosti jako pojmu se patrně  

jen tak nezbavíme. Zabydlela se v ekonomických textech, je součástí politických 

programů, jejím pohledem se hodnotí i firmy. Jelikož je však její vymezení velmi 

problematické, bylo by dobré vyvarovat se alespoň jejího nadužívání, popřípadě nepřesné 

aplikace. 
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3 Indexy ekonomické svobody 

Ekonomická svoboda patří ve světě k atraktivním tématům vědeckého zkoumání. 

Ještě donedávna nebylo možné posuzovat ekonomickou svobodu a její důsledky na jiné 

veličiny. Neshoda ohledně obsahu pojmu ekonomická svoboda v podstatě neumožňoval  

a neumožňuje definovat univerzální soubor sledovaných proměnných, na základě kterých 

by bylo možné rozhodnout o svobodě či nesvobodě. To, co jedni totiž považují za základ 

svobody, jiní vnímají jako její překážku. Tato diference je odrazem toho, o čem bylo 

pojednáno v teoretické části.  

Stoupenci negativně a pozitivně chápané svobody mohou vést metodologický 

spor, v případě výzkumu ekonomické svobody - jakou relevantní proměnnou zahrnout, 

jakým způsobem ji kvantifikovat a jakou váhu jí přiřadit? Přední světové indexy odrážejí 

koncept negativně chápané ekonomické svobody. U těchto indexů lze vypozorovat 

nepřímou úměru mezi rolí státu v ekonomice a ekonomickou svobodou. Veřejné statky 

jako zdravotnictví a školství, které jsou podstatnou součástí pozitivní ekonomické 

svobody, nejsou v hlavních indexech zahrnuty a pokud ano, tak jenom nepřímo a působí 

spíše jako překážka ve svobodě, jelikož jejich financování si vyžaduje daňové zatížení 

obyvatel. 

Zároveň ale tyto indexy berou v úvahu institucionální podmínky ekonomické 

svobody, které nejsou spojovány s veřejnými výdaji, daněmi a regulacemi. Díky těmto 

proměnným pak mohou země, i s relativně vysokým podílem státu v ekonomice, v daných 

indexech dosahovat slušné úrovně ekonomické svobody. 

Snahu o hodnocení úlohy státu v ekonomice ve vztahu k domácím a zahraničním 

subjektům reprezentují indexy ekonomické svobody. Tyto indexy publikují dvě 

nejvýraznější a nejznámější instituce – Fraser Institute a Heritage Foundation, kterým  

se bude tato kapitola věnovat. 

3.1 Index ekonomické svobody – Heritage Foundation 

Heritage Foundation vznikl v roce 1973 a již oslavil 20. výročí. Tento index 

Heritage Foundation vydává každoročně od roku 1995 spolu s The Wall Street Journal. 

Index měří ekonomickou svobodu na základě 10 kvantitativních a kvalitativních faktorů, 

seskupených do 4 širokých kategorií či pilířů (viz Tabulka 1). 
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Každá z deseti ekonomických svobod v rámci těchto kategorií je hodnocena  

na stupnici od 0 do 100. Každá svoboda má stejnou váhu při určování pořadí země. Číslem 

100 je myšlena maximální svoboda. 

Celkové hodnocení ekonomické svobody jednotlivých zemí se může dělit  

na 5 skupin: 

 0 – 49,9  potlačované ekonomiky, 

 50 – 59,9 převážně nesvobodné ekonomiky, 

 60 – 69,9 mírně svobodné ekonomiky, 

 70 – 79,9  převážně svobodné ekonomiky, 

 80 – 100 svobodné ekonomiky. 

Tabulka 1: Složení Indexu ekonomické svobody Heritage Foundation 

Pilíře Faktory 

Právní stát 
vlastnická práva 

svoboda od korupce 

Omezenost vládních zásahů 
fiskální svoboda 

vládní výdaje 

Efektivnost regulací 

svoboda podnikání 

svoboda na trhu práce 

měnová svoboda 

Otevřenost trhů 

svoboda obchodování 

investiční svoboda 

finanční svoboda 
Zdroj: Heritage Foundation (2014), vlastní zpracování. 

 

Vlastnická práva – kvalitativní posouzení, do jaké míry právní rámec dané země 

umožňuje jednotlivcům svobodně akumulovat soukromé vlastnictví, zajištěné jasnými 

zákony, které jsou účinně vymáhány vládou. Pozoruje, do jaké míry zákony dané země 

slouží k ochraně soukromých vlastnických práv a do jaké míry jsou dodržovány tyto 

zákony. Index také posuzuje pravděpodobnost, že soukromý majetek bude vyvlastněn 

státem, dále analyzuje nezávislost soudnictví, existenci korupce v soudnictví, a schopnost 

jednotlivců a podniků uzavřít kontrakt.  
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Čím účinnější je právní ochrana majetku, tím vyšší je skóre dané země. Přesně 

naopak je tomu tak, pokud je v zemi větší šance na vládní vyvlastnění majetku nebo méně 

nezávislé soudnictví. 

Svoboda od korupce – korupce narušuje hospodářskou svobodu a vnáší nejistoty  

do ekonomických vztahů. To také snižuje ekonomickou vitalitu tím, že zvyšuje náklady  

a přesouvá zdroje do neproduktivních činností. Skóre pro tuto část pochází především z dat 

organizace Transparency International z Indexu vnímání korupce (CPI), který měří míru 

vnímané korupce v 176 zemích. 

Transparency International revidovalo metodiku CPI v roce 2012 a nyní udává 

CPI skóre na stupnici 0-100, v němž 0 znamená nejvyšší korupci a 100 korupci nejnižší. 

Fiskální svoboda – je v indexu složena z míry daňového zatížení, která odráží 

mezní daňové sazby a celkovou úroveň zdanění, včetně přímých a nepřímých daní jako 

procento HDP. Přesněji tato složka je odvozena ze tří kvantitativních faktorů - horní mezní 

sazby daně z příjmů fyzických osob, horní mezní sazby daně z příjmu právnických osob,  

a celkového daňového zatížení jako procento HDP. Každá z těchto proměnných má stejnou 

váhu (1/3). 

Vládní výdaje – tato položka zahrnuje vládní spotřebu a mandatorní výdaje. 

Výzkumy ukázaly, že nadměrné vládní výdaje, které způsobují chronické rozpočtové 

deficity a hromadění veřejného dluhu, jsou jedním z nejzávažnějších problémů, které 

táhnou dolů ekonomickou dynamiku.  

Svoboda podnikání - je celkový ukazatel účinnosti vládní regulace podnikání. 

Kvantitativní hodnocení je odvozeno z řad měření: zjednodušeného zakládání, provozování 

a ukončení podnikání. Skóre pro každou zemi je mezi 0 a 100. Hodnota 100 udává 

nejvolnější/nejsvobodnější podnikatelské prostředí. Skóre je založeno na 10 faktorech, 

všechny mají stejnou váhu. Údaje jsou získávány z Doing Business, zpráv Světové banky. 

Svoboda na trhu práce - součástí je kvantitativní opatření, které bere v úvahu 

různé aspekty právního a regulačního rámce země na trhu práce, včetně předpisů týkajících 

se minimálních mezd, zákonů zabraňujících propouštění, požadavků na odstupné  

a odpracované hodiny. Ukazatel obsahuje 6 kvantitativních faktorů se stejnou váhou, 

přičemž každý se počítá jako jedna šestina složky svobody na trhu práce. 

Měnová svoboda - kombinuje míru cenové stability s posouzením cenové regulace. 

Inflace a cenová regulace narušují činnost na trhu, proto je cenová stabilita bez zásahu 
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státu sledovaným ukazatelem, který je důležitý pro ideální stav v ekonomice. Složka 

měnové svobody je založena na dvou faktorech - váženém průměru míry inflace  

za poslední tři roky a cenové regulaci. 

Svoboda obchodování - měří se rozsah celních a netarifních překážek, které 

ovlivňují import a export zboží a služeb. Svoboda obchodování je založena na dvou 

vstupech: vážený průměr celních sazeb a netarifní celní překážky. 

Investiční svoboda - v ekonomicky svobodné zemi by neměla existovat žádná 

omezení týkající se toku investičního kapitálu. Jednotlivci a firmy by měly mít možnost 

přesunout své zdroje do a ze specifických činností, a to jak uvnitř státu, tak do zahraničí, 

bez omezení. Takováto ideální země obdrží skóre 100 v této části indexu. 

V praxi však většina zemí má různé omezení investic. Některé z nich mají různá 

pravidla pro zahraniční a domácí investice; některé mají omezený přístup k zahraniční 

měně; jiné mají omezené platby, převody a kapitálové transakce. V některých zemích jsou 

odvětví úplně uzavřena pro zahraniční investice.  

Index hodnotí řadu regulačních omezení, která jsou obvykle vztažena na investice. 

Body jsou odečteny od ideálního skóre 100 pro každé omezení v investičním režimu země. 

Finanční svoboda - je indikátorem bankovní efektivnosti, stejně jako míra 

nezávislosti na vládně a zásahů ve finančním sektoru. Státní vlastnictví bank a dalších 

finančních institucí, jako jsou pojišťovny a kapitálové trhy, omezují hospodářskou soutěž. 

V ideálním bankovním a finančním prostředí existuje minimální úroveň vládních zásahů, 

nezávislý dohled centrální banky a regulace finančních institucí jsou omezeny  

na vymáhání smluvních závazků a předcházení podvodům.  

V indexu ekonomické svobody se složka finanční svobody hodnotí následujícími 

pěti hlavními oblastmi – rozsah vládní regulace finančních služeb, míra státní intervence 

v bankách a dalších finančních institucích, rozsah rozvoje finančního a kapitálového trhu, 

vliv vlády na přidělení úvěru, otevřenost vůči zahraniční konkurenci (Heritage Foundation, 

2014). 

Hodnocení ekonomické svobody podle Heritage Foundation 

Index ekonomické svobody pro rok 2014 zahrnuje 186 zemí. Pro 8 zemí nejsou 

data dostupná (např. pro Lichtenštejnsko, Sýrii, Súdán, atd…). 6 zemí si vysloužilo 

označení „svobodné“ s hodnocením nad 80 (Austrálie, Švýcarsko, Nový Zéland, Kanada, 
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klasifikační stupnici 0-100. Dalších 28 zemí, s

70 a 80, jsou považovány za „převážně svobodné“. Těchto 34 ekonomik si udržuj

institucionální prostředí, ve kterém jednotlivci a soukromé podniky prosperují 

víc ekonomik (117), má hodnocení mezi 50 a 70. Z nich je 56 ekonomik

svobodné" (skóre 60-70), a 61 zemí jsou "pře

mají uměle „potlačovanou“ ekonomiku, se skóre pod 50.

zemí (viz Graf 1) patří mezi nejsvobodnější ekonomiky 

skupinu, která demonstruje trvalé odhodlání právního státu, omezené 

innost a otevřené trhy v dobrých i špatných časech.  

: Index ekonomické svobody (2014), Heritage Foundation

Zdroj: Miller, Kim and Holmes (2014), vlastní zpracování. 
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a Mauricius (8.), 2 malé, ale proreformní ekonomiky, jsou nejvýše postavené v indexu 

mezi rozvojovými zeměmi. Kromě Švýcarska, jsou další 2 evropské země uvedeny v Top 

10. Irsko zaznamenalo malé zlepšení v hodnocení, kdy se vrátilo zpět do Top 10 po roční 

přestávce. Dánsko získalo označení jako světová 10. nejsvobodnější ekonomika.  

Za poslední rok, 114 zemí, z nichž většina jsou méně rozvinuté, přispěly k růstu 

ekonomické svobody. 43 zemí, včetně Singapuru, Švédska, Kolumbie, Polska, Cape 

Verde, a Turecka, dosáhly svých vůbec nejvyšších hodnocení v Indexu ekonomické 

svobody. 

Klesající ekonomická svoboda byla zaznamenána v 59 zemích, včetně  

9 vyspělých ekonomik, jako jsou Spojené státy, Francie, Španělsko a Kypr. 4 země 

nezaznamenaly žádnou změnu v hodnocení.  

Pokrok mezi tzv. zeměmi BRIC se zastavil. Brazílie sestoupila o 14 míst  

v žebříčku na 114. pozici a je nyní hodnocena jako "převážně nesvobodná". Pořadí 

ostatních zemí BRIC - Rusko, Indie a Čína, mírně kleslo na 140., 120. a 137. pozici. 

Čtyři rozvíjející se ekonomiky dosáhly pozoruhodných hodnocení za posledních 5 

let (5 let trvalého růstu ekonomické svobody). Kolumbie, Polsko, Spojené arabské emiráty,  

a Indonésie zvýšily kumulativní skóre o více než 5 bodů (Miller, Kim and Holmes, 2014). 

Při měření ekonomické svobody, index také posuzoval globální ekonomiku jako 

celek, a byla vyhodnocena jako "mírně svobodná". Výsledky se zlepšily v 8 z 10 

ekonomických svobod (viz Tabulka 2). Investiční svoboda získala úctyhodných 3,3 bodů  

v průměru, zatímco svoboda na trhu práce a vládní výdaje byly v hodnocení vyšší  

v průměru o 1 bod. Průměrné skóre kleslo pouze v oblasti právního státu, kde vlastnická 

práva a svoboda od korupce ztratila 0,3 bodu (Miller, Kim and Holmes, 2014). 

Tabulka 2: 10 ekonomických svobod: celosvětový pohled, Heritage Foundation 

Změny v celkovém hodnocení 

PRÁVNÍ STÁT 
OMEZENÍ 

VLÁDNÍCH 
ZÁSAHŮ 

EFEKTIVNOST 
REGULACÍ 

OTEVŘENOST TRHŮ 

Vlastnická 
práva 

-0,3 
Fiskální 
svoboda 

+0,1 Svoboda podnikání +0,3 
Svoboda 

obchodování 
+0,3 

Svoboda od 
korupce 

-0,3 Vládní výdaje +1,6 
Svoboda na trhu 

práce 
+1,0 Investiční svoboda +3,3 

    Měnová svoboda +0,5 Finanční svoboda +0,1 

Zdroj: Miller, Kim and Holmes (2014), vlastní zpracování  



 

Hodnocení celosvě

60,3 bodů (viz Graf 2), vů

indexu. Světová ekonomická svoboda 

od roku 1995 (Miller, Kim and Holmes, 2014). 

Graf 2: Vývoj průměrného hodnocení Indexu ekonomické svobody od roku 1995

Zdroj: Miller, Kim and Holmes (2014), vlastní zpracování
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elosvětového průměru ekonomické svobody

, vůbec nejvyšší zaznamenané hodnocení ve 

tová ekonomická svoboda se zlepšila o 0,7 bodu z loňského roku

(Miller, Kim and Holmes, 2014).  

rného hodnocení Indexu ekonomické svobody od roku 1995

Zdroj: Miller, Kim and Holmes (2014), vlastní zpracování  

Index ekonomické svobody – Fraser Institute 

byl založen roku 1974 se sídlem v Kanadě. M

svobody je jedním z nejvýraznějších zájmů Fraser Institutu. Zabývá se tím 

růst blahobytu jednotlivců, ale i celé společnosti.

, které zkoumají dopady ekonomické svobody v zemích po celém 

The Economic Freedom of the World Index, North American Economic Freedom 

Economic Freedom of the Arab World Report, Economic Freedom Network

Economic Freedom of the World Index, světový index ekonomické svobody, byl 

výzkumným týmem pod vedením nositele Nobelovy ceny Miltona Friedman

Fraser Institute Michaela Walkera. Autory tohoto indexu za

Robert Lawson a Joshua Hall. 
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Index nyní zahrnuje 152 zemí, data jsou k dispozici přibližně ve 100 zemích 

světa, zpětně do roku 1980. K vytvoření souhrnného indexu je použito 24 komponentů  

a zhruba 42 proměnných, měřících ekonomickou svobodu v 5 oblastech3 (viz Tabulka 3): 

 velikost vlády, 

 právní systém a vlastnická práva, 

 „Sound Money“, 

 svoboda mezinárodního obchodu, 

 regulace úvěrů, práce a podnikání. 

Každá proměnná je hodnocena na stupnici od 0 do 10 bodů. 

Velikost vlády – je složena ze čtyř komponentů a celkově hodnotí, do jaké míry 

stát spoléhá na osobní volbu a trhy, více než na státní rozpočty a politické rozhodování. 

Země s nízkou úrovní vládních výdajů, menšími státními podniky a nižšími marginálními 

daňovými sazbami získávají nejvyšší hodnocení v této oblasti. 

Pokud tedy vláda zvýší výdaje, relativně k utrácení jednotlivce, domácností  

a podniků, pak toto rozhodnutí vlády nahradí osobní volby ekonomických subjektů  

a ekonomická svoboda je tak snížena. 

Právní systém a vlastnická práva – ochrana osob a jejich oprávnění nabýt majetku 

je ústředním prvkem ekonomické svobody a občanské společnosti. V této oblasti  

je 9 složek ukazující, jak efektivně jsou prováděny ochranné funkce vlády. Tyto 

komponenty jsou ze 3 základních zdrojů: International Country Risk Guide, The Global 

Competitiveness Report, a projektu Doing Business Světové banky.  

Tato oblast je možná víc, než jakékoli jiné oblasti, nezbytná pro efektivní alokaci 

zdrojů. U země s hlavními nedostatky v této oblasti je nepravděpodobné, že bude 

prosperovat, bez ohledu na její politiky v ostatních čtyřech oblastech.  

„Sound Money“ – vysoká míra růstu měnové zásoby nevyhnutelně vede k inflaci. 

Stejně tak, když se zvyšuje rychlost růstu inflace, tak má taky tendenci být více volatilní. 

Vysoká a nestálá míra inflace narušuje relativní ceny, mění základní podmínky 

dlouhodobých smluv, a prakticky znemožňuje, aby jednotlivci a podniky racionálně 

plánovali budoucnost. „Sound Money“ je zásadní pro ochranu vlastnických práv, a tím  

i pro ekonomickou svobodu.  

                                                           
3 Ještě v roce 2001 bylo zkoumaných oblastí 7 a měly pěvně stanoveny váhy. Právě v tom byla spatřována 

výhoda indexu ve srovnání s indexem Heritage Foundation. 



30 
 

V této oblasti jsou uvedeny 4 komponenty. Všechny jsou objektivní a relativně 

snadno získatelné. První 3 jsou určeny pro měření konzistence měnové politiky (nebo 

instituce) s dlouhodobou cenovou stabilitou. Čtvrtý komponent (Svoboda zahraničního 

bankovního účtu) je navržen tak, aby měření bylo snadné, tzn. v jiných měnách, 

prostřednictvím tuzemských i zahraničních bankovních účtů. Aby bylo možné získat 

vysoké hodnocení v této oblasti, země musí dodržovat zásady a vytvořit instituce, které 

vedou k nízké (a stabilní) míře inflace a vyhnout se předpisům, které omezují možnost 

používat alternativní měny. 

Svoboda mezinárodního obchodu – svoboda směny přes hranice státu je klíčovou 

složkou ekonomické svobody. Mnoho zboží a služeb je nyní vyráběno buď v zahraničí, 

nebo obsahuje zdroje dodávané ze zahraničí. Dobrovolná směna je kladným součtem 

aktivit: oba obchodní partneři získají, a snahou o dosažení zisku jsou motivováni  

pro směnu. Svoboda mezinárodního obchodu tak také významně přispívá k naší moderní 

životní úrovni.  

Na naléhání protekcionistických kritiků a zájmových skupin prakticky všechny 

země přijaly obchodní omezení různých typů. Tarify a kvóty jsou zjevné příklady 

překážky, které omezují mezinárodní obchod a snižují směnitelnost měny. V těchto 

případech je ekonomická svoboda omezena. 

Složky v této oblasti měří širokou škálu omezení, které mají vliv na mezinárodní 

směnu: cla, kvóty, skryté administrativních omezení a kontroly směnných kurzů a kapitálu. 

Vysoké hodnocení v této oblasti mohou země získat, pokud budou mít nízké tarifní 

překážky, snadné zúčtování a efektivní celní správu, volně směnitelnou měnu a minimální 

kontrolu pohybu fyzického a lidského kapitálu.  

Regulace úvěrů, práce a podnikání – pátá oblast indexu se zaměřuje na regulační 

omezení, která omezují svobodu směny na trzích s úvěry, práce a výrobků. Pokud předpisy 

omezují vstup na trh a zasahují do svobody zapojovat se do dobrovolné směny, tak  

tím snižují ekonomickou svobodu subjektů v ekonomice. Země, které využívají soukromý 

bankovní systém k alokování úvěrů soukromým osobám a zdržují se řízení úrokových 

sazeb, dosahují vyššího hodnocení. 

Mnoho typů regulace na trhu práce porušuje ekonomické svobody zaměstnanců  

a zaměstnavatelů. Mezi nejvíce výrazné lze zařadit minimální mzdy, centrální nastavení 

mezd, rozšíření odborových smluv na nezúčastněné strany a branná povinnost. Aby bylo 
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Hodnocení ekonomické svobody 

Posledním rokem, pro který jsou dostupn

byla tato data zrevidována

občanským válkám a tím i nespolehlivosti dat.

Graf 3: Index ekonomické svobody (2012), Fraser Institute

Zdroj: Gwartney, Lawson and Hall (2014), vlastní 
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hodnocení na trhu práce, stát musí umožnit stanovit mzdy tržní

a stanovit podmínky pro přijímání a propouštění zaměstnanců, a zdržet se 

 jako regulace úvěrových a pracovních trhů, regulace podnikatelské 

ekonomickou svobodu. Dílčí součásti tohoto komponentu jsou navrženy tak, 

, do jaké míry předpisy a byrokratické postupy omezují

Pro získání vysokého hodnocení země musí umožnit tržn

čních opatření, které zpomalují vstup do podnikání a zvyšují 

produktů (Gwartney, Lawson and Hall, 2014).  

ekonomické svobody podle Fraser Institute 

Posledním rokem, pro který jsou dostupná všechna data, je rok 2012. V

a. Od roku 2010 je z hodnocení dočasně vyř

anským válkám a tím i nespolehlivosti dat. 

: Index ekonomické svobody (2012), Fraser Institute

Zdroj: Gwartney, Lawson and Hall (2014), vlastní zpracování. 

Hong Kong a Singapur opět obsadily horní dvě pozice (viz Graf 3)
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Austrálie, Jordánsko, Finsko a Chile. Za zajímavost stojí zmínit pořadí některých jiných 

velkých zemí např. Velká Británie a USA se společně dělí o 12. pozici, Japonsko (23.), 

Německo (28.), Jižní Korea (33.), Francie (58.), Itálie (79.), Mexiko (91.), Rusko (98.), 

Brazílie (103.), Indie (110.) a Čína (115.). Mezi 10 zemí s nejnižším hodnocením patří  

(viz Příloha 2): Myanmar, Demokratická republika Kongo, Burundi, Čad, Írán, Alžírsko, 

Argentina, Zimbabwe, Konžská republika a Venezuela (Gwartney, Lawson and Hall, 

2014). 

Tabulka 4 zobrazuje hodnocení (a pořadí) pro 5 oblastí z indexu,  

a to u prvních 10 nejlépe hodnocených zemí. Dále pro Českou republiku, její sousední 

státy a státy ze skupiny Visegrádské čtyřky. V této tabulce je také pro srovnání zobrazeno 

5 nejhůře hodnocených zemí. Z analýzy těchto údajů lze vyvodit řadu zajímavých úsudků.  

Vysoce-příjmové průmyslové ekonomiky se obecně řadí poměrně vysoko, zejména  

v oblastech právního systému a vlastnických práv, „Sound Money“, a svobodě 

mezinárodního obchodu. Nicméně, jejich hodnocení je nižší pro oblasti velikosti vlády  

a regulací. To platí zejména pro země západní Evropy. 

Tabulka 4: Hodnocení jednotlivých oblasti Indexu ekonomické svobody (2012), FI 

 Oblasti 
 

Velikost 
vlády 

Právní 
systém a vl. 

práva 

„Sound 
Money“ 

Svoboda 
mezin. 

obchodu 
Regulace 

 Hodnocení (pořadí) 

1 Hong Kong 9,4 (1) 8,0 (14) 9,2 (50) 9,4 (1) 9,0 (1) 
2 Singapure 7,9 (21) 8,3 (5) 9,0 (55) 8,9 (2) 8,5 (6) 
3 Nový Zéland 5,6 (115) 8,8 (2) 9,7 (7) 8,5 (5) 8,7 (4) 
4 Švýcarsko 7,7 (25) 8,4 (4) 9,4 (33) 7,2 (70) 8,3 (11) 
5 Mauricius 7,9 (20) 6,6 (37) 9,4 (29) 8,4 (9) 8,1(19) 
6 SAE 7,8 (24) 7,7 (19) 8,4 (76) 8,2 (15) 8,2 (14) 
7 Kanada 6,7 (75) 8,0 (12) 9,4 (37) 7,7 (44) 8,3 (10) 
8 Austrálie 6,7 (74) 7,8 (18) 8,5 (21) 7,7 (39) 7,7 (35) 
9 Jordánsko 8,2 (14) 6,5 (38) 9,2 (47) 7,9 (27) 7,4 (56) 

10 Finsko 4,9 (139) 8,9 (1) 9,4 (28) 8,4 (10) 7,6 (42) 

28 Německo 5,4 (121) 7,9 (15) 9,5 (23) 7,8 (31) 7,1 (76) 
31 Rakousko 4,9 (138) 8,0 (11) 8,5 (17) 7,8 (33) 7,1 (77) 
40 Bulharsko 7,0 (58) 5,0 (91) 9,5 (25) 7,6 (54) 7,9 (25) 
42 Česká Republika 5,7 (108) 6,1 (54) 9,4 (26) 7,9 (25) 7,7 (32) 
45 Slovenská Republika 6,4 (87) 5,6 (68) 9,5 (22) 7,9 (29) 7,3 (66) 
48 Polsko 5,8 (103) 6,4 (44) 9,6 (15) 7,4 (62) 7,5 (54) 

148 Alžírsko 3,2 (152) 4,5 (110) 7,0 (115) 5,3 (141) 5,4 (146) 
149 Zimbabwe 6,8 (70) 4,1 (126) 4,8 (149) 5,0 (145) 3,9 (152) 
151 Argentina 5,9 (102) 4,1 (127) 4,9 (148) 3,9 (150) 5,9 (140) 
151 Republika Kongo 4,1 (146) 2,8 (146) 4,7 (151) 5,2 (143) 6,1 (136) 
152 Venezuela 4,9 (140) 2,2 (152) 4,7 (152) 3,3 (151) 4,4 (151) 

Zdroj: Gwartney, Lawson and Hall (2014), vlastní zpracování. 
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Slabost v oblasti právního státu a vlastnických práv je výrazn

v subsaharské Africe, mezi islámskými zeměmi, a u několika států

. Mnoho zemí v Latinské Americe a jihovýchodní Asii 

chto oblastech. Tyto země mají také často špatn

oblastech mezinárodního obchodu a regulace. 

ukazuje vývoj průměrného hodnocení Indexu ekonomické svobody 

pro 101 zemí od roku 1980. Průměrná úroveň ekonomické svobody se zvýšil

na 5,78 v roce 1990. Během 10 let se hodnoty indexu zvýšila o 0,46 

roce 2000 tato hodnota dosáhla úrovně 6,72, tedy o 0,94 bodů

roce 2012 tato hodnota byla na úrovni 6,84, kdy poprvé celosv

ekonomické svobody mírně klesl. 

ěrného hodnocení Indexu ekonomické svobody pro 101 zemí od 
1980, FI 

Zdroj: Gwartney, Lawson and Hall (2014), vlastní zpracování. 
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3.3 Srovnání indexů ekonomické svobody 

Pro porovnání lze uvést výslednou tabulku zemí (Tabulka 5), které se umístily  

na prvních desíti místech, jakožto zemí nejsvobodnějších. Pro zajímavost a srovnání jsou  

do tabulky také přidány státy Visegrádské čtyřky. Státy, které jsou vyznačené tučně 

(Austrálie, Hong Kong, Kanada, Mauricius, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko),  

se objevují v obou indexech. 

Výsledky jsou srovnatelné, i přes rozdílnou metodologii. Jediný problém spočívá  

v tom, že ani jedna z organizací do svého přehledu nezahrnula všechny země světa  

(což není možné, neboť fakticky neexistují oficiálně ověřitelná statistická data). Zatímco 

Heritage Foundation měří ekonomickou svobodu v 186 zemích, Fraser Institut pouze  

ve 152 zemích. 

Tabulka 5: Srovnání indexů ekonomické svobody (Heritage foundation, Fraser 
Institute) 

HF (2014) FI (2012) 
Hong Kong 1. Hong Kong 1. 
Singapur 2. Singapur 2. 
Austrálie 3. Nový Zéland 3. 
Švýcarsko 4. Švýcarsko 4. 
Nový Zéland 5. Mauricius 5. 
Kanada 6. SAE 6. 
Chile 7. Kanada 7. 
Mauricius 8. Austrálie 8. 
Irsko 9. Jordán 9. 
Dánsko 10. Finsko 10. 
Česká republika 26. Česká republika 42. 
Polsko 50. Slovenská republika 45. 
Maďarsko 51. Polsko 48. 
Slovenská republika 57. Maďarsko 50. 

Zdroj: Miller, Kim and Holmes (2014), Gwartney, Lawson and Hall (2014), vlastní zpracování. 

Již z letmého pohledu je zřejmé, že ekonomiky s vyšší mírou ekonomické 

svobody jsou i mnohem bohatší a naopak. Jistou výjimkou jsou země s autoritářskými 

režimy, které ale mohou využívat svého nesmírného nerostného bohatství (např. Severní 

Korea). Zdá se proto, že by mohla platit kauzální závislost mezi mírou státní regulace  

a dlouhodobou hospodářskou prosperitou.  
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4 Indexy konkurenceschopnosti 

Proč jsou některé země schopny dosahovat dlouhodobě udržitelného růstu, 

zatímco jiné stagnují nebo dokonce zhoršují své postavení v mezinárodních ekonomických 

vztazích? To je otázka, na kterou se snaží již více než dvě desetiletí nalézt odpověď řada 

různých mezinárodních institucí. Konkurenceschopnost je v současném globalizovaném 

světě jednou z nejsledovanějších charakteristik národních ekonomik. 

Hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik jsou právě v posledních 20 letech 

důležitou součástí tvorby hospodářských politik  jednotlivých zemí, ale i nadnárodních 

integračních seskupení (např. Evropské unie). Posuzováním a porovnáváním 

konkurenceschopnosti ekonomik se zabývají vlády jednotlivých států, orgány EU  

i mezinárodní ekonomické instituce. Právě tyto mezinárodní instituce pak přímo provádí 

hodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik. 

Základem pro hodnocení konkurenceschopnosti zemí je sledování  

a vyhodnocování spousty dílčích kritérií konkurenceschopnosti pro jednotlivé ekonomiky. 

Na základě toho jsou pak sestavovány žebříčky konkurenceschopnosti zemí.  Tyto 

žebříčky mohou být jak dílčí (pouze část kritérií), jednak i souhrnné (všechna kritéria). 

Jednotlivé země, podle umístění v žebříčku, pak usilují o dosažení co nejvyšší 

konkurenceschopnosti (Malý, 2014). 

Pojem konkurenceschopnost ekonomiky se začal používat již od konce 70. let 

minulého století, což bylo vyvoláno důsledky strukturálních krizí a růstem nové 

konkurence ve světové ekonomice, resp. mezi světovými ekonomickými centry  

a úspěšným nástupem asijských zemí (Bič, 2008). Od 90. let minulého století se pak 

používá v mnohem větším a rostoucím rozsahu, kdy právě začala být prováděna pravidelná 

hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik na multikriteriálním základě různými 

mezinárodními ekonomickými institucemi (Malý, 2014).  

Multikriteriální hodnocení měří konkurenceschopnost z různých úhlů pohledu. 

Zdroje konkurenceschopnosti jsou měřeny 2 základními soubory informací. První skupinu 

tvoří tzv. tvrdá, měřitelná data, která jsou získávána z mezinárodních či národních statistik. 

Naopak druhá skupina, tzv. měkká data, představují komplex odhadů, které se sice nedají 

přesně změřit, ale dají se ocenit pomocí dotazníkových šetření, jejichž respondenty jsou 

zástupci vrcholového managementu společností, které působí v hodnocené zemi. Na jedné 

straně s pomocí tohoto typu informací je možné zhodnotit i charakteristiky ekonomik,  
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jež nelze postihnout statistickými „tvrdými“ veličinami, ale zároveň tyto údaje vypovídají  

o subjektivním pohledu vybraných odborníků. 

Nevýhodou multikriteriálních hodnocení s vysokým podílem měkkých dat  

je značná míra subjektivity. Respondenti často vyjadřují osobní přání, dojmy nebo 

očekávání dalšího vývoje dané ekonomiky. Na druhou stranu ale tyto žebříčky vypovídají 

o tom, jak vrcholní manažeři sami vnímají národní prostředí, v němž působí. Tato 

hodnocení tak může ovlivnit např. pohled globálních investorů, kteří se rozhodují, kde mají 

alokovat své zdroje (Bič, 2008).  

Velké světové organizace používající tento typ hodnocení, jako je Světové 

ekonomické fórum (World Economic Forum – WEF) nebo Mezinárodní institut pro rozvoj 

managementu (International Institute for Management Development – IMD), mají ale 

natolik propracované metodologie měření, že tuto slabinu poměrně snadno překonávají. 

WEF a IMD jsou právě těmi organizacemi, jejichž ročenky konkurenceschopnosti jsou 

celosvětově nejvíce uznávány. 

Konkurenceschopnost ekonomik v současné době hodnotí také další instituce, 

jako jsou například Světová banka (WB), Organizace pro hospodářskou spolupráci  

a rozvoj (OECD), Mezinárodní měnový fond (IMF) a také Evropská unie (EU). 

4.1  Index globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness 
Index, GCI) 

Tento index každoročně vydává Světové ekonomické fórum (WEF) ve Zprávě  

o globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report – GCR). Poslední 

zpráva (zpráva o globální konkurenceschopnosti 2014-2015), publikovaná zhruba 

v polovině roku 2014, zahrnuje celkem 144 ekonomik4. Jedná se již o 35. ročník. 

Index globální konkurenceschopnosti (GCI) je váženým průměrem mnoha prvků,  

z nichž každý měří jiný aspekt konkurenceschopnosti. Tyto prvky jsou seskupeny  

do 12 pilířů (dříve 9 pilířů):  

 instituce,  

 infrastruktura,  

 makroekonomické prostředí,  

 zdraví a základní vzdělání,  

                                                           
4 Při prvním hodnocení konkurenceschopnosti v roce 1979 bylo posuzováno pouze 16 zemí, a to jen 

evropských. 
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 vysokoškolské vzdělání a odborné přípravy,  

 výkonnost trhu zboží,  

 efektivita trhu práce,  

 vývoj finančního trhu 

 technologická připravenost,  

 velikost trhu,  

 obchodní sofistikovanost, 

 inovace. 

1. pilíř – Instituce máji silný vliv na konkurenceschopnost a růst. To ovlivňuje 

investiční rozhodnutí a organizaci výroby a hraje klíčovou roli ve způsobu, jakým 

společnost rozdělují výhody a nesou náklady rozvojových strategií a politik.  

2. pilíř – Infrastruktura, která je rozsáhlá a efektivní, je důležitá pro zajištění 

efektivního fungování ekonomiky, neboť je důležitým faktorem při určování umístění 

hospodářské činnosti a druhů činností či odvětví, které se mohou vyvinout v rámci jedné 

země. Kromě toho, kvalita a velikost infrastruktury významně ovlivňuje hospodářský růst 

a snižuje nerovnosti a chudobu mnoha způsoby.  

3. pilíř – Makroekonomické prostředí a jeho stabilita je důležitá pro podnikání,  

a proto je významné pro celkovou konkurenceschopnost země.  

4. pilíř – Zdraví a základní vzdělání: zdravá pracovní síla má zásadní význam pro 

konkurenceschopnost a produktivitu země, protože špatný zdravotní stav vede ke značným 

nákladům na podnikání. Kromě zdraví, tento pilíř bere v úvahu množství a kvalitu 

základního vzdělávání. Základní vzdělání zvyšuje efektivnost každého jednotlivého 

pracovníka. Nedostatek základního vzdělávání se tedy může stát překážkou v rozvoji 

podnikání.  

5. pilíř – Vysokoškolské vzdělání a odborné přípravy jsou zásadní pro ekonomiky, 

které se chtějí posunout v hodnotovém řetězci za jednoduchými výrobními postupy  

a produkty. V dnešní globalizované ekonomice se požaduje mít vzdělané pracovníky 

rychle se přizpůsobující měnícím se prostředím a výrobním systémům.  

6. pilíř – Efektivita (výkonnost) trhu zboží je prospěšná pro zdravou konkurenci  

i produktivitu v podnikání. Tato efektivnost vyžaduje minimální vládní intervence, které 

brání podnikatelské činnosti (daně, omezující PZI jsou kontraproduktivní).  
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7. pilíř – Efektivita (výkonnost) trhu práce a flexibilita jsou důležité pro zajištění 

efektivnějšího využití pracovníků v ekonomice.  

8. pilíř – Vývoj finančního trhu: efektivně alokovaný kapitál podporuje lepší 

institucionální správu, technologické inovace, růst produktivity a konkurenceschopnosti 

ekonomiky. S rozvojem finančních trhů se stávají dostupnější finanční služby, které 

umožní diversifikaci rizika.  

9. pilíř – Technologická připravenost měří pružnost, se kterou ekonomika přijímá 

existující technologie pro zvýšení produktivity svých průmyslových odvětví, se zvláštním 

důrazem na její schopnost plně využít informační a komunikační technologie (ICT)  

v každodenních činnostech a výrobních procesech pro zvýšení efektivity a umožňujících 

inovací pro konkurenceschopnost. Proto přístup a používání ICT jsou klíčové  

pro hodnocení technologické připravenosti země.  

10. pilíř – Velikost trhu má vliv na produktivitu, protože velké trhy umožňují 

firmám využívat úspor z rozsahu. Empirické důkazy ukazují, že otevřenost obchodu  

je pozitivně spojena s růstem, a to hlavně u zemí s malým domácím trhem.  

11. pilíř – Obchodní sofistikovanost: sofistikované obchodní praktiky přispívají  

k vyšší efektivitě při výrobě zboží a služeb.  

12. pilíř – Inovace nemají na rozdíl od předcházejících pilířů klesající výnosy  

v dlouhodobém horizontu. Proto jsou nejvýznamnějším ze všech faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost. 

Těchto 12 uvedených pilířů se rozděluje do 3 skupin (subindexů), viz Tabulka 6.  

Do 1. skupiny – Základní požadavky se řadí pilíře 1–4, které jsou klíčem pro faktor růstu 

ekonomik. Do 2. skupiny – Efektivita/efektivnost patří pilíře 5–10, které jsou důležité  

pro efektivní růst ekonomik. A do poslední 3. skupiny – Inovace a sofistikovanost se řadí 

pilíře 11–12, které jsou klíčem k inovačnímu růstu ekonomik. 

Tyto pilíře jsou na sobě určitým způsobem závislé. Mají tendenci se navzájem 

posilovat, ale také slabší místo v jedné oblasti má často negativní dopad na ostatní. Pilíře 

jsou však zkoumány odděleně proto, aby poskytovaly informace v konkrétních oblastech, 

ve které se má (musí) daná země zlepšit (Schwab, 2014). 

 Příloha 4 uvádí žebříček 144 hodnocených zemí světa. Je zde zaznamenáno pořadí 

zemí pro současný rok (2014-2015) a hodnocení pro minulý rok (2013-2014, 148 zemí). 
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Za pozornost stojí zmínit, že na předních místech se dříve umisťovaly USA, 

mnohdy dokonce na 1. místě, a to až do vypuknutí hypotéční krize v roce 2007. Pro letošní 

rok si USA opět polepšily, z 5. místa na 3. 

Tabulka 6: Struktura Indexu globální konkurenceschopnosti, GCI 

               Index globální konkurenceschopnosti 
      
      

Subindex základních 
požadavků 

Výkonnostní subindex 
(zlepšování efektivnosti) 

Subindex faktorů inovací 
a sofistikovanosti 

Pilíř 1. Instituce Pilíř 5. VŠ vzdělání a 
odborná příprava 

Pilíř 11. Obchodní 
sofistikovanost 

Pilíř 2. Infrastruktura Pilíř 6. 
Efektivita trhu 
zboží 

Pilíř 12. Inovace 

Pilíř 3. 
Makroekonomické 
prostředí 

Pilíř 7. 
Efektivita trhu 
práce 

  

Pilíř 4. 
Zdraví a základní 
vzdělání 

Pilíř 8. 
Vývoj finančního 
trhu 

  

  Pilíř 9. 
Technologická 
připravenost 

  

  
Pilíř 
10. 

Velikost trhu   

      
      
      

Faktorově tažená 
ekonomika 

Výkonnostně tažená 
ekonomika 

Inovačně tažená 
ekonomika 

Zdroj: Schwab (2014), vlastní zpracování. 
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zúžena pouze na její ekonomickou část, ale také jsou sledovány ukazatele kvality 

vzdělávací či zdravotnické infrastruktury, politické a sociální stability. Měří tedy různé 

aspekty konkurenceschopnosti, které jsou seskupeny do 4 hlavních okruhů:  

 ekonomická výkonnost, 

 efektivnost vládnutí, 

 efektivnost podnikání, 

 infrastruktura. 

Každý z těchto okruhů je dále rozdělen do 5 dílčích oblastí, které zdůrazňují 

každý aspekt analyzovaných oblastí (viz Tabulka 7). Celkem Ročenka obsahuje  

20 sub-oblastí. Těchto 20 dílčích oblastí zahrnuje více než 300 kritérií. Každá sub-oblast 

má stejnou váhu (5 %, 5x20=100), bez ohledu na počet dílčích kritérií. 

Podle IMD mezi sebou jednotlivé národy soutěží z toho důvodu, aby si byly 

schopny zabezpečit a udržet rostoucí životní úroveň. Jako jakýsi návod pro všechny země 

stanovil IMD tzv. Deset zlatých pravidel konkurenceschopnosti. Mezi tato pravidla patří: 

vytvořit stabilní a předvídatelné právní prostředí, zaměřit se na rychlost, odpovědnost, 

transparentnost ve veřejné správě a snadnost podnikání, investovat neustále do ekonomické 

a sociální infrastruktury, posilovat střední třídu (hlavní zdroj prosperity země a dlouhodobé 

stability), pomoci při rozvoji soukromých středních podniků (klíčový prvek rozmanitosti 

v ekonomice), udržovat vyvážený vztah mezi úrovní mezd, produktivitou a zdaněním, 

podporovat soukromé úspory a domácí investice, vyrovnávat agresivitu na zahraničních 

trzích, udržovat sociální systém, vytvářet velké investice do vzdělání, především 

středoškolského a také do celoživotního vzdělávání budoucí pracovní síly, poskytovat 

vyšší úroveň prosperity pro všechny obyvatele. 

V Ročence světové konkurenceschopnosti 2014 se na 1. místě umístily USA,  

což odráží odolnost ekonomiky, větší zaměstnanost a dominanci země v oblasti technologií  

a infrastruktury. V Top 10 nejsou žádné velké změny ve srovnání s minulými roky  

(viz Graf 5 a Příloha 6). Malé ekonomiky jako Švýcarsko (2.), Singapur (3.) a Hong Kong 

(4.) i nadále prosperují díky exportu, efektivnosti podnikání a inovacím. 
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Tabulka 7: Oblasti a sub-oblasti Ročenky světové konkurenceschopnosti, WCY 

Ekonomická výkonnost 
 
Faktory, týkající se makroekonomického hodnocení 

ekonomiky. 

Domácí ekonomika 

Mezinárodní obchod 

Mezinárodní investice 

Zaměstnanost 

Ceny 

Efektivnost vládnutí 
 

Faktory, určující rozsah, ve kterém jsou vládní 
politiky nápomocné konkurenceschopnosti. 

Veřejné finance 

Fiskální politika 

Institucionální rámec 

Podnikatelská legislativa 

Sociální rámec 

Efektivnost podnikání 
 
Faktory, udávající rozsah, v jakém podniky vystupují 
navenek inovačně, ziskově a zodpovědně k prostředí. 

Produktivita 

Trh práce 

Finance 

Praktiky managementu 

Přístupy a hodnoty 

Infrastruktura 
 

Faktory, určující rozsah, ve kterém základní, 
technologické, vědecké a lidské zdroje uspokojují 

potřeby podnikání. 

Základní infrastruktura 

Technologická infrastruktura 

Vědecká infrastruktura 

Zdraví a životní prostředí 

Vzdělání 

Zdroj: IMD (2014), vlastní zpracování. 

Evropě se daří lépe než v loňském roce, a to hlavně díky postupnému 

ekonomickému oživení. Dánsko (9.) vstoupilo do Top 10, a připojilo se tak ke Švýcarsku, 

Švédsku (5.), Německu (6.) a Norsku (10.). „Okrajové“ evropské ekonomiky, jako Irsko 

(15.), Španělsko (39.) a Portugalsko (43.) jsou na vzestupu, ale Itálie (46.) a Řecko (57.) 

poklesly. 

Japonsko (21.) stále stoupá v žebříčku, pomohla k tomu oslabená měna, díky které 

se zlepšila její konkurenceschopnost v zahraničí. Jinde v Asii, a to zejména Malajsie (12.) 

a Indonésie (37.) povýšily, zatímco Thajsko (29.) spadlo kvůli politickým nejistotám. 
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Zdroj: IMD (2014), vlastní zpracování.
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Tádžikistán, Benin, Togo, Pobřeží slonoviny, Senegal, Trinidad a Tobago, 

Demokratická republika Kongo, Ázerbájdžán, Irsko a Spojené arabské emiráty patří  

mezi ekonomiky, které se v období 2013/2014 zlepšily nejvíce ve sledovaných oblastech. 

Těchto 10 zemí realizovalo 40 regulačních reforem usnadňujících podnikání. 

Poprvé v letošním roce byly do Indexu Doing Business shromážděna data pro 

velká města (2) v ekonomikách (11) s více než 100 miliony obyvatel. Mezi tyto ekonomiky 

patří Bangladéš, Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Nigérie, Pákistán, 

Ruská federace a Spojené státy. Tato města nejsou uvedena v Příloze 7, ale pouze 

jednotlivé země světa (World Bank, 2014). Na prvních deseti místech v žebříčku je pořadí 

zemí většinou stejné. Tato místa obsadily menší země jako Singapur (1.), Nový Zéland (2.) 

či Hong Kong (3.). V grafu 6 je zobrazeno 10 nejlépe hodnocených zemí, dále Česká 

republika a 5 nejhůře hodnocených zemí (tyto pozice jsou každoročně také přibližně 

stejné). 

4.4 Srovnání indexů konkurenceschopnosti 

V Tabulce 8 jsou srovnávány výše zmiňované indexy konkurenceschopnosti – 

Index globální konkurenceschopnosti (GCI), Ročenka světové konkurenceschopnosti 

(WCY) a index Doing Business (DB). Všechny 3 indexy jsou nejaktuálnějšího vydání.  

Tabulka 8: Srovnání indexů konkurenceschopnosti (GCI, WCY, DB) 

GCI (2014-2015) WCY (2014) DB (2015) 
Švýcarsko 1. USA 1. Singapur 1. 
Singapur 2. Švýcarsko 2. Nový Zéland 2. 
USA 3. Singapur 3. Hong Kong 3. 
Finsko 4. Hong Kong 4. Dánsko 4. 
Německo 5. Švédsko 5. Korea 5. 
Japonsko 6. Německo 6. Norsko 6. 
Hong Kong 7. Kanada 7. USA 7. 
Nizozemsko 8. SAE 8. Velká Británie 8. 
Velká Británie 9. Dánsko 9. Finsko 9. 
Švédsko 10. Norsko 10. Austrálie 10. 
Česká republika 37. Česká republika 33. Polsko 32. 
Polsko 43. Polsko 36. Slovenská republika 37. 
Maďarsko 60. Slovenská republika 45. Česká republika 44. 
Slovenská republika 75. Maďarsko 48. Maďarsko 54. 

Zdroj: Schwab (2014), IMD (2014), WB (2014), vlastní zpracování. 

Do Tabulky 8 je zařazeno 10 nejlépe hodnocených zemí z každého indexu.  

Pro zajímavost a srovnání jsou do tabulky také přidány státy Visegrádské čtyřky. Státy, 
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které jsou vyznačené tučně (Hong Kong, Singapur, USA), se objevují ve všech třech 

indexech. Ostatní státy jsou pak většinou umístěny do 20. až 30. místa.  

Na prvních příčkách se většinou umisťují malé země. A to nejspíše hlavně z toho 

důvodu, že jsou závislé na exportu, jejich výrobky musí někde najít odbytiště, a proto  

se snaží zlepšovat ve všech oblastech, jak v institucích, infrastruktuře, makroekonomickém 

prostředí, tak i v technologiích, inovacích atd. 

Jak podotýká Lízal a Chvalkovská (2011), instituce jsou totiž klíčovým stavebním 

kamenem budování konkurenceschopné a na inovacích založené ekonomiky. Inovační 

ekonomika je systém, který je neustále v pohybu a musí se vyvíjet tak rychle jako samotné 

high-tech odvětví. Právě neefektivní instituce, nadměrná regulace a korupce jsou jevy, 

kvůli kterým Česká republika v mezinárodních srovnáních ztrácí na vyspělé státy ve světě, 

ale i v EU. 
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5 Vzájemná interakce ekonomické svobody a konkurenceschopnosti 
v jednotlivých zemích EU 

V následující kapitole diplomové práce je zkoumána vzájemná interakce 

ekonomické svobody a konkurenceschopnosti zemí EU-28. Základní použitou metodou 

zkoumání je spojená panelová regrese (tzv. „pool“), která sleduje vliv ekonomické 

svobody a ekonomického růstu na konkurenceschopnost celé EU-28. Pozornost je ale také 

věnována jednotlivým zemím EU-28. 

K testování je využit ekonometrický model, a to ve dvou variantách. Zkoumané 

proměnné v obou variantách jsou obdobně vymezeny. V prvním modelu jsou použita data 

pro ekonomickou svobodu z databáze Fraser Institute, v druhém modelu z Heritage 

Foundation. Data pro konkurenceschopnost a ekonomický růst zůstávají stejná. 

5.1 Datové zdroje a metodika 

Jak již bylo zmiňováno, data pro ekonomickou svobodu jsou čerpána ze dvou 

datových zdrojů a to přímo z databází jednotlivých organizací – Fraser Institute a Heritage 

Foundation. Data pro konkurenceschopnost jsou čerpána z databáze Světového 

ekonomického fóra (WEF). Ekonomický růst je zde měřen jako roční tempo růstu reálného 

HDP na osobu. Tato data jsou získána z Eurostatu. 

Časové základny jsou u obou modelů rozdílné a to z důvodu dostupnosti dat. 

Ovšem vždy je zvoleno maximum počtu pozorování. Časová řada pro první model, Fraser 

Institute a World Economic Forum, tvoří období 2004 až 2012. Časová řada pro druhý 

model, Heritage Foundation a World Economic Forum, tvoří období 2004 až 2014. 

Základní metodou zkoumání v této práci je spojená panelová regrese (tzv. „pool“) 

s fixními efekty, která je kombinací časových a průřezových dat. Speciálním typem „pool“ 

dat jsou panelová data, která umožňují analýzu skrytých, nepozorovatelných, náhodných 

skutečností v ekonometrické (výzkum na makroúrovni), sociologické a další struktuře 

vztahů mezi jednotkami. Panelová data, někdy též nazývaná longitudinální  

či věcně-prostorová data, poskytují oproti prostým věcně prostorovým datům (jeden 

časový okamžik či interval) a datům v časových řadách několik dalších nepochybných 

výhod. Především lze získat velké množství pozorování, která nemusí být vždy dostupná, 

dále se mohou analyzovat a testovat komplikovanější hypotézy dynamiky a vzájemného 
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chování. Naopak mezi nevýhody patří problémy s návrhem a sběrem dat, deformace chyb 

měření, malý rozsah časových řad a podobně (Gujarati, 2004; Wooldridge, 2006). 

Za panel lze pokládat soubor jednotek, které si jsou určitou charakteristikou velmi 

podobné (jednotlivci, domácnosti, firmy, země, atd.), na kterých se provádí opakující se 

výzkum (např. pravidelně opakující se výzkumy ve stejných domácnostech). Nutnou 

podmínkou pro možnost definování panelu a následné analýzy panelových dat je,  

že soubor jednotek se v čase nemění (jednotky se nenahrazují) a nechybějí žádná data.  

Tím se panel nejvíce liší od „poolu“. Jako příklad pro „pool“ analýzu může být uvedeno 

zkoumání Indexu spotřebitelských cen (CPI), kdy počet jednotek v Indexu se může během 

časového intervalu měnit, a z tohoto důvodu se mohou vyskytnout chybějící data. 

Zkoumání pool/panelových dat využívá jak prvky analýzy časových řad, tak prvky regresní 

analýzy. To tedy v podstatě představuje další stupeň modelace, který mnohonásobně 

zhodnocuje zpravidla draze získané informace o určité skutečnosti (Gujarati, 2004;  

Novák, 2007). 

V modelech s pool/panelovými daty lze k analýze využít dva typy individuálních 

vlivů – regresní analýza s fixními efekty (FEM) nebo s náhodnými efekty (REM). Tyto 

efekty slouží k odstranění určité veličiny ze souboru dat, která se liší v čase nebo mezi 

jednotlivými skupinami. Při rozhodování, zda použít FEM či REM, je zapotřebí posoudit, 

zda jsou jednotlivá pozorování vybrána náhodně z určité skupiny. Pokud tomu tak není, 

nelze v zásadě použít regresní analýzu s náhodnými efekty, ale regresní analýzu s fixními 

efekty. K přesné specifikaci modelu je vhodné využít Hausmanův test. Nulová hypotéza 

zde přijímá REM (H0: = 0) a alternativní hypotéza FEM (H1: ≠ 0). Po provedení 

Hausmanova testu byla na základě výsledku zamítnuta nulová hypotéza. 

Dalším důležitým krokem analýzy je zkoumání stacionarity časových řad 

(přítomnost jednotkového kořene). Nutnou podmínkou k použití regresního 

ekonometrického modelu je právě neexistence jednotkových kořenů v časových řadách. 

Stacionaritu časových řad je tedy možno testovat pomocí testů jednotkového kořeně (Unit 

root test). Jak podotýká Verbeek (2000), panelové testy jednotkového kořene mají vyšší 

vypovídající schopnost než testy jednotkového kořene jednotlivých časových řad. Mezi 

nejznámější a nejpoužívanější testy patří zejména Levin-Lin-Chu test, Breitung test, Im- 

Pesaran- Shin test, Fisher-ADF test a Fisher-PP test, Hadri test. Tyto testy byly využity  

i v této práci. Důvodem využití více testů je jejich odlišná síla. Nulové hypotézy u všech 
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výše zmiňovaných testů, kromě Hadri testu, spočívají v existenci jednotkových kořenů 

(nestacionarita časové řady), Novák (2007). 

Mezi další základní předpoklady vhodně zvoleného modelu patří taky 

nepřítomnost autokorelace. Mezi nejznámější a nejčastěji používané testy autokorelace 

patří Durbin-Watsonův test, který testuje sériovou závislost 1. řádu. Výpočet testovacího 

kritéria je založen na testování vzájemné nezávislosti reziduí. Výsledná hodnota testu by se 

měla blížit číslu 2, kdy rezidua nejsou vzájemně lineárně závislá. 

Dále je nutno ověřovat heteroskedasticitu, která testuje porušení podmínky 

konečného a konstantního rozptylu reziduální složky. Testovat autokorelaci  

a heteroskedasticitu v „pool“ modelech bývá někdy velmi obtížné, protože vždy nebývají 

součástí všech ekonometrických softwarů. To byl i případ použitého softwaru Eviews (7) 

v této práci. Ovšem tyto problémy nejsou úplně ignorovány a jsou zahrnuty do použité 

metody při odhadu obou „pool“ regresních modelů. Jedná se o metodu „White period“, 

která modifikuje výsledky odhadů směrodatných odchylek parametrů a testových hypotéz 

s ohledem na autokorelaci, a také upravuje heteroskedasticitu (Kotlán, Machová  

a Janíčková, 2011). 

Kvalita vysvětlení dat vyšetřovanou regresní závislostí se měří často pomocí 

koeficientu determinace (R2), který může nabývat hodnot od 0 do 1. Po vynásobení stem 

jej lze považovat za procento z celkové variability hodnot vysvětlované proměnné, který 

zvolený regresní model objasňuje. Jako test celkové významnosti regresního modelu  

se doporučuje využívat raději upravený koeficient determinace (adj. R2). Hodnoty blízké 

nule naznačují, že zvolená funkce není vhodná. Malá hodnota ale nemusí znamenat nízký 

stupeň závislosti mezi proměnnými, ale může signalizovat špatně zvolenou regresní funkci 

(Wooldridge, 2006; Šmilauer, 2007).   

5.2 Specifikace modelů a data 

Vysvětlovanou proměnnou v obou modelech reprezentuje národní 

konkurenceschopnost (K). Ta je vyjádřena multikriteriálním indexem 

konkurenceschopnosti (GCI). Datové základna byla čerpána přímo z databáze Světového 

ekonomického fóra. Vysvětlujícími proměnnými konkurenceschopnosti jsou ekonomická 

svoboda (ES) a ekonomický růst. Datové zdroje indexů ekonomické svobody jsou pro 

první model čerpány z databáze Fraser Institute a pro druhý model z databáze Heritage 

Foundation. Ekonomický růst je zde vyjádřen jako tempo růstu reálného HDP na osobu 
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(TRHDPOS) jako procentní změna předchozího roku a je čerpán z databáze Eurostatu. 

Výběr vysvětlujících proměnných je podložen prací Vernera (2015), který zkoumal vliv 

ekonomické svobody na národní konkurenceschopnost pro ekonomicky svobodné země, 

Visegrádskou čtyřku a pro nejméně ekonomicky svobodné země pro roky 2004-2011. 

Jak již bylo zmíněno výše, podmínkou „pool“ regrese, je stacionarita časových 

řad. Stacionarita byla testována pomocí testů jednotkového kořene (Unit Root Test). 

Všechny časové řady se ukázaly být stacionární již na 1 % hladině významnosti, tudíž 

nemuselo být využito různých metod pro stacionarizaci dat (např. převedení proměnných 

na přirozené logaritmy či využití diferencí). 

K odhadu regresního modelu byla využita metoda nejmenších čtverců (Pooled 

Least Squares) a také byly testovány obě varianty modelu „pool“ regrese s fixními  

i náhodnými efekty. Dle Hausmanova testu byl zvolen model s fixními efekty. 

5.2.1 První regresní model 

V tomto modelu představuje vysvětlovanou proměnou národní 

konkurenceschopnost (K) s daty ze Světového ekonomického fóra a vysvětlujícími 

proměnnými je ekonomická svoboda (index) s daty z Fraser Institute a ekonomický růstu 

(tempo růstu HDP/osobu, % změna předchozího roku) s daty z Eurostatu. 

Zde použitý „pool“ tvoří 28 zemí EU. Analýza je provedena na datech pro roky 

2004 až 2012. Aktuálnější data pro tuto analýzu nebyla k dispozici. Celkem má tento 

model 250 pozorování. 

Tento model je odhadován v této podobě: 

= + 1 + + +  

kde Kit je konkurenceschopnost země, která závisí na ekonomické svobodě podle Fraser 

Institutu ES1it  a na tempu růstu HDP/osobu TRHDPOSit. α je úrovňová konstanta celého 

regresního modelu, β1 a β2 vyjadřují parciální regresní koeficienty. δi jsou fixní efekty  

v i-tém pozorování, a εit vyjadřuje reziduální složku. To vše v čase t a zemi i. 
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Tabulka 9: Odhad prvního regresního modelu 

   
   Proměnná Koeficient Pravděpodobnost   
   
   C 31.72945 0.0007 

ES1 4.059603 0.0012 
TRHDPOS 0.156914 0.0000 

   R2 0.935484 
Adj. R2 0.926979 
Durbin-Watson stat. 1.415389 
P-st (F-stat.) 0.000000  
Počet pozorování 250  

   
   Zdroj: vlastní zpracování. 

Pozn: kompletní odhad regresního modelu viz příloha č. 6 

Z výsledných hodnot v Tabulce 9 vyplývá, že mezi proměnnými existuje pozitivní 

závislost. Zvýšení ekonomické svobody o 1 jednotku (bod) zvyšuje konkurenceschopnost  

o 4,0596 jednotek (bodů) v daném roce ceteris paribus. A také zvýšení tempa růstu 

HDP/osobu o 1 procentní bod zvyšuje konkurenceschopnost o 0,1569 jednotku (bod)  

ve stejném roce (období) ceteris paribus. 

Model jako celek je statisticky významný. I všechny proměnné jsou v modelu 

statisticky významné, a to na 5% hladině významnosti. Koeficienty determinace vykazují 

vysoké hodnoty. Upravený koeficient determinace (adj. R2) lze interpretovat tak, že 

změnou ekonomické svobody a tempa růstu HDP/osobu lze objasnit přibližně 93 % změny 

konkurenceschopnosti země. 

V případě tohoto modelu lze získat obdobné výsledky také na 5% hladině 

významnosti pro odhady obou vysvětlujících proměnných s jednoletým zpožděním. 

Podobné výsledky na stejné hladině významnosti lze získat při dvouletém zpoždění druhé 

vysvětlující proměnné, tedy tempa růstu HDP/osobu. 

5.2.2 Druhý regresní model 

V tomto modelu představuje vysvětlovanou proměnou národní 

konkurenceschopnost (K) s daty ze Světového ekonomického fóra a vysvětlujícími 

proměnnými je ekonomická svoboda (index) s daty z Heritage Foundation a ekonomický 

růstu (tempo růstu HDP/osobu, % změna předchozího roku) s daty z Eurostatu. 
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Zde použitý „pool“ tvoří všechny země EU-28. Analýza je provedena na datech 

pro roky 2004 až 2014. Celkem má tento model 305 pozorování, což je o 55 pozorování 

více než v prvním modelu. To je dáno větší dostupností dat k této analýze. 

Konkurenceschopnost je pro tento model převedena ze stupnice rozsahu 1-7  

na stupnici 0-100, čili na procenta. U ekonomické svobody zůstává rozsah 0-100 a tempo 

růstu HDP na osobu je také v procentech. 

Tento model je odhadován v této podobě: 

= + 2 + + +  

kde Kit je konkurenceschopnost země, která závisí na ekonomické svobodě dle Heritage 

Foundation ES2it a na tempu růstu HDP/osobu zpožděného o jedno období TRHDPOSit-1.  

α je konstanta celého regresního modelu, tedy průměrnou úroveň konkurenceschopnosti 

mezi ekonomikami. β1 a β2 vyjadřují parciální regresní koeficienty. δi jsou fixní efekty  

v i-tém pozorování, a εit vyjadřuje reziduální složku. Vše v čase t a zemi i. 

 

Tabulka 10: Odhad druhého regresního modelu 

      

Proměnná Koeficient Pravděpodobnost   
   
   C 47.46998 0.0000 

ES_? 0.209071 0.0552 
TRHDPOS_?(-1) 0.183809 0.0000 

   R2 0.931062 
Adj. R2 0.923792 
Durbin-Watson stat. 1.094935 
P-st (F-stat.) 0.000000 
Počet pozorování 305 

      
Zdroj: vlastní zpracování. 

Pozn: kompletní odhad regresního modelu viz příloha č. 7 

Výsledky v Tabulce 10 vyjadřují existenci pozitivní závislosti mezi proměnnými. 

Zvýšení ekonomické svobody o 1 procentní bod zvyšuje konkurenceschopnost o 0,2091 

procentního bodu ceteris paribus. A také zvýšení tempa růstu HDP/osobu o 1 procentní 

bod povede ke zvýšení konkurenceschopnosti o 0,1838 procentního bodu v příštím roce 

(období) ceteris paribus. 

Model je také jako celek statisticky významný i s proměnnými na 5% hladině 

významnosti. Koeficienty determinace také vykazují podobně vysoké hodnoty jako  
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u prvního modelu. Upravený koeficient determinace (adj. R2) lze opět interpretovat tak, že 

změnou ekonomické svobody a tempa růstu HDP/osobu zpožděného o jedno období lze 

objasnit přibližně 92 % změny národní konkurenceschopnosti. 

V případě tohoto modelu, kde není zpožděna ani jedna z vysvětlujících 

proměnných, tak model jako celek i s konstantou je statisticky významný, ovšem 

vysvětlující proměnné nejsou statisticky významné na 5% hladině významnosti.  

Při zpoždění obou proměnných o jedno období je model i s konstantou a druhou 

vysvětlující proměnnou statisticky významný, ale první proměnná (ekonomická svoboda) 

není významná na 5% hladině významnosti. Při dvouletém zpoždění druhé vysvětlující 

proměnné, tedy tempa růstu HDP/osobu, není model statisticky významný na 5% hladině 

významnosti. 

Empirické studie, zejména Verner (2015), ukazují, že vyšší stupeň ekonomické 

svobody má kauzální vliv na konkurenceschopnost země. Ekonomická svoboda  

a ekonomický růst tedy pozitivně ovlivňují konkurenceschopnost země. A čím vyšší stupeň 

ekonomické svobody, tím více napomáhá větší konkurenceschopnosti země. Toto tvrzení 

lze také verifikovat u výše provedených analýz (první a druhý regresní model). V přílohách 

6 a 7 lze u jednotlivých zemí vidět velikost průřezových fixních efektů. Ty v sobě zahrnují 

veškeré individuální odlišnosti jednotlivých zemí.  

V obou regresních modelech je možno vidět, že u více ekonomicky vyspělejších 

zemí v EU-28 jsou právě tyto hodnoty kladné. To souvisí také s tím, že právě tyto země 

jsou jak ekonomicky vyspělejší, tak mívají i větší ekonomickou svobodu a jsou také 

konkurenceschopnější. Mezi tyto země (11) se mohou řadit: Belgie, Dánsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a Velká 

Británie. Mezi země EU-28, které jsou méně ekonomicky vyspělé (ve srovnání s výše 

uvedenými zeměmi) lze zařadit 17 zemí: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 

Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. 

Do budoucna je možno očekávat, že pokud budou jednotlivé země omezovat 

vládní zásahy, zefektivňovat právní systém a regulace a pokud budou podporovat svobodu 

mezinárodního obchodu, tak se bude jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku 

zvyšovat. 
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6 Závěr 

Jak již bylo zmíněno, pojmy jako ekonomická svoboda a konkurenceschopnost 

jsou stále více používanějšími pojmy a to jak v odborné, tak i laické veřejnosti. Samotný 

pojem svoboda i konkurenceschopnost je nejednoznačný a dá se vykládat mnoha způsoby. 

Ekonomická svoboda je založena na prospěchu účastníků směny a je významným faktorem 

pro ekonomický růst a právě ten přispívá (podle mnohých autorů) k vyšší 

konkurenceschopnosti zemí. 

Stejně jako je nejednoznačné vymezení pojmů samotných, tak i při měření 

ekonomické svobody nebo konkurenceschopnosti nelze nalézt univerzální návod  

na výpočet. Proto se neustále vyvíjejí nové indexy nebo se alespoň přinejmenším 

pozměňují. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda ekonomická svoboda ovlivňuje 

konkurenceschopnost země. Pro toto zjištění je aplikován jednoduchý spojený regresní 

model (tzv. „pool“), neboť tato metoda dokáže zaznamenat změny jednotlivých 

proměnných v čase napříč celým souborem pozorování.  

Samotná práce je členěna do čtyř hlavních částí. První kapitola je teoretická, kde 

jsou definovány jednotlivé pojmy – ekonomická svoboda a konkurenceschopnost – podle 

různých autorů či institucí. Dále jsou nastíněny i teoretické přístupy ekonomických škol  

ve vztahu k ekonomické svobodě a konkurenceschopnosti.  

V druhé a třetí kapitole jsou rozebírány jednotlivé indexy ekonomické svobody  

a konkurenceschopnosti – jejich složení, případné změny, vývoj průměrného hodnocení  

a umístění jednotlivých zemí v indexech. Zmíněno je hlavně top deset nejsvobodnějších  

a nejkonkurenceschopnějších zemí, Česká republika a pět nejhůře hodnocených zemí.  

Na prvních příčkách obou indexů ekonomické svobody (FI a HF) se nejčastěji vyskytuje 

sedm zemí: Austrálie, Hong Kong, Kanada, Mauricius, Nový Zéland, Singapur  

a Švýcarsko. Výsledky u těchto indexů jsou poměrně srovnatelné, i přes rozdílnou 

metodologii. Při srovnání indexů konkurenceschopnosti se již objevují rozdíly mezi 

prvními příčkami v hodnocení. Mezi nejvíce konkurenceschopné ekonomiky, které  

se objevují ve všech třech indexech (GCI, WCY a DB) v top „desítce“ patří: Hong Kong, 

Singapur a USA.  
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Závěrečná kapitola tvoří praktickou část práce, která se zabývá zkoumáním vlivu 

ekonomické svobody na konkurenceschopnost země. Pro jasnější výklad závislosti byl  

do rovnice přidán i ekonomický růst, definovaný jako roční tempo růstu reálného 

HDP/osobu. 

 Tento vliv je testován v „pool“ modelu pro EU-28 ve dvou variantách. Odhady 

jednotlivých regresních modelů jsou prováděny pomocí metody nejmenších čtverců  

s fixními efekty, a jsou opatřeny robustním estimátorem – White period. První regresní 

model se týká dat pro konkurenceschopnost ze Světového ekonomického fóra, 

ekonomickou svobodu z Fraser Institutu a tempa růstu HDP/osobu z Eurostatu. Zvolené 

časové období je pro roky 2004 až 2012. Druhý regresní model má stejná data pro 

konkurenceschopnost a tempo růstu HDP/osobu, ale jiná pro ekonomickou svobodu.  

Ta jsou čerpána z databáze Heritage Foundation. Zvolená časová řada je za léta 2004 až 

2014. Vždy je zvolena maximální možná časová řada. 

Pomocí odhadů regresních modelů je potvrzena existence pozitivní závislosti 

mezi proměnnými. Tedy že zvýšení ekonomické svobody a ekonomického růstu (tempo 

růstu HDP/osobu) o 1 procentní bod zvyšuje konkurenceschopnost minimálně o 0,1569 % 

ročně. Provedené analýzy tedy potvrzují empirické studie – čím vyšší stupeň ekonomické 

svobody, tím více napomáhá větší konkurenceschopnosti země. 

Závěrem lze říci, že pokud budou jednotlivé země v budoucnosti omezovat vládní 

zásahy, zajišťovat transparentnost veřejné správy, zefektivňovat právní systém a regulace, 

a pokud budou podporovat liberalizaci obchodní politiky a další, tak se bude jejich 

ekonomická svoboda zvyšovat a hlavně budou také konkurenceschopnější v mezinárodním 

měřítku. 
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Seznam zkratek 

BRIC hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie a Číny 

CPI Index spotřebitelských cen 

DB Doing Business 

FI Fraser Institute 

GCI Index globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index) 

GCR Zpráva o globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report) 

HDP Hrubý domácí produkt 

HF Heritage Foundation 

ICT Informační a komunikační technologie Information and Communication 
Technologies) 

IMD Mezinárodní institut pro rozvoj managementu (International Institute for 
Management Development 

IMF Mezinárodní měnový fond (International Monetary Found) 

EU Evropská unie 

EU-28 Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estonsko 
(ES), Finsko (FI), Francie (FR), Chorvatsko (CR), Irsko (IR), Itálie (IT), Kypr 
(CY), Litva (LI), Lotyšsko (LA), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta 
(MA), Německo (GE), Nizozemsko (NE), Polsko (PL), Portugalsko (PO), 
Rumunsko (RO), Řecko (GR), Slovensko (SK), Slovinsko (SL), Španělsko 
(SP), Švédsko (SW), Velká Británie (UK) 

FEM Regresní analýza s fixními efekty (Fixed Effect Model) 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) 

PZI Přímé zahraniční investice 

REM Regresní analýza s náhodnými efekty (Random Effect Model) 

USA Spojené státy americké 

WB Světová banka (World Bank) 

WCY Světová ročenka konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook) 

WEF Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) 
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