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Abstract 

The countries of European Union seek to have a better economic performance
than USA. A knowledge based economy is an important condition to reach this
goal in n�wadays world. There are introduced various definitions of knowledge
based economy in this text. Many of them use the words: innovation, information
and communication technologies, research and development. The paper observes
the fulfillment of two goals ofThe Lisbon Strategy- 3% real GDP growth rate and
3% gross domestic expenditure on research and development (percentage of GDP).
Sweden and Finla,nd get on well in both of the goals al the same time. This text
monitors the structure of the expenditures and other characteristics of knowledge
based economy as well - Zevel of internet access (households) and broadband
penetration rate. However The Lisbon Review 2006 enables the !atest complex
valuation of the performance. The Nordic countries Denmark, Finland and
Sweden ,are on the top, while the south of Europe i�gs behind. There are
mentioned two empirical studie s and some examples of the possible existence of the
knowledge based economy in Europe in the (inal part of the text.

Pojem znalostní ekonomika se začal objevovat v souvislosti s poměrně 
dlouhou růstovou fází hospodái-ského cyklu zaznamenanou v ekonomice 
Spojených států a v menší míře ve Velké Británii a Irsku ve druhé polovině 90. 
let 20. století. Skutečnost, že znalosti, výzkum a vývoj a s nimi související inovace 
jsou nezbytnou součástí dnešní společnosti, je zakotvena i v Lisabonské strategii 
- dokumentu, který se pomocí principů znalostní ekonomiky snaží naplňovat své
ambiciózní cíle. Na přítomnost znalostní ekonomiky existují různé názory,
nicméně skutečností je, že se ekonomika na počátku třetího tisíciletí svým
charakterem liší od ekonomiky století dvacátého.

Cílem příspěvku je nabídnout úvahy o přítomnosti znalostní či nové 
ekonomiky ·v Evropě, přesněji v zemích Evropské unie. První část textu se zaměi·í 
na terminologii jevu znalostní ekonomika a jeho možnou definici. Ve druhé části 
je sledován pokrok v naplňování dvou vybraných cílů Lisabonské strategie, které 
se znalostní ekonomikou úzce souvisí - jedná se o sledování vývoje tempa 
hospodářského růstu a podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP. Tyto dva 
ukazatele jsou doplněny o charakteristiky phstupnosti informačních 
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a komunika亡nich technologii jako乞to vznamn6ho faktoru pokrodilosti sm6fovdni 
ku znalostni ekonomice. V言echny uveden' ukazatele jsou pro porovnni 
sledov自ny i u Spojench stAt心  americkch, pHpadnる  i u Japonska. Dle n良sleduje 
komplexni zhodnoceni naplhovhni cil貢  Lisabonsk' strategie pomoci analzy 
proveden6 organizaci World Economic Forum a obsa乞en6 ve zpr'v' The Lisbon 
Review 2006. K posouzeni postaveni jednotlivch zemi slou乞i i 乞  ebH亡ek sestaven, 
Svtov●m ekonomickm frem ve spolupr'ci Se spoleとnosti Cisco a studie firmy 
IBM ve spolupr'ci s listem The Economist, obsa乞en6 ve tiet M sti ptispるvku 
Zv'r textu pomoc; konkr6tnich p王iklad心  poukazuje na mo乞nou p玉itomnost 
n6kter,ch prvk貢  znakstni ekonomiky v Evrop.1 

1. Terminologie, 	 definice 
Nova ekonomika ch貞pana jako komplexni systm hospod貞tstvi, instituci 

a zmるny lidskch hodnot bvd oznaovana jako:" znalostn ekonomika", 
"informaとni spoleとnost",,, postindustridln ekonomika" nebo " postindustridlni 
spoleとnost" 亡  i" digit'lni ekonomika". Peter Drucker (1993) pou三 v' pojem 
"postkapitalisticka spoleとnost" a jeden z nejvznamnj喜ich sociolog貢  a filozof 
souとasnosti Zygmunと  Bauman (2006) nazv五  st貞vajcf ekonomick syst6m ve 
vysp6lJch zemich" lehk“ と  i" tekut kapitalismus" - jako protiklad ke star6mu 
kapitalismu, kter byl pevn; lid6 乞  ili i firmy p貢sobily na jednom mistる  cel，乞  ivot. 
Pro obdobf minul6 se v喜ak nejとastji pou乞 vaji pojmy:,, star貞“ 亡  i" tradiとni 
ekonomika", " materidlnf ekonomika" nebo " industridlni ekonomika" 
i" industridlni spoleとnost". 

Nejen nejednotnd terminologie prov貞zi novou ekonomiku, nタbr乞  i odli§nosti 
v definici jevu. Pro ilustraci uvedme nbkolik mo乞nch definic nov6 ekonomiky. 
Cesk autor Jaroskv Jlek (2000, str. 1) ve sv6m lnku uvddi:" Novou 
ekonomikou se obecn6 rozumi ekonomika, ve kter se technologick pokrok 
prosazuje vysokmi tempy a natolik vraznる,乞  e ekonomika je kriticky z貞visl' na 
znalostech, piiとem五  prostiednictvim globalizace dochazi k integraci narodnich 
ekonomik do svbtov6 ekonomiky a bere se z玉etel na dlouhodobb udr乞iteln, r貢s." 

Znalostni ekonomice je vるnovhna mnohem vt駈  pozornost ve Spojench 
sthtech americkch, proto uvedme i definici Roberta D. Atkinsona (2006, str. 5), 
kter ve sv6 knize" The Past and Future of America's Economy" pi喜e: Novd 
ekonomika je 郎oblni, podnikavA a zalo乞en豆  na znalostech. Kliと  ka spるchu le溢  
v miie, do jak se znalosti, technologie a inovace promtaji do vrobk丘  a slu乞eb." 

Nov' ekonomika m龍e bt definovdna i pomoci z貞kladnch ukazatel貢, 
kterJmi se tento jev vyznauje: nov6 technologie, hlavn informani technologie, 
spoleとensk souhlas s intenzivn soutb乞i na v言ech trzch a pokraとujici 
restrukturalizace firem a pracovnich mist s d貢razem na zvJ§eni produktivity 
(Hufbauer, Koo Cho, 2000). 

Ekonom Grigor Stoevsky (2004, str. 3) ve sv6m と  l貞nku uvddi u乞§i a 喜  ir駈  
pojeti nov6 ekonomiky. Ui definice:" Vyi a udr営iteln貞  mira r貢stu vstupu po 

' Tento pHsp6vek nesleduje situaci zemi, kter do Evropsk6 unie vstoupily v lednu roku2007. 
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stiedn6 a乞  dlouh6 obdobi diky prudk6mu vvoji informaとnich a komunika亡nich 
technologii a jejich Dronik貞ni do cel6 ekonomiky"; a 誉  ir喜i pojeti:" Dlouhodob6 
pozitivni efekty vvoje informanich a komunikaとnich technologii na makro- 
i mikro丘roveh, institucion'lni a organiza亡ni zmるny u stci ve vce vタkonn, 
konkurenceschopn6 a inovaとni ekonomick6 faktory (economic agents)." 

Jeden z kritik6 piili喜  optimistickch pohled貢  na novou ekonomiku Robert 
Gordon (2000, str. 3) naopak novou ekonomiku uril pom6rnる  jednodu喜e: , Novd 
ekonomika je synonymem zrychleni mry technick6ho pokroku v informa亡nich 
+h一k，、ハ1ハ”‘‘一h"2 iecnno1og1icn・ ' 

V r貞mci tohoto textu bude pro 6 ru piekon貞vajici p貢vodni rozm6r ekonomiky 
pou乞 v貞no stiidav oznaeni novd eko,wmika a znalostni ekonomika. 

2. Naplhov'ni cil貢  Lisabonsk strategie  
V bieznu roku 2000 si zem白  Evropsk6 unie stanovily cil st貞t se do deseti let 

nejvice konkurenceschopnou, nejdynami亡tj§i, na znalostech zalo乞enou 
ekonomikou. Do jak6 miry se dati stanoven6 cile naplhovat, hodnoti Evropska 
komise ka乞d6 jaro. 

Cl Lisabonsk strateaie nro首el v polovinる  sv6 cesty, ti. v roce 2005, kritickm 
Drehodnocenim. iehot zaverem bylo konstatovanl. ze lasaoonsRe cue neisou ve 
stanovenem horrzontu dosa2itelne. ueini preclstavitele slatu a vlaa na 
Lisabonsk6m summitu v bieznu 2000 stanovili za ti l 3% ekonomick r貢st 
a vytv6ieni 20 mili6n貢  pracovnch mist do roku 2010, sou亡asn6 s uvedenim 
zkladnich krok貢, kter6 by k t'mto cil貢m m6ly v6st. Reformy byly rozpracov貞ny 
v oblastech podnik直ni, vzkumu a vvoje, otevieni trh丘  a udr乞iteln6ho rozvoje. 
Modernizovan貞  verze Lisabonsk6 strategie z roku 2005 obsahuje soubor sm6rnic 
vych貞zejicich z t6ch p玉edchozich a za dal§i prioritni cle EU stanovila miru 
investic do vるdy a vJzkumu na' rovni 3 % HDP a 70% miru zam6stnanosti. 
Pokrok evropskch zemi dosa王en v oblasti ekonomick●ch a strukturAlnich 
reforem mapuje The Lisbon Review 2006. 

V nAvaznosti na v et zAkladnich lisabonskch cil貢  se podvejme, jak se 
zemim Evropsk unie daii jejich naplhov貞ni v oblasti ekonomickho rstu a jak自  
je mira investic do vるdy a vyzkumu. 

Hospod証sk' r貢st 
Mira hospod自isk6ho r貢stu sledovanh jako pr'm6r zemi Evropsk6 unie, path 

spolu s inovacemi, vJzkumem a vvojem mezi nejvice problematick6 oblasti 
ekonomick6ho rozvoje Evropsk6 unie. Tab. 01 dokumentuje vvoj r貢stu HDP 
v USA, v Evropsk' unii jako celku (25 zem) a ve vybran●ch zemich Evropsk6 
unie ve sledovan,ch letech. V tabulce jsou zastoupeny zem6, u nich乏  se bud 
pedpokl貞da vy騎i d心raz na vるdu a vzkum nebo jsou d貢le乞itmi ekonomikami 
Evropsk6 unie, a dle pak 亡  eskh republika, Slovensko a USA, tedy zem6 
zajimav6 pro porovn貞ni. Skuteとnost, 乞  e USA si rychle osvojily z貞kladni prvky 

2 Vce viz Hrnぬrkov, Z.: N'kolik pohledら  na novou ekonomiku. Nrodohospoddsk obzor, 
2007,亡  . 2. 
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nov6 ekonomiky (uveden6 v definici Hufbauer a Koo Cho), vedla k dek貞d6 
rychlej§ho r心stu HDP v USA ne乞  v Evrop6. Srovnateln6 tempo ekonomick6ho 
rstu a mnohdy i vy§§i ne乞  v USA dosahuji ze sledovan,ch zemi, opomineme-li 
zem6 postkomunistick, pouze skandin百vsk' st貞ty. Sledujeme-li vvoj velkch 
evropskch ekonom三k jako Nるmecko 亡  i Francie, z hlediska hospod節sk6ho r貢stu 
nelze hovoiit o pibli乞ovani se Spojen,m st貞t貢m. Pouze odhadovan6 hodnoty pro 
roky 2007 a 2008 mohou v6st k optimistickm oとek貞vanim. To v喜ak tak' dky 
zpomaleni r貢stu produktu v USA. Aby se Evropsk貞  unie stala skute亡n6 nejvice 
konkurenceschopnou a nejdynamiとtj喜i ekonomikou na svるtる, musel by jeji HDP 
v porovnani s USA r貢st vy諮imi tempy. 

nové ekonomiky (uvedené v definici Hufbauer a Koo Cho), vedla k dekddě  
rychlejšího růstu HDP v USA než v Evropě. Srovnatelné tempo ekonomického 
růstu a mnohdy i vyšší než v USA dosahují ze sledovaných zemí, opomineme-li 
země  postkomunistické, pouze skandinávské státy. Sledujeme-li výrvoj velkých 
evropských ekonomqc jako Německo či Francie, z hlediska hospodářského růstu 
nelze hovořit o přibližování se Spojeným státům. Pouze odhadované hodnoty pro 
roky 2007 a 2008 mohou vést k optimistickým očekáváním. To však také 
zpomalení růstu produktu v USA. Aby se Evropskd unie stala skutečně  nejvíce 
konkurenceschopnou a nejdynamičiější ekonomikou na světě, musel by její HDP 
v porovnání s USA růst vyššími tempy. 

Tabulka 1: R貢st HDP v USA a vybran,ch zemich Evrorsk6 un'e (v %) Tabulka 1: Růst HDP v USA a v bran ch zemich Evro ské un'e (v %) 
1997 1938 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007' 2008' 

CR 	 -0.7 -0.8 1,3 3,7 2,5 1,9 3,6 4,2 6,1 6,2 4,8 4,6 

Dánsko 3,2 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,7 1,9 3,0 3,5 2,6 1,6 

Estonsko 11,1 4,4 0,3 10,8 7,7 8,0 7,1 8,1 10,5 11,4 8,7 8,2 

Finsko 6,1 5,2 3,9 5,3 2,5 1,6 1,9 3,3 3,0 5,0 2,8 2,7 

Francie 2,2 3,5 3,3 3,9 1,9 1,0 1,1 2,5 1,7 2,0 2,4 2,3 

Německo 1,8 2,0 2,0 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,9 2,8 2,5 2,4 

Slovensko 5,7 3,7 0,3 0,7 3,2 4,1 4,2 5,4 6,0 8,2 8,0 5,7 

Švédsko 2,3 3,7 4,5 4,3 1,1 2,0 1,7 4,1 2,9 4,2 3,8 3,3 

EU-25 2,7 29 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,8 2,9 2,8 2,6 

USA 4,5 4,2 4,4 3,7 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 3,3 2,4 2,7 

* Predikovan6 hodnoty 
Zdroj: EUROSTAT 2006a; OECD Economic Outlook No. 80 
* Predikované hodnoty 
Zdroj: EUROSTAT 2006a; OECD Economic Outlook No. 80 

vyd可enavるdu a vzkum 
co se tJと  s druh6 problematick6 oblasti, dostateとn6 podpory v6dy a v●zkumu 

(R&D),potvrdily opるt skandin貞vsk6 st自ty sv6 dominantni postaveni. Posledni 
dostupn6 丘daje tm6i pro v§echny zem白  jsou z roku 2005. Jak vyplv百  z obr. 1 a 
tabul野  1(tabulka viz piiloha 1), probl6m s naplhovhnm cle dostate6n●ch 

vdy a vzkumu nebudou riocifovat Svdsko a Finsko. kde hrub' Vdaje naCo set(R&D), potydostupn dtabulky 1 (investic do難舞繊麟  
dom貞ci v,daje na v●zkum a vvoj v roce 2005 tvoily piibli乞nる  3,9%, resp. 3,5% 
HDP. Tyto zemる  se pohybuji vysoko nad pr貢m6rem Evropsk6 unie (1,85%) 
a ptekonaly i Spojen' st貞ty (2,67%) a Japonsko (3,2%). Silnm konkurentem 
z貢st貞va D貞nsko, je乞  skupinu severskch zem uzavr貞. PHznivJ podil v,daj貢  na 
HI)P maji d'le NるmEcko, Rakousko a Francie. 

Nejhor§ich v,sleilk貢  v t6to oblasti dosahuji nるkter6 と  lensk6 stdty, kter6 do 
EU vstoupily v roce 2004, jmenovitる  Kypr, Slovensko, Polsko, Lotysko, Malta, 
Litva a jihoevropsk6 zem6 Recko a Portugalsko. V首echny uveden6 zemる  z貢st'vaj 
s necelfm 1% nodlem vfdaj五  na HDP velmi pozadu. 

Clensk' zemる, kter6 k ivropsRe unii priswupity v avetnu 201)4, se pohybuj 
hluboko nod or貢mるrem EU, u mnohch je patrn mirn rstov, trend; viz piiloha 
L tab. 1. Tento trend byl mezi roky ZUU4 a zuuo nejvyraznejsi v pripade Ueske 

Výrdaje na vědu a výzkum 
Co se týče druhé problematické oblasti, dostatečné podpory vědy a výzkumu 

(R&D), potvrdily opR, skandintivské státy své dominantní postavení. 1?oslední 
dostupné iidaje téměř  pro všechny země  jsou z roku 2005. Jak vyplývá z obr. 1 a 
tabulky 1 (tabulka viz příloha 1), problém s naplfiováním cíle dostatečných 
investic do vědy a vyzkumu nebudou pocifovat Švédsko a Finsko, kde hrubé 
domácí výdaje na výzkum a vývoj v roce 2005 tvořily přibližně  3,9%, resp. 3,5% 
HDP. Tyto země  se pohybují vysoko nad průměrem Evropské unie (1,85%) 
a překonaly i Spojené stdty (2,67%) a Japonsko (3,2%). Silným konkurentem 
zůstitvá Dánsko, jež skupinu severských zemí uzavírá. Příznivý podí1 výdajů  na 
HDP mají dále Němccko, Rakousko a Francie. 

Nejhoršich výsledků  v této oblasti dosahují některé členské státy, které do 
EU vstoupily v roce 2004, jmenovitě  Kypr, Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Malta, 
Litva a jihoevropské země  Recko a Portugalsko. Všechny uvedené země  zůstávají 
s necelým 1% podílem výdajů  na HDP velmi pozadu. 

Členské země, které k Evropsk6 unii přistoupily v květnu 2004, se pohybují 
hluboko pod průměrem EU, u mnohých je patrný mírný růstový trend; viz přiloha 
1, tab. 1. Tento trend byl mezi roky 2004 a 2005 nejvýraznější v případě  České / 
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republiky, kdy dolo k n貞r貢stu o 0,16 p. b. na 1,42 % a Cesk貞  republika se tak 
v rmci postkomunistickch zemi dostala do vedeni a poprv6 pedstihla tradiとni 
jedniとku Slovinsko (1,22 %). EUROSTAT ale uv貞di, 乞  e hodnota nam6玉ena ve 
Slovinsku je prozatimni. Jeji mo乞n喜  budouci korekce m6乞e tedy poadi je言t6 
pozmるnit. V phpadる  pHr貢stk心  zaznamenan●ch u bvalJch socialistickych zemi se 
vak st豆le jedn貞  o velmi nizk6 hodnoty, kter6 nepfedstavuji v'znamn' 
kvalitativni skok: 

Obr. 1. Hrub6 dom貞ci vdaje na vJzkum a vvoj v roce 2005 (v % HE)3 
4,5 

4 ー  
35 

3 	ー  
2 巨  
1,5 	 ー  

OI ー 	 ー 	 ー  一 

霧麟響驚ぎ難夢縄潜ド  

Zdroj: E UROSmz 200Gb 

K vるt紅mu n言r貢stu v,daj貢  na vzkum a vJvoj do§lo u Rakouska, kter' by 
m6lo dle progn6z v roce 2006 investovat do vるdy a vyzkumu o jeden procentni bod 
m6n6 ne乞  Finsko. Jist6" ustrnuti" je mo乞n6 pozorovat u severskch zemi; jejich 
nskok pied zbytkem Evropy je v§ak markantni. ZajimavJm zjit6nim jsou 
procentueln6 ni琵i hrub6 v●daje na v6du a v'zkum v Irsku a Estonsku ne乞  prdv6 
v Cesk republice. 

Pro sprvn' fungov貞ni znalostni ekonomiky je velmi dらle乞it, aby se do v6dy 
a v,zkumu pokud mo乞no co nejvice zapojily i soukrom6 zdroje. Dle Lisabonsk6 
strategie by mly bt alespoh dvも  tietiny v6dy a v'zkumu financov貞ny 
§oukromym sektorem. Pro porovn貞ni miry financov'ni dle jednotliv●ch sektora 
jsou pou乞ity hodnoty z roku 2003, nebot ten je poslednim rokem, v nるm jsou 
udaje u vもt§iny zemi dostupn6. Aktulnji data, zveejnるn' pouze u nるkterch 
zemi, se v と  ase jen nepatrn6 li喜i. Proto lze 丘  daje z roku 2003 pova乞ovat za 
pinohodnotn6. 

V r貞mci Evropsk' unie byla v roce 2003 v6da a v●zkum z podnikovych zdroj 
nejvice financovAna v Lucembursku (z 80 %), Finsku (70 %), N6mecku (67 %) 
ag v'dsku (6& %), viz obr. 2. 

3 V phpad' USA, Nizozemi, Velk6 Brit貞nie a Itlie bylo nutn6 pou乏it hodnoty z roku 2004 
a v pHpadる  Japonska hodnoty z roku 2003, neboi tyto byly v dob6 psanf tohoto textu 
nejaktualnj§imi zvefejn'n予mi 丘  daji ria str百nkAch EITROSTATu. 

ER l/2ロロ日  
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Pr貢m6ru zemi Evropsk6 unie (54,3 %) je pomるrn6 blzko hodnota nam6en' 
pro Ceskou republiku (51,4 %), co乞  by mohlo nasvるdとovat jejimu spr'vn6mu 
sm計ovani. Pr6m6r zemi Evropsk unie sni乞uji zem' pistoupiv§i k Evropsk unii 
v roce 2004, zejm6na Litva, Kypr, Polsko, ale i st貞ty jako Recko a Portugalsko 
(kolem 30 % v'dy v'zkumu je financov貞no z firemnich zdroj&). Dlouhodob' vvoj 
v CR v言ak sv6d亡i o rostoucim podlu vl'dy na financovani - v roce 1995 bylo 
financovani v白dy a v,zkumu z firemnich financi pトibli乞n白  o 12 p. b. vy諮i ne乞  
v roce 2003, viz phloha 2. Podobny vvoj lze zaznamenat i v Polsku, na Slovensku 
a v Madarsku a n6kolik poslednich let i v Litvも. V pそipad6 Slovenska je posun 
sm6rem k vl貞dnim zdroj貢m nejvraznji. V letech 1995-2005 se zde zv 誉il podil 
vldnich v,daj貢  tm6ト  o 20 p. b. (z 38 na 57 %); v CR to bylo pibli乞nる  9 p. b. 
Tento jev m龍e b,t zぬ  sti zp6soben skute6nosti, 乞  e v prvni polovin6 90. let byla 
velk‘ 亡d st firem ve vlastnictvi st貞tu, tzn. vJdaje ofici貞ln6 vykazovala firma, ale 
ve skuteとnosti je hradil stht. Zaroveh tomuto vvoji pisp'la i politick貞  podpora 
zv芦en,m vlAdnmv,daj貢m na v'du a v,zkum v poslednich letech. Evropsk貞  
unie klade daraz na v6t首i zapojovhni nevladnho sektoru, a proto. stanovila 
cilovou hodnotu Lisabonsk6 strategie na 丘  rovni 66% podilu firemnich zdroj. 
Tomuto trendu se tak n6kter6 postkomunistick6 zemる  spi§e vzdaluji. 

Obr. 2.: Struktura v,daj貢  na v6du a vzkum podle sektoru financovni (rok 2003) 
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Zdroj: EUROSTAT, 2006b 

Jak ukazuje tabulka 2 (viz pHloha 2) a obr. 2, v r貞mci bfvalfch 
socialistickycti zemi zaujima nejiepsi postaveni さ  1ovrnsko, n自sledovan6 Ceskou 
republikou,, v喜ak ve srovn'ni se znalostnImi velmocemi Finskem a S v6dskem 
(70 %, resp. 65 % v6dy a v●zkumu financov'no z firemnich zdroj貢) maji tyto zem' 
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st自le znaとn, odstup. Finsko a S v6dsko tak spolu s Lucemburskem (80 % v6dy 
a vzkumu financov貞no z firemnich zdroj五) a N6meckem (66 %) mohou 
pinohodnotn6 konkurovat USA (t6mるf 62%) i Japonsku (74,5 %). Nejvce byla 
vl百dou ve sledovan6m roce 2003 finan亡nb podporovana vるda v Polsku (66 %), 
nsledn6 v Litvと  (ne';elIch 65 %), zatmco pr丘mr zemi Evropsk6 unie je 35 %. Ze 
zahrani亡i je velmi vraznる  dotov貞na loty誉sk貞  v6da a vzkum, a to ji乞  od poloviny 
90. let. V roce 2003 tvo玉ily penる乞ni prostedky plynouci ze zahraniとi do Loty喜ska 
20 % zdroj貢. ntiとem乞  urhmるr zemi Evropsk6 unie byl 8.5 %. I ve dvou z bfvaiicich 
pot3altsRycn repuD1i1acn prevysuje p0cm zanranicnicri sunje1tu na nnancovani 
pr心m6r unijnich zemi. Pom6rnる  vydatn6 zahraniとni investice lze zaznamenat u 
Rakouska, Velk6 Brit白nie a Reeka - okolo 20 %. Naopak seversk6 zem6 se na 
zahraniとni investice piili§ nespol6haji a v Japonsku tento sektor netvoii ani 
0,5 %. Pro USA tyto丘  daje zn'my nejsou. 

Ch町akteristiky piistupnosti informaとnch a komunikanich technologi 
Casto zmi五ovanm krit6riem naplhov貞ni principu znalostni ekonomiky je 

mira ptistupnosti informanch a komunikanich technologii (ICT). 
Dostupnost ICT se mimo jin' sleduje prostediictvim podilu domdcnosti, je乞  maj 
pistup k internetu, a penetraci喜  irokopasmov6ho pipojeni; viz tabulka 3 (pfloha 
3) a obr. 3. V roce 2005 mるlo v Evropsk6 unii 48% dom貞cnosti phstup k internetu; 
v roce 2006 sice do§lo k nhr貢stu na 52%, av営ak talo hodnota piedstavuje 
procento, kter6ho USA a Japonsko dosahovaly ji乞  poぬtkem desetileti. 

Nejsn豆ze pfistupn, internet byl v roce 2006 v Nizozemi (80 % dom豆cnost 
s phstupem k internetu) a Ddnsku (79 %). Pom6rn6 dobie si mezi v§emi zem6mi 
Evropsk6 unie vede Slovinsko, kter6 s 54 % vystoupalo na desdt6 misto 
a dosahuje dokonce vyg§i pipojenosti ne乞  Rakousko nebo Estonsko. 

Obr. 3a: Piistup dom豆cnost k internetu (poとet dom'cnost ze 100, rok 2006) 
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Cesk貞  republika vykazuje ve srovnAni se zemもmi Evropsk6 unie hluboce 
podpr貢m6rn6 hodnoty, kdy se od pr貢m6ru unijnich zemi odchyluje o 23 p. b. 
a pouze 29 domdcnosti ze sta mるlo pトistup k internetu. Hor§i situace nastala ji乞  
jen na ど  1ovensKu a V i(ecku. Je喜te pred rokem by za Ceskou republikou 
zaost'vala i Litva, a1e b6hem jednoho roku se v Litvる  poとet piipojeni zv芦il vce 
ne乞  dvojndsobn. 

V oblasti§ irokopasmov6ho pipojeni potvrzuji svoje dominantni oostaveni 
seversRe zeme, Kay si nejiepe veUe iiansko, Nizozemi, Finsko, S v6dsko a Belgie, 
viz obr. 3b, tabulka 3 (piiloha 3). Dobte si z hlediska tohoto ukazatele stoj 
Estonsko. 

Obr. 3b: Penetrace 喜  irokopasmov6ho pipojeni (v % populace, rok 2006) 

が
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Zdroj: EUROSTAz 2006c 

The Lisbon Review 2006 
Ucelen6 hodnoceni naplhov貞ni cl貢  Lisabonsk6 strategie poskytuje ka乞d6 dva 

roky prov貞dるn貞  studie nazvan貞  The Lisbon Review. K hodnoceni slou乞i bodovaci 
§kdla v rozmezi 1 a乞  7 bod貢, pfiとem乞  nejlep喜i hodnota je ta nejvy§§i. V rdmci 
zpr貞vy je sledovdno osm oblasti (v z'vorce je v乞dy uvedeno n6kolik piiklad心  
sledovan,ch charakteristik): 

informaとnf spoleとnost (e-governinent, vldni programy podporujici u乞iti ICT, 
zkonod貞rstvi tkajici se u乞it informaとnch technologii, mira konkurence 
v rmci poskytovatel貢  internetov6ho piipojeni); 
inovace a R&D (schopnost firem absorbovat nov6 technologie,6 roveh vるdecko- 
vzkumnch instituci, vdaje firem na R&D, spolupr貞ce firemnho 
a vzdるl豆vacho sektoru na R&D); 
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liberalizace (mira konkurence na lokhlnich trzich, kvalita lok貞lnich 
dodavatel貢, antimonopolni politika); 
infrastruktura (kvalita dodavky elektrick6ho proudu, dostupnost mobilnch 
telefon心,6 roveh komunika亡nich trati); 
finan6ni sluby (6rove五  ochrany vlastnickch prv, komplikovanost 
poskytovanch fhan亡nich slu乞eb, solventnost bank); 
podnik貞ni (obti乞r'ost poMtk貢  podnikdni, mra administrativnich krok, 
informovanost firem vl貞dou oi zm6n豆ch vl'dnich ooat王eni souviseiicch 
s poaniKanim, aei」‘a souarncn sporu); 
spoleとensk6 zaiazeni (mzdov6 rozdly mu加  a 乞  en, korelace mezi pracovni 
produktivitou a v芦i mzdy, dostupnost sthtem garantovan6 p配e o d6ti,6 roveh 
statnch vzdもlvacich instituci); 
udr乞iteln rozvoj (mira regulace tkajici se 乞  ivotnho prostiedi, p玉istup firem 
k ochran6 乞  ivotnho prostiedi). 

麟蕪襲議鞭纂麟鷲 

麟麟繊難鞭蕪蕪鷲  

r 

1ロ 	hかw、血ぬ細““長盈， 1/2ロロ日  
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Tab. 4: Poiadi a bodov6 hodnoceni zemi Evrorsk6 unie v letech 2006 a 2004 Tab. 4: Pořadí a bodové hodnocení zemí Evro ské unie v letech 2006 a 2004 
2006 

skóre (v bodech) 
2004 

Dánsko 1. 5,76 2. 

Finsko 2. 5,74 1 
Švédsko 3. 5,74 3 

Nizozemí 4. 5,59 5. 
Německo 5. 5,53 6. 

Velká Británie 6. 5,50 4. 

Rakousko 7. 5,30 9. 
Lucembursko 8. 5,29 7. 

Francie 9. 5,21 8. 

Belgie 	- 10. 5,15 10.  

Irsko 11.  5,09 11. 

Estonsko 12. 4,93 12. 

Portugalsko 13. 4,64 17. 
Česká republika 14. 4,53 19. 
Španělsko 15. 4,49 13. 

Slovinsko 16. 4,44 15. 

Maďarsko 17. 4,40 20. 

Slovensko 18. 4,38 23. 

Malta 19. 4,38 18. 
Litva 20. 4,31 21. 

Kypr 21. 4,28 

Lotyšsko 22. 4,25 16. 

Řecko 23. 4,19 22. 

Itálie 24. 4,17 14. 

Polsko 25. 3,76 24. 

EU-25 4,84 

USA 5,45 

..ne可i看t6nJ d daj 
Zdroj: The Lisbon Review 2006 

nezjištěný údaj 
Zdroj: The Lisbon Review 2006 

Jak vyplva z vsledk五  hodnotici zpravy, mezi roky 2004 a 2006 nedo§lo 
v souhrnu k vraznタm vkyvm. Mezi vjimky v r貞mci pozitivnch zm6n patH 
Cesk貞  a Slovensk' r'publika, kdy王  si obる  zemる  shodn6 polep§ily o pるt mist oproti 
poslednimu m6teni a nachdzi se tak na 14., resp. 18. mist6. Vraznji zlep§eni je 
patrn6 je§tる  u Portugalska, a to o と  tyi mista a Madarska o tfi. V喜echny tti 
zmihovan' postkomunistick6 zemる  tak v ptipad6 tohoto 乞  eb査とku piedstihly 
"star§" と  leny Evropsk' unie - Recko a Itdlii. Ceska republika navic p玉ed6ila 

Jak vyplývá z výsledkil hodnotící zprávy, mezi roky 2004 a 2006 nedošlo 
v souhrnu k výrazným výkyvilm. Mezi výjimky v rdmci pozitivních změn patří 
Česká a Slovenská mpublika, když si obě  země  shodně  polepšily o pět mist oproti 
poslednfmu měření a nachází se tak na 14., resp. 18. místě. Výraznější zlepšení je 
patrně  ještě  u Portugalska, a to o čtyři místa a Maďarska o tři. Všechny tři 
zmiňovaně  postkomunistické země  tak v přfpadě  tohoto žebříčku předstihly 
nstarší" členy Evropské unie - lkecko a Itálii. Česká republika navíc předčila 
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i pozici S pan6lska. Nejvraznji sestup je zaznamen貞n v pfipadる  Italie, a to o 10 
mist na piedposledni 24. p王i亡ku. Z bval●ch postkomunistickJch zemi si nejl6pe 
stoji Estonsko na 12. mist. 

Pozitivni p玉edstaveni i ady zemi stiedni a v,chodni Evropy tak poskytuje 
informaci o torn, 営  e se t6mto zemim daii fungovat na'principu modernich tr乞nich 
ekonomik. Zlep言ujici se postaveni t6chto st貞t貢  v ramci Evropsk6 unie z hlediska 
Lisabonskch krit6rii dokazuje piinos reformnho procesu, je乞  byly nuceny tyto 
zemる  podstoupit v rdmci podminek piijeti do Evropsk6 unie. 	h 

3. Prvky znalostni ekonomiky v Evropも  
D貢raz na inovace, vJzkumnd centra a investice do v,zkumu a vvoje se stal 

nepostradatelnou souMst soudob6 vysp6l6 spoleとnosti. K praktick6mu napin6ni 
v§ak v ramci evropskch zemi dochdzi velmi nerovnom'rnる. Zatmco se ji乞ni 
regiony Evropsk6 unie potkaji s nedostateとnJmi investicemi do vるdy a vzkumu, 
seversk6 st白ty do喜ly v procesu p玉echodu ke znalostni ekonomice ze v喜ech zemi 
EU nejdal. 

Skute亡nost, 乞  e technologicky nejvysp6lej喜imi zem6mi nejen Evropy, nbr乞  
cel6ho svるta, jsou skandin貞vsk6 staty, potvrdil i ka乞doroとnる  zveejhovan, 
乞ebi北ek sestavovan● Sv6tovm ekonomickm frem (WEF) ve spoluprdci se 
spoleとnosti Cisco. Pofadi 122 zemi dle technologick6 vysp6losti urとuje bodov' 
sk6re t子v. Networked Readiness Index, kter zkouii貞  t王i hlavni krit'ria - 
celkov6 prosttedi pro ICT, piipravenost obyvatel, fIrem a vl五d ICT vyu乞ivat 
a miru vyu乞it tるchto technologii. Tato studie je vypracov言v貞na ji乞着  estm rokem 
a poka乞d6 se v§echny seversk' zem6 umistily v prvni desitce - viz tabulka 5. 
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Tab, 5: Networked R3adiness Index ve vybranfch zemich Tab. 5: Networked R3adiness Index ve v bran ch zemích 
2007 

skóre (v bodech) 
2006 

Dánsko 1.  5,71 3 
Švédsko 2.  5,66 8. 
Singapur 3.  5,60 2. 
Finsko 4.  5,59 5 
Švýcarskc 5.  5,58 9 

Nizozemí 6.  5,54 12 
USA 7.  5,54 1. 
Island 8.  5,50 4. 

Británie 9.  5,45 10.  
Norsko 10. 5,42 13. 

Estonsko 20. 5,02 23. 

Slovinsko 30. 4,41 35.  

Maďarsko 33.  4,33 38. 
Česká rep. 34.  4,28 32. 

Slovensko 41. 4,15 41. 

Polsko 58. 3,69 53. 
Zdroj: World Economic Forum, 2007 Zdroj: World Economic Forum, 2007 

Podle experth Dnsko profituje z toho, 乞  e ji乞  diive si tamni vlda uv6domila 
d貢le乞itost podpory technologii a jejich vlivu na ekonomiku. Kliとov,m prvkem se 
stal daraz na vysokou penetraci § irokopasmov6ho pipojeni a vyu乞iti 
komunikaとnich siti, co乞  v konkr'tni podob6 p王edstavuje roz喜i玉eni poとitaぬ  
a pぎstupnosti internetu pro ddnsk6 dom'cnosti; viz obr. 3b a 3a. Stejnou m6rou 
vak pispるl i d貢raz na vzd6lni, vzkum a vJvoj novch technologii. Zem6 jako 
Svcarsko, Nizozemi a Brit豆nie se dle Networked Readiness Indexi adi rovn窃  do 
prvni destky, do druh6 pat予i je§tる  N6mecko, Rakousko a Estonsko (WEF, 2007). 

Dal§i studie, jeji営  z貞v6ry dokumentuji dominantni postaveni skandin貞vskch 
zemi, piedev首 m Dnska, se objevila na strdnkdch Hospod貞玉skch novin na konci 
dubna 2007. Z豆v6rem studie, na kter6 spolupracovala firma IBM s britskm 
listem The Economist, bylo konstatov'ni, 乞  e zem6 stfedni Evropy se z hlediska 
technologick6 vysp6losti piibliuji elitnim zemm Evropy z豆padni a USA. Severni 
Amerika ziskala 8,6 bodu z 10 mo乞n●ch, z貞padnf Evropa 8 a region, kam spad貞  
Cesk貞  republika 6,1. Kategorii nejlep§ho pそistupu k internetu za pijateln6 ceny 
aominuje LlansKo, nasleGovane UbA a b ve1skem, prlcemz se vychazi pouze 
z 喜  irokop貞smov6ho piipojeni; vyt配en6 pfipojeni se p玉estalo zapoとit'vat (HN, 
27.4. 2007). 

Podle expertů  Dánsko profituje z toho, že již dříve si tamní vláda uvědomila 
důležitost podpory technologií a jejich vlivu na ekonomiku. Klíčovým prvkem se 
stal důraz na vysokou penetraci širokopásmového připojení a využití 
komunikačních sítí, což v konkrétní podobě  představuje rozšíření počítačů  
a přístupnosti internetu pro dánské domácnosti; viz obr. 3b a 3a. Stejnou měrou 
však přispěl i důraz na vzdělání, výzkum a vývoj nových technologií. Zeniě  jako 
Švýcarsko, Nizozemí a Británie se dle Networked Readiness Index řadí rovněž do 
první desítky, do druhé patří ještě  Německo, Rakousko a Estonsko (WEF, 2007). 

Další studie, jejíř, závěry dokumentují dominantní postavení skandinávských 
zemí, především Dánska, se objevila na stránkách Hospodářských novin na konci 
dubna 2007. Závěrem studie, na které spolupracovala firma IBM s britským 
listem The Economist, bylo konstatování, že země  střední Evropy se z hlediska 
technologické vyspělosti přibližují elitním zemím Evropy západní a USA. Severní 
Amerika získala 8,6 bodu z 10 možných, západní Evropa 8 a region, kam spadá 
Česká republika 6,1. Kategorii nejlepšfho přístupu k internetu za přijatelné ceny 
dominuje Dánsko, následované USA a Švédskem, přičemž se vychází pouze 
z širokopásmového připojení; vytáčené připojení se přestalo započítávat (HN, 
27.4. 2007). 
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PHklady pHtomnosti znalostni ekonomiky v Evrop 
Jak ui乞  bylo naznaとeno dtve, je tieba do vるdy a vfzkumu stale vice zapojovat 

i soukrom sektor, a to nejen z auvoGu flnancmcn. irsi OKrufl zamteresovanycn 
instituci davh vzniki'out novm, kreativnim, vzjemnる  se inspirujicim projekt貢m. 
Jednim z d貢kaz& eektivnる  fungujci spoluprdce' niverzitnho a komer亡nho 
prostedi m龍e ht d貞nsk ICT klastr (The Danish ICT Cluster). JednA se 
o unik貞tni soustavu pro vvoj a §ii eni ICT tvotenou vce jak 9000 ICT 
spoleとnostmi, tm6f 100 000 zamもstnanci, 11 univerzitami, .7 vるde伴Jmi parky 
a vice jak 8000 vzkumnky, a to v okruhu 300 km. 

Dansko si dr乞i silnou pozici piedev§m v oblasti vvoje softwaru; podle 
profesora Gerarda Tellise jsou Dnov6 diky sv6 mentalit6 vraznる  zam6王eni na 
funknost a design. Vznamnm piinosem pro tamni vzkumna centra je vysok' 
6roveh vzd6l貞ni, kter' v§ak neni jedinm faktorem vysok6ho stupnる  inovaci 
v t6to zemi. Dle mnoh,ch tvoトi dal喜i d貢le乞it prvek mozaiky d'nsk6ho pokroku 
ochota spolupracovat se z貞kazniky, jejich乞  ndzor貢m a pinim je vるnovana zna亡nA 
pozornost p予i vvoji novch vrobk貢  a technologii. Tellis je piesvるd亡en 
o unikdtnosti d貞nsk6ho trhu, kter umo乞huje mezin'rodnm korporacm 
v kr貞tk6m と  ase otestovat a dov6st produkt do finlni podoby. Od uvedeni nov6ho 
produktu na trh do jeho vzestupu ub6hnou v D'nsku 3,3 roky, kde乞to v N6mecku 
とi Velk6 Brit貞nii je toto obdobi 2-3krdt del誉i. Dhnov jsou zejm ochotnji 
pijimat nov6 produkty a v tomto smyslu jsou flexibilnji oproti americkm と  i 
とinskm z白kaznkm (Invest in Denmark, 2006a). 

Tak6 v oblasti z'bavnho pr貢myslu m龍eme v Dansku nal6zt ukazku siln6ho 
soukromo-veejn'ho spojeni v podobる  spoleとnosti ICEpower. Jednd se o u zkou 
spolupr貞ci v oblasti akustiky a elektro-akustiky mezi firmou Bang & Olufsen 
a Technical University of Denmark. Mezin貞rodn6 uzn白van vJzkum a vzdるl貞vac 
instituce u zce spolupracuji i v oblasti bezdr貞tov'ho spojeni (wireless industry). 
Nap予iklad projekt JADE (Joint Advanced Development Enabling 4G) je projekt 
spolupr貞ce mezi korejskou firmou Samsung a Centrem pro teleinfrastrukturu 
(TelelnFrastruktur) ( CTIF). Hlavnim clem t6to spolupr'ce je podpoiit novinky 
v radiov6m pfistupu pro nast'vajici generaci (4G) pomoci bezdr貞tov6ho spojeni 
(Invest in Denmark, 2006b). 

Dle studie The Global Information Technology Report 2006-2007 (dle GITR) 
与ev rdmci sledovan,ch krit6rii na poli informaとnich a komunika亡nich technologi 
vraznる  zl6pila pozice Estonska, kter se jako jedinh zemる  piistoupiv駈  
k Evropsk6 unii mezi roky 2004-2007 dostala na 乞  ebiiとku Networked Readiness 
Index mezi prvnich dvacet nejuspる§njich zem6. Podle ekonomky WEF 
a spoluautorky studie Irene Mia, Estonsko udivuje svJm razantnim posunem 
vpfed u乞  i z toho d貢vodu, 乞  e se jedna o zemi pom6rnも  malou, kter自  teprve pied 
m6n6 ne乞  20 lety znovu nabyla nez'vislosti (WEF, 2007). Tato zemる  pro§la 
i nepjemnou fzi transformace z centr'lnる  plnovan6 ekonomiky k dne首nimu 
modelu progresivnる  se rozvjejici ekonomiky. Jasn' vize v rhmci ICT umo乞nila 
Estonsku piekonat v t6to oblasti dokonce i st五ty zhpadni Evropy s dlouhodobji 
demokratickou a tr乞ni tradici. Kombinace vedoucho postaveni v oblasti 
elektroniky na jedn6 stranる  a politick vize na stranる  druh6 byla jednm 
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z kritickch faktor貢  estonsk6ho ekonomick6ho r6stu, co乞  vydstilo v piijeti do 
Evropsk6 unie. Premi6r Maart Laar se mezi l6ty 1992・2002 vraznる  zasadil 
o rozvoj ICT v Estonsku. V roce 2000 estonsk parlament schv白lil navrh garance 
internetov6ho pHstupu ka営d6mu obとanovi, jako ka乞d6ho jin6ho 6 stavniho pr貞va. 
V dもsledku tohoto opaten maji lid6 Po cel6 zemi phstup na internet zdarma ze 
stovek veejn,ch p玉istupov,ch mst (viz obr. 3a). Na druhou stranu Soumitra 
Dutta ze vzdもlavac● instituce INSEAD a jeden z koordindtor貢  studie GITR 
pipomna, 乞  e ne v喜e je tak dokonal6. Nap資klad v estonskm podnikatelskm 
prostfedi pievauji mal6 a stfedni firmy, kter6 jsou 6 asto dodavateli 
mezindrodnich firem a samy dostateとn6 neinvestuji do v6dy a vzkumu (WEF, 
2007). Na ni器i miru investic do estonsk6ho R&D upozorhuje v芦e vdaj 
v procentech HDP (0.94 % v roce 2005. viz tabulka 1 v p玉iloze 1). Pro Dorovn貞ni 
uvecime, ze noanota wnoto uKazatele ve sleaovanem roce ZUUb pro Ueskou 
republiku dos貞hla 1,42 % HDP. Co se t とe struktury financov貞ni v'dy a vzkumu 
v Estonsku, jedna 、  etina vdaj貢  poch貞zi ze soukromch zdroj貢  v porovn貞ni 
sjednou polovinou a乞  dv6ma tietinami vjinJch evropskch zemich (v phpadる  
Cesk6 republiky je tato hodnota posledni sledovan6 roky mirnる  nad 50 %, viz 
tabulka 2 v pHloze 2). 

Uvedme je§t6 jeden piklad ze Skandin豆vie, a to finskou firmu Nokia. Ta 
provdi vzkum prostiednictvm Nokia Research Center, kter6 m貞  svd vzkumnd 
centra v nるkolika zemich svるta a zamもstnav白  v nich 20 882 lidi, co乞  piedstavuje 
pibli乞nる  36 % celkov6ho poとtu zam6stnanc貢  firmy. Celkov6 ' hrnn6 nklady na 
v6du a vzkum v Nokui dos貞hly ke konci roku 2005 ji乞  3 825 mili6n貢  eur (Nokia). 

Piklady spolup血ce vysokch 営  kol a firem nad projekty s korne式nm 
vyu乞itm lze pozorovat i v Cesk6 republice. V jihomoravsk6 metropoli, jako乞to 
mもst6 se silnou elektrotechnickou a strojirenskou tradici. funguje a je Dostuun6 
Duaovan v tesne DiizRoSti V ysoieno uceni tecnnlcKeno じ  esKy tecnnologicay parK. 
V tomto arelu se nach'zi na dvる  desitky mezindrodnich i 亡  eskch spole亡nosti, 
kter6 zde maj sy6 administrativni, vzkumn6 a hi-tech v●robni plochy. Sidl zde i 
Jihomoravsk6 inovaとni centrum, kter zaji§tuje provoz tzv. inkub貞tor6 slou乞icich 
k zajigt6ni podpory nadjnm zaとinajcim projekt貢m a firmAm. 

Z貞vるr 
Z hlediska naplhov貞ni tiiprocentniho tempa r6stu HDP jako jednoho z cl貢  

Lisabonsk6 strategie se Evropskd unie jako celek v roce 2006 tomuto p玉edsevzeti 
ptibl 乞ila. Hranici tii procent investic ria vzkum vvoj a HDP se podailo 
pekroとit pouze S v6dsku a Finsku, tomuto limitu se bl露i Nるmecko. D豆nsko 
a Rakousko. Jednou z charakteristik konkurenceschopn6 a na znalostech 
zalo乞en6 ekonomiky je roz§ifeni p汽stupu domdcnosti k internetu, v と  em乞  vynika 
Nizozemi, Ddnsko a S v6dsko. Ptistup k internetu vJraznる  ovlivhuje imra 
penetrace. § irokophsmov6ho pfipojenf, kter貞  je vysok貞  v Dansku, Nizozemi 
a Finsku. Z komplexnho hlediska cile Lisabonsk6 strategie nejl6pe naplhuje 
Dnsko, Finsko a き  v6dsko. Na opan6m konci 乞  ebfi亡ku jsou naopak Polsko:A Itlie 
I難麟難  

a Recko. 
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Akoli se v r貞mc二  v e uveden,ch charakteristik vyskytuji velk6 rozdly mezi 
jednotlivタmi と  lenskmi zem6mi, lze z pohledu znalostni ekonomiky vypozorovat 
rozd6leni na progresivni seversk zem6 a zaost白vajici jih. Specifickou skupinu 
tvo五  zem6, kter6 k EU pfistoupily v roce 2004, a z nich乞  pouta velkou pozornost 
Estonsko. Pro rychlej§i ekonomick r貢st zalo乞enJ na' rozvoji ICT jsou bezesporu 
kritick6 dv6 oblasti; prvni z nich je podpora v6dy a vJzkumu, a to nejen finan亡ni, 
nbr乞  i politickd ve smyslu vytv豆 eni vhodn●ch podminek pro 営  ir誉i spolupraci 
mezi vるdeckmi centry a firemnm sektorem; druhou oblast, kterdAvoii ramec 
pro 丘  sp6§n' fungovani oblasti prvni, je rychlost a kvalita reformy penzi 
a socilniho syst6mu na n貞rodni 6 rovni. Reforma m龍e bt impulsem pro firmy 
a podnikatelskou sfru k tornu, aby se vice anga乞ovaly v oblasti R&D. Ni乞瓢  
odvody na penze mohou podpoit nejen innost soukrom6ho sektoru na poli 
vzkumu, ale vedly by i k zpru乞n6ni trhu pr貞ce, a tim k vy蕊i zamstnanosti jako 
jednoho z dal豆 ch kl とovJch cl貢  Lisabonsk6 strategie. 

Maji-li zem' Evropsk6 unie st貞le zjem na rychlejim ekonomick6m r貢stu 
a pota乞mo na vy諮i konkurenceschopnosti pfi doh貞nni ekonomiky Spojen了ch 
st貞t貢, nezbv貞  ne乞  si uv6domit determinanty novodob6ho r貢stu hospod証stvi a 
tmto と  initel丘m vるnovat ndle乞itou pozornost. . 

V"sledkv uveden' v oj'isvvku Isou souddsti v'zkumn'ho zdm'ru VZ 
Z1bt4どIU4,ルeska eんonomta UProcesectz rntegrace a gtooailzace a vツUり  

agrrnho sektoru a sektoru slueb v novch podmnkdch evropskho 
integrovanho 	trhu二 	tmatickho 	okruhu 	01 	" Makroekonomic屈  
α mikroekonomickd vkonnost esk ekonomi如  a hospod んho-politickd opateni 
vl み（うR v podmiikdch evropskho integrovanho trhu" realizovan'ho za 
βnczndnipoゆory ze mtnch prostedkd prostednictvim MSMT. 
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