
Abstrakt 

Tato práce zkoumá vliv strukturální politiky na konkurenceschopnost.  

Úvodní část je zaměřena na nezbytná teoretická východiska, nejprve se věnuje pojmu 

konkurenceschopnost ekonomiky. Tato práce využívá poznatky institucí dlouhodobě se zabývajících 

globální konkurenceschopností (Světová banka, Mezinárodní institut pro rozvoj managementu, 

Světové ekonomické fórum) k sestavení souhrnného indexu konkurenceschopnosti. Druhá část 

teoretické sekce je zaměřena na strukturální politiku a strukturální ekonomii. Na historické aspekty 

strukturální ekonomie navazuje část věnující se podrobně přístupu SCP (Struktura-chování-výkon), 

který je pro strukturální ekonomii a politiku klíčovým paradigmatem. 

Druhá část práce analyzuje vliv strukturální politiky na konkurenceschopnost. K analýze používá 

souhrnný index konkurenceschopnosti a dílčí analýzy struktury z různých úhlů pohledu a za pomoci 

různých strukturálních charakteristik. Analyzovanými oblastmi jsou sektorová struktura ekonomiky, 

vzdělání, věda a výzkum a průmysl s důrazem na zpracovatelský průmysl. Analýza je provedena pro 

velký počet světových ekonomik.  

Na základě vztahů mezi strukturou a indexem konkurenceschopnosti, se zohledněním teoretických 

východisek jsou vyvozeny doporučení pro tvůrce strukturální politiky. Tato doporučení jsou uvedena 

na konci dílčích analýz a také shrnuta a rozvedena ve třetí, závěrečné části práce. 

Abstract  

This paper aims to analysis of industrial policy and its influence on global competitiveness. 

Opening part is focused on necessary theoretical basis. First of all it deals with conception of Global 

Competitiveness. There is total index of competitiveness in this paper; it is based on world famous 

institution that deals with competitiveness in a long term (World Bank, International Institute for 

Management Development, World Economic Forum). Second part of theoretical chapter is focused on 

Industrial Policy and Industrial Economics. Historical aspects are mentioned but a main part is deals 

with SCP (Structure-Conduct-Performance) paradigm, which is crucial approach in Industrial 

Economics. 

Second part of this paper analyzes influence of Industrial Policy to global competitiveness. Total index 

of competitiveness is used in analysis. There are four points of view on Structure of Economies in this 

paper, from which are analysis taken. They are: Sector Structure of Economy, Education, Research 

and Development, and Industry, mainly manufacturing. Large scale of economies is analyzed.  

Policy makers recommendations results from analysis taken. Recommendations are at the end of 

partial analysis and they are summarized and elaborated in third part of the paper. 
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ÚVOD 

Česká republika od počátku své ekonomické transformace ušla dlouhou cestu. 

Cesta transformace končí a na ní navazuje cesta k nelehkému cíli: stát se vysoce 

konkurenceschopnou ekonomikou, jejíž obyvatelé budou žít v blahobytu a míru. 

Dosažení tohoto ušlechtilého cíle je však značně obtížné. Na pomyslné cestě 

k tomuto cíli se ekonomika střetává s ostatními ekonomikami. Moderní 

technologie jsou pro globální svět dneška charakteristické. Rychlost inovačního 

procesu ve vyspělých ekonomikách mění procházku k vysněnému cíli ve zběsilý 

závod, ve kterém je konkurenceschopnost jedním z atributů úspěchu. 

Cílem této práce je poskytnout odpovědi na tyto otázky: Jaké jsou předpoklady 

konkurenceschopnosti hospodářství? Jakým způsobem lze tyto předpoklady 

ovlivňovat? Pro jejich zodpovězení byla zvolena následující struktura práce: 

V první, teoretické části jsou postupně představeny pojmy konkurenceschopnost a 

strukturální politika. Pojem konkurenceschopnost země je široký a jeho vnímání, 

stejně tak jako přístupy k měření se liší; proto je při jeho vymezení použito 

několika přístupů. K vysvětlení pojmu strukturální politika je použito jak 

historického rámce, tak i současných ekonomicko-teoretických poznatků.  

Druhá, analytická část hodnotí strukturu hospodářství z různých úhlů pohledu. 

Hodnocení spočívá v popisu struktury z daného aspektu a následném zjišťování 

vztahu mezi strukturou a konkurenceschopností. Tento typ analýzy je proveden 

z hlediska sektorové struktury hospodářství, vzdělání, vědecko-výzkumné činnosti 

a struktury průmyslu. V jednotlivých částech je zjišťován vztah mezi strukturou a 

konkurenceschopností a v závislosti na něm jsou nastíněny možnosti jejich 

ovlivnění (struktury a konkurenceschopnosti). Metody pro analýzu vztahu mezi 

strukturou a konkurenceschopností jsou uvedeny v jednotlivých subkapitolách 

analytické části. 

Třetí část sumarizuje dílčí poznatky a doporučení pro tvůrce strukturální politiky a 

zasazuje je do širšího kontextu.  

Současný stav zkoumání vlivu strukturální politiky na konkurenceschopnost je 

podle mého názoru v relativně pokročilém stádiu, přesto bych rád poznání v tomto 

směru obohatil i prostřednictvím zvoleného přístupu. Tato práce není zaměřena 
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primárně na žádnou ekonomiku, zkoumá různé ekonomiky světa, snaží se oprostit 

od jednotlivých národních specifik a pro analýzu volí maximálně komparovatelná 

data. Uspořádání dat o struktuře ekonomiky a stádiu konkurenceschopnosti 

umožňuje nejen poznání současného stavu českého hospodářství, ale také 

porovnání s ostatními ekonomikami.  

Pokud tedy zachováme kontext původní metafory, a představíme si tvůrce 

strukturální politiky jako závodníka a ekonomickou strukturu jako automobil, jsou 

tato práce a doporučení v ní obsažená jednou ze složek technického týmu 

závodníka. Nezbývá mi víc, než popřát šťastnou cestu při pročítání následujících 

stran. 
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1 KONKURENCESCHOPNOST A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA  

V úvodu je nastíněna struktura práce. První kapitola shrnuje teoretická 

východiska; nejprve se zaměřuje na konkurenceschopnost a poté na strukturální 

politiku. Téma práce zní „strukturální politika jako nástroj zvyšování 

konkurenceschopnosti země“, propojení těchto dvou kategorií 

(konkurenceschopnosti a strukturální politiky) je obsaženo až v druhé části.  

1.1 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost země vyjadřuje její potenciál dlouhodobě dosahovat 

zvyšování blahobytu svých obyvatel. Již samotná kvantifikace míry 

společenského blahobytu je velice obtížná a existuje mnoho odlišných metod, 

proto je předpoklad existence různých přístupů k měření konkurenceschopnosti 

zcela oprávněný. V této kapitole jsou zmíněny přístupy ke sledování 

konkurenceschopnosti a jejímu měření.  

1.1.1 SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM 

Světové ekonomické fórum (WEF) je nezávislá mezinárodní nezisková 

organizace, jejíž členové poprvé zasedali v roce 1971 ve švýcarském Davosu. Dle 

oficiálních webových stránek organizace1 se vize zakladatele Klause Schwaba, 

německého profesora obchodní politiky na University of Geneva, postupně 

formovala a pod vlivem událostí v roce 19732 se do popředí dostaly ekonomické a 

sociální otázky na úkor otázek řešících zkvalitňování manažerů evropských firem 

po vzoru amerických. V roce 1987 došlo k přejmenování z původního Evropského 

Manažerského Fóra na Světové Ekonomické Fórum. WEF se zavázalo přispět ke 

zlepšení současného stavu světa zapojením veřejného i soukromého sektoru do 

utváření a koordinace světové, regionální a strukturální agendy.  

Global Competitiveness Network (GCN) je odnož WEF, která se pomocí svých 

studií snaží odhalovat překážky růstu a tím podpořit rozvoj vhodných strategií pro 

dosažení udržitelného růstu. Publikace vydané GCN lze rozčlenit do 3 skupin, a to 

na publikace globálního charakteru, dále publikace zaměřené na určitý region a do 

třetí skupiny patří tematické publikace3.  

                                                 
1 http://www.weforum.org/en/about 
2 Rozpad Bretonwoodského měnového systému; Ramadánová válka v Izraeli 
3 Například The Global Informational Technology Report. 
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Vlajkovou lodí GCN je The Global Competitiveness Report (GCR). Tato ročenka 

konkurenceschopnosti je vydávána již od roku 1979. Metodologie sledování a 

kvantifikace konkurenceschopnosti se postupem času vyvíjela a s novými 

poznatky o faktorech působících na konkurenceschopnost a ekonomický růst se 

objevovaly i nové indexy pro jejich měření. V současné době je 

nejkomplexnějším indexem v této zprávě index globální konkurenceschopnosti 

(GCI), který je používán od roku 2004. 

Index globální konkurenceschopnosti 

GCI je komplexní index, který bere v úvahu makroekonomické i 

mikroekonomické předpoklady pro celkovou konkurenceschopnost země.  

Profesor Xavier Sala-i-Martin píše v ročence WEF: „Konkurenceschopnost je 

množinou institucí, politik a faktorů určujících úroveň produktivity země.“ (Sala-i-

Martin, 2007) Produktivita je předpokladem pro udržitelnou úroveň prosperity. 

Produktivita určuje také míru návratnosti investic v ekonomice, a protože 

investice jsou základním zdrojem ekonomického růstu, mohou 

konkurenceschopné země dosahovat vyššího růstu ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu. 

Pro výpočet GCI jsou použita tvrdá i měkká data, hodnoty tvrdých dat jsou 

normalizovány pro stupnici 1 až 7. Index GCI nabývá hodnot od 1 do 7 s tím, že 

vyšší hodnota představuje vyšší konkurenceschopnost. Pro výpočet GCI je 

sledováno 12 oblastí, tzv. pilířů konkurenceschopnosti: 

1) Instituce. 
2) Infrastruktura. 
3) Makroekonomická stabilita. 
4) Zdraví a základní vzdělávání. 
5) Vyšší vzdělávání a školení. 
6) Kvalitní zboží a efektivita trhu. 
7) Efektivita trhu práce. 
8) Sofistikovanost finančních trhů. 
9) Technologická připravenost. 
10) Velikost trhu. 
11) Sofistikovanost podniků. 
12) Inovace. 

Těchto 12 pilířů je rozčleněno do 3 skupin. První skupina (1-4) představuje 

základní předpoklady, ve druhé skupině pilířů (5-10) jsou oblasti, které přispívají 

ke zvyšování efektivity, třetí skupina (11-12) postihuje inovační potenciál země. 
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Jednotlivé skupiny pilířů představují subindexy GCI. Sledované země se 

nacházejí na odlišných fázích vývoje, jednotlivé fáze jsou popsány v následujícím 

textu. 

V první fázi se jedná o ekonomiku výrobních faktorů, jejíž zdroj 

konkurenceschopnosti spočívá v zásobách výrobních faktorů. Ekonomika je 

charakterizována především gramotnou pracovní silou a zásobami přírodních 

zdrojů. Firmy si mezi sebou konkurují na bázi nízké ceny, prodávají základní 

produkty a komodity a jejich nízká efektivita se odráží v nízkých mzdách. Udržení 

konkurenceschopnosti v této fázi vývoje závisí především na dobře fungujících 

institucích (pilíř 1), přiměřené infrastruktuře (pilíř 2), stabilním 

makroekonomickém prostředí (pilíř 3), a na zdravé a gramotné pracovní síle 

(pilíř 4). 

Druhá fáze – fáze efektivity - je charakteristická růstem mezd, zkvalitněním 

produkce a zvýšením efektivity výrob. Ekonomika nacházející se ve fázi 

efektivity si zajistí svou konkurenceschopnost především pomocí vzdělanější 

pracovní síly (pilíř 5), kvalitou zboží a efektivními trhy (pilíř 6), dobře fungujícím 

trhem práce (pilíř 7), sofistikovaným finančním trhem (pilíř 8), schopností 

využívat nové technologie (pilíř 9) a také velikostí domácího a zahraničního trhu 

(pilíř 10). 

Při přechodu ekonomiky do třetí fáze - fáze inovací -  je schopnost zajistit trvale 

vysoké mzdy a s nimi spojené vysoké životní standardy závislá především na 

schopnosti konkurovat prostřednictvím jedinečných produktů (pilíř 12) a ty 

produkovat a distribuovat vysoce sofistikovanými způsoby (pilíř 11). 

Jednotlivé pilíře jsou důležité pro všechny sledované země, ale jejich efekt na 

konkurenceschopnost se liší v závislosti na vývojové fázi země, proto je 

jednotlivým subindexům GCI přiřazována různá váha. Tab. 1.1 zachycuje váhu 

subindexů pro jednotlivé fáze vývoje. Tyto váhy byly propočteny na základě 

regrese HDP pro všechny sledované země za minulá období a výsledky s nejvyšší 

pravděpodobností byly zaokrouhleny. 
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Tab. 1.1 Rozdělení vah tří hlavních skupin pilířů pro jednotlivé fáze vývoje 

Skupina pilířů Fáze výrobních faktorů (%) Fáze efektivity (%) Fáze inovací (%) 

základní předpoklady 60 40 20 

zvyšování efektivity 35 50 50 

inovační faktory 5 10 30 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě GCR 2007 - 2008 

Do jednotlivých fází se ekonomiky rozdělují pomocí HDP na obyvatele 

vyjádřeného v USD a pomocí podílu exportu prvotních surovin na celkovém 

exportu země. Ukazatel HDP nahrazuje průměrnou mzdu, o které jsou údaje 

v řadě zemí nedostupné. Ukazatel podílu exportu odráží stupeň závislosti 

ekonomického růstu na zásobě výrobních faktorů. Rozdělení do jednotlivých fází 

vývoje na základě HDP na obyvatele v USD zobrazuje tab. 1.2. 

Tab. 1.2 Hranice příjmů pro zařazení do fází ekonomického vývoje 

Fáze ekonomického vývoje HDP/obyv. v USD 
Fáze 1: výrobních faktorů < 2 000 
Přechodná fáze z fáze 1 do fáze 2 2 000 – 3 000 
Fáze 2: efektivity 3 000 – 9 000 
Přechodná fáze z fáze 2 do fáze 3 9 000 – 17 000 
Fáze 3: inovací > 17 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě GCR 2007 - 2008 

Index GCI v ročence pro léta 2007 – 2008 hodnotí 131 zemí. Přiřazením různých 

vah různým skupinám pilířů pro jednotlivé vývojové fáze dochází k snížení 

rozptylu celkových výsledků. Disagregace na jednotlivé pilíře umožňuje lépe 

odhalit slabé a silné stránky konkurenceschopnosti pro jednotlivé ekonomiky. 

Index podnikové konkurenceschopnosti 

Druhým indexem konkurenceschopnosti použitým ve zprávě GCR je index 

podnikové konkurenceschopnosti (BCI). Tento index je zaměřen především na 

mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost je 

základní oporou prosperity. Autoři tohoto konceptu měření konkurenceschopnosti 

připomínají, že na světovou ekonomiku mnoho subjektů i v současné době nahlíží 

jako na „hru s nulovým součtem“ a tento výklad používají (ony subjekty) pro 

ospravedlnění určitých zásahů, především pro znehodnocení měny a mzdové 

stropy4. Levné exporty způsobené podhodnocenou měnou, ani nízké mzdy 

nevedou k prosperitě. Na světovou ekonomiku je tedy třeba nahlížet jako na „hru 
                                                 
4 Podrobněji viz (Porter, 2007) 
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s nenulovým součtem“. Prosperita je určována produktivitou ekonomiky, která je 

měřena jako hodnota zboží a služeb vyprodukovaných jednotkou pracovní síly, 

kapitálu a přírodních zdrojů.  

Produktivita tedy záleží nejen na hodnotě výrobků a služeb, za kterou jsou 

vyžadovány na světových trzích, ale i na efektivitě jejich produkce5. Autoři také 

připomínají, že v globálním světě se sníženou možností chránit domácí trhy rostou 

náklady nízké produktivity6. Centrem zájmu by tedy mělo být vytváření 

podmínek, ve kterých podnikatelé a jejich zaměstnanci budou mít prostor pro 

zušlechťování své produktivity.  

Produktivita ekonomiky je tvořena dvěma složkami a to produktivitou pracujících 

a také proporcí mezi práceschopným a pracujícím obyvatelstvem. V této 

souvislosti autoři poukazují na situaci v evropských zemích, ve kterých se daří 

dosahovat vysoké produktivity práce, avšak celková produktivita ekonomiky je 

snížena nezaměstnaností, nebo předčasným odchodem z trhu práce. Proces, 

pomocí kterého se ekonomika zlepšuje, je dán synergií řady oblastí, vytvářejících 

konkurenceschopné prostředí a jejich stav slouží také jako zprostředkující 

ukazatel konkurenceschopnosti. Těmito oblastmi jsou: 

Export – slouží jako odbytiště konkurenceschopných produktů za 
hranicí domácí poptávky. 

Import – slouží jako zdroj produktů a služeb, které v domácí 
ekonomice nelze vyprodukovat efektivně. 

Domácí investice – jsou klíčové zejména pro zlepšování domácí infrastruktury. 
Příchozí PZI  – slouží jako příliv kapitálu, technologií, dovedností, ale také 

umožňují přístup na nové trhy a vytváří konkurenci. 
Odchozí PZI – prohlubují mezinárodní růst domácích společností. 
Inovace – pohánějí růst produktivity.  

Makroekonomické, politické, právní a sociální prostředí mohou přispět zvýšení 

konkurenceschopnosti, avšak samy o sobě ji nezvyšují. Stejně tak přírodní zdroje 

a geografická poloha mohou konkurenceschopnost podpořit, avšak nejdůležitější 

je v tomto konceptu konkurenceschopnosti mikroekonomické prostředí. 

Index BCI je složen ze dvou částí, první hodnotí chování a strategii firem, druhá 

část hodnotí podnikatelské prostředí země jako celek. Hodnota BCI nabývá 

                                                 
5 Pokud země konkuruje na světových trzích levnými výrobky, nemusí to být vždy znamení 
vysoké produktivity. Nízká cena výrobků může být důsledkem levné pracovní síly a ne efektivní 
produkce. 
6 V případě provázanosti ekonomik jsou ztráty spojené s neefektivními výrobami vyšší. 
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hodnot od 1 do 127, přičemž 1 představuje nejlepší výsledek. Převážnou část dat 

tvoří výsledky dotazníků, na které odpovídalo 11 127 respondentů ze 127 zemí 

světa. 

1.1.2 MEZINÁRODNÍ INSTITUT PRO ROZVOJ MANAGEMENTU 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu (IMD) je prestižní podnikatelská 

škola ve švýcarském Lausanne, která vznikla v roce 1990 sloučením dvou na sobě 

nezávislých škol zřízených firmami Nestlé a Alcan Aluminium; historie jejich 

působnosti sahá až do 50. let 20. století. Mezi aktivity školy patří také rozsáhlá 

výzkumná činnost.  

Jedním z výzkumných center IMD je Centrum světové konkurenceschopnosti 

(WCC), které zpracovává Ročenku světové konkurenceschopnosti (WCY) už od 

roku 1989. Ve WCY je hodnoceno 55 zemí a to na základě 323 kritérií.  

Pro vyjádření konkurenceschopnosti je v WCY použito 4 základních faktorů 

konkurenceschopnosti, které jsou dále rozloženy do 20 subfaktorů: 

Ekonomická výkonnost: 

• domácí ekonomika, 
• mezinárodní obchod, 
• mezinárodní investice, 
• zaměstnanost, 
• ceny. 

Efektivnost vlády: 

• veřejné finance, 
• fiskální politika, 
• instituce, 
• legislativa, 
• sociální rámec. 

Efektivnost podniků: 

• produktivita, 
• pracovní trh, 
• finance, 
• kvalita managementu, 
• přístupy a hodnoty. 

Infrastruktura: 

• základní infrastruktura, 
• technická infrastruktura, 
• vědní infrastruktura, 
• zdraví a prostředí, 
• vzdělání.
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Každý ze subfaktorů má stejnou – pětiprocentní váhu, i když počet kritérií 

v jednotlivých oblastech je odlišný. Na rozdíl od GCR není ve WCY zohledněna 

odlišná fáze vývoje ekonomiky (co se výpočtu konkurenceschopnosti týče). 

V celkovém hodnocení má nejkonkurenceschopnější ekonomika 100 bodů a 

nejslabší 0 bodů. Při hodnocení celkového pořadí není zahrnuto všech 323 kritérií, 

protože 77 z nich poskytuje dokreslující informace7, ze zbylých 246 kritérií je 119 

zjišťováno na základě dotazování expertů vysokého a středního managementu 

dané země (celkem 3 700 respondentů) a zbylých 127 kritérií poskytují 

mezinárodní, národní a regionální statistické subjekty. Tvrdá data jsou zpracována 

na základě principu směrodatné odchylky v rámci sledovaných ekonomik a po 

standardizaci hodnot jsou připravena k seřazení a k agregaci pro celkový výsledek 

(IMD, 2007). Ve WCY je sestaven nejen celkový žebříček všech 55 zemí, ale i 

jednotlivé žebříčky pro makroregiony a také pro země s obyvatelstvem nad a pod 

20 milionů obyvatel. Přínosem WCY je možnost časového porovnání, kdykoli 

během 18 let publikování ročenky došlo k podstatné změně metodologie, byla 

data za předchozích 5 let přepočtena podle nové metodologie.8  

  

                                                 
7 Jedná se například o počet obyvatel mladších 15 let. 
8 V některých případech nová metodologie ovlivnila výsledné pořadí ekonomik. 
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1.1.3 SVĚTOVÁ BANKA  

Světová banka (WB) je tvořena dvěma institucemi, IBRD a IDA. Jejím primárním 

cílem je redukce světové chudoby a zvyšování životních standardů. Tento nelehký 

úkol je závislý na dokonalém poznání situace ve světě, a proto se WB zabývá 

velkým počtem projektů, z nichž některé na první pohled s jejím primárním cílem 

nesouvisí.  

Projekt, který od roku 2004 poskytuje ucelený náhled na jednoduchost podnikání 

ve 178 sledovaných zemích, se jmenuje Doing Business. Tento koncept spatřuje 

primární zdroj konkurenceschopnosti ve zdravém podnikatelském prostředí, které 

je reprezentováno následujícími oblastmi9:  

• vznik firmy (Starting a Business) 
• vypořádání se s licencemi (Dealing with Licences) 
• zaměstnávání (Employing Workers) 
• registrace nemovitostí (Registering Property) 
• úvěrová dostupnost (Getting Credit) 
• ochrana investorů (Protecting Investors) 
• daňová náročnost (Paying Taxes) 
• import a export (Trading Across Borders) 
• vynutitelnost smluv (Enforcing Contracts) 
• úpadek firmy (Closing a Business).  

V každé oblasti je několik ukazatelů, kterými se poměřují jednotlivé země. 

Například v oblasti založení a vzniku firmy se sleduje počet procedur, potřebná 

doba, náklady spojené se vznikem (jako procento z hrubého národního příjmu na 

obyvatele) a minimální výše základního jmění. Princip hodnocení spočívá 

v hypotetickém založení firmy se stejnými předpoklady ve všech zemích. 

Obdobný princip je použit i při hodnocení v dalších oblastech. Celkový výsledek 

je představován výsledným pořadím, výsledky dílčích částí jsou reprezentovány 

konkrétní hodnotou (např.: počet úkonů nutných k založení firmy). 

  

                                                 
9 Zpráva o jednoduchosti podnikání pro rok 2009 by měla být doplněna o oblasti infrastruktury a 
transparentnosti. 
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1.2 Strukturální ekonomie a politika 

Předchozí kapitola poskytuje teoretická východiska v oblasti 

konkurenceschopnosti. Tato kapitola je zaměřena na teorii strukturální ekonomie 

a strukturální politiky.  

1.2.1 HISTORIE 

Při snaze o vymezení pojmu strukturální politika je podstatné zohlednit historické 

a ideologické aspekty ekonomického vývoje do 21. století. Ortodoxní přístup 

k ekonomii spatřuje v síle trhu dokonalý element, který je schopen nastolit 

rovnováhu za všech okolností.  

Tento výklad byl bez výrazných pochyb přijímán a uplatňován od dob Adama 

Smithe. V souvislosti s tímto vnímáním ekonomické reality bylo také vnímání 

úlohy státu či panovníka, který nemá usilovat o regulaci ekonomických činností a 

má v rámci svobodné společnosti vytvořit prostředí, ve kterém by mohla tržní 

rovnováhu nastolovat neviditelná ruka trhu.  

Pod vlivem Světové hospodářské krize, tedy od 30. let 20. století, došlo k otřesu 

tehdejších ekonomických teorií a vytvořil se prostor pro zcela nové přístupy. John 

Maynard Keynes, který je označován jako otec moderní hospodářské politiky, 

zpracoval teorii efektivní poptávky. Jeho přístup předpokládá, že v období recese 

nevyužívá ekonomika na plno své výrobní faktory, což vytváří prostor pro 

intervenci státu v podobě stimulace agregátní poptávky.  

Role státu v ekonomice tak podstatně změnila svůj charakter; revoluční názory 

vedly k upuštění od vyrovnaných státních rozpočtů. Od konce 30. let 20. století se 

objevuje trend zvyšování vládních výdajů bez zajištění dostatečných příjmů, což 

se postupem času projevilo v rozsáhlých státních dluzích, ale především 

v nežádoucím růstu inflace10. Poté, co se ukázal keynesiánský přístup jako 

dlouhodobě neudržitelný, došlo k dalšímu posunu v ekonomických teoriích, 

z nichž velký význam pro tvorbu hospodářských politik jednotlivých států měly 

především tyto: neoklasická syntéza, monetarismus, teorie racionálních očekávání 

a neoklasická teorie racionálních očekávání, teorie veřejné volby. Účelem tohoto 

stručného a neúplného historického přehledu je objasnit proč se rozsah úlohy státu 

                                                 
10 V dobách po velké hospodářské krizi byl prioritní cíl vysoká zaměstnanost a další ze základních 
hospodářsko-politických cílů – nízká a stabilní míra inflace – byl odsunut do pozadí.  
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v ekonomice země postupem času vyvíjel, a že ekonomická teorie reaguje na 

reálnou situaci doby.  

1.2.2 SCP PŘÍSTUP 

Strukturální politika je součástí hospodářské politiky státu a její pojetí se 

postupem času a pod vlivem různých ekonomických škol značně měnilo. Paul R. 

Ferguson v předmluvě ke své knize zmiňuje, že profesoři University of Lancaster 

byli v 70. letech tolik přesvědčeni o úloze trhu a skeptičtí k přístupu „Struktura- 

chování-výkon“ (SCP), že kurzy strukturální politiky byly poněkud kacířské. 

(Ferguson, 1988) Samotné pojetí strukturální politiky, nebo lépe řečeno 

strukturální ekonomie, je odvislé od postoje k státním intervencím.  

Strukturální ekonomie vychází z přístupu SCP, který vysvětluje Paul R. Ferguson 

ve výše zmíněné knize. Přístup SCP je založen převážně na neoklasické teorii a je 

základem pro další studie strukturální ekonomie. Přístup struktura-chování-výkon 

předpokládá příčinné vztahy mezi strukturou trhu, tím, jakým způsobem se firmy 

na daném trhu chovají a jaké jsou jejich výkony.  

Přístup SCP vysvětluje strukturu jako souhrn důležitých charakteristik 

jednotlivých trhů, odvětví nebo dokonce sektorů v hospodářství. Struktura  

popisuje prostředí, ve kterém jednotlivé firmy na daném trhu operují, počet a 

velikost firem, kupní sílu zákazníků, bariéry vstupu a výstupu z trhu, možnost 

diferenciace produktu, velikost a vývojové trendy trhu.  

V oblasti chování se přístup SCP zaměřuje na jednání firem dané struktury. 

Zkoumá, jakým způsobem firmy stanovují ceny a objem produkce, zda nezávisle, 

nebo na základě dohod s ostatními firmami, jakým způsobem firmy inzerují, kolik 

prostředků vynakládají do oblasti výzkumu. Sledování zmíněných a dalších 

faktorů v oblasti chování firem je nesmírně náročné, pokud hovoříme o přesné 

kvantifikaci tak i takřka nemožné, protože potřebná data jsou strategického 

charakteru a interní informace firem nejsou běžně dostupné.  

Oblast výkonnosti firem je zaměřena především na to, zda firmy podporují 

celospolečenský blahobyt a to především uspokojováním potřeb spotřebitelů, 

efektivním využitím výrobních faktorů11. Základními kategoriemi v oblasti 

                                                 
11 Pokud firmy ve své výrobě optimálně kombinují využití výrobních faktorů, nedochází 
k „špatné“ alokaci zdrojů a tím pádem je podpořen celospolečenský blahobyt. 
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výkonnosti firem jsou ceny, náklady a zisky a jejich celkový vliv na ekonomickou 

efektivnost. 

Nezbytné je správné chápání vazeb mezi jednotlivými oblastmi. Původní 

myšlenka, kterou formuloval Mason (1939) byla, že výkon firem je určen jejich 

chováním, které je determinováno strukturou trhu. Předpokládejme trh, jehož 

struktura je charakterizována velkým počtem malých firem, produkujících 

homogenní produkt, všechny subjekty trhu jsou dokonale informovány, 

preference spotřebitelů se v čase nemění a bariéry vstupu a výstupu z a do odvětví 

neexistují. Velký počet malých firem povede k tomu, že firmy budou rozhodovat 

o ceně a vyrobeném množství individuálně a ne na základě kartelových dohod, a 

tak se cena bude rovnat mezním nákladům. Efektivní výroba povede k optimální 

alokaci zdrojů, a tak v předpokládané dokonale konkurenční struktuře trhu bude 

výkonnost firem podporovat celospolečenský blahobyt. Empiricky vztahy mezi 

strukturou a výkonností otestoval Bain (1951)12 a zobecnil tak závěry Masona na 

model S-P, struktura-výkon, který se po dlouhou dobu stal používaným modelem 

pro strukturální ekonomii. 

A tak se staly jednotlivé tržní struktury určující pro výkon firem na daném trhu, či 

v daném odvětví. Čím více se struktura trhu blížila dokonalé konkurenci, tím 

vyšší byl předpokládaný výkon firem a přínos pro společnost. Naopak u 

nedokonale konkurenčních struktur, jako jsou monopoly, oligopoly a 

monopolistická konkurence byla předpokládána alokační neefektivnost13. V této 

souvislosti se začaly používat různé ukazatele sloužící k popisu struktury trhu.  

Podle Fergusona jsou nejrozšířenějšími ukazateli sledující strukturu trhu ukazatele 

tržní koncentrace (podrobněji o tržní koncentraci a různých metodách jejího 

měření pojednávjí Curry a George ve svém článku Industrial Concentration: A 

Survey) 

Návrat k modelu SCP a pokusy o jeho další rozpracování byly podníceny 

především kritikou předpokladu exogenní povahy podoby tržní struktury. 

V modelu SCP byly zkoumány vztahy mezi jednotlivými oblastmi a původní, 

výše zmíněné jednostranné vnímání kauzality, bylo rozšířeno o zpětné vazby 

výkonu na chování, výkonu na strukturu a chování na strukturu.  
                                                 
12 Bain netestoval chování firem vzhledem k nemožné kvantifikaci. 
13 A to i v případech, kdy monopol byl produkčně efektivní. 
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Příkladem může být vnímání oligopolu modelem SP a modelem SCP. V modelu 

SP je oligopolní struktura trhu určující pro neefektivní výkonnost trhu, pomocí 

strukturálních ukazatelů model odhaduje míru ztráty výstupu v důsledku 

neoptimální tržní struktury. V modelu SCP je bráno v úvahu chování firem a do 

hry vstupuje varianta, že jedna z firem se snaží získat co největší podíl na trhu a 

strategie, pomocí které se toho snaží dosáhnout, spočívá ve snižování ceny14. Toto 

chování firmy snižuje alokační neefektivnost, zlepšuje výkonnost trhu a také 

ovlivňuje strukturu trhu. Výkonnější trh ovlivňuje zpětně chování firem a také 

strukturu trhu. Nejsilnější vazby však jsou i v tomto rozšířeném SCP modelu ve 

směru struktura-chování-výkon.   

Při představení jednotlivých oblastní přístupu SCP (výše v textu) je uvedena celá 

řada kritérií ovlivňujících systém. Vysoký počet kritérií, jejich často 

nejednoznačný dopad a ve většině případů obtížná kvantifikovatelnost jsou živnou 

půdou pro kritiku tohoto modelu. Jak uvádí Kliková a Kotlán (2003) v HP jedná 

se spíše o soubor kritérií než o ucelenou ekonomickou teorii. 

1.2.3 ROZDÍL MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 

V předchozím textu byl rozebrán základní přístup strukturální ekonomie, který je 

podkladem pro vytváření strukturální politiky. Praktická hospodářská politika, 

tedy ta část hospodářské politiky, kterou vnímáme jako reálné zásahy tvůrců 

hospodářské politiky do hospodářství, ovlivňuje a také je zpětně ovlivněna 

ekonomickou teorií a politicko-ekonomickým vývojem země. Strukturální politika 

jako součást hospodářské politiky má obdobné vazby. Její vztah k teorii 

strukturální ekonomie a zároveň ke skutečnému stavu hospodářství je důležitý pro 

pochopení jejího charakteru. Ferguson (1988, str. 101) zdůrazňuje, že nikde není 

větší rozdíl mezi striktně (meticulously-derived) odvozenou teorií a volně (loosely-

derived) stanovenými politickými recepty než na poli strukturální politiky. Své 

tvrzení podkládá faktem, že debata ekonomů o nutnosti státní intervence v případě 

neschopnosti trhu zajistit optimální využití zdrojů je sice velice živá, bohatá a 

vytrvalá, ale že diskuze o okolnostech tržních selhání je rozvinutá nedostatečně. 

                                                 
14 V nedokonale tržních strukturách je cena výrobku vyšší než mezní náklady na jeho výrobu. 
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Dále také zpochybňuje vztah mezi tržním selháním a důvodem státní intervence 

s odkazem na teorii veřejné volby15.  

1.2.4 STRUKTURÁLNÍ POLITIKA  

V předchozím textu je podchycen primární princip strukturální ekonomie, tato 

subkapitola je věnována strukturální politice. Jejím základním cílem je ovlivňovat 

hospodářské struktury ve směru vedoucím k zvyšování ekonomické výkonnosti. 

Rozsah pojetí strukturální politiky je dvojí: „Buď je chápána úzce jenom jako 

politika zabývající se partikulárními či selektivními problémy, nebo v tom 

nejširším možném kontextu jako souhrn vybraných makroekonomických politik, 

prováděných státem.“ (Kliková, 1998).  

Lindbeck (1981) definuje strukturální politiku následovně: „Strukturální politikou 

rozumíme politická opatření navržená buď k ovlivnění alokačního a produkčního 

mechanismu, anebo pro specifickou alokaci zdrojů mezi jednotlivé segmenty 

ekonomiky, a to pomocí jiných než monetární a fiskální politiky, které jsou 

primárně určeny pro ovlivnění makroekonomických agregátů.“  

Ferguson (1988, str. 102) uvádí typické příklady strukturální politiky: politika 

hospodářské soutěže, regionální politika, inovační politika, vnější obchodní 

politika.  

Strukturální problémy jsou unikátní. Specifičnost problému doplněná o prostředí, 

ve kterém problém vyvstal, určuje charakter nástrojů strukturální politiky. 

Diskuze o oprávněnosti státní intervence stojí na několika základech a různý 

ekonomický úhel pohledu tyto základy buď posiluje, nebo podkopává. Intervence 

v odvětví je oprávněná, pokud je výsledkem čistý růst ekonomického blahobytu. 

Pokud jsou negativní dopady intervence převáženy pozitivními do takové míry, že 

subjekty, které profitují, mohou kompenzovat poškozené subjekty a stále 

ze situace profitovat, je intervence oprávněná. Toto kritérium Paretovského 

zlepšení je jasné a v teoretické rovině neoddiskutovatelné. Nicméně při aplikaci 

na reálnou ekonomickou situaci čelí obrovské překážce – problému kvantifikace a 

problému časové preference.  

Kvantifikovat zvýšení celospolečenského blahobytu pomoci ukazatelů jako jsou 

míra zaměstnanosti, HDP, nebo schodek obchodní bilance není nejvhodnější, 
                                                 
15 (Buchanan 1968, Downs 1957, Tullock 1965,1976) 
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protože nejsou v přímém spojení s celospolečenským blahobytem16. Časová 

dimenze problému spočívá ve volbě mezi současnými a budoucími přínosy 

zlepšení17. Pokud se tedy oprostíme od problému, zda intervenovat či nikoli a 

budeme předpokládat, že vláda se určitým způsobem bude snažit strukturu 

hospodářství ovlivňovat, můžeme prováděnou strukturální politiku rozčlenit do 

několika kategorií. Problematice členění strukturální politiky se věnuje následující 

text. 

1.2.5 ČLENĚNÍ STRUKTURÁLNÍ POLITIKY  

Opatření strukturální politiky mohou být buď generického, nebo přímého 

charakteru.  

V případě že se vláda snaží ovlivňovat strukturu hospodářství přímo, podporuje 

odvětví, která mají budoucnost a snaží se zmírnit dopady odumírajících odvětví. 

Dalším důvodem přímých intervencí je snaha o ovlivnění struktury v rámci 

určitého území, tím dochází k regionalizaci strukturální politiky. Regionální 

politika je velice důležitá pro fungování integračních celků, a její různé formy je 

možno najít na celém světě.18  

Generický způsob ovlivňování struktury spočívá v nastavování plošných pravidel 

ekonomického systému. Vláda plošně zlepšuje pravidla a podmínky pro 

hospodářskou činnost. V případě přímé intervence je předpokládáno, že vláda 

dokáže trendy v odvětvích odhadnout lépe než samotný trh, a že je dokonaleji 

informovaná než ekonomické subjekty. V případech přímých zásahů strukturální 

politiky hrozí nebezpečí vládního selhání. Teorie veřejné volby vychází 

z předpokladu, že politik usiluje o znovuzvolení. Znovuzvolení může dosáhnout 

pouze populárními zásahy, a ty mohou být v rozporu s opatřeními, která by vedly 

k dlouhodobému růstu společenského blahobytu19. Při generickém způsobu 

ovlivňování struktury je předpokládáno, že vláda nemá více informací než ostatní 

                                                 
16 Růst míry zaměstnanosti vede například k růstu množství, kvality a počtu zboží a služeb, ale 
neznamená, že nové zboží a služby jsou ve společnosti potřebné a tak nevede přímo k růstu 
společenského blahobytu. (3) 
17 Více ve (Klaus, 2007, kap. 4) 
18 Více o strukturální politice a její regionalizaci - (24) 
19 Pokud se rozhoduje o dotaci na podporu rozvoje odvětví A nebo B. V hospodářství jsou pouze 
tato odvětví. Odvětví A zaměstnává většinu voličů a je stabilní, odvětví B se jeví jako 
perspektivní, ale prozatím je většina voličů ekonomicky aktivních v odvětví A. Politik, který chce 
změnit strukturu ve prospěch perspektivního odvětví prosazuje dotace do odvětví B, ten který chce 
získat přízeň většiny voličů prosazuje dotace do odvětví A. 
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ekonomické subjekty. Vnější podmínky tedy platí pro všechny stejně a tržní 

mechanismus rozhodne o „vítězných“ odvětvích.  

Obr. 1.1 Generické a přímé ovlivňování struktury 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle toho, zda v strukturální politice převažuje generický nebo přímý způsob 

ovlivňování struktury rozlišujeme jednotlivé přístupy. (Ferguson) 

Laissez-faire (liberální) přístup předpokládá dokonalou informovanost subjektů 

a říká, že trh sám dokáže lépe než vláda vykonat potřebné kroky. Liberální vlády 

proto raději volí opatření pro posílení a podporu konkurenčního prostředí před 

přímým zásahem. 

Podpůrný přístup, stejně jako liberální, věří v síly trhu, ale nepředpokládá 

dokonale informační toky a připouští, že za určitých okolností (například 

externality a nejasně vymezená vlastnická práva) může trh selhat. Zastánci 

podpůrného přístupu se shodují s liberály v podpoře politik posilujících efektivitu 

trhu, nicméně konkrétní forma opatření vede ke sporům. Podpůrný přístup 

připouští i přímé intervence, ale pouze v případech, které mají zdokonalit alokaci 

zdrojů, vyjasnit vlastnická práva a podpořit vzdělání a podnikání.  

Aktivní p řístup k ovlivňování hospodářských struktur se výrazně liší od 

předchozích dvou. Zastánci tohoto přístupu jsou pro širší úlohu vlády 

v ekonomice. Vybraná odvětví jsou často finančně podporována a zároveň 

chráněna před zahraniční konkurencí pomocí dovozních opatření.  
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Plánovací přístup je extrémní verzí aktivního přístupu. Jeho princip spočívá 

v předpokladu, že bohatství může být zvyšováno pomocí centralizovaného 

plánování. Toto odůvodňuje tvrzením, že vládní agentury – centrální plánovači – 

jsou v lepší pozici díky větší informovanosti. Politiky plánovacího přístupu 

ovlivňují hospodářské struktury „zeširoka“ a zevrubněji než politiky aktivního 

přístupu. 

Ať vlády zastávají jakýkoli z výše zmíněných přístupů, můžeme jejich strukturální 

politiky rozčlenit na akcelerační, decelerační a neutrální. 

Akcelerační politikou  se vláda snaží o podporu rozvoje vznikajících oborů. 

Pomocí finanční podpory urychluje inovační procesy ve vybraných oborech.  

Decelerační politika  je dvojího charakteru. Tato politika se používá na podporu 

odvětví, oborů, či firem, které čelí nesnázím. První typ decelerační politiky je 

použit, v případě že se vláda domnívá, že problém je dočasný a řešitelný. V tom 

případě má decelerační politika podobu podpory racionalizace výrobních postupů, 

rozšíření spektra produktů, zavedení inovací apod. Druhý typ decelerační politiky 

je použit v případech, kdy záchrana odvětví, oboru, či firmy již není možná. 

V těchto případech je decelerační politika zaměřena na pomoc při uzavírání 

odvětví, odvracení strukturální krize na trhu práce v podobě přeškolování 

zaměstnanců, podpoře při zakládání nových firem a rozvoji oborů.  

Neutrální strukturální politika  spočívá v nepřímých zásazích do tržního 

prostředí. Je mnohem více konformní s teorií strukturální ekonomie20 a zastánci 

tvrdí že vláda není zodpovědná za výběr vítězných odvětví, ale za zvyšování 

pracovní mobility a za vytvoření ekonomického, sociálního a politického 

prostředí, které přispívá k výkonnosti a motivuje.  

  

                                                 
20 Akcelerační i decelerační politikou se vláda staví nad tržní síly, tento postoj sebou často přináší 
problém správně zvolit odvětví i způsob jeho podpory a zároveň uvážit alternativní náklady. 
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2 ANALÝZA VLIVU STRUKTURÁLNÍ POLITIKY NA 

KONKURENCESCHOPNOST 

Tato práce zkoumá vlivy strukturální politiky na konkurenceschopnost. Vzhledem 

k nemožnosti přesné kvantifikace budoucích dopadů opatření hospodářské 

politiky na ekonomiku, je však velmi obtížné hodnotit účinnost těchto opatření.   

V teoretické části věnované konkurenceschopnosti je uvedeno několik klíčových 

odvětví a oborů, jejichž prosperita je považována za konkurenční výhodu země. 

V následujícím textu jsou jednotlivá odvětví podrobena analýze a jsou uváděny 

příklady politiky pro jejich ovlivňování. Analýza je prováděna pro velký počet 

zemí21. Jednotlivé instituce hodnotí konkurenceschopnost dle odlišných kritérií, 

proto je první část analytické části věnována metodice vedoucí k jednotnému 

seřazení zemí dle konkurenceschopnosti. 

2.1 Seřazení zemí dle konkurenceschopnosti 

V teoretické části je uvedeno několik přístupů měření konkurenceschopnosti, 

samozřejmě, že každý nahlíží na problematiku odlišným způsobem, a proto jsou 

výsledky pro jednotlivé země odlišné. Pro objektivní seřazení zemí podle 

konkurenceschopnosti je použit následující postup. Zprávy konkurenceschopnosti 

IMD, WEF a WB sledují odlišný počet zemí. Zpráva WCY od IMD sleduje 55 

zemí22. Těmto 55 zemím je přiřazeno pořadí, ve kterém jsou umístěny ve všech 

třech ročenkách.  Při určení pořadí ve zprávách WEF a WB jsou vynechány 

ostatní sledované země a tak pro každou ročenku nabývají hodnoty od 1 do 55.  

Například Česká republika se zařadila dle IMD na 32., WEF na 33. a dle WB na 

56. místě, což po vynechání zemí, které nejsou sledovány ve všech třech 

ročenkách představuje umístění dle IMD na 32. místě, WEF na 30. místě a dle 

WB na 40. místě. Z takto získaných pořadí je spočten aritmetický průměr. Pro ČR 

= (32+30+40)/3 = 34. Podle takto získaného aritmetického průměru ze všech tří 

ročenek konkurenceschopnosti jsou země seřazeny. Hodnota 34 řadí ČR na 33. 

místo v celkovém hodnocení.   

Tento postup seřazení zemí dle konkurenceschopnosti nepřiřazuje žádné 

z ročenek vyšší relevanci, a proto jej lze považovat za objektivní.  
                                                 
21 Dílčí analýzy struktury sledují odlišný počet zemí. Toto je způsobeno nedostupností 
komparovatelných dat. 
22 Což představuje nejnižší počet sledovaných zemí. 
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Tab. 2.1 zobrazuje pořadí zemí podle výše zmíněného postupu a také aritmetický 

průměr pořadí, který je důležitý pro určení odstupu mezi jednotlivými místy. 

Například mezi druhým Singapurem a třetím Dánskem je rozdíl průměrů roven 

jedné, ale mezi Irskem, které spolu s Japonskem drží 15 a 16 místo a Novým 

Zélandem umístěným na 17 pozici je rozdíl průměrů 0,3. Při dílčích analýzách 

jsou použity i jiné země. Jsou hodnoceny pouze zprávou WEF a na základě GCI 

jsou zařazeny až na posledních příčkách. Tyto podrozvinuté země23 jsou zařazeny 

do analýzy jako extrémní případy. Jedná se o Mozambik, Zimbabwe, Čad, 

Burundi. 

  

                                                 
23 V anglické literatuře se pojem podrozvinuté země objevuje jako „underdeveloped nations“ nebo 
„undeveloped nations“. Svou podstatou je pojem velice podobný pojmu rozvojové země, jedná se 
však o podmnožinu zemí, ve kterých je ekonomicko-politická situace nejhorší. 
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Tabulka 2.1 Seřazení zemí dle konkurenceschopnosti 

Země pořadí průměr 
 

Země pořadí průměr 

USA 1 1,7 Čile 28 26,7 
Singapur 2 3,3 Litva 29 28,7 
Dánsko 3 4,3 Španělsko 30 30,0 
Hong Kong 4 6,3 Čína 31 30,3 
Švýcarsko 5 8,0 Slovenská republika 32 32,0 
Švédsko 6 9,0 Česká republika 33 34,0 
Kanada 7 10,0 Portugalsko 34 34,3 
Velká Británie 8 11,7 Maďarsko 35 35,7 
Finsko 9 12,0 Slovinsko 36 37,3 
Nizozemí 10 12,7 Jižní Afrika 37 38,3 
Austrálie 11-14 13,3 Indie 38 38,7 
Island 11-14 13,3 Itálie 39 39,0 
Německo 11-14 13,3 Jordánsko 40 40,3 
Norsko 11-14 13,3 Mexiko 41 40,7 
Irsko 15-16 14,7 Kolumbie 42 42,7 
Japonsko 15-16 14,7 Bulharsko 43 43,0 
Nový Zéland 17 15,0 Řecko 44 43,3 
Rakousko 18 16,0 Rumunsko 45-46 44,0 
Lucembursko 19 20,3 Turecko 45-46 44,0 
Izrael 20 20,7 Polsko 47 45,3 
Belgie 21 21,0 Rusko 48 45,7 
Korea 22-23 21,7 Chorvatsko 49 48,0 
Malajsie 22-23 21,7 Filipíny 50 49,0 
Estonsko 24 22,0 Brazílie 51-52 50,0 
Taiwan 25 23,0 Indonésie 51-52 50,0 
Francie 26 24,0 Ukrajina 53 50,3 
Thajsko 27 25,3 Argentina 54 51,3 
Zdroj: vlastní zpracování Venezuela 55 55,0 
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2.2 Primární sektor ekonomiky a struktura hospodářství 

Do primárního sektoru spadá prvovýroba. Jedná se o využití přírody pro 

zemědělství, lesní a vodní hospodářství a těžební průmysl. Dalšími sektory jsou 

sekundární – zpracovatelský, průmysl a stavebnictví, který využívá již vytvořené 

výrobky a služby k dalšímu zpracování; terciární – sektor služeb, které jsou 

poskytovány soukromým a veřejným subjektům; kvartální sektor – věda a 

výzkum, které hrají roli pro zvyšování efektivnosti a produktivity práce ve všech 

sektorech.  

V některých případech je struktura ekonomiky popisována poněkud odlišně a 

namísto rozlišení primární-sekundární-terciární-kvartální sektor je použito členění 

zemědělství-průmysl-služby. Při tomto členění je sekundární sektor obohacen o 

dobývání nerostných surovin (z primárního) a terciární a kvartální sektor je 

vyjadřován prostřednictvím služeb.  

Pro popis struktury hospodářství na základě těchto sektorů používáme nejčastěji 

ukazatele struktury zaměstnaných v odvětví24 a podílu odvětví na tvorbě HDP. 

Zemědělství ve vyspělých zemích ztrácí svou původní roli. Průmyslová revoluce 

způsobila boom v rozvoji sekundárního sektoru. S růstem sektoru se měnila 

struktura zaměstnaných v odvětví. Na rostoucím HDP měl stále větší podíl 

průmysl. Primární sektor začal využívat produkty sekundárního a tak docházelo 

ke zvyšování produktivity práce v primárním sektoru. Lidská práce byla 

nahrazována stroji, a pracovníci se z polí přesouvali do továren. Obdobný proces 

vyvstal později při rozvoji sektoru služeb. Terciární sektor (spolu se sektorem 

vědy a výzkumu, který se jako samostatný začíná objevovat až v posledních 

letech) pomohl růstu produktivity a efektivnosti v sekundárním.  

Všeobecně platí, že u zemí procházejících industrializací dochází k nárůstu 

sekundárního sektoru a to na úkor primárního a u postindustriálních zemí dochází 

k rozvoji terciárního sektoru. Otázkou je, zda může strukturální politika tento 

proces ovlivnit a pokud ano, kterým směrem by jej měla ovlivňovat.  

Ze zemí seřazených dle konkurenceschopnosti v kapitole 2.1 jsou vybrány země 

umístěné na 1. až 5., 25. až 35. a 50. až 55. místě., dále pak Čad a Burundská 

                                                 
24 Počet zaměstnaných osob v odvětví vzhledem k celkovému počtu zaměstnaných osob. 
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republika. Tab. 2.2 zobrazuje podíl zaměstnanosti v zemědělství-průmyslu-

službách a podíl těchto sektorů na tvorbě HDP ve vybraných zemích. 

Tab. 2.2 Struktura zaměstnanosti a struktura tvorby HDP ve vybraných zemích  

Země pořadí 
struktura zaměstnanosti v %   struktura tvorby HDP v % 

zemědělství průmysl služby   zemědělství průmysl služby 

USA 1 0,6 22,6 76,8 
 

0,9 20,6 78,5 
Singapur 2 0 26 74 

 
0 33,7 66,3 

Dánsko 3 3 21 76 
 

1,6 26,3 72,1 
Hong Kong 4 0,1 8,6 91,3 

 
0,1 8,1 91,8 

Švýcarsko 5 3,8 23,7 72,5 
 

1,5 34 64,5 
Taiwan 25 5,3 36,8 57,9 

 
1,7 26,8 71,5 

Francie 26 4,1 24,4 71,5 
 

2 20,7 77,3 
Thajsko 27 49 14 37 

 
10,9 45,3 43,8 

Čile 28 13,6 23,4 63 
 

4,9 49,7 45,4 
Litva 29 15,8 28,2 56 

 
5,2 34,2 60,6 

Španělsko 30 5,3 30,1 64,6 
 

3,8 29,4 66,8 
Čína 31 43 25 32 

 
11,7 49,2 39,1 

Slovenská republika 32 5,8 38,3 55,9 
 

3,4 32,8 63,8 
Česká republika 33 3,7 38,3 58 

 
2,6 38,1 59,3 

Portugalsko 34 10 30 60 
 

7,9 25,9 66,2 
Maďarsko 35 5,5 33,3 61,2 

 
3,4 32,4 64,2 

Filipíny 50 35 15 50 
 

14,1 31,3 54,6 
Brazílie 51-52 20 14 66 

 
5,1 30,9 64 

Indonésie 51-52 43,3 18 38,7 
 

12,4 47,7 39,9 
Ukrajina 53 25 20 55 

 
9,2 32,6 58,2 

Argentina 54 1 23 76 
 

6 29 65 
Venezuela 55 13 23 64   3,5 40 56,5 
Čad** 130 80 20 0* 

 
22,2 47,2 30,6 

Burundi** 131 93,6 2,3 4,1 
 

45 20,9 34,1 
* statistiky struktury zaměstnanosti v Čadu rozlišují pouze mezi zemědělstvím (80 %) a 
průmyslem a službami (20 %). 
** Tyto země jsou hodnoceny pouze ve GCR, pořadí je vyjádřeno pomoci GCI. 
Zdroj: CIA World factbook, ČSÚ, vlastní zpracování 

Z tab. 2.2 a následujících grafů je patrné nízké zastoupení zemědělství 

v nejkonkurenceschopnějších ekonomikách.  

Příkladem může být Singapur. Tento stát s rozlohou necelých 700 km2 má 4,5 

milionů obyvatel25 a jeho tropické podnebí mu poskytuje ideální podmínky pro 

produkci zemědělských plodin, ale půda je zde velice vzácným zdrojem a je 

                                                 
25 Ostrava se rozkládá na 215 km2 
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využita mnohem efektivněji pro zástavbu továren, kancelářských budov a 

výzkumných center.  

Vliv na nízký podíl zaměstnaných osob v zemědělství vysoce 

konkurenceschopných zemí má také vysoká technická vyspělost zemědělské 

prvovýroby, která se odráží nejen v efektivním použití zemědělských strojů, ale 

také ve využití chemie a genetiky. Nutno také podotknout, že zemědělství ve 

vyspělých zemích neplní pouze produkční, ale také mimoprodukční funkci. 

Mimoprodukční funkce je naplňována krajinotvornými činnostmi, jako jsou 

například zřizování a údržba biokoridorů, realizace protierozních opatření apod.  

Pokud na pomyslném žebříčku konkurenceschopnosti pohlédneme o pár příček 

níže, vidíme, že vztah mezi konkurenceschopností a zastoupením primárního 

sektoru v hospodářství již není tak jasný. Můžeme však konstatovat, že i když 

struktura sektorů hospodářství není přímým kritériem konkurenceschopnosti26, tak 

nejvíce konkurenceschopné ekonomiky mají minimální zastoupení zemědělství a 

silné zastoupení v oblasti služeb, vědy a výzkumu. Čad a Burundi jsou 

podrozvinuté země, poznamenané nedávnými válečnými konflikty, a jejich 

konkurenceschopnost je velice nízká27. Většina obyvatel v těchto zemích se 

věnuje zemědělství především pro zajištění svého živobytí, což se projevuje ve 

struktuře zaměstnanosti.  

  

                                                 
26 Podle ročenek uvedených v teoretické části. 
27 WEF hodnotí tyto země na 130. a 131. místě. 
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Graf 2.1 Podíl zemědělství, průmyslu a služeb na tvorbě HDP 

 

zdroj: vlastní zpracování  

Graf 2.2 Struktura zaměstnanosti ve vybraných zemích 

 

zdroj: vlastní zpracování  
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Podíl zemědělství na tvorbě HDP se s rostoucí konkurenceschopností snižuje, 

podstatné je však zmínit, že objem zemědělské produkce tento trend nesleduje. 

Snižující se podíl zemědělství na tvorbě HDP je způsoben růstem HDP, a tento 

růst je vytvářen také pomocí pracovní síly uvolněné z primárního sektoru. Vliv na 

produkci zemědělských produktů mají zejména přírodní podmínky28, ale 

například v zemích Evropské unie hraje významnou roli Společná zemědělská 

politika (SZP EU). 

2.2.1 ROLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY PŘI OVLIVŇOVÁNÍ STRUKTURY 

HOSPODÁŘSTVÍ 

V procesu utváření struktury ve směru minimalizace zemědělství hraje roli 

přirozený mechanismus. Důkazem toho je fakt, že průmyslová revoluce v 19. 

století probíhala ještě před tím, než byla hospodářská politika všeobecně přijata 

jako vědní disciplína. Tento mechanismus působí několika kanály. Zvyšování 

produktivity práce v zemědělství, zavádění modernizace a zvyšování kapitálové 

náročnosti vede k nadbytku pracovníků, kteří se přesouvají do druhého a třetího 

sektoru.  

Dalším důvodem pro přesun pracovníků ze zemědělství do ostatních sektorů je 

otevřenost ekonomiky. Rozvojové země mohou zemědělské komodity prodávat 

na světových trzích díky levné pracovní síle levněji. Tržní síly pod vlivem 

světových cen zemědělských komodit přesouvají ekonomické aktivity v bohatších 

zemích do ziskovějších oblastí. Rozvoj ziskovějších oblastí působí na celkový růst 

bohatství země a ten zpětně na vyšší možnost outsourcingu zemědělské výroby. 

Neutrální strukturální politika tento proces sleduje a podporuje především 

zvyšováním pracovní mobility a odstraňováním překážek podnikání.  

Proces proměny struktury hospodářství však nemusí být vždy hladký a v jeho 

průběhu mohou vyvstat strukturální problémy. Při změně struktury zaměstnanosti 

může být trh práce v nerovnováze. Při snižování zaměstnanosti v zemědělství jsou 

nejvíce ohroženy rizikové skupiny pracovníků. Jejich zhoršená schopnost uplatnit 

se na trhu práce v jiných sektorech je způsobena zejména nízkou, nebo 

specifickou kvalifikací a vysokým věkem. Pokud je počet těchto ekonomicky 

aktivních obyvatel vysoký, hovoříme o tomto jevu jako o strukturální 

nezaměstnanosti. Strukturální nezaměstnanost představuje pro vládu problém, 
                                                 
28 Záplavy, extrémní sucha, silné bouře apod. 
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který se projevuje v nespokojenosti voličů, ztrátě výstupu, nákladech na hmotné 

zabezpečení nezaměstnaných apod.  

Pro zemi je soběstačnost výroby základních zemědělských produktů bezesporu 

strategickou záležitostí. Pokud jsou životní standardy pracovníků v zemědělství a 

ostatních pracovníků v hospodářství velice odlišné, dochází k přesunu pracovníků 

do průmyslu a služeb nejen vlivem technizace zemědělské výroby. Pokud tento 

přesun není vyrovnán růstem produktivity, hrozí úbytek produkce a ztráta 

soběstačnosti.  

Proto se vláda v době hrozící strukturální krize většinou pod tlakem voličů 

uchyluje i k jiným než neutrálním opatřením. V případě strukturální 

nezaměstnanosti podporuje rekvalifikace ve prospěch perspektivních odvětví. 

Pokud životní standard zemědělských pracovníků upadá a hrozí ztráta produkční 

soběstačnosti, dochází k podpoře zemědělců.  Tento styl intervencí pomáhá udržet 

určitý životní standard pracovníků v zemědělském sektoru. Tento přístup je 

uplatňován SZP EU. Forma podpory zemědělců EU se postupem času měnila. V 

poválečném období byla snaha o obnovení soběstačnosti prováděna především 

podporou modernizace zemědělství. V 80. letech 20. století byla politika na 

podporu soběstačnosti natolik úspěšná, že vyústila v krize z nadvýroby. Od těch 

dob se směr SZP EU zaměřil na omezování nadprodukce, zavádění postupů 

šetrných k životnímu prostředí, větší soulad produkce s poptávkou na trhu; 

v souvislosti s politikou rozvoje venkova docházelo také k posilování 

mimoprodukčních funkcí zemědělství.  

Trendy ve struktuře hospodářství z pohledu zemědělství v ČR 

V České republice můžeme sledovat dlouhodobý pokles podílu osob 

zaměstnaných v zemědělství z 6,4 % v roce 1995 na 3,7 % v roce 2006. V roce 

2006 dosahovala zaměstnanost v zemědělství 56 % hodnoty roku 1995. Podíl na 

tvorbě HDP také dlouhodobě klesá z 5 % v roce 1995 na 2,6 % v roce 2006. 

Roční průměr růstu produktivity práce je 6,8 % (Kadeřábková, 2007). 

Významnou roli ve struktuře sektoru sehrál vstup České republiky do Evropské 

unie. České zemědělství tak podléhá SZP EU, která je charakteristická svým 

přísným systémem dotací a kvót. Společná zemědělská politika také zdůrazňuje 

mimoprodukční funkce zemědělství zejména v návaznosti na rozvoj venkova a 
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turistický ruch. Následující tabulky zobrazují vývoj struktury a produkce 

zemědělství v letech 1995 až 2006.  

Tab. 2.3 Vývoj struktury a produkce zemědělství v letech 1995 - 2000 

Zemědělství ČR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
procento zaměstnaných osob 6,36 6,12 5,89 5,61 5,18 4,82 
podíl na tvorbě HDP 5,00 4,70 4,22 4,21 3,85 3,89 
užitá zemědělská plocha 
(1000ha) 1580,4 1586,1 1685,9 1678,3 1591,1 1650,1 
Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

Tab. 2.4 Vývoj struktury a produkce zemědělství v letech 2001 - 2006 

Zemědělství ČR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
procento zaměstnaných osob 4,61 4,33 4,19 4,01 3,82 3,67 
podíl na tvorbě HDP 3,95 3,32 3,13 3,30 2,92 2,61 
užitá zemědělská plocha 
(1000ha) 1623,6 1562,1 1459,7 1609,4 1611,6 1532 
Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

Užitá zemědělská plocha je použita jako ukazatel produkce zemědělství, který 

nepodléhá vlivům počasí. Je vidět, že rozloha zemědělské půdy nesleduje jasný 

trend a proto není v přímé souvislosti se strukturálními ukazateli. 

Konkurenceschopnost země je nepřímo zvyšována strukturální politikou 

zaměřenou na rozvoj technicky vyspělého zemědělství, které zaměstnává pouze 

malé procento obyvatelstva, protože uvolněná pracovní síla může působit v jiných 

sektorech. Samozřejmě že je nutná vhodná kvalifikace pracovní síly, oblasti 

vzdělávání se zabývá následující část. 
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2.3 Oblast vzdělávání 

Při analýze dopadů vzdělávání na konkurenceschopnost země je podstatné od sebe 

rozlišit základní a vyšší vzdělávání a to z hlediska nákladů a z hlediska efektů 

jednotlivých typů vzdělání. Právo na vzdělání je jedním ze základních lidských 

práv29. Ve vyspělých zemích je právo vzdělávat se vnímáno jako samozřejmé, ale 

v podrozvinutých zemích je dostupnost vzdělání problematickou záležitostí; také 

podoba a náplň základního vzdělání je odlišná. Jakmile společnost rozvine systém 

základního vzdělávání, stává se tento systém neoddělitelnou součástí společnosti. 

V Evropě se historie prvních školních systémů spojuje s organizovanou církví, 

během doby osvícenství se spojení mezi vírou a vzděláním částečně zmenšilo.  

2.3.1 ZÁKLADNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ  

Základní vzdělání ve své nejužší podobě poskytuje předpoklady pro využití 

gramotné pracovní síly v pracovním procesu. „Základní vzdělání podstatně 

zvyšuje efektivitu pracovní síly a činí hospodářství mnohem produktivnějším“ 

(WEF, 2005, str. 23). Nedostatek základního vzdělání je výraznou překážkou pro 

ekonomický růst. Přínosy dosaženého základního vzdělání jsou odlišné pro 

jednotlivé společnosti, důvodem může být konkrétní charakter trhu práce, kdy na 

náročnějších trzích je požadováno vyšší vzdělání, pravdou však zůstává, že 

základní vzdělání je předpokladem pro nabytí dalších vědomostí uplatnitelných na 

trhu práce.(Patrinos, 2006)  

V části o struktuře hospodářství jsou uvedeny základní ukazatele pro sledování 

struktury. Co se týče vzdělání, je škála ukazatelů širší, a přesto je porovnání 

struktury vzdělání mezi jednotlivými zeměmi obtížné. Těžko vytvořit nějaký 

index kvality vzdělání, který by hodnotil náplň vzdělávání. Vzdělávání patří do 

sektoru služeb, v tomto sektoru je odlišné pojetí produktivity práce. Například 

pokud má učitel ve třídě 10 nebo 30 žáků, je sice produktivita práce učitele 

v početnější třídě vyšší, dá se ale předpokládat, že kvalita dosaženého vzdělání je 

vyšší v méně početné třídě. V ekonomikách s rozvinutou sítí základního 

vzdělávání je kladen důraz na jeho kvalitu a na návaznost na další stupně 

vzdělávání. Rozvíjejí se vyučovací metody, které kladou důraz na 

mezipředmětové vazby a také výuku ve více cizích jazycích. Nutným 

                                                 
29 Podle listiny základních lidských práv a svobod, hlava čtvrtá, článek 33. 
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předpokladem pro implementaci těchto metod je systém vzdělávání školských 

pracovníků, který vede k dalšímu rozvoji školských zařízení. 

2.3.2 VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Nejkonkurenceschopnější země si své postavení udržují především díky systému 

vyššího vzdělávání. Dobře fungující systém by měl reagovat na požadavky trhu 

práce znalostní ekonomiky, proto je optimální struktura studijních oborů určena 

danou ekonomikou. Vyšším vzděláváním je rozuměno střední a vysoké školství, 

celoživotní vzdělávání a také školení zaměstnanců.  

Střední a vysoké školy poskytují širokou základnu vědomostí, rozšiřují lidský 

kapitál jedince a připravují ho na výkon náročnějších profesí30.  Školení 

zaměstnanců spočívá v úzce profilovaném rozšiřování lidského kapitálu. 

V souvislosti s rychle se vyvíjejícími technologiemi je z hlediska růstu 

konkurenceschopnosti klíčové. Jeho podstatnou výhodou je, že dokonale kopíruje 

požadavky zaměstnavatelů.  

Existuje celá řada ukazatelů pro popis vzdělanostní struktury obyvatelstva a také 

pro popis vzdělávacího systému v zemi. Pro popis vzdělanostní struktury je 

možno použít různé poměry vzdělaných obyvatel podle dosažené úrovně 

vzdělávání a to jak vzhledem k celkové populaci, tak i k části populace věkově 

relevantní, například míra gramotnosti, podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

na celkové populaci, podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na obyvatelstvu 

starším 26 let, počet zapsaných studentů do určitého stupně vzdělávání bez ohledu 

na věkovou skupinu vzhledem k počtu obyvatel v relevantní věkové skupině a 

další. Dále lze použít složené ukazatele, které kombinují výše zmíněné ukazatele, 

mezi ně patří například index vzdělanosti používaný OSN, který je kombinací 

míry gramotnosti obyvatelstva staršího 15let a souhrnného indexu registrovaných 

studentů pro všechny tři stupně vzdělávání. Komparace zemí na základě těchto dat 

je obtížná, protože jednotlivé země ve svých statistikách týkajících se této oblasti 

používají odlišné nebo stejné ukazatele, ale bez sjednocené metodiky. 

Celosvětové srovnání se pak provádí na základě dotazníků, které jsou zasílány 

příslušným statistickým institucím. Tyto dotazníky čerpají tvrdá data, a zároveň se 

snaží odlišit nuance v metodice. Jedna z institucí, která takto náročné šetření 

                                                 
30 Profesí, které by nebyl schopen vykonat pouze se základním vzděláním. 
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provádí, je UNESCO31. Příloha 1 obsahuje ukazatele vzdělanostní struktury ve 

sledovaných zemích.   

Pro popis vzdělávacího aparátu dané země existuje také celá řada ukazatelů; 

pouze pro ilustraci uvádím: počet školských zařízení, počet školských pracovníků, 

podíl státních a soukromých škol, finanční ukazatele jako jsou náklady veřejných 

rozpočtů na vzdělávání jako celek i na jeho dílčí části, struktura rozpočtového 

určení32, tyto a další ukazatele a to v absolutních i relativních hodnotách33. Čím 

specifičtější ukazatel, tím obtížnější je jeho uplatnění v mezinárodním srovnání; 

naopak při agregovaných ukazatelích se nabízí možnost porovnání. Podíl 

veřejných výdajů na školství na celkovém objemu veřejných výdajů může být 

ukazatelem přímo se nabízejícím pro mezinárodní srovnávání. Je však třeba mít 

stále na paměti, že objem finančních prostředků poskytnutých školství je využit 

s odlišnou efektivností.  

2.3.3 ROLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ  

Při komparaci je důležité zhodnotit nejen kvantitativní, ale také kvalitativní 

aspekty. Je nutné zohlednit nejen strukturu vzdělávání, ale hlavně vhodnost dané 

struktury vzdělávání pro danou ekonomiku. Strukturální politika by měla být 

korigována zejména podle vztahů a vazeb vzdělávacího systému na ostatní části 

ekonomiky. Trh práce je jakýmsi pomyslným pojítkem, mezi vzděláním na straně 

nabídky a strukturou ekonomiky na straně poptávky. Koncepční přístup je pro 

správné provádění strukturální politiky ať už v její neutrální nebo aktivní podobě 

nezbytný. 

Hlavní rozdíl mezi neutrální a aktivní strukturální politikou v oblasti vzdělávání 

opět způsobuje rozdíl v pojetí úlohy trhu. 

Pokud jsou tržní síly dokonalé, tak poptávková strana trhu práce vyvolá změnu na 

nabídkové straně. Například při posílení úlohy automobilového průmyslu 

v hospodářství, ke kterému dochází v současné době v souvislosti 

s připravovaným otevřením automobilky Hyundai v České republice34, je už delší 

                                                 
31 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
32 Funkční členění nákladů. 
33 Vzhledem k státnímu rozpočtu nebo HDP. 
34 Pro jednoduchost se oprostěme od předpokladů spojených s faktem, že firma volila umístění své 
automobilky na základě investiční pobídky a vnímejme rozhodnutí o investici jako exogenní 
faktor. 
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dobu očekávána zvýšená poptávka po kvalifikovaných strojařích, a tak by trh měl 

zajistit, aby poptávka byla uspokojena a to i v případě asymetrických informací. 

Pokud by školská zařízení byla motivována k uspokojování potřeb trhu práce, 

určitě by sledovala trendy na trhu práce, potenciálně prosperující obory a odvětví. 

V případě zaběhnuté praxe by jistě došlo ke kontaktu investora se školskými 

zařízeními už v počátcích investice. Školy by věděly, že se zvýší poptávka po 

strojařích, nabízely by vzdělání a zároveň jej marketingově propagovaly. Motivací 

pro volbu strojírenského vzdělání by byla vyšší šance uplatnění na trhu práce. 

V souvislosti s příchodem automobilky Hyundai budou reagovat i ostatní firmy. 

Pro některé to bude příležitost v rámci subdodavatelských zakázek. Je zřejmé, že 

v automobilovém průmyslu jsou zapotřebí i jinak než strojírensky kvalifikovaní 

pracovníci. Firmy by při reakci na příchod investora také změnily své poptávky na 

trhu práce. Takto územně propojený celek firem, dodavatelů a přidružených 

institucí35 se nazývá ekonomický klastr. Otázkou zůstává, jaký způsob motivace 

školských zařízení zvolit, aby reagoval na trendy trhu práce i bez zásahů vlády. 

Další problém vyvstává v případě, kdy odvětví neexpanduje, ale upadá. Odchod 

investora může způsobit rozpad clusteru a vyvolat strukturální krizi. Opatření pro 

omezení pohybu investorů však nejsou v souladu s podporou úlohy trhu 

v ekonomice.  

  

                                                 
35 V našem příkladě to jsou školská zařízení. 
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Prvky strukturální politiky v oblasti vzd ělávání. 

Důležitým prvkem strukturální politiky v oblasti vzdělávání jsou organizace, které 

podporují flexibilnost struktury. V České republice je celá řada příspěvkových 

organizací zřízených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, jedná se 

zejména o:  

• Ústav pro informace ve vzdělávání,  
• Česká školní inspekce,  
• Dům zahraničních služeb MŠMT,  
• Vzdělávací a konferenční centrum Telč,  
• Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR,  
• Národní ústav odborného vzdělávání,  
• Výzkumný ústav pedagogický,  
• Pedagogické muzeum J. A. Komenského,  
• Národní institut pro další vzdělávání,  
• Státní technická knihovna,  
• Fulbrightova komise v České republice,  
• Národní institut dětí a mládeže,  
• Centrum pro zjištování výsledků vzdělávání,  
• a další.  

Tyto organizace plní výzkumnou, informační, kontrolní, poradenskou a školící 

funkci. Dále se také podílejí na formulaci koncepcí a strategií. Výstupy těchto 

organizací zohledňuje vláda a snaží se je implementovat do systému. Při 

implementaci změn do systému vláda čelí omezením ze strany opozice a 

veřejnosti, a také fiskálním omezením. Omezení ze strany opozice a veřejnosti 

jsou otázkou charakteru navržených změn a sociálně-politického klimatu36. 

Fiskální omezení jsou propojením strukturální a fiskální politiky.  

Za předpokladu silnější úlohy trhu by instituce dnes zřizované vládou mohly být 

soukromé firmy, které by nabízely své produkty přímo školským zařízením. 

Školská zařízení by mohla být motivována pomocí systému „dodatečného 

školného“37 kdy lepší připravenost absolventa uplatnit se na trhu práce je jistější 

příjem do rozpočtu školy. Zavedení takového či obdobného opatření spadá pod 

neutrální strukturální politiku. Samozřejmě, že provedení takového zásahu sebou 

                                                 
36 Rozdíl mezi návrhem polského ministra školství Romana Giertycha z poloviny roku 2007, který 
měl změnit náplň povinné četby na Gymnáziích (vyřadit díla Kafky či Gombrowicze – držitele 
Nobelovy ceny za literaturu, a nahradit je životopisem Jana Pavla II atp.) a připravovanou 
školskou reformou České republiky je čitelný na více rovinách. 
37 Princip konceptu „dodatečného školného“ spočívá v zákonné povinnosti absolventa odvádět 
škole po stanovenou dobu stanovenou část mzdy. Mezi opatření sledující také efekt motivace patří 
například systém studentských půjček. 
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nese celou řadu problémů38, které je nutno zvážit, ujasnit a vyřešit před zaváděním 

opatření.  

Kvalitní systém vyššího vzdělávání je předpokladem k získání kvalifikovaných 

pracovních sil pro různé oblasti hospodářství. Se systémem vzdělávání je úzce 

propojena oblast vědy a výzkumu, které je věnován následující text. 

2.4 Věda a výzkum 

Při zkoumání dopadů Vědy a výzkumu (VaV) na konkurenceschopnost země 

narážíme na dvě hlavní překážky. První z nich je přesné vymezení vědy a 

výzkumu pro možnost komparace dat, druhá překážka vyplývá z obtížnosti 

stanovit optimální strukturu VaV pro danou ekonomiku.  

V roce 1963 se ve Vile Falconieri v italském městě Frascati nedaleko Říma sešla 

skupina odborníků OECD a NESTI39 a vytvořili první oficiální verzi Návrhu 

standardů pro postup při výzkumech týkajících se vědy a výzkumu (Proposed 

Standard Practice for Surveys of Research and Development), která se odborné 

veřejnosti vryla do paměti spíše pod názvem Manuál z Frascati (Frascati 

Manual). Tento návod byl několikrát revidován a jeho nejnovější, šestá verze 

vyšla v roce 2002. Úsilí OECD, UNESCO, EU a mnoha dalších regionálních 

organizací se vyplatilo a nyní je Manuál z Frascati celosvětově uplatňovaným 

standardem pro sledování vědy a výzkumu.  

I přesto, že je pro mezinárodní komparaci použit mezinárodní standard, je 

sledování indikátorů v oblasti vědy a výzkumu složité. Základním principem pro 

sjednocení dat je používání klasifikací OSN40 v největším možném rozsahu, tyto 

klasifikace však nejsou používány ve všech zemích, což komplikuje komparaci. 

Použití standardů umožňuje při sledování oblasti vědy a výzkumu použít stávající 

data, Manuál z Frascati však obsahuje i metodiky pro získání dalších ukazatelů 

vstupů a výstupů z a do oblasti vědy a výzkumu.  

                                                 
38 Jedním z problémů může být situace, kdy škola nedokáže dlouhodobě sledovat poptávky trhu 
práce a zanikne. Problémem není pouze zánik školy samotné, ale také dopad na bývalé absolventy. 
Jakým způsobem budou dále uznávány jejich maturitní vysvědčení či akademické tituly? 
39 National Experts on Science and Technology indicators 
40 Například Systém národních účtu – SNA (OSN,1968), Mezinárodní standardy odvětvové 
klasifikace – ISIC (OSN,1990), Mezinárodní standardy pro klasifikaci zaměstnání – ISCO (ILO, 
1990), nebo Mezinárodní standardy pro klasifikaci vzdělání – ISCED (UNESCO,1997).  
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2.4.1 INDIKÁTORY V  OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU  

Pro statistické účely jsou sledovány dva hlavní ukazatele vstupů: výdaje a 

zaměstnanci ve vědě a výzkumu. Tyto ukazatele bývají sledovány s roční 

periodicitou. Problémem je oddělení vstupů do oblasti VaV od vstupů do činností 

spojených s implementací výsledků výzkumu. V této části jsou pro analýzu 

zvoleny finanční ukazatele. 

Pokud hovoříme o výstupech VaV je škála možných ukazatelů mnohem širší. 

Některé, jako například počet patentů, nebo výstupy analýz platební bilance 

v oblasti VaV, jsou používány častěji. Mnohem komplikovanější jsou však 

výzkumy v oblasti dopadů na inovační proces, či na technologickou intenzitu. 

V těchto oblastech ještě nejsou ukazatele sjednoceny do takové míry, aby 

poskytly možnost mezinárodní komparace na základě dat vykazovaných 

jednotlivými zeměmi. Pro analýzu výstupů je v této práci použit ukazatel počtu 

patentů. 

Za vstupy do VaV podle Manuálu z Frascati považujeme veškerou kreativní práci 

prováděnou systematicky za účelem zvyšování lidských vědomostí a použití 

těchto vědomostí k vymýšlení nových věcí v nejširším možném smyslu. Pojem 

věda a výzkum zahrnuje 3 části: základní výzkum, aplikovaný výzkum a 

experimentální vývoj. Podle manuálu je nutno odlišit ostatní aktivity, které jsou 

úzce spojeny s VaV, ale přesto nejsou za vědu a výzkum považovány. Jsou to: 

vzdělávání a školení, ostatní vědecké aktivity, ostatní průmyslové aktivity, 

administrativní a podpůrné aktivity. Náklady na vzdělávání a školení by neměly 

být zahrnuty, ale výzkumné činnosti studentů na úrovni doktorského studia by 

měly být zahrnuty, pokud to je možné. Ostatními vědeckými aktivitami jsou 

myšleny činnosti jako sběr dat, jejich klasifikace, překlad apod., pokud nejsou 

primárně spojeny s daným výzkumem41. Ostatními průmyslovými, 

administrativními a podpůrnými aktivitami jsou myšleny aktivity spojené se 

zaváděním inovací do výrobního procesu, které však nepředstavují vědeckou 

činnost, například montáž přístrojů v laboratoři.  

                                                 
41 Například pokud pro výzkum používá vědecká jednotka údaje národního statistického úřadu, tak 
náklady na získání dat (odměny pracovníků statistické jednotky) nejsou do vědecké činnosti 
zahrnuty, pokud však vědecká jednotka získává data na základě dotazníků speciálně sestavených 
pro daný výzkum, tak jsou odměny pracovníků získávajících data do vědecko-výzkumné činnosti 
započítány. 
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Hlavním agregátem pro mezinárodní srovnávání jsou Hrubé domácí výdaje na 

vědu a výzkum42. Jedná se o celkové výdaje na vědu a výzkum rezidentních 

firem, výzkumných institucí, universit apod. V následujícím grafu jsou zobrazeny 

GERD ve vybraných zemích. Tyto výdaje jsou vyjádřeny jako procentuální část 

HDP dané země. Podíl produktu, který je tvořen výdaji na vědu a výzkum je pro 

komparaci struktury ekonomik lepší než absolutní částky.  

Graf 2.3 je rozdělen do dvou částí. V horní části grafu jsou zachyceny vysoce 

konkurenceschopné ekonomiky, v dolní části grafu se nacházejí další vybrané 

ekonomiky. Země jsou seřazeny podle konkurenceschopnosti zleva od nejvyšší. 

Toto seřazení dle konkurenceschopnosti vychází z tab. 2.1 a je spočítáno pro rok 

2007. Sledované výdaje na vědu a výzkum jsou v grafu zobrazeny pro roky 1995, 

2000 a 2005. Při nedostupnosti dat pro daný rok je hodnota nahrazena nejbližší 

možnou. Podkladová data pro roky 1995 až 2006 jsou v příloze č. 2. 

  

                                                 
42 GERD - Gross Domestic Expenditure on R&D 
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Graf 2.3 GERD jako % HDP pro vybrané země 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že konkurenceschopnější země vynakládají větší část svých 

prostředků do vědy a výzkumu než země s nižší konkurenceschopností. Pokud 

analyzujeme vstupy do vědy a výzkumu, je nutné odlišit zdroj vstupů. V  grafu 
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2.3 jsou zobrazeny náklady na vědu a výzkum jako celek. I když je struktura 

ekonomiky určována jak veřejným, tak privátním sektorem, primárním tvůrcem 

strukturální politiky je veřejný sektor.  

Proto jsou v další analýze rozlišeny GERD z hlediska zdroje financování na 

veřejný sektor a na průmyslový sektor. Součet podílů veřejného sektoru a 

průmyslového sektoru na celkových výdajích na vědu a výzkum není roven jedné, 

protože do oblasti vědy a výzkumu proudí finance i z jiných částí ekonomiky (viz 

obr. 2.1). Zmiňované oblasti jsou však nejdůležitější: veřejné finance z hlediska 

tvůrce strukturální politiky; finance průmyslových společností z důvodu 

největšího podílu financování na celém privátním sektoru. Následující graf 

zobrazuje strukturu finančních vstupů do oblasti Vědy a výzkumu ve vybraných 

zemích.  

Obr. 2.1 Členění hrubých domácích výdajů na vědu a výzkum 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 2.4 Struktura finan čních vstupů do VaV ve vybraných zemích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V levé části grafu 2.4 je proporcionální členění vstupů. Z něj jsou zpozorovatelné 

dva trendy: čím konkurenceschopnější je ekonomika, tím větší podíl na celkových 

výdajích je zastoupen neveřejným sektorem, především průmyslem; čím nižší je 

konkurenceschopnost ekonomiky, tím vyšší je zastoupení výdajů veřejného 

sektoru na celkových výdajích na VaV.  

V pravé části grafu 2.4 je také zobrazena struktura vstupů. V tomto případě jsou 
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vysledovat mírný trend rostoucího podílu výdajů na Vědu a výzkum zároveň 

s rostoucí konkurenceschopností. Podkladová data jsou uvedena v příloze č. 3. 

Budování konkurenční pozice však není pouze otázka investic pro jedno období. 

Následující tabulka zobrazuje vývoj struktury výdajů na VaV pro vybrané 

evropské země. Země jsou seřazeny dle konkurenceschopnosti od nejvyšší.  

Tab. 2.5 Vývoj struktury výdajů na VaV v letech 1995 – 2006 

Země  rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dánsko VaV/
HDP 

celkem 1,82 1,84 1,92 2,04 2,18 2,28
5 

2,39 2,51 2,58 2,5 2,45 2,43 
veřejné 1,11 1,19 1,25 1,29 1,41 1,4 1,36 1,32 1,32 1,29 1,34 1,4 

Švýcarsko VaV/
HDP 

celkem xx 2,65 xx xx xx 2,53 xx xx xx 2,9 xx xx 

veřejné xx 2,19 xx 1,9 xx 1,82 xx 1,89 xx 2,08 xx xx 

Švédsko VaV/
HDP 

celkem 3,32 xx 3,51 xx 3,62 xx 4,25 xx 3,95 3,71 3,89 3,82 
veřejné 1,63 1,65 xx 1,28 1,21 1,25 1,48 1,55 1,62 1,58 1,57 1,57 

Velká 
Británie 

VaV/
HDP 

celkem 1,95 1,87 1,81 1,8 1,87 1,86 1,83 1,83 1,79 1,73 1,78 xx 

veřejné 1,75 1,75 1,75 1,64 1,71 1,73 1,66 1,83 1,76 1,62 1,61 xx 

Finsko VaV/
HDP 

celkem 2,26 2,52 2,7 2,86 3,16 3,34 3,3 3,36 3,43 3,45 3,48 3,45 
veřejné 1,58 1,58 1,96 2,03 2,02 2,03 2,03 1,98 1,99 2,01 2,03 2,05 

Německo VaV/
HDP 

celkem 2,19 2,19 2,24 2,27 2,4 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,48 2,51 

veřejné 1,6 1,78 1,73 1,7 1,69 1,75 1,64 1,62 1,63 1,63 1,64 1,69 

Norsko VaV/
HDP 

celkem 1,69 xx 1,63 xx 1,64 xx 1,59 1,66 1,71 1,59 1,52 1,49 
veřejné 1,57 1,59 1,57 1,55 1,53 1,54 1,56 1,61 1,6 1,66 1,69 1,72 

Belgie VaV/
HDP 

celkem 1,67 1,77 1,83 1,86 1,94 1,97 2,08 1,94 1,89 1,87 1,86 1,85 

veřejné 0,99 1,03 1,08 1,12 1,16 1,15 1,26 1,2 1,2 1,2 1,2 1,26 

Francie VaV/
HDP 

celkem 2,29 2,27 2,19 2,14 2,16 2,15 2,2 2,23 2,17 2,15 2,13 2,12 

veřejné 2,03 1,96 1,83 1,82 1,79 1,86 1,92 1,9 1,86 1,8 1,81 1,91 

Česká 
republika 

VaV/
HDP 

celkem 0,95 0,97 1,08 1,15 1,14 1,21 1,2 1,2 1,25 1,25 1,41 1,54 

veřejné xx xx xx xx xx xx xx 1,07 1,1 1,11 1,23 1,29 

Slovinsko VaV/
HDP 

celkem 1,56 1,33 1,31 1,37 1,4 1,42 1,55 1,52 1,32 1,45 1,49 xx 

veřejné xx 1,07 1,13 1,09 1,17 1,07 1,07 1,14 1,18 1,29 1,28 1,28 

VaV – výdaje na Vědu a výzkum, HDP – Hrubý domácí produkt, xx – data nedostupná, nebo nekomparovatelná 
odlišnost podílu veřejných a ostatních výdajů oproti předchozím grafům je způsobena použitím databáze OECD 
pro celkové výdaje a databáze Eurostat pro veřejné výdaje. 
Zdroj: databáze Eurostat a OECD, vlastní zpracování 

Z  tab. 2.5 můžeme vysledovat, že podíl veřejných výdajů na celkových výdajích 

na Vědu a výzkum se v žádné ze zemí postupem času dramaticky nemění. 

V Dánsku, Finsku a také v České republice docházelo postupem času 

k pozorovatelnému růstu celkových a také veřejných výdajů. Ve Švédsku 

docházelo k růstu celkových výdajů až do roku 2001 (4,25 % HDP)43, kdy podíl 

veřejných činil 1,48 %. Do roku 2006 poklesly výdaje na 3,82 % HDP44, ale 

veřejné výdaje oproti roku 2001 mírně narostly na 1,57 %. Rozptyl hodnot pro 

                                                 
43 Což mezi sledovanými zeměmi představuje maximální hodnotu. 
44 Což představuje maximální hodnotu - pro sledované země v daném roce. 
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ostatní země je nízký jak pro hodnoty uvedené v tabulce, tak pro podíly veřejných 

výdajů na celkových výdajích.  

Při popisu výstupních indikátorů VaV v úvodu kapitoly 2.4.1 je jich uvedená celá 

řada. V této práci je pro analýzu výstupů VaV zvolen počet patentů. Tento 

ukazatel je zvolen pro svou jednoduchost a jednoznačnost. Při sledování níže 

uvedených dat je však třeba mít na paměti že přínos jednotlivých patentů je 

odlišný. Hlubší analýza patentů pro jednotlivé země v této práci není obsažena45. 

Je použit ukazatel počtu patentů na milion obyvatel v dané zemi pro daný rok. 

Následující tabulka shrnuje patenty registrované u Evropského patentového 

úřadu46, země jsou seřazeny dle konkurenceschopnosti od nejvyšší. 

Tab. 2.6 Počet patentů registrovaných u EPO na milion obyvatel dané země v letech 1995-
2004 

Země 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Dánsko 95,1 117,0 115,8 145,6 157,2 174,7 165,3 168,0 181,8 200,4 

Švýcarsko 241,5 265,9 302,2 339,0 345,7 374,9 380,0 356,5 365,8 419,1 

Švédsko 172,5 204,3 229,8 234,7 246,4 255,6 233,6 220,2 216,9 242,0 

Velká Británie 65,7 72,0 78,2 87,8 97,5 100,1 92,8 90,3 88,6 98,3 

Finsko 139,5 162,0 197,7 227,7 271,0 268,2 261,4 237,3 239,1 221,1 

Německo 160,4 190,6 213,1 239,7 255,4 267,4 263,2 258,1 260,1 281,8 

Norsko 113,4 135,5 151,8 166,9 184,7 215,3 240,0 210,4 209,1 243,3 

Belgie 79,9 85,4 113,7 112,9 128,9 124,7 115,3 121,2 122,9 135,1 

Francie 86,7 92,8 104,0 114,5 119,3 119,5 118,4 118,2 125,7 128,5 

Česká republika 1,7 3,1 4,1 6,6 5,8 6,5 6,8 8,6 11,0 9,0 

Slovinsko 12,6 9,2 10,0 19,2 15,9 25,5 24,1 37,7 38,2 53,8 

zdroj: databáze Eurostat, vlastní zpracování 

Hodnoty pro rok 2004 jsou odhady. Data uvedená v tabulce se od celkového počtu 

registrovaných patentů v dané zemi mohou lišit, protože zahrnují pouze data 

primárně registrovaná u EPO47. V tab. 2.5 a tab. 2.6 nejsou zahrnuty 

mimoevropské země, a to z důvodu nedostupnosti komparovatelných dat. 

Například procedura pro registraci patentů v Japonsku nebo v USA je 

zjednodušená, protože se jedná o registraci patentu v rámci státu. Registrace 

                                                 
45 Zejména pro nedostupnost relevantních komparovatelných dat, dále také pro omezení rozsahu 
práce a v neposlední řadě pro skutečnost že užitečnost jednotlivých patentů se v čase mění zároveň 
se změnou struktury ekonomiky (patent může ovlivnit rozvoj odvětví, těžko však bez dokonalého 
poznání dané technické oblasti odhadnout do jaké míry a jakým směrem) 
46 European Patent Office - EPO 
47 pokud byl patent primárně registrován u národního patentového úřadu, tak není zobrazen 
v tabulce 
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patentu u EPO je komplikovanější, protože se jedná o proceduru na nadnárodní 

úrovni.  

V tab. 2.7 jsou zachyceny výdaje na Vědu a výzkum podle oblasti určení a také 

počty pracovníků v oblasti VaV na 1000 zaměstnanců v dané zemi. Pro statistické 

účely je oblast určení dělena na tyto kategorie: hi-tech odvětví; polo hi-tech 

odvětví (medium hi-tech); tradiční odvětví (low-tech); odvětví služeb.  

Hi-tech odvětví zahrnuje výzkum vesmírného prostoru, farmacii, sdělovací 

zařízení, kancelářskou a výpočetní techniku, zdravotnické, optické a další jemné 

nástroje. Výzkum v oblasti polo hi-tech odvětví je zaměřen na motorová vozidla, 

další transport, chemikálie, elektrické stroje, stroje a příslušenství. Mezi tradiční 

odvětví (low-tech) patří pryže a plasty, nekovové produkty z nerostů (non-

metallic mineral products), stavba lodí, kovy, kovové produkty, ropný průmysl a 

další průmyslová výroba. Součet podílů pro jednotlivé oblasti se nemusí rovnat 

100, protože výzkumná činnost může být orientována i na jiné než sledované 

oblasti.  

Z hlediska počtu zaměstnanců v oblasti VaV z celkového počtu zaměstnaných 

jasně vede Finsko, které je následováno Švédskem, Japonskem, Novým 

Zélandem, Dánskem a USA. Švýcarsko, se svými 6,08 pracovníky nedosahuje ani 

polovinu hodnoty Švédska (12,52), ale v počtu patentů na milion obyvatel je mezi 

evropskými zeměmi nejlepší. Pokud hodnotíme strukturu rozložení výdajů mezi 

hi-tech, polo hi-tech, tradiční odvětví a služby, těžko můžeme určit optimální 

rozložení, které by zaručovalo dosažení vysoké konkurenceschopnosti. Stejně 

jako v části věnované vzdělání, kde nabízené vzdělání má sledovat požadavky 

trhu, je i zde ideální struktura závislá na struktuře hospodářství. Pokud 

v hospodářství dané země hraje klíčovou roli některé z polo hi-tech odvětví, 

například automobilový průmysl v České republice, je přirozené, že i struktura 

výdajů na Vědu a výzkum bude nakloněna nejvíce tomuto odvětví.  
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Tab. 2.7 Struktura GERD z hlediska technologické náročnosti a počty výzkumných 
pracovníků ve vybraných zemích 

Údaje pro rok 2005 Hi-tech Polo 
hi-tech 

Tradiční 
odvětví služby 

Výzkumní 
pracovníci 
(na 1000 
zaměstnanců) 

USA 40,27 16,65 6,38 36,10 9,69 

Dánsko 37,93 17,37 10,17 33,35 10,19 

Švýcarsko xx xx xx xx 6,08 

Švédsko 51,39 29,99 6,50 10,42 12,52 

Kanada 37,47 9,48 11,31 37,91 7,75 

Velká Británie 47,94 21,63 7,08 21,13 5,48 

Finsko 55,22 16,24 11,66 14,52 16,51 

Nizozemí 39,38 28,55 9,43 18,34 4,50 

Austrálie 12,11 17,90 15,61 41,14 8,43 

Německo 30,57 53,45 7,15 8,30 6,98 

Island 24,99 6,85 5,76 59,66 xx 

Norsko 15,59 16,04 17,76 35,28 9,23 

Irsko 38,17 13,57 9,13 38,70 5,87 

Japonsko 38,04 38,96 11,88 9,13 11,03 

Nový Zéland xx xx xx xx 10,19 

Rakousko 39,16 23,68 16,24 17,98 6,78 

Lucembursko 19,38 29,31 14,82 24,68 6,80 

Belgie 38,82 23,48 16,09 17,83 7,59 

Korea 53,01 26,09 8,92 6,86 7,88 

Francie 44,67 30,01 11,62 9,35 8,01 

Španělsko 24,66 26,86 17,14 25,61 5,71 

Čína xx xx xx xx 1,48 

Slovenská republika xx xx xx xx 5,24 

Česká republika 11,49 40,79 8,97 36,93 4,83 

Portugalsko xx xx xx xx 4,09 

Maďarsko 55,39 17,98 5,67 18,89 4,09 

Slovinsko xx xx xx 35,84 1,57 

Indie xx xx xx xx 0,25 

Itálie 34,79 30,68 9,32 24,43 2,97 

Mexiko 9,73 21,76 35,09 32,63 1,19 

Řecko 32,41 18,09 13,33 34,20 3,68 

Turecko 25,39 38,20 22,88 11,61 1,58 

Polsko 19,38 30,61 13,54 24,67 4,72 

Rusko 7,73 5,15 3,36 78,64 6,81 

Brazílie xx xx xx xx 1,01 
xx - data nedostupná či nepoužitelná 
Zdroj: databáze OECD, vlastní zpracování  
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2.4.2 ROLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU  

Věda a výzkum jsou bezesporu pro růst konkurenceschopnosti důležité. V práci 

jsou naznačeny určité základní trendy. Ve více konkurenceschopných 

ekonomikách je podíl výdajů na Vědu a výzkum na HDP vyšší než v méně 

konkurenceschopných ekonomikách. V ekonomikách, které ještě nejsou na úrovni 

inovačních ekonomik, jsou výdaje na vědu a výzkum zastoupeny především 

veřejným sektorem. Tento fakt může být způsoben jednak snahou vlády o 

„nastartování“ inovační fáze, a také určitou neochotou trhu se prozatím na 

„nastartování“ inovační fáze podílet. Privátní prostředky se mohou přesouvat a 

podporovat VaV v zahraničí, ale veřejné prostředky by měly sloužit na podporu 

domácí VaV. Na umístění investice má pro privátní sektor vliv především 

ziskovost, a tak můžeme předpokládat vyšší alokační efektivitu. Pro zvýšení 

sofistikovanosti ekonomiky jsou však ve většině případů nutné veřejné 

prostředky, jejichž alokace není určována pouze ziskovostí investice, ale také a ve 

většině případů především ostatními politicko-ekonomickými aspekty.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro urychlení přechodu ekonomiky do inovační 

fáze jsou nutné primárně zásahy vlády, jejichž účel by měl být dvojí. Zaprvé by 

měl podpořit rozvoj VaV činnosti v zemi, a za druhé by měl zatraktivnit využívání 

vědeckého a výzkumného potenciálu země pro privátní sektor.  

Pokud vláda provádí aktivní strukturální politiku v oblasti vědy a výzkumu, může 

podporovat rozvoj odvětví prostřednictvím investic do vědy a výzkumu v odvětví, 

které se následkem investic rozvíjí, může také investovat do rozvinutých odvětví, 

aby podpořila jejich další rozvoj. V prvním případě spočívá problém ve správném 

výběru odvětví. Může se stát, že vláda předstihne přirozený proces ve vývoji 

země48 a nealokuje prostředky optimálně. V případě investic do rozvinutých 

odvětví hrozí také neoptimální alokace, protože pokud je odvětví atraktivní a 

perspektivní, láká soukromé investory.  

                                                 
48 Například v zemi ještě není dostatečně rozvinutá infrastruktura a také systém vzdělávání, ale 
přesto začne vláda investovat obrovské prostředky do programu na vesmírný výzkum, který se 
globálně jeví jako perspektivní odvětví – tento příklad je samozřejmě nadnesený, ale vystihuje 
podstatu problému. 
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Podpora inovačního procesu může mít následující podoby49: informační činnost; 

daňová zvýhodnění; podpora transferu technologií. 

Informační činnost podporuje inovační proces bezplatným poskytováním 

informací podnikatelským subjektům. Tímto se snaží odstraňovat nevýhodné 

postavení menších podniků. V České republice existuje informační systém veřejné 

správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o 

výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků. Tento informační 

systém se jmenuje Informační systém výzkumu a vývoje, a je upraven zákonem č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.  

Pomocí daňových zvýhodnění může tvůrce strukturální politiky motivovat 

k inovacím. V dokumentu Národní inovační politika České republiky na léta 2005 

– 2010 jsou zmiňovány daňové pobídky ze strany státu jako nejúčinnější nepřímý 

nástroj financování inovací50. 

Podpora transferu technologií podle výše zmíněného dokumentu spočívá 

v podpoře mobility mezi akademickou a privátní sférou. Opatření č. 27 je 

zaměřeno na přípravu a vyhlášení programů, ve kterých budou mladí výzkumní 

pracovníci a studenti v doktorských studijních programech spolupracovat se 

soukromými firmami a to na základě kombinace veřejných a soukromých 

prostředků. 

Důležitou částí pro provádění strukturální politiky v oblasti VaV je tedy poznání 

struktury ekonomiky. Strukturu z hlediska primárního, sekundárního a terciárního 

sektoru a konkurenceschopnosti jsme již sledovali. Následující část práce je 

věnována struktuře průmyslu. 

  

                                                 
49 Tvůrce strukturální politiky se musí rozhodnout, které odvětví hodlá pomocí veřejných 
prostředků podporovat. V této části textu se nezabýváme způsobem volby, ale způsobem podpory 
zvoleného odvětví. 
50 V.1.5.1, strana 28 
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2.5 Průmysl 

Anglický termín pro strukturální politiku, industrial policy, nám napovídá, že 

původně se pojem strukturální politika používal především v souvislosti 

s ovlivňováním struktury průmyslu. Pokud je úkolem strukturální politiky 

podpořit růst konkurenceschopnosti, je nutné zjistit, kterým způsobem by se 

struktura ekonomiky měla ubírat. V předchozích částech je analyzována struktura 

vzdělávání, struktura vědy a výzkumu a struktura hospodářství z pohledu 

rozdělení do jednotlivých sektorů. Stejně jako v předchozích částech, tak i v této 

jsou nejprve zmíněny způsoby pro hodnocení struktury.  

2.5.1 INDIKÁTORY PRŮMYSLOVÉ STRUKTURY 

Průmysl, jak vyplývá z předchozích analýz, tvoří ve většině ekonomik jejich 

podstatnou část. Můžeme jej dělit podle několika hledisek. Podle kapitálové 

náročnosti můžeme průmysl rozdělit na kapitálově náročný a na průmysl náročný 

na pracovní sílu. Podle technologické náročnosti můžeme dělit průmysl na hi-

tech, polo hi-tech a tradiční průmyslová odvětví, ostatně toto členění je použito 

v analýze v části Věda a výzkum. Podle toho, jestli jsou průmyslové výrobky 

určeny pro další výrobu, anebo jestli jsou určeny ke spotřebě, dělíme průmysl na 

těžký a lehký51. Nejpodrobnější členění je možné pomocí charakteru produktu. 

Protože rozmanitost jednotlivých produktů je vysoká, jsou zavedeny určité 

statistické standardy pro klasifikaci průmyslu podle tohoto hlediska. Tyto 

standardy nejsou používány pouze pro klasifikaci průmyslových, ale i ostatních 

činností v hospodářství.  

V České republice byla do roku 2007 používána odvětvová klasifikace 

ekonomických činností (OKEČ), která byla nahrazena klasifikací CZ-NACE. Tato 

je standardní klasifikací ekonomických činností pro země Evropské unie a další 

vyspělé evropské země. Klasifikace OKEČ byla svou strukturou podobna 

klasifikaci ОКВЭД, která je používána v Rusku. Ve Velké Británii je používána 

klasifikace UKSIC (United Kingdom Standard Industrial Classification of 

Economic Activities), která je v podstatě ostrovní podobou NACE a nijak 

neodporuje standardům. V členských zemích NAFTA52 je používána klasifikace 

NAICS (North American Industry Classification System). Tato klasifikace je 

                                                 
51 Lehký průmysl je také někdy nazýván spotřebním průmyslem. 
52 Mexiko, Kanada, USA 
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šestiúrovňová a nahrazuje dřívější klasifikaci používanou v USA – SIC (Standard 

Industrial Classification). Nicméně klasifikace SIC je v USA stále používána 

Komisí pro cenné papíry. V USA jsou zejména v souvislosti s trhem s cennými 

papíry používány i další klasifikace. Jsou to ICB (Industry Classification 

Benchmark) a GICS (Global Industry Classification Standard) používané na 

NASDAQ, NYSE a také na dalších světových trzích i mimo Ameriku. OSN 

používá mezinárodní standard odvětvové klasifikace ISIC (International Standard 

Industrial Classification of All Economic Activities). Standard ISIC je vzorem pro 

národní klasifikace, ale jak NACE tak NAICS se od něj liší členěním i metodou 

pro zařazení jednotlivých podniků do příslušné skupiny. Nyní, když už víme 

jakým způsobem lze průmysl rozčlenit, se podíváme, jaké ukazatele se používají 

pro hodnocení struktury.  

Ukazatele pro popis průmyslu a jeho struktury lze rozdělit do tří kategorií, a to na 

ukazatele popisující objem, tržní kvalitu a meziodvětvové vazby. Objemové 

ukazatele hodnotí například podíl produktu vytvořeného odvětvím na celkovém 

produktu vytvořeném zpracovatelským průmyslem, průmyslovým sektorem, 

celým hospodářstvím apod. Obdobným způsobem lze sledovat počty 

zaměstnanců, nebo podíl odvětví na exportu apod. Objemové ukazatele tedy 

sledují velikost průmyslového odvětví v rámci hospodářství. Další skupinou jsou 

ukazatele tržní kvality. Pokud přijmeme předpoklad, že každé odvětví si vytváří 

svůj trh, můžeme měřit kvalitu tohoto trhu. Jedná se tedy o různé ukazatele tržní 

koncentrace, které jsou již zmíněny v teoretické části práce. Jako ukazatel kvality 

trhu lze také sledovat geografickou koncentraci v rámci jednotlivých regionů 

země. Ukazatele sledující meziodvětvové vazby a hodnotící důležitost odvětví 

v rámci celku vycházejí z analýzy vstupů a výstupů, tedy z tzv. Input – output 

tabulek. Popisují a zkoumají užití zboží a služeb použitých v procesu výroby. 

Znalosti meziodvětvových vazeb jsou důležité pro pochopení hospodářství jako 

celku a pro určení klíčových odvětví, což je pro tvůrce strukturální politiky 

nezbytné. V této souvislosti jsou používány ukazatele ABL a RBL (absolutní 

zpětné vazby a relativní zpětné vazby) o nichž píše Rojíček (2007). Modelů 

zkoumajících meziodvětvové vazby je celá řada, a vzájemně se více či méně 

odlišují zejména v matematickém aparátu, který používají. 
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2.5.2 ANALÝZA PRŮMYSLOVÉ STRUKTURY 

V této části je analyzován zpracovatelský průmysl vybraných evropských zemí. 

Každá země má svou kartu, která obsahuje údaje o struktuře průmyslu. Postup při 

sestavení karty je následující. Karta obsahuje dva typy údajů. První typ jsou údaje 

informační, které určují pozici ekonomiky z hlediska konkurenceschopnosti a 

z hlediska již dříve analyzovaných strukturálních statistik. Tato data jsou na kartě 

uvedena především pro rychlou orientaci z hlediska charakteru dané ekonomiky.  

Druhým typem dat jsou ukazatele struktury průmyslu. Jedná se o produkční 

hodnotu odvětví, počet společností v odvětví a počet zaměstnanců v odvětví. 

Karty všech sledovaných zemí53 jsou uvedeny v příloze č. 4. Následující text 

vysvětluje na příkladech, jakým způsobem se na kartě orientovat.  

V levém horním rohu karty je název země, index konkurenceschopnosti (viz 

dřívější text), podíl průmyslu na tvorbě HDP a podíl osob zaměstnaných 

v průmyslu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Význam těchto ukazatelů je 

analyzován v předchozím textu.  

V pravém horním rohu se nachází matice ukazatelů, která zachycuje strukturu 

průmyslu pro uvedený rok. U většiny zemí je struktura zachycena pro rok 200554. 

Struktura průmyslu je v matici zachycena následujícím způsobem. Průmysl je 

pomocí klasifikace NACE rozdělen do 4 částí, a to na: těžební průmysl; 

zpracovatelský průmysl; energetický průmysl a stavebnictví (na kartě značeno: 

těžební; zprac.; en.; stav.). Jsou sledovány 3 kategorie: produkční výkonnost; 

počet firem; pracovní síla. Pro názornost jsou zde zobrazeny horní části karet pro 

Norsko a Českou republiku55.  

  

                                                 
53 Analýza byla provedena pro tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko a Velká Británie. 
54 Data pro tuto a další části karty byla čerpána z databáze Eurostat. V době zpracování této práce 
byla nejnovější potřebná data z roku 2006. Nejnovější data však byla pro většinu zemí neúplná, 
pro širší možnost komparace byla zvolena data roku 2005 a starší. 
55 Norsko bylo zvoleno z důvodu vysokého zastoupení zpracovatelského průmyslu na HDP 
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Obr. 2.2 Vrchní část karty - Norsko 

Norsko     2005 průmysl v % 

index ks 13,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 50,230 32,207 5,490 12,073 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 42,9% počet firem 1,314 33,114 1,425 64,147 
podíl zaměstnaných v průmyslu 21,0% pracovní síla 8,982 58,076 3,370 29,572 
zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 2.3 Vrchní část karty – Česká republika 

Česká republika     2004 průmysl v % 

index ks 34     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 1,956 72,903 8,961 16,180 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 38,10% počet firem 0,141 49,882 0,352 49,626 
podíl zaměstnaných v průmyslu 38,30% pracovní síla 3,009 76,645 4,051 16,295 
zdroj: vlastní zpracování 

Z karet lze vyčíst, že norská ekonomika je konkurenceschopnější než česká, že 

podíl průmyslu na HDP je v Norsku vyšší než v České republice, ale že HDP je 

vytvářeno relativně menším počtem pracovníků. Na tvorbě HDP se v roce 2005 

v Norsku podílel nejvíce těžební průmysl, a to více než polovinou veškeré 

průmyslové produkce. Zajímavé je, že i když se tato část průmyslu podílela na 

produkci 50,2 %, tak zaměstnávala necelých 9 % z celkového počtu pracovníků 

zaměstnaných v průmyslu, a to prostřednictvím necelého 1,5 % firem z celkového 

počtu průmyslově orientovaných firem.  

V České republice je nejsilnější kategorií průmyslu zpracovatelský průmysl. 

V roce 2004 se podílel na tvorbě HDP necelými 73 % celkové průmyslové výroby 

a pracovní uplatnění v něm našlo přibližně 76,5 % pracovníků průmyslu, přičemž 

počet firem zabývajících se zpracovatelskou činností56 tvořil přibližně polovinu 

z celkového počtu firem působících v průmyslu. 

Další část karty je věnována popisu zpracovatelského průmyslu. Jedná se opět o 

rozbor produkční výkonnosti, počtu firem a počtu zaměstnanců. Tentokrát je za 

základ považován zpracovatelský průmysl. Data jsou57 uvedena pro roky 2000 a 

2005. V levém sloupci jsou kódy odvětví. Tyto kódy jsou standardní kódy odvětví 

podle klasifikace NACE používané pro výstupy databáze Eurostat. Legenda ke 

                                                 
56 Většina firem se zabývá více než jednou činností, zařazení firem do příslušné kategorie se odvíjí 
od hlavní činnosti firmy. Metodika NACE přesně určuje způsob kategorizace firem. 
57 V případě dostupnosti. 
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kódům odvětví je uvedena na první straně přílohy. Pro snazší orientaci 

v popisovaných datech jsou zde zobrazeny části karet Norska a České republiky. 

Obr. 2.4 Spodní část karty - Norsko 

největší změny v produkci   
růst 1,28 Výroba ostatních dopravních zařízení 
pokles -2,29 Výroba chemických výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota odvětví Počet společností v odvětví Počet zaměstnanců v odvětví 
2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 

d* 56213,9 66857,1 10643 10376 19686 9310 285271 247215 -38056 
              
da15 -- -- -- 13,07 10,15 -2,91 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,02 0,01 -0,01 -- -- -- 
db17 0,86 0,76 -0,10 2,95 3,48 0,53 1,65 1,46 -0,19 
db18 0,24 0,26 0,02 1,24 2,96 1,72 0,50 0,43 -0,08 
dc19 0,11 0,07 -0,04 0,34 0,33 -0,01 0,18 0,12 -0,07 
dd20 3,87 4,35 0,48 9,18 10,28 1,11 5,13 5,88 0,75 
de21 4,61 2,93 -1,68 0,82 0,53 -0,29 3,40 2,86 -0,54 
de22 7,48 7,25 -0,24 18,10 16,22 -1,88 11,95 9,96 -1,99 
df23 0,00 0,88 0,88 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 
dg24 11,31 9,02 -2,29 1,39 1,30 -0,09 5,62 5,44 -0,19 
dh25 1,53 1,48 -0,05 3,08 2,16 -0,93 2,26 2,12 -0,14 
di26 2,91 3,47 0,55 4,08 3,94 -0,14 3,44 4,23 0,78 
dj27 10,83 9,85 -0,99 1,09 0,85 -0,24 4,72 4,57 -0,15 
dj28 3,89 4,44 0,54 11,60 12,13 0,52 6,76 7,43 0,67 
dk29 7,27 8,10 0,84 11,34 12,82 1,48 8,52 9,03 0,51 
dl30 0,30 0,09 -0,21 0,15 0,19 0,04 0,20 0,07 -0,13 
dl31 2,31 2,11 -0,20 3,11 2,48 -0,63 2,99 2,52 -0,47 
dl32 2,36 1,62 -0,74 0,75 0,74 -0,01 1,85 1,60 -0,25 
dl33 2,01 2,77 0,76 2,79 2,91 0,11 2,19 3,24 1,05 
dm34 1,38 1,36 -0,01 1,06 0,75 -0,31 1,94 1,93 -0,01 
dm35 10,50 11,78 1,28 6,02 5,95 -0,07 12,55 12,11 -0,44 
dn36 2,73 2,34 -0,39 6,99 9,08 2,09 4,68 4,08 -0,59 
dn37 0,63 0,53 -0,10 0,82 0,69 -0,13 0,72 0,40 -0,31 
d 77,1267 75,456 18,93% 100 100 89,73% 81,2543 79,483 -13,34% 
*  V tomto řádku jsou ve sloupci produkční hodnota odvětví hodnoty v mil. EUR; v dalších sloupcích 

je jednotkou počet. 
-- - data nejsou zveřejněna 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 2.5 Spodní část karty – Česká republika 

největší změny v produkci   
růst 2,78 Výroba koncelářských strojů a počítačů 
pokles -1,05 Výroba chemických výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota odvětví Počet společností v odvětví Počet zaměstnanců v odvětví 
2000 2004 změna 2000 2004 změna 2000 2004 změna 

d* 51745 82709,4 30964 144099 151252 7153 1235908 1202319 -33589 
              
da15 -- -- -- 4,00 4,02 0,02 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,00 0,00 0,00 -- -- -- 
db17 3,10 2,07 -1,04 2,42 1,76 -0,66 5,28 4,24 -1,04 
db18 1,23 0,74 -0,49 6,94 6,31 -0,63 4,38 2,82 -1,56 
dc19 0,51 0,24 -0,27 0,69 0,69 -0,01 1,57 0,89 -0,68 
dd20 3,03 2,80 -0,23 18,87 19,72 0,84 4,22 3,77 -0,45 
de21 2,58 2,03 -0,55 0,40 0,47 0,08 1,54 1,60 0,06 
de22 2,79 2,36 -0,43 4,93 6,52 1,59 2,67 2,74 0,07 
df23 -- 2,40 -- 0,01 0,01 0,00 -- 0,25 -- 
dg24 6,63 5,58 -1,05 0,69 0,74 0,05 3,49 3,40 -0,09 
dh25 4,59 6,04 1,45 1,59 2,06 0,47 4,38 5,94 1,57 
di26 5,99 5,11 -0,88 4,88 4,51 -0,37 6,49 6,11 -0,39 
dj27 7,30 8,21 0,91 0,31 0,38 0,08 5,92 4,90 -1,01 
dj28 8,06 8,20 0,14 21,46 23,56 2,10 10,75 11,47 0,72 
dk29 7,42 8,09 0,67 4,68 5,13 0,45 11,92 11,97 0,05 
dl30 0,42 3,20 2,78 0,14 0,26 0,13 0,28 0,70 0,42 
dl31 5,85 6,14 0,29 12,07 9,15 -2,92 7,12 8,13 1,01 
dl32 2,29 4,48 2,19 1,99 2,57 0,58 2,28 2,54 0,26 
dl33 1,60 1,62 0,02 2,42 2,80 0,38 2,19 2,41 0,22 
dm34 13,55 14,11 0,56 0,24 0,38 0,14 6,33 7,91 1,58 
dm35 1,29 1,06 -0,24 0,27 0,29 0,02 1,88 1,65 -0,22 
dn36 3,47 2,96 -0,51 10,46 8,20 -2,26 5,42 5,12 -0,30 
dn37 -- 0,71 -- 0,53 0,44 -0,09 -- 0,39 -- 
d 81,6945 88,133 59,84% 100 100 4,96% 88,0943 88,9481 -2,72% 
*  V tomto řádku jsou ve sloupci produkční hodnota odvětví hodnoty v mil. EUR; v dalších sloupcích 

je jednotkou počet. 
-- - data nejsou zveřejněna 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vrchní řádek začínající písmenem d zobrazuje absolutní hodnoty. Produkční 

hodnota je uvedena v milionech EUR. Počet společností v odvětví představuje 

celkový počet firem působících ve zpracovatelském průmyslu a počet 

zaměstnanců v odvětví představuje celkový počet zaměstnanců pracujících ve 

zpracovatelském průmyslu. Metodika stanovení těchto hodnot je uvedena 

v příloze. Při interakci těchto hodnot s vrchní částí karty můžeme například zjistit, 

že v České republice v odvětví zpracovatelského průmyslu pracovalo v roce 2004 
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1202319 zaměstnanců, což činí 76,6 % všech osob zaměstnaných v průmyslovém 

sektoru.  

Sloupec změna v prvním řádku d představuje rozdíl mezi novější a starší 

hodnotou. Další řádky popisují jednotlivá odvětví. Sloupec produkční hodnota 

představuje podíl příslušného odvětví na celkové produkční hodnotě 

zpracovatelského průmyslu. Například v České republice se ze zpracovatelského 

průmyslu na tvorbě HDP podílí nejvíce odvětví dm34 - Výroba dvoustopých 

motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které v roce 2000 tvořilo 13,55 % a v roce 

2004 14,11 % HDP vytvořeného zpracovatelským průmyslem v ČR. Což 

představuje nárůst o 0,56, jak je uvedeno v sloupci změna. Analogicky lze 

interpretovat i sloupce počet firem v odvětví a počet zaměstnanců v odvětví. 

Spodní řádek d představuje kontrolní hodnoty. Pro sloupec produkční hodnota 

odvětví na kartě pro Českou republiku představuje první hodnota ve spodním 

řádku d, že odvětví, ke kterým jsou dostupná data, tvoří 81,69 % veškeré 

produkce zpracovatelského průmyslu v roce 2000. Druhou hodnotu lze 

interpretovat analogicky pro rok 2004. Hodnota ve spodním řádku d ve sloupci 

změna58 představuje procentuální změnu pro sledované roky. Například na kartě 

pro Norsko vidíme v prvním řádku d ve sloupci počet firem v odvětví, že v roce 

2000 bylo ve zpracovatelském průmyslu 10376 firem, v roce 2005 19686 firem. 

Procentní změna mezi roky 2000 a 2005 je 89,73 %, tato hodnota je zachycena 

v dolním řádku d ve sloupci změna. V této části karty jsou také vyznačena dvě 

odvětví, u kterých proběhla za sledované období největší změna z hlediska podílu 

na tvorbě HDP.  

Tímto způsobem by mohly být popsány struktury průmyslu všech 25 sledovaných 

zemí, pro účel práce je však praktičtější vysvětlit, jakým způsobem se 

v sestavených kartách orientovat. Důležité je zjistit, zda mezi strukturou průmyslu 

(z hlediska produkční hodnoty, počtu firem a počtu zaměstnanců) a indexem 

konkurenceschopnosti existuje vztah. Z provedených regresních analýz nelze určit 

logický vztah mezi indexem konkurenceschopnosti a charakteristikami průmyslu. 

Příklad regresních analýz, které jsem provedl je uveden v příloze č.5.  

                                                 
58 – Toto platí pro všechny tři sloupce (produkční hodnota odvětví, počet firem v odvětví, počet 
zaměstnanců v odvětví). 
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Následující grafy jsou zde uvedeny pro potvrzení neexistence trendu. Na 

vodorovné ose jsou zobrazeny indexy konkurenceschopnosti jednotlivých zemí, 

svislá osa měří procentuální podíl zvoleného průmyslu na celkovém průmyslu. 

První graf zobrazuje jakým dílem se těžební průmysl, zpracovatelský průmysl, 

energetický průmysl a stavebnictví podílejí na tvorbě HDP v jednotlivých zemích. 

Součet jednotlivých hodnot pro danou zemi představuje 100, což vysvětluje 

patrnou korelaci řad. Pokud však sledujeme vývoj jednotlivých řad samostatně, 

pouze v závislosti na indexu konkurenceschopnosti, tak můžeme konstatovat, že 

se jedná o „náhodný šum“.  

Graf 2.5 Podíl jednotlivých průmyslových odvětví na tvorbě HDP pro vybrané země 
označené indexem konkurenceschopnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Následující dva grafy popisují podíly počtů firem a podíly zaměstnanců. Lze také 

konstatovat, že v jednotlivých řadách neexistuje zřetelný trend. 

Graf 2.6 Podíl firem působících v jednotlivých průmyslových odvětvích pro vybrané země 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 2.7 Podíl zaměstnanců v jednotlivých průmyslových odvětvích pro vybrané země 
označené indexem konkurenceschopnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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celým souborem faktorů zajišťujících možnost trvalého růstu blahobytu v zemi. 

Samotná struktura průmyslu není pro konkurenceschopnost určující. V širších 

ekonomických souvislostech je však velice důležitá.  

Podstatné jsou také změny odehrávající se ve struktuře a to jakým způsobem jsou 

tyto změny v interakci s trhem práce. Strukturální politika by tedy měla plnit svou 

roli ne v případech, kdy se struktura ekonomiky ubírá určitým směrem, ale 

v případech, kdy změna průmyslové struktury vyvolává nerovnováhu 

v ekonomice59. Možnosti strukturální politiky v této oblasti jsou uvedeny 

v následujícím textu. 

  

                                                 
59 Například: Podíl těžebního průmyslu na tvorbě HDP ani zaměstnanost či počet firem v něm není 
pro konkurenceschopnost určující. Ale prudká změna v podobě útlumu tohoto odvětví, způsobí 
nerovnováhu. Tvůrci strukturální politiky by na takovou změnu měli reagovat. 
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2.5.3 ROLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY V OBLASTI PRŮMYSLU 

Jak vyplývá z předchozí analýzy, pro dosažení konkurenceschopnosti neexistuje 

cílová struktura průmyslu. Německo i Norsko mají stejný index 

konkurenceschopnosti, ale struktura průmyslu v těchto zemích je zcela odlišná. 

V teoretické části je zmíněno, že aktivní přístup k strukturální politice 

předpokládá větší informovanost tvůrců strukturální politiky před ekonomickými 

subjekty. Díky vyšší informovanosti jsou tvůrci schopni vybrat „vítězná odvětví“. 

Protože však struktura průmyslu není v závislosti s konkurenceschopností, není 

pojmem „vítězné odvětví“ myšleno žádné konkrétní odvětví, ale to odvětví, které 

dokáže nejlépe využít potenciál země. Jinými slovy to odvětví, pro jehož 

fungování jsou v dané zemi příznivé podmínky. Tvůrce strukturální politiky 

ovlivňuje odvětví a zároveň podmínky pro jeho rozvoj. 

Hlavním tvůrcem strukturální politiky v oblasti průmyslu je většinou ministerstvo 

průmyslu. V České republice je to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Strukturální 

politika je součástí jednotlivých politik. Na některé z těchto politik, které 

ovlivňují strukturu průmyslu, nemá Česká republika od svého vstupu do Evropské 

unie vliv. Jedná se zejména o vnější zahraniční politiku v oblasti obchodu a cel. 

Země používající společnou evropskou měnu nemohou také samostatně používat 

kursové nástroje. Mezi hlavní dokumenty dlouhodobého charakteru patří 

koncepce a strategické plány. Tyto dokumenty splňují požadavek dlouhodobosti a 

koncepčnosti. Časový horizont jejich plnění však často přesahuje délku volebního 

období. Politický cyklus tak bývá jedním z hlavních „nepřátel“ strukturální 

politiky. Další problém spočívá ve skutečnosti, že ministerstvo průmyslu bývá 

sice hlavním tvůrcem strukturální politiky v oblasti průmyslu, ale ne v dalších 

oblastech. Aby aktivní přístup k strukturální politice byl účinný, musí mezi 

jednotlivými tvůrci strukturální politiky existovat shoda. 

Pokud je dosaženo shody, což je z větší míry politická otázka, existuje celá řada 

nástrojů, pomocí kterých lze ovlivňovat průmyslové struktury. Nástroje 

strukturální politiky dělíme do skupin podle toho, čeho chceme pomocí nich 

dosáhnout. Nástroje v oblasti inovačního procesu jsou zmíněny v předchozí části. 

V souvislosti se strukturou průmyslu používá tvůrce strukturální politiky nástroje 

pro podporu malých a středních podniků, dále odvětvová opatření za účelem 
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adaptace firem, a v neposlední řadě nástroje sloužící pro podporu podnikání ve 

vybraných regionech.  

Podpora malých a středních podniků je zaměřena především na rozvoj příznivého 

ekonomického klimatu pro jejich existenci. Tato podpora je realizována zejména 

prostřednictvím daňových úlev, finanční podpory a poradenské činnosti. 

Odvětvová opatření lze využít nejen k provádění akcelerační politiky, ale také 

politiky decelerační. Ovlivňování struktury pomocí odvětvových opatření spočívá 

ve vyhlašování cílů, a následné odměně těch, kteří stanovený cíl splnili60. Cíle i 

odměny mohou nabývat různých podob. Může se jednat například o snahu snížit 

energetickou respektive materiálovou náročnost průmyslové výroby. V případě 

úpadku odvětví může být třeba cíl rekvalifikace zaměstnanců a s ní spojená změna 

výrobního programu, který je podpořen dotacemi na rekvalifikace.  

Podpora podnikání ve vybraných regionech slouží k odstraňování ekonomicko-

sociálních disparit. Pomocí fiskálních a nefinančních opatření se tvůrce 

strukturální politiky snaží zamezit úpadku a podpořit rozvoj regionu. Fiskální 

nástroje spočívají v daňových úlevách a dotacích pro podniky činné v příslušném 

regionu. Nefinanční nástroje spočívají hlavně ve zlepšování infrastruktury.  

  

                                                 
60 Podmínky pro splnění cíle a následné odměny musí být přesně stanoveny. Na tomto základě se 
firmy rozmyslí, zda je pro ně ekonomický výhodné cíle sledovat. 
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3 MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI – 

DOPORUČENÍ TVŮRCŮM STRUKTURÁLNÍ POLITIKY  

Účelem této kapitoly je shrnout teoretické poznatky z první kapitoly, analytické 

poznatky z druhé kapitoly a na jejich základě doporučit určité směry a postupy 

pro provádění strukturální politiky.  

V první kapitole je vysvětlen pojem konkurenceschopnosti, která představuje 

dlouhodobou možnost obyvatel dané země dosahovat trvale udržitelného růstu 

blahobytu. Společnost je většinově orientována na spotřebu a v tomto kontextu je 

také chápán pojem konkurenceschopnosti.  

V teoretické části jsou představeny tři instituce, které hodnotí 

konkurenceschopnost zemí. Podle nich je sice pojem konkurenceschopnost 

vnímán obdobně, ale přístupy pro jeho sledování se liší. Některé kladou větší 

důraz na kvalitu podnikatelského prostředí, jiné zase na makroekonomickou 

stabilitu. Provázanost jednotlivých prvků ekonomiky se odráží také ve faktu, že i 

když jsou přístupy k hodnocení zemí odlišné, tak celkový výsledek se u většiny 

zemí zásadně nerozchází. 

Výsledky konkurenceschopnosti pro jednotlivé země jsem sjednotil postupem, 

který je uveden v kapitole 2.1. Toto sjednocení je provedeno pro snazší analýzu 

vlivu struktury na konkurenceschopnost.  

Druhá část teoretické části je věnována strukturální politice. Nejprve jsou 

zhodnoceny historické aspekty, dále pak jednotlivé teoretické přístupy. Přístupy 

k provádění strukturální politiky jsou rozčleněny podle toho, jakým způsobem 

tvůrci strukturální politiky vnímají úlohu trhu. Podle těchto přístupů jsou 

uplatňovány i různé typy strukturální politiky.  

V širším pojetí strukturální politiky lze strukturální politiku vnímat jako 

výslednici aktivit státu, které mají vliv na strukturu ekonomiky. Toto široké 

vymezení strukturální politiky prakticky znemožňuje úplný výčet nástrojů možný 

pro provádění strukturální politiky.  

Další důležitý poznatek z teoretické části nám poukazuje na více než značné 

rozdíly mezi teorií strukturální ekonomie a hospodářsko-politickou praxí v oblasti 

strukturální politiky. Tento poznatek je jedním z klíčových pro doporučení 

tvůrcům hospodářské politiky.  
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V druhé části jsou postupně zkoumány vlivy jednotlivých struktur hospodářství na 

konkurenceschopnost. Co se týče sektorové struktury ekonomiky, analýza 

prokázala jasnou nepřímou úměru mezi podílem zemědělství na HDP a 

konkurenceschopností země. Konkurenceschopnější ekonomiky mají také 

v oblasti zemědělství nejméně pracovních sil vzhledem k celkové zaměstnanosti.  

Tvůrci hospodářských politik v méně konkurenceschopných zemích by se měli 

zaměřit na zlepšení technické vybavenosti zemědělství, které způsobí uvolnění 

pracovní síly pro další odvětví. 

Další oblastí analyzovanou v druhé části je oblast vzdělávání. Kvalifikovaná, 

vzdělaná pracovní síla je základním předpokladem pro schopnost ekonomiky 

držet rychlý krok s ostatními zeměmi. Analýza vzdělání přímo navazuje na 

sektorovou strukturu ekonomiky. I na takto jednoduchém případě je vidět, že 

tvůrce strukturální politiky nemůže nikdy operovat pouze v jedné oblasti 

ekonomiky a vnímat ji jako oddělený celek. Pokud tedy v zemích s nižší 

konkurenceschopností odstartoval proces industrializace, samozřejmě musí být 

doplněn rozvojem vzdělání obyvatelstva.  

Se zvyšováním náročnosti výrob se zvyšuje i náročnost na kvalifikovanou 

pracovní sílu, proto je druhá část kapitoly o vzdělání věnována vyššímu 

vzdělávání. Vyšší vzdělání připravuje mladé lidi na uplatnění se ve výrobním 

procesu či v oblasti služeb, ale také slouží pro rekvalifikaci a doplnění kvalifikace 

pro zaměstnance, kteří jsou již ekonomicky aktivní. Tento prvek školení a 

celoživotního vzdělávání je příznačný pro konkurenceschopné ekonomiky a 

zajišťuje jim dostatek potřebně kvalifikovaných pracovních sil.  

Země, které disponují vysokým počtem kvalitně vzdělaných lidí, mají 

konkurenční výhodu, která spočívá nejen v možnosti jejich uplatnění v náročném 

výrobním procesu, ale také v jejich inovačním potenciálu. Tvůrci strukturální 

politiky by měli sledovat strukturu trhu práce i z hlediska vzdělanosti. Měli by se 

snažit podporovat rozvoj škol a institucí poskytujících školení.  

Inovační potenciál je také důležitým prvkem zajištujícím možnost dlouhodobě 

udržitelné, vysoce konkurenceschopné pozice. Proto na analýzu vzdělání navazuje 

analýza VaV. V této části jsou zkoumány vstupy a výstupy do oblasti VaV. 

Analýza prokazuje několik trendů zejména ve struktuře výdajů na vědu a výzkum 
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v závislosti na konkurenceschopnosti. Dokazuje, že ve více konkurenceschopných 

ekonomikách je podíl výdajů na Vědu a výzkum vyšší než v zemích s nižší 

konkurenceschopností. Také struktura výdajů napovídá, že v méně 

konkurenceschopných zemích investuje do oblasti vědy a výzkumu většinou 

vláda, zatímco ve více konkurenceschopných zemích je investování do vědy a 

výzkumu atraktivní i pro privátní sektor.  

Úkolem tvůrce strukturální politiky je zajistit rozvoj oblasti vědy a výzkumu. Na 

nižších úrovních konkurenceschopnosti je ekonomika většinou v situaci, kdy po 

inovacích není dostatečná poptávka, a nabídka inovací a dalších výstupů vědecko-

výzkumné činnosti také není příliš velká. Vláda rozvíjí oblast vědy a výzkumu 

pomocí veřejných prostředků. Pokud se podaří ekonomice nastartovat inovační 

spirálu, jsou firmy nuceny využívat inovací, a proto narůstá podíl privátního 

sektoru ve vědě a výzkumu. Tvůrce strukturální politiky tedy podporuje rozvoj 

vědy a výzkumu přímo – pomocí investic, ale také nepřímo – vytvářením 

poptávky po výstupech vědy a výzkumu.  

Poslední část druhé kapitoly je věnována analýze průmyslové struktury. Blíže pak 

byla analyzována struktura zpracovatelského průmyslu. Analýza neprokázala, že 

vybrané charakteristiky průmyslu61 jsou v přímé souvislosti 

s konkurenceschopností. Tvůrci strukturální politiky tedy nemají jasně stanovený 

cíl, co se rozvoje určitého odvětví týče. Důležité je, aby hodnotili stav ekonomiky 

a pokud se rozhodnou podpořit některé odvětví, tak v souladu s výchozími 

podmínkami ekonomiky a jejich nastavením.  

Jak již bylo zmíněno, možnosti ovlivňování struktury jsou členěny podle víry ve 

schopnosti trhu. Dále také bylo uvedeno, že rozdíl mezi teorií a praxí je značný. 

Účelem tohoto doporučení pro tvůrce strukturální politiky není jasně rozhodnout, 

který z přístupů je pro ovlivňování struktury lepší. 

Pokud by politici vycházeli z teorie strukturální ekonomie a zkoušeli uplatňovat 

výsledky striktně odvozených modelů do praxe, tak by v případě počátečního 

šoku ekonomiky na změnu byli pod obrovským tlakem veřejnosti. Problém je, že 

nikdo nikdy nedokáže přesně říct, jakým způsobem takový šok na ekonomiku 

zapůsobí, jak dlouho bude trvat případný negativní efekt před tím, než bude 

                                                 
61 Produkční hodnota, počet firem a počet zaměstnanců. 
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obnovena síla trhu. Protože však ekonomie, jakožto věda na hranici věd 

humanitních a exaktních nemůže využívat laboratoř či podobné zařízení pro 

ověření teorie62, tak je hrozba způsobených škod silná. Pokud se už někde 

v oblasti hospodářské politiky, třeba fiskální, podaří zavést určité opatření, které 

v souladu s ekonomickou teorií podporuje růst, například snížení daňového 

břemene, tak v případě nedostavení se výsledků63 tlak na upuštění od daného 

opatření v čase roste.  

Teorie veřejné volby říká, že politici sledují především své vlastní zájmy. Toto 

tvrzení veřejně potvrdí málokterý politik. Pokud jsou osobní zájmy představovány 

snahou o znovuzvolení, nejedná se o nepřekonatelný problém, protože osobní a 

veřejné zájmy se v tomto případě doplňují. Pokud však politik při tvorbě 

strukturální politiky sleduje osobní zájmy, které jsou v rozporu se zájmy 

veřejnými, jedná se o problém.  

Při provádění strukturální politiky, ať už aktivním či neutrálním přístupem, politik 

ovlivňuje strukturu pomocí přímých dotací vybraným společnostem, 

poskytováním výhodných úvěrů, zadáváním státních zakázek, podporou rozvoje 

školského systému, podporou oblasti vědy a výzkumu, propojováním akademické 

a podnikové sféry, zřizováním poradenských a informačních institutů, ochranou 

hospodářské soutěže, či některým z mnoha dalších opatření, vždy by měl 

upřednostnit zájmy společnosti nad zájmy osobními. Tento etický problém je 

často těžce objektivně posoudit. Někdy může politik jednat pod tlakem veřejnosti, 

a přitom v její neprospěch. V některých případech je politický efekt strukturální 

politiky mnohem silnější než ekonomický efekt. Pokud nejsou důvody pro 

opodstatnění intervence jasně stanoveny, což se v praxi stává často, dochází 

k nárůstu zásahů a také k nárůstu potřebných veřejných prostředků.   

Částečně může být řešením výše popsaného problému snaha o vymezení pravidel 

pro provádění strukturální politiky. Protože je však škála nástrojů pro ovlivnění 

struktury takřka nekonečná, jedná se také spíše o teoretické nežli praktické řešení.  

                                                 
62 Výhodou ekonomických modelů je zjednodušení náhledu na problematiku. Toto zjednodušení je 
současně i nevýhodou, protože v hospodářské politice se pohybujeme v reálném a ne 
zjednodušeném světě.  
63 Které však ekonomický model potvrzoval. 
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Nejvyšší důraz při svém doporučení pro tvůrce hospodářské politiky kladu na 

požadavek koncepčnosti zásahů. V praxi se často setkáváme s velkým 

množstvím strategických dokumentů. Tyto dokumenty jsou vydávány na úrovni 

vlády, či na úrovni integračních seskupení (například smlouvy NAFTA, či 

dokumenty EU). Pokud se oprostíme od předpokladu, že tyto dokumenty, 

zejména na úrovni vlád, jsou vydávány pod vlivem současně převažující politické 

ideologie, i když jejich strategický charakter zaručuje pokrytí více politických 

cyklů, musíme se zabývat myšlenkou, do jaké míry jsou tyto dokumenty 

koncepční. Koncepčnost často bývá vytlačována spíše frázemi a slovními 

kličkami. Pokud je splněna koncepčnost v rámci jednoho dokumentu, často bývá 

v nesouladu s jiným strategickým dokumentem. Na druhou stranu, pokud jsou 

dokumenty koncepčně provázány, je často obtížné se v nich orientovat a případné 

strukturálně-politické opatření je zpožděno.  

Vyšší počet použitých nástrojů strukturální politiky s sebou přináší větší a 

účinnější kormidlo pro tvůrce strukturální politiky, ale zároveň sebou přináší 

nebezpečí v podobě neuchování koncepčnosti politiky.  

Oproti tomu zúžení role strukturální politiky pouze na podmínky pro rozvoj úlohy 

trhu dává jasný přehled o nástrojích strukturální politiky a jejich koncepčnosti, ale 

snižuje možnost zásahu v případech selhání trhu. 
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ZÁVĚR 

Tato práce pojednává o strukturální politice jako o nástroji zvyšování 

konkurenceschopnosti země. V teoretické části se zabývá konkurenceschopností a 

strukturální politikou. V analytické části je zkoumán vliv struktury ekonomiky 

z různých úhlů pohledu a vztah mezi strukturou a konkurenceschopností.  

Dílčí analýzy byly provedeny pro strukturu hospodářství z pohledu sektorové 

struktury ekonomiky, dále pak pro oblast vzdělání, vědecko-výzkumné činnosti a 

oblast průmyslu s užším zaměřením na zpracovatelský průmysl.  

Jednotlivé okruhy jsou mezi sebou vzájemně provázány a na tento fakt je kladen 

důraz v průběhu celé práce. Doporučení pro tvůrce strukturální politiky následují 

dílčí analýzy a jejich shrnutí a doplnění je uvedeno ve třetí kapitole.  

Daná problematika je uchopena hodně zeširoka, což na jednu stranu představuje 

výhodu v možnosti komparace různých světových ekonomik, na druhou stranu 

nevýhodu v podobě nedostatečného prostoru pro detailní dílčí analýzy. Tento 

široký úhel pohledu poskytuje předpoklady pro detailní bádání v dílčích 

oblastech. Například podkapitola věnovaná průmyslu přináší kvantum přehledně 

řazených ukazatelů, jež mohou být použity pro další analýzu struktury. 

Široký záběr práce má také poněkud negativní dopady na konkrétnost v oblasti 

nástrojů strukturální politiky. Teorie říká, že za strukturální politiku lze považovat 

veškerou činnost vlády, která má vliv na hospodářské struktury. Proto jsem se při 

přípravě doporučení pro tvůrce strukturální politiky nezaměřil na konkrétní 

legislativní podoby nástrojů, ale na určité zásady, které by měly být dodrženy a 

jsou aplikovatelné na kteroukoli ekonomiku. Námětem na podrobnější analýzu 

může být například legislativa v oblasti ovlivňování vědecko-výzkumné struktury 

ve sledovaných zemích.  

I přesto se domnívám, že cíl práce se podařilo splnit. Její přínos spočívá v uvedení 

čtenáře do problematiky a snaze podnícení zájmu pro hlubší bádání v daných 

oblastech.  
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

ABL Absolutní zpětné vazby Absolute Backward Linkages 

apod. a podobně  

BCI Index podnikové konkurenceschopnosti Business Competitiveness Index 

CZ-
NACE 

Odvětvová klasifikace ekonomických 
činností dle standardů EU 

 

ČSÚ Český statistický úřad  

en. Energetický průmysl  

EPO Evropský patentový úřad European Patent Office 

EU Evropská unie  

GCI Index globální konkurenceschopnosti Global Competitiveness Index 

GCN Skupina světové konkurenceschopnosti Global Competitiveness Network 

GCR Ročenka světové konkurenceschopnosti Global Competitiveness Report 

GERD Hrubé domácí výdaje na VaV Gross Domestic Expenditure on R&D 

HDP Hrubý domácí produkt  

IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj International Bank for Reconstruction and 
Development 

IDA Sdružení pro mezinárodní rozvoj International Development Association 

IMD Mezinárodní institut pro rozvoj 
managementu  

International Institute for Management 
Development 

ISIC Mezinárodní standard pro odvětvové 
klasifikace 

International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities 

NAFTA Severoamerická dohoda o volném 
obchodu 

North American Free Trade Agreement 

NAICS Odvětvová klasifikace pro severní 
Ameriku 

North American Industry Classification 
Systém 

NESTI Skupina národních odborníků v oblasti 
sledování vědy a výzkumu 

National Experts on Science and Technology 
Indicators 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj 

Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických 
činností 

 

OSN Organizace spojených národů  

PZI Přímé zahraniční investice  

RBL Relativní zpětné vazby  Relative Backward Linkages 

SCP Struktura-chování-výkon Structure-Conduct-Performance 

SIC Standardní odvětvová klasifikace Standard Industrial Classification 

stav. Stavebnictví  

SZP EU Společná zemědělská politika EU  
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UKSIC Odvětvová klasifikace ekonomických 
činností ve Velké Británii 

United kingdom Standard Industrial 
Classification of Economic Activities 

UNESCO Vzdělávací, vědecká a kulturní 
organizace spojených národů 

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation 

USA Spojené státy americké The United States of America 

VaV Věda a výzkum  

WB Světová banka World Bank 

WCC Centrum světové konkurenceschopnosti World Competitiveness Center 

WCY Ročenka světové konkurenceschopnosti World Competitiveness Yearbook 

WEF Světové ekonomické fórum World Economic Forum 

WWW Celosvětová síť World Wide Web 

zprac. Zpracovatelský průmysl  
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Příloha č.1: Gramotnost a vzdělanostní struktura obyvatelstva ve sledovaných zemích 

 

K souboru sledovaných zemí jsou doplněna data o gramotnosti a vzdělanosti obyvatelstva. 

Data týkající se míry gramotnosti pocházejí z národních odhadů v období 1995 – 2005 a 

odhadů UNESCO, tomuto faktu by měla být věnována pozornost zejména při srovnávání 

jednotlivých zemí.  Souhrnný index registrovaných studentů na všech třech vzdělávacích 

stupních je stanoven na základě dat UNESCO pro rok 2005, případně pomocí odhadů Světové 

banky pro tentýž rok. Index vzdělanosti je vypočten na základě předchozích dvou ukazatelů, 

bohužel informace o podrobnějším způsobu výpočtu nejsou zveřejněny.  

Země pořadí průměr 

  míra 
gramotnosti 

populace starší 
15 let 

Souhrný index 
studentů pro 

všechny tři stupně 
vzdělávání 

Index 
vzdělanosti 

USA 1 1,7 99,9 93,3 0,971 
Singapur 2 3,3 92,5 87,3 0,908 
Dánsko 3 4,3 99,9 102,7 0,993 
Hong Kong 4 6,3 99,9 76,3 0,885 
Švýcarsko 5 8,0 99,9 85,7 0,946 
Švédsko 6 9,0 99,9 95,3 0,978 
Kanada 7 10,0 99,9 99,2 0,991 
Velká Británie 8 11,7 99,9 93 0,97 
Finsko 9 12,0 99,9 101 0,993 
Nizozemí 10 12,7 99,9 98,4 0,988 
Norsko ´11-14 13,3 99,9 99,2 0,991 
Austrálie ´11-14 13,3 99,9 113 0,993 
Island ´11-14 13,3 99,9 95,4 0,978 
Německo ´11-14 13,3 99,9 88 0,953 
Irsko ´15-16 14,7 99,9 99,9 0,993 
Japonsko ´15-16 14,7 99,9 85,9 0,946 
Nový Zéland 17 15,0 99,9 108,4 0,993 
Rakousko 18 16,0 99,9 91,9 0,966 
Lucembursko 19 20,3 99,9 84,7 0,942 
Israel 20 20,7 97,1 89,6 0,946 
Belgie 21 21,0 99,9 95,1 0,977 
Korea ´22-23 21,7 99,9 96 0,98 
Malajsie ´22-23 21,7 88,7 74,3 0,839 
Estonsko 24 22,0 99,8 92,4 96,8 
Tajwan 25 23,0 xx xx xx 
Francie 26 24,0 99,9 96,5 0,982 
Thajsko 27 25,3 92,6 71,2 0,855 
Čile 28 26,7 95,7 82,9 0,914 
Litva 29 28,7 99,6 91,4 0,965 
Španělsko 30 30,0 99,9 98 0,987 



Příloha č.1: Gramotnost a vzdělanostní struktura obyvatelstva ve sledovaných zemích 

 

Země pořadí průměr 

  

míra 
gramotnosti 

populace starší 
15 let 

Souhrný index 
studentů pro 

všechny tři stupně 
vzdělávání 

Index 
vzdělanosti 

Slovenská republika 32 32,0 99,9 78,3 0,921 
Česká republika 33 34,0 99,9 82,9 0,936 
Portugalsko 34 34,3 93,8 89,8 0,925 
Maďarsko 35 35,7 99,9 89,3 0,958 
Slovinsko 36 37,3 99,7 94,3 0,974 
Jižní afrika 37 38,3 82,4 77 0,806 
Indie 38 38,7 61 63,8 0,62 
Itálie 39 39,0 98,4 90,6 0,958 
Jordánsko 40 40,3 91,1 78,1 0,868 
Mexiko 41 40,7 91,6 75,6 0,863 
Kolumbie 42 42,7 92,8 75,1 0,869 
Bulharsko 43 43,0 98,2 81,5 0,926 
Řecko 44 43,3 96 99 0,97 
Rumunsko ´45-46 44,0 97,3 76,8 0,905 
Turecko ´45-46 44,0 87,4 68,7 0,812 
Polsko 47 45,3 99,9 87,2 0,951 
Rusko 48 45,7 99,4 88,9 0,956 
Chorvatsko 49 48,0 98,1 73,5 0,899 
Filipíny 50 49,0 92,6 81,1 0,888 
Brazilie ´51-52 50,0 88,6 87,5 0,883 
Indonesie ´51-52 50,0 90,4 68,2 0,83 
Ukrajina 53 50,3 99,4 86,5 0,948 
Argentina 54 51,3 97,2 89,7 0,947 
Venezuela 55 55,0 93 75,5 0,872 
Mozambik a 128,0 38,7 52,9 0,435 
Zimbabwe a 129,0 89,4 52,4 0,77 
Burundi a 130,0 59,3 37,9 0,522 
Čad a 131,0   25,7 37,5 0,29 

a – není v základním souboru 55 sledovaných zemí, hodnota průměr představuje hodnotu GCI 
xx – data nedostupná 
Zdroj: Human Development Report 2007/2008, Vlastní zpracování 



Příloha č.2: Vybrané země seřazené dle konkurenceschopnosti a jejich výdaje na Vědu a výzkum jako 
procento HDP ve vybraných letech 

 

země 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

USA 2,51 2,55 2,58 2,62 2,66 2,74 2,76 2,66 2,66 2,59 2,62 2,62 
Dánsko 1,82 1,84 1,92 2,04 2,18 xx 2,39 2,51 2,58 2,5 2,45 2,43 

Švýcarsko xx 2,65 xx xx xx 2,53 xx xx xx 2,9 xx xx 

Švédsko 3,32 xx 3,51 xx 3,62 xx 4,25 xx 3,95 3,71 3,89 3,82 

Kanada 1,7 1,65 1,66 1,76 1,8 1,92 2,09 2,04 2,01 2,01 1,98 1,97 

Velká Británie 1,95 1,87 1,81 1,8 1,87 1,86 1,83 1,83 1,79 1,73 1,78 xx 

Finsko 2,26 2,52 2,7 2,86 3,16 3,34 3,3 3,36 3,43 3,45 3,48 3,45 

Nizozemí 1,97 1,98 1,99 1,9 1,96 1,82 1,8 1,72 1,76 1,78 1,73 xx 

Austrálie xx 1,61 xx 1,47 xx 1,51 xx 1,69 xx 1,78 xx xx 

Německo 2,19 2,19 2,24 2,27 2,4 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,48 2,51 

Island 1,53 xx 1,83 2,01 2,3 2,68 2,96 2,97 2,82 xx 2,78 xx 

Norsko 1,69 xx 1,63 xx 1,64 xx 1,59 1,66 1,71 1,59 1,52 1,49 

Irsko 1,26 1,3 1,27 1,23 1,18 1,12 1,1 1,1 1,18 1,25 1,26 1,32 

Japonsko 2,71 2,81 2,87 3 3,02 3,04 3,12 3,17 3,2 3,17 3,33 xx 

Nový Zéland 0,95 xx 1,09 xx 1 xx 1,14 xx 1,19 xx 1,17 xx 

Rakousko 1,54 1,59 1,69 1,77 1,88 1,91 2,03 2,12 2,23 2,22 2,41 2,45 

Lucembursko xx xx xx xx xx 1,65 xx xx 1,66 1,66 1,61 xx 

Israel 2,62 2,8 3,07 3,21 3,69 4,45 4,76 4,75 4,43 4,39 4,44 4,48 

Belgie 1,67 1,77 1,83 1,86 1,94 1,97 2,08 1,94 1,89 1,87 1,86 1,85 

Korea 2,37 2,42 2,48 2,34 2,25 2,39 2,59 2,53 2,63 2,85 2,98 xx 

Francie 2,29 2,27 2,19 2,14 2,16 2,15 2,2 2,23 2,17 2,15 2,13 2,12 

Čile xx xx xx xx xx xx xx 0,76 0,74 0,67 xx xx 

Španělsko 0,79 0,81 0,8 0,87 0,86 0,91 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12 xx 

Čína 0,57 0,57 0,64 0,65 0,76 0,9 0,95 1,07 1,13 1,23 1,33 1,43 

Slovenská rep. 0,92 0,9 1,07 0,78 0,65 0,65 0,63 0,57 0,58 0,51 0,51 0,49 

Česká rep. 0,95 0,97 1,08 1,15 1,14 1,21 1,2 1,2 1,25 1,25 1,41 1,54 

Portugalsko 0,54 0,57 0,59 0,65 0,71 0,76 0,8 0,76 0,74 0,77 0,81 xx 

Maďarsko 0,71 0,63 0,7 0,66 0,67 0,78 0,92 1 0,93 0,88 0,94 1 

Slovinsko 1,56 1,33 1,31 1,37 1,4 1,42 1,55 1,52 1,32 1,45 1,49 xx 

Jižní Afrika xx xx 0,6 xx xx xx 0,73 xx 0,8 0,86 0,92 xx 

Indie 0,63 0,65 0,7 0,72 0,74 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 xx xx 

Itálie 0,97 0,99 1,03 1,05 1,02 1,05 1,09 1,13 1,11 1,1 1,1 xx 

Mexiko 0,31 0,31 0,34 0,38 0,43 0,37 0,39 0,44 0,43 0,47 0,5 xx 

Řecko 0,38 xx 0,39 xx 0,52 xx 0,51 xx 0,5 0,48 0,51 0,5 

Turecko 0,38 0,45 0,49 0,5 0,63 0,64 0,72 0,66 0,61 0,67 0,79 xx 

Polsko 0,63 0,65 0,65 0,67 0,69 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 

Rusko 0,85 0,97 1,04 0,95 1 1,05 1,18 1,25 1,28 1,15 1,07 1,08 

Brazílie 0,87 0,77 xx xx xx 1,01 1,05 1 0,97 0,91 xx xx 

Pozn.: xx - data nedostupná,  
Zdroj Dat: OECD, vlastní zpracování 

  



Příloha č.3: Struktura výdajů na Vědu a výzkum podle zdrojů financování a celkové výdaje v USD na 
obyvatele v paritě kupní síly ve vybraných zemích pro rok 2005 
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Země 

Výdaje na VaV/HDP  (v %) 

Výdaje na 
VaV v USD 

na 
obyvatele v 

PKS 

 

Veřejné Průmyslové Ostatní 

Celkem 
 

Z toho výdaje na 
VaV podle zdroje  

(v %) 

  Veřejné Průmyslové 

1,7 USA    0,79            1,67         0,15         2,62    30,4 64,0 1093,7 

4,3 Dánsko    0,66            1,47         0,32         2,45    27,1 59,9 834,3 

8 Švýcarsko    0,67            2,04         0,22         2,93    22,7 69,7 1017,4 

9 Švédsko    0,91            2,53         0,45         3,89    23,5 65,0 1249,9 

10 Kanada    0,65            0,95         0,38         1,98    32,9 47,9 674,8 

11,7 Velká Británie    0,58            0,75         0,45         1,78    32,8 42,1 584,1 

12 Finsko    0,89            2,33         0,26         3,48    25,7 66,9 1076,8 

12,7 Nizozemí    0,65            0,91         0,23         1,78    36,2 51,1 597,8 

13,3 Austrálie    0,70            0,91         0,15         1,76    39,8 51,6 574,3 

13,3 Německo    0,75            1,64         0,07         2,46    30,5 66,6 757,8 

13,3 Island    1,14            1,35         0,32         2,81    40,5 48,0 1016,7 

13,3 Norsko    0,64            0,75         0,13         1,52    41,9 49,2 734,6 

14,7 Irsko    0,41            0,72         0,13         1,26    32,4 57,3 491,0 

14,7 Japonsko    0,56            2,53         0,24         3,33    16,8 76,1 1023,3 

15 Nový Zéland    0,52            0,44         0,19         1,15    45,1 38,5 272,8 

16 Rakousko    0,88            1,10         0,44         2,42    36,5 45,5 831,2 

20,3 Lucembursko    0,17            1,25         0,13         1,56    11,2 80,4 1094,4 

21 Belgie    0,43            1,10         0,29         1,82    23,5 60,3 600,6 

21,7 Korea    0,69            2,24         0,06         2,99    23,0 75,0 661,8 

24 Francie    0,80            1,10         0,23         2,13    37,6 51,7 644,2 

30 Španělsko    0,46            0,54         0,12         1,12    41,0 48,0 305,6 

30,3 Čína    0,35            0,90         0,09         1,34    26,3 67,0 88,1 

32 
 

Slovenská 
Republika 

   0,29            0,19         0,03         0,51    57,0 36,6 81,5 

34 
 Česká Republika    0,58            0,77         0,07         1,42    40,9 54,1 292,7 

34,3 Portugalsko    0,48            0,25         0,07         0,80    60,1 31,7 160,0 

35,7 Maďarsko    0,47            0,37         0,11         0,94    49,4 39,4 164,9 

38,3 Slovinsko    0,31            0,42         0,14         0,86    35,6 48,6 96,4 

39 Itálie    0,56            0,47         0,07         1,10    50,8 43,0 304,7 

40,7 Mexiko    0,23            0,23         0,04         0,50    45,3 46,5 54,3 

43,3 Řecko    0,23            0,14         0,12         0,49    46,4 28,2 144,2 

44 Turecko    0,38            0,26         0,03         0,67    57,0 37,9 48,5 

45,3 Polsko    0,33            0,19         0,05         0,57    57,7 33,4 79,1 

45,7 Rusko    0,66            0,32         0,09         1,07    61,9 30,0 116,2 

50   Brazílie    0,53            0,36         0,02         0,91    57,9 39,9 75,7 

Legenda VaV - Věda a výzkum 
HDP - Hrubý domácí produkt 
USD - Americký dolar 
PKS - parita kupní síly 

Zdroj: OECD, vlastní zpracování 

  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Tato úvodní strana přílohy obsahuje zkratky a vysvětlivky k datům, která jsou použita na následujících 

stranách přílohy. 

kód 
odvětví název odvětví 

d Zpracovatelský průmysl 

da15 Výroba potravin a nápojů 

da16 Zpracování tabáku 

db17 Textilní průmysl 

db18 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 

dc19 Činění a úprava usní, výroba brašnář. A sedlář. Zboží a obuvi 

dd20 Průmysl dřevařský a korkařský, výroba proutěného zboží 

de21 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 

de22 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek 

df23 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv 

dg24 Výroba chemických výrobků 

dh25 Výroba pryžových a plastových výrobků 

di26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

dj27 Výroba kovů včetně hutního zpracování 

dj28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě výroby strojů a zařízení) 

dk29 Výroba strojů a zařízení 

dl30 Výroba koncelářských strojů a počítačů 

dl31 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených 

dl32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

dl33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 

dm34 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů 

dm35 Výroba ostatních dopravních zařízení 

dn36 Výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl 

dn37 Zpracování druhotných surovin 
 

Index ks – index konkurenceschopnosti vypočtený na základě ročenek konkurenceschopnosti 
WEF,IMD a WB; vlastní výpočty 

Podíl průmyslu na tvorbě HDP – CIA: The World Factbook 

Podíl zaměstnaných v průmyslu – CIA: The World Factbook 

Produkční hodnota odvětví – Produkční hodnota měří produkci sledované statistické jednotky 
za stanovené období a je očištěna od změn zásob. Kód proměnné v databázi 
Eurostat V12 12 0; jednotka - milion EUR; % vyjádření 

Počet společností v odvětví – Počet společností registrovaných v obchodním rejstříku v dané 
zemi očištěný o nečinné společnosti. Kód proměnné v databázi Eurostat V11 11 0; 
jednotka – počet; % vyjádření 

Počet zaměstnanců v odvětví – osoby pracující na základě smluvního vztahu se 
zaměstnavatelem. Kód proměnné v databázi Eurostat V16 13 0; jednotka – počet; 
% vyjádření 

  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Belgie     2005 průmysl v % 

index ks 21     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,312 76,259 10,812 12,617 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 24,5% počet firem 0,230 37,993 0,162 61,616 
podíl zaměstnaných v průmyslu 25,0% pracovní síla 0,411 72,754 3,054 23,781 
největší změny v 
produkci   
růst 3,77 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv 
pokles -1,11 Textilní průmysl 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 174181 203136 28955 37538 36571 -967 635441 578031 -57410 

              
da15 14,02 14,07 0,05 23,06 20,98 -2,08 14,24 15,23 0,99 
da16 0,91 0,66 -0,24 0,09 0,09 0,00 0,40 0,33 -0,08 
db17 4,03 2,92 -1,11 4,20 4,00 -0,21 6,44 5,66 -0,78 
db18 1,51 0,52 -0,99 3,48 2,78 -0,70 1,62 1,14 -0,49 
dc19 0,16 0,18 0,01 0,49 0,42 -0,07 0,38 0,28 -0,10 
dd20 1,64 1,65 0,01 3,99 4,64 0,65 2,08 2,23 0,15 
de21 2,32 2,28 -0,04 0,89 0,85 -0,04 2,40 2,62 0,21 
de22 3,56 3,14 -0,42 13,22 14,36 1,14 5,19 5,10 -0,09 
df23 9,92 13,69 3,77 0,09 0,07 -0,02 0,85 0,91 0,06 
dg24 16,14 17,18 1,05 2,10 2,22 0,12 10,93 11,63 0,70 
dh25 3,86 3,70 -0,16 2,13 2,14 0,00 4,76 4,43 -0,33 
di26 4,00 3,78 -0,22 4,18 4,02 -0,16 5,45 5,45 0,00 
dj27 8,08 8,72 0,65 0,97 0,89 -0,08 6,40 6,07 -0,33 
dj28 5,08 5,21 0,13 15,85 16,52 0,67 9,57 10,48 0,91 
dk29 4,94 4,72 -0,21 4,56 5,63 1,07 6,70 7,20 0,50 
dl30 0,09 0,11 0,02 0,23 0,33 0,10 0,14 0,12 -0,02 
dl31 2,55 1,71 -0,84 1,74 1,95 0,21 3,92 3,09 -0,82 
dl32 3,47 2,56 -0,90 0,78 0,63 -0,15 2,95 2,94 -0,01 
dl33 0,71 0,72 0,01 3,79 3,99 0,20 1,12 1,19 0,07 
dm34 9,10 8,63 -0,46 1,26 1,24 -0,02 8,41 8,12 -0,29 
dm35 1,01 0,83 -0,18 0,65 0,82 0,16 1,63 1,60 -0,03 
dn36 2,22 2,00 -0,22 11,36 10,37 -0,99 3,85 3,56 -0,29 
dn37 0,71 1,01 0,30 0,90 1,08 0,18 0,57 0,64 0,08 

d 100 100 16,62% 100 100 -2,58% 100 100 -9,03% 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Bulharsko     2005 průmysl v % 

index ks 43     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 3,329 69,498 9,575 17,598 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 31,30% počet firem 0,594 68,279 0,663 30,464 
podíl zaměstnaných v průmyslu 33,60% pracovní síla 3,478 72,392 6,824 17,306 
největší změny v 
produkci   
růst 1,17 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
pokles -3,66 Výroba chemických výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 8277,5 16111 7834 24814 28740 3926 566473 615820 49347 

              
da15 18,73 15,15 -3,58 25,63 20,66 -4,97 15,13 16,43 1,29 
da16 4,97 4,03 -0,94 0,12 0,12 -0,01 1,81 1,19 -0,62 
db17 2,71 3,25 0,54 2,39 2,81 0,42 5,48 5,41 -0,07 
db18 4,04 4,61 0,57 13,19 15,73 2,54 18,20 22,41 4,21 
dc19 1,00 0,74 -0,25 1,74 1,75 0,01 3,37 3,12 -0,25 
dd20 1,64 1,87 0,23 7,20 6,95 -0,25 2,32 3,01 0,68 
de21 1,61 1,73 0,12 1,16 1,50 0,33 2,13 1,82 -0,31 
de22 2,29 2,12 -0,17 5,04 5,37 0,33 1,93 2,32 0,39 
df23 -- -- -- 0,05 0,07 0,02 -- 0,94 -- 
dg24 9,54 5,88 -3,66 2,13 2,12 -0,01 5,77 3,93 -1,84 
dh25 2,22 2,96 0,75 4,42 4,62 0,20 2,86 3,19 0,33 
di26 4,18 5,35 1,17 3,08 3,59 0,51 4,33 4,23 -0,10 
dj27 12,51 13,21 0,70 0,78 0,78 0,00 5,57 3,56 -2,01 
dj28 2,62 3,79 1,17 9,82 11,92 2,10 4,13 5,66 1,53 
dk29 6,57 6,63 0,06 7,00 6,61 -0,39 13,38 10,57 -2,81 
dl30 0,65 0,46 -0,19 0,50 0,29 -0,21 0,59 0,37 -0,22 
dl31 2,47 2,63 0,16 2,35 2,05 -0,30 3,19 2,90 -0,29 
dl32 0,64 0,90 0,26 0,85 0,72 -0,13 1,02 0,87 -0,15 
dl33 0,46 0,57 0,12 2,85 2,96 0,11 1,18 0,92 -0,26 
dm34 -- 0,29 -- 0,47 0,40 -0,07 -- 0,53 -- 
dm35 1,31 1,34 0,03 1,42 1,11 -0,31 1,68 1,62 -0,06 
dn36 1,55 -- -- 7,71 7,66 -0,06 3,41 4,86 1,45 
dn37 0,47 0,63 0,16 0,08 0,22 0,15 0,05 0,14 0,08 

d 82,1746 78,1385 94,64% 100 100 15,82% 97,5192 100 8,71% 
-- - data nejsou zveřejněna 

 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Česká republika     2004 průmysl v % 

index ks 34     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 1,956 72,903 8,961 16,180 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 38,10% počet firem 0,141 49,882 0,352 49,626 
podíl zaměstnaných v průmyslu 38,30% pracovní síla 3,009 76,645 4,051 16,295 
největší změny v 
produkci   
růst 2,78 Výroba koncelářských strojů a počítačů 
pokles -1,05 Výroba chemických výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2004 změna 2000 2004 změna 2000 2004 změna 
d 51745 82709,4 30964 144099 151252 7153 1235908 1202319 -33589 

              
da15 -- -- -- 4,00 4,02 0,02 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,00 0,00 0,00 -- -- -- 
db17 3,10 2,07 -1,04 2,42 1,76 -0,66 5,28 4,24 -1,04 
db18 1,23 0,74 -0,49 6,94 6,31 -0,63 4,38 2,82 -1,56 
dc19 0,51 0,24 -0,27 0,69 0,69 -0,01 1,57 0,89 -0,68 
dd20 3,03 2,80 -0,23 18,87 19,72 0,84 4,22 3,77 -0,45 
de21 2,58 2,03 -0,55 0,40 0,47 0,08 1,54 1,60 0,06 
de22 2,79 2,36 -0,43 4,93 6,52 1,59 2,67 2,74 0,07 
df23 -- 2,40 -- 0,01 0,01 0,00 -- 0,25 -- 
dg24 6,63 5,58 -1,05 0,69 0,74 0,05 3,49 3,40 -0,09 
dh25 4,59 6,04 1,45 1,59 2,06 0,47 4,38 5,94 1,57 
di26 5,99 5,11 -0,88 4,88 4,51 -0,37 6,49 6,11 -0,39 
dj27 7,30 8,21 0,91 0,31 0,38 0,08 5,92 4,90 -1,01 
dj28 8,06 8,20 0,14 21,46 23,56 2,10 10,75 11,47 0,72 
dk29 7,42 8,09 0,67 4,68 5,13 0,45 11,92 11,97 0,05 
dl30 0,42 3,20 2,78 0,14 0,26 0,13 0,28 0,70 0,42 
dl31 5,85 6,14 0,29 12,07 9,15 -2,92 7,12 8,13 1,01 
dl32 2,29 4,48 2,19 1,99 2,57 0,58 2,28 2,54 0,26 
dl33 1,60 1,62 0,02 2,42 2,80 0,38 2,19 2,41 0,22 
dm34 13,55 14,11 0,56 0,24 0,38 0,14 6,33 7,91 1,58 
dm35 1,29 1,06 -0,24 0,27 0,29 0,02 1,88 1,65 -0,22 
dn36 3,47 2,96 -0,51 10,46 8,20 -2,26 5,42 5,12 -0,30 
dn37 -- 0,71 -- 0,53 0,44 -0,09 -- 0,39 -- 

d 81,6945 88,133 59,84% 100 100 4,96% 88,0943 88,9481 -2,72% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Dánsko     2005 průmysl v % 

index ks 4,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 6,181 64,238 9,119 20,461 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 26,30% počet firem 0,339 34,589 7,130 57,942 
podíl zaměstnaných v průmyslu 21,00% pracovní síla 0,505 68,113 2,658 28,724 
největší změny v 
produkci   
růst 1,82 Výroba chemických výrobků 
pokles -1,28 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 70934,3 77679,3 6745 20470 18571 -1899 475908 400953 -74955 

              
da15 23,50 -- -- 9,29 9,57 0,29 18,29 -- -- 
da16 2,03 -- -- 0,03 0,04 0,01 0,27 -- -- 
db17 1,70 1,23 -0,47 2,84 2,69 -0,15 1,87 1,51 -0,36 
db18 0,99 0,61 -0,38 2,83 2,42 -0,41 0,95 0,53 -0,43 
dc19 -- -- -- 0,44 0,32 -0,12 -- -- -- 
dd20 2,63 2,60 -0,02 3,84 3,60 -0,25 3,40 3,67 0,27 
de21 2,13 1,81 -0,32 1,02 0,94 -0,08 1,88 1,90 0,02 
de22 6,80 5,53 -1,27 14,97 13,25 -1,73 10,85 8,64 -2,22 
df23 -- -- -- 0,04 0,03 -0,01 -- -- -- 
dg24 9,07 10,89 1,82 1,80 1,94 0,14 4,95 6,93 1,97 
dh25 3,87 4,17 0,30 3,47 3,54 0,06 4,82 4,99 0,17 
di26 3,20 3,59 0,39 3,88 3,43 -0,45 3,60 4,10 0,50 
dj27 2,08 1,49 -0,59 1,07 0,94 -0,13 2,13 1,25 -0,88 
dj28 6,90 7,51 0,62 19,20 22,65 3,45 9,69 10,74 1,05 
dk29 12,49 11,99 -0,50 11,69 12,27 0,59 15,16 15,02 -0,14 
dl30 0,40 0,33 -0,07 0,51 0,48 -0,03 0,37 0,27 -0,10 
dl31 5,14 6,71 1,57 4,82 4,67 -0,15 4,66 5,43 0,77 
dl32 2,74 1,46 -1,28 1,06 1,15 0,10 3,02 1,70 -1,32 
dl33 3,24 3,62 0,38 3,41 3,72 0,30 3,25 4,02 0,77 
dm34 1,50 1,25 -0,25 0,89 0,73 -0,16 1,58 1,55 -0,03 
dm35 1,88 2,17 0,29 2,26 2,00 -0,26 1,95 2,20 0,25 
dn36 -- 5,11 -- 10,53 9,38 -1,15 -- 6,27 -- 
dn37 -- 0,51 -- 0,11 0,23 0,12 -- 0,20 -- 

d 92,2689 72,5763 9,51% 100 100 -9,28% 92,703 80,9072 -15,75% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Estonsko     2005 průmysl v % 

index ks 22     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 2,216 69,281 8,055 20,449 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 28,90% počet firem 0,824 55,753 2,841 40,581 
podíl zaměstnaných v průmyslu 20% pracovní síla 3,061 70,291 4,623 22,025 
největší změny v 
produkci   
růst 3,18 Průmysl dřevařský a korkařský, výroba proutěného zboží 
pokles -5,20 Výroba potravin a nápojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 3097,8 5860,1 2762 4104 5141 1037 118329 129707 11378 

              
da15 21,77 16,57 -5,20 11,72 8,27 -3,45 17,08 13,35 -3,73 
da16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
db17 7,08 4,41 -2,67 4,39 3,95 -0,44 7,48 7,80 0,32 
db18 4,56 2,40 -2,17 9,55 7,62 -1,93 11,52 8,65 -2,87 
dc19 -- 0,46 -- 1,41 1,38 -0,03 -- 1,45 -- 
dd20 13,65 16,83 3,18 17,91 20,27 2,36 11,94 14,39 2,44 
de21 2,35 1,82 -0,54 0,95 1,01 0,06 1,31 1,41 0,10 
de22 4,94 4,22 -0,71 9,77 9,61 -0,16 4,56 4,75 0,19 
df23 -- 1,05 -- 0,10 0,14 0,04 -- 0,77 -- 
dg24 5,26 5,50 0,24 1,90 1,89 -0,01 2,67 2,21 -0,46 
dh25 2,99 3,94 0,95 2,97 2,98 0,00 2,45 3,40 0,96 
di26 5,27 6,07 0,80 3,80 3,31 -0,49 3,71 4,00 0,29 
dj27 0,24 0,28 0,04 0,22 0,21 -0,01 0,22 0,28 0,05 
dj28 6,76 9,50 2,75 12,01 14,24 2,23 6,85 9,05 2,19 
dk29 3,16 3,55 0,40 5,19 4,94 -0,25 4,28 4,00 -0,28 
dl30 -- 0,68 -- 0,32 0,39 0,07 -- 0,33 -- 
dl31 2,22 4,61 2,39 1,80 2,00 0,20 2,21 4,02 1,81 
dl32 2,51 3,93 1,43 2,31 1,36 -0,95 4,75 5,10 0,35 
dl33 -- 1,88 -- 2,02 2,65 0,62 -- 1,43 -- 
dm34 1,75 2,04 0,29 0,39 0,66 0,27 1,12 1,60 0,48 
dm35 2,30 2,54 0,24 1,78 2,02 0,24 2,20 2,24 0,04 
dn36 7,43 6,67 -0,76 9,14 10,58 1,44 10,09 9,46 -0,64 
dn37 0,18 1,03 0,85 0,34 0,53 0,18 0,20 0,33 0,13 

d 94,4057 100,002 89,17% 100 100 25,27% 94,6488 100,002 9,62% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Finsko     2005 průmysl v % 

index ks 12     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,616 80,326 4,292 14,766 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 32,3% počet firem 1,666 41,029 1,871 55,434 
podíl zaměstnaných v průmyslu 24,6% pracovní síla 0,628 74,600 2,769 22,004 
největší změny v 
produkci   
růst 2,15 Výroba kovů včetně hutního zpracování 
pokles -4,19 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 96083,5 103112 7029 26190 25190 -1000 428372 400487 -27885 

              
da15 -- -- -- 7,52 7,39 -0,13 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,01 0,00 -0,01 -- -- -- 
db17 0,70 0,63 -0,07 4,02 3,79 -0,23 1,39 1,24 -0,15 
db18 0,56 0,40 -0,16 5,15 4,62 -0,53 1,46 1,06 -0,41 
dc19 0,25 0,19 -0,06 1,31 1,03 -0,29 0,62 0,48 -0,14 
dd20 5,61 5,55 -0,05 11,38 10,54 -0,84 6,72 6,67 -0,06 
de21 16,11 11,92 -4,19 0,79 0,81 0,02 9,59 8,47 -1,12 
de22 4,07 4,14 0,07 10,74 10,72 -0,01 7,23 6,91 -0,32 
df23 4,44 5,37 0,93 0,06 0,04 -0,02 0,98 0,69 -0,29 
dg24 5,13 5,85 0,72 1,18 1,32 0,14 4,34 4,42 0,09 
dh25 2,50 2,58 0,08 2,67 2,66 0,00 4,14 3,87 -0,27 
di26 2,54 2,84 0,30 3,68 3,55 -0,13 3,78 4,00 0,23 
dj27 5,66 7,81 2,15 0,57 0,61 0,05 3,96 4,56 0,61 
dj28 4,60 5,31 0,71 16,92 18,33 1,41 8,57 10,17 1,60 
dk29 10,82 11,94 1,12 13,57 13,67 0,10 13,70 14,15 0,45 
dl30 0,18 0,05 -0,13 0,21 0,19 -0,02 0,21 0,06 -0,15 
dl31 3,02 3,43 0,41 1,89 1,97 0,09 3,92 4,37 0,45 
dl32 19,77 17,30 -2,47 1,24 1,23 -0,01 9,00 9,12 0,12 
dl33 1,65 1,98 0,33 3,25 3,39 0,15 2,64 2,82 0,18 
dm34 0,95 1,10 0,14 1,11 1,10 -0,01 1,73 1,70 -0,03 
dm35 1,84 1,75 -0,10 2,22 2,45 0,23 2,83 2,63 -0,20 
dn36 1,66 1,62 -0,04 10,14 10,27 0,13 3,61 3,17 -0,44 
dn37 0,08 0,49 0,41 0,40 0,32 -0,09 0,08 0,23 0,15 

d 92,1454 92,246 7,32% 100 100 -3,82% 90,5045 90,7862 -6,51% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Francie     2005 průmysl v % 

index ks 24     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,830 76,729 6,893 15,547 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 20,7% počet firem 0,429 38,995 0,403 60,172 
podíl zaměstnaných v průmyslu 24,4% pracovní síla 0,641 69,555 3,716 26,088 
největší změny v 
produkci   
růst 1,02 Výroba ostatních dopravních zařízení 
pokles -1,97 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 850939 871342 20403 251478 256013 4535 3934309 3662013 -272296 

              
da15 -- -- -- 26,97 26,56 -0,42 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,01 0,00 0,00 -- -- -- 
db17 1,82 1,33 -0,49 2,23 2,03 -0,20 3,07 2,29 -0,78 
db18 1,35 1,20 -0,15 5,08 4,80 -0,28 2,58 1,90 -0,68 
dc19 0,48 0,40 -0,08 0,97 0,87 -0,11 1,15 0,91 -0,24 
dd20 1,34 1,35 0,01 4,21 4,27 0,06 2,28 2,31 0,04 
de21 2,39 1,98 -0,40 0,66 0,61 -0,05 2,35 2,23 -0,12 
de22 3,89 3,74 -0,15 11,78 12,53 0,76 5,43 5,15 -0,28 
df23 6,99 7,88 0,89 0,05 0,04 -0,01 0,73 0,79 0,05 
dg24 11,57 11,84 0,27 1,57 1,50 -0,07 7,28 7,60 0,32 
dh25 3,83 4,40 0,57 2,05 2,00 -0,04 5,98 6,46 0,48 
di26 2,69 2,99 0,29 3,46 3,60 0,13 3,73 3,80 0,07 
dj27 3,70 3,72 0,02 0,44 0,42 -0,02 3,15 2,88 -0,27 
dj28 5,93 6,42 0,49 11,74 11,82 0,08 11,32 11,75 0,43 
dk29 5,83 6,18 0,35 6,46 6,31 -0,15 8,22 8,40 0,18 
dl30 1,57 0,24 -1,33 0,22 0,20 -0,02 1,02 0,25 -0,77 
dl31 3,16 3,31 0,16 1,65 1,63 -0,02 4,36 4,27 -0,09 
dl32 4,90 2,93 -1,97 1,10 0,97 -0,13 4,06 3,14 -0,92 
dl33 2,39 2,61 0,21 4,86 4,78 -0,09 3,55 3,80 0,25 
dm34 13,43 12,32 -1,11 0,86 0,83 -0,02 7,04 7,52 0,48 
dm35 5,26 6,27 1,02 1,11 1,26 0,15 3,13 3,93 0,80 
dn36 2,11 2,12 0,01 10,93 11,32 0,39 3,89 3,64 -0,25 
dn37 0,45 0,52 0,07 1,59 1,66 0,07 0,61 0,75 0,15 

d 85,0849 83,7642 2,40% 100 100 1,80% 84,9172 83,759 -6,92% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Irsko     2005 průmysl v % 

index ks 14,7     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 1,327 86,283 0,000 12,390 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 46,0% počet firem 1,986 83,697 0,000 14,317 
podíl zaměstnaných v průmyslu 27,0% pracovní síla 2,170 79,658 0,000 18,171 
největší změny v 
produkci   

růst 2,87 
Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových 
nahrávek 

pokles -3,91 Výroba koncelářských strojů a počítačů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 95445,1 106746 11301 4777 4256 -521 254194 215175 -39019 

              
da15 17,50 -- -- 14,19 -- -- 18,79 -- -- 
da16 1,42 -- -- 0,13 -- -- 0,36 -- -- 
db17 0,52 0,29 -0,23 3,62 3,24 -0,38 2,73 1,40 -1,33 
db18 0,33 0,21 -0,13 2,70 1,69 -1,01 1,68 0,98 -0,70 
dc19 0,09 0,03 -0,05 0,61 0,38 -0,23 0,30 0,13 -0,17 
dd20 0,91 1,07 0,16 6,03 6,51 0,48 2,39 3,03 0,64 
de21 0,81 0,52 -0,29 2,39 2,26 -0,13 1,89 1,59 -0,30 
de22 9,84 12,70 2,87 10,36 11,42 1,06 7,37 7,09 -0,28 
df23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
dg24 25,96 27,80 1,84 4,40 4,25 -0,14 9,09 11,40 2,31 
dh25 1,37 1,34 -0,03 5,86 6,20 0,34 4,23 4,52 0,28 
di26 1,70 2,13 0,43 5,84 6,86 1,02 4,32 4,97 0,65 
dj27 0,51 0,49 -0,02 1,88 2,02 0,14 1,15 1,09 -0,06 
dj28 1,54 1,49 -0,05 11,93 13,18 1,25 5,45 5,93 0,49 
dk29 1,83 1,81 -0,02 7,68 6,41 -1,27 5,62 5,24 -0,38 
dl30 20,37 16,46 -3,91 1,49 1,06 -0,43 8,06 5,91 -2,14 
dl31 2,55 2,80 0,25 3,83 3,24 -0,59 5,99 3,96 -2,03 
dl32 6,39 3,00 -3,38 1,34 0,80 -0,54 5,90 3,65 -2,25 
dl33 3,69 5,56 1,87 2,78 2,94 0,15 7,18 11,29 4,11 
dm34 0,51 0,62 0,12 1,47 1,32 -0,15 1,32 1,54 0,21 
dm35 0,64 0,41 -0,23 0,84 0,99 0,15 1,77 1,79 0,02 
dn36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
dn37 0,06 0,10 0,03 0,27 0,80 0,53 0,12 0,21 0,09 

d 98,5203 78,8424 11,84% 89,6378 75,5639 -10,91% 95,6966 75,7174 -15,35% 
-- - data nejsou zveřejněna 
Irsko nezveřejňuje informace o energetickém 
průmyslu 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Itálie     2005 průmysl v % 

index ks 39     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 5,457 68,761 7,410 18,373 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 28,8% počet firem 0,314 46,790 0,238 52,658 
podíl zaměstnaných v průmyslu 32,0% pracovní síla 0,740 75,659 2,262 21,339 
největší změny v 
produkci   
růst 1,39 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
pokles -3,21 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 782032 830676 48644 560882 519323 -41559 4016942 3836611 -180331 

              
da15 10,66 -- -- 12,28 -- -- 7,98 -- -- 
da16 0,14 -- -- 0,01 -- -- 0,21 -- -- 
db17 4,89 3,98 -0,91 5,39 4,70 -0,68 6,46 5,50 -0,96 
db18 3,61 3,14 -0,46 8,56 7,21 -1,35 6,05 5,11 -0,94 
dc19 3,33 2,86 -0,47 4,26 3,77 -0,49 4,21 3,60 -0,62 
dd20 1,99 2,07 0,08 8,92 8,23 -0,69 2,78 2,89 0,11 
de21 2,31 2,16 -0,15 0,84 0,83 -0,01 1,90 1,91 0,02 
de22 3,15 3,20 0,05 4,96 5,18 0,22 3,40 3,32 -0,08 
df23 7,44 4,23 -3,21 0,09 0,08 -0,01 0,62 0,44 -0,18 
dg24 7,81 8,36 0,55 1,13 1,12 -0,01 4,92 4,96 0,04 
dh25 4,03 4,42 0,39 2,42 2,42 -0,01 4,80 4,85 0,05 
di26 4,27 4,88 0,61 4,91 5,05 0,14 5,12 5,49 0,37 
dj27 4,84 5,88 1,04 0,79 0,72 -0,07 3,32 3,33 0,01 
dj28 9,06 10,45 1,39 17,01 18,67 1,65 13,32 14,54 1,22 
dk29 11,59 12,30 0,71 7,69 7,96 0,27 12,94 13,10 0,16 
dl30 0,52 0,37 -0,15 0,27 0,36 0,09 0,36 0,32 -0,04 
dl31 3,78 3,63 -0,16 3,43 3,42 -0,01 4,82 4,31 -0,51 
dl32 2,87 1,53 -1,35 1,67 1,42 -0,25 2,24 1,97 -0,27 
dl33 1,75 1,99 0,23 4,45 4,11 -0,34 2,37 2,52 0,15 
dm34 5,36 5,27 -0,09 0,42 0,40 -0,02 4,37 4,26 -0,12 
dm35 1,91 2,38 0,47 0,78 0,96 0,18 2,14 2,39 0,25 
dn36 4,41 4,26 -0,15 9,32 9,26 -0,05 5,45 5,71 0,25 
dn37 0,25 0,50 0,26 0,39 0,47 0,08 0,22 0,33 0,12 

d 100 87,8771 6,22% 100 86,3455 -7,41% 100 90,8474 -4,49% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Litva     2005 průmysl v % 

index ks 28,7     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 1,031 69,249 10,730 18,989 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 34,2% počet firem 0,251 56,873 1,008 41,869 
podíl zaměstnaných v průmyslu 28,2% pracovní síla 0,832 66,757 6,913 25,499 
největší změny v 
produkci   
růst 2,05 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
pokles -2,82 Textilní průmysl 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 5431,2 11077 5646 8925 15636 6711 240121 255825 15704 

              
da15 -- 18,93 -- 18,66 9,17 -9,48 -- 20,14 -- 
da16 -- -- -- 0,01 -- -- -- -- -- 
db17 6,04 3,22 -2,82 4,63 4,71 0,09 9,22 6,93 -2,29 
db18 3,90 3,22 -0,68 10,03 13,33 3,31 15,48 13,57 -1,91 
dc19 -- 0,35 -- 1,31 1,10 -0,21 -- 0,78 -- 
dd20 5,45 6,26 0,81 18,63 26,09 7,45 9,23 11,13 1,90 
de21 1,27 0,90 -0,37 1,06 0,59 -0,47 1,20 0,77 -0,44 
de22 3,45 2,76 -0,69 9,59 9,26 -0,33 4,03 4,10 0,07 
df23 -- -- -- 0,02 -- -- -- -- -- 
dg24 6,15 5,55 -0,60 1,30 0,74 -0,56 2,67 2,21 -0,46 
dh25 2,82 4,36 1,54 3,70 2,38 -1,32 2,33 3,37 1,04 
di26 3,17 3,25 0,08 7,06 5,87 -1,19 4,70 4,17 -0,53 
dj27 0,47 0,18 -0,28 0,29 0,19 -0,10 0,54 0,39 -0,15 
dj28 2,00 4,05 2,05 5,90 7,88 1,97 3,79 6,33 2,54 
dk29 2,40 2,30 -0,10 3,37 2,49 -0,88 5,25 3,85 -1,40 
dl30 0,14 0,10 -0,04 0,43 0,27 -0,16 0,16 0,12 -0,04 
dl31 1,92 2,05 0,13 1,97 1,57 -0,41 1,59 2,52 0,93 
dl32 3,81 2,34 -1,47 0,76 0,41 -0,35 3,27 3,28 0,02 
dl33 1,05 0,89 -0,16 2,05 1,61 -0,45 1,40 1,43 0,03 
dm34 0,10 0,53 0,44 0,29 0,19 -0,11 0,16 0,35 0,19 
dm35 2,06 2,20 0,14 0,90 0,91 0,02 2,73 2,65 -0,07 
dn36 3,08 4,71 1,63 7,63 10,87 3,24 5,38 9,76 4,38 
dn37 0,56 0,81 0,25 0,40 0,35 -0,06 0,53 0,59 0,06 

d 49,8232 68,9717 103,95% 100 99,9744 75,19% 73,6612 98,4423 6,54% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Lucembursko     2005 průmysl v % 

index ks 20,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,460 69,835 6,705 23,001 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 13% počet firem 0,420 30,665 1,517 67,398 
podíl zaměstnaných v průmyslu 13% pracovní síla 0,467 51,576 1,443 46,513 
největší změny v 
produkci   
růst 4,68 Výroba pryžových a plastových výrobků 
pokles -5,74 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 7369,4 8868,8 1499 977 950 -27 33809 36642 2833 

              
da15 -- -- -- 23,13 20,00 -3,13 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,10 0,11 0,00 -- -- -- 
db17 7,06 -- -- 2,56 2,21 -0,35 3,78 -- -- 
db18 0,03 -- -- 2,05 1,79 -0,26 0,08 -- -- 
dc19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
dd20 1,87 1,89 0,02 2,05 2,21 0,16 1,54 1,61 0,08 
de21 -- -- -- 0,31 0,21 -0,10 -- -- -- 
de22 -- -- -- 18,42 19,58 1,16 -- -- -- 
df23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
dg24 6,56 3,12 -3,44 1,94 1,58 -0,37 4,58 3,52 -1,06 
dh25 10,63 15,32 4,68 2,46 2,63 0,18 11,38 16,81 5,43 
di26 7,36 7,51 0,14 4,09 4,32 0,22 9,19 8,15 -1,04 
dj27 27,73 29,50 1,77 1,64 0,95 -0,69 18,57 16,89 -1,68 
dj28 13,57 7,83 -5,74 19,34 21,79 2,44 13,75 11,34 -2,41 
dk29 7,16 5,74 -1,41 4,81 4,32 -0,49 8,08 6,49 -1,59 
dl30 -- -- -- 0,10 0,11 0,00 -- -- -- 
dl31 -- -- -- 1,64 1,79 0,15 -- -- -- 
dl32 -- -- -- 0,20 0,32 0,11 -- -- -- 
dl33 2,10 3,61 1,51 4,91 5,79 0,88 4,63 5,60 0,96 
dm34 -- -- -- 1,02 0,95 -0,08 -- -- -- 
dm35 -- -- -- 0,31 0,32 0,01 -- -- -- 
dn36 0,84 0,31 -0,53 6,96 7,26 0,30 1,42 0,69 -0,72 
dn37 0,56 0,60 0,03 1,94 1,79 -0,16 0,71 0,76 0,05 

d 85,4737 75,4251 20,35% 100 100 -2,76% 77,713 71,8711 8,38% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Maďarsko     2005 průmysl v % 

index ks 35,7     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,466 84,040 6,109 9,386 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 32,4% počet firem 0,332 47,243 0,473 51,952 
podíl zaměstnaných v průmyslu 33,3% pracovní síla 0,567 75,074 5,651 18,708 
největší změny v 
produkci   
růst 8,83 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 
pokles -3,97 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví Počet společností v odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 40098,9 69007,6 28909 14713 64956 50243 752825 753557 732 

              
da15 15,34 12,24 -3,10 15,97 10,42 -5,55 16,03 15,64 -0,39 
da16 0,66 1,28 0,62 0,05 0,01 -0,05 0,28 0,20 -0,07 
db17 1,61 0,70 -0,90 4,14 3,21 -0,93 4,41 3,38 -1,03 
db18 1,61 1,02 -0,59 9,51 7,57 -1,94 9,07 5,39 -3,68 
dc19 -- 0,36 -- -- 1,22 -- -- 1,73 -- 
dd20 1,16 1,15 -0,01 7,04 7,84 0,80 2,99 3,35 0,37 
de21 1,80 1,40 -0,40 1,18 0,79 -0,39 1,35 2,42 1,07 
de22 2,43 2,36 -0,07 6,84 11,90 5,06 3,20 4,01 0,81 
df23 -- 8,53 -- -- 0,01 -- -- 0,89 -- 
dg24 7,39 6,96 -0,44 2,10 1,07 -1,03 4,70 4,16 -0,54 
dh25 3,43 3,56 0,13 5,33 3,60 -1,73 4,19 5,34 1,15 
di26 2,80 2,78 -0,02 3,78 3,84 0,07 4,05 3,75 -0,30 
dj27 4,34 3,71 -0,63 1,22 0,56 -0,67 2,76 2,61 -0,15 
dj28 3,45 4,13 0,68 14,87 14,99 0,12 7,23 8,51 1,28 
dk29 4,06 5,12 1,06 8,46 10,21 1,75 7,61 8,49 0,88 
dl30 6,61 3,65 -2,96 0,35 0,47 0,12 1,49 1,09 -0,40 
dl31 11,62 7,65 -3,97 2,90 2,46 -0,44 9,78 8,88 -0,90 
dl32 8,00 16,83 8,83 1,84 2,69 0,85 5,26 7,00 1,74 
dl33 0,83 0,97 0,14 3,09 5,67 2,58 1,85 2,30 0,45 
dm34 14,49 13,70 -0,79 1,37 0,63 -0,74 4,41 5,68 1,27 
dm35 0,46 0,60 0,14 0,59 0,64 0,05 0,96 1,12 0,16 
dn36 1,04 1,14 0,10 6,09 9,71 3,62 3,49 3,82 0,32 
dn37 0,15 0,13 -0,02 0,43 0,49 0,05 0,19 0,25 0,05 

d 93,2891 100 72,09% 97,1522 100 341,49% 95,2856 100 0,10% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Německo     2005 průmysl v % 

index ks 13,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,669 79,495 12,379 7,457 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 29,60% počet firem 0,469 49,623 0,808 49,099 
podíl zaměstnaných v průmyslu 33,40% pracovní síla 1,024 80,434 3,189 15,354 
největší změny v produkci   
růst 2,12 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv 
pokles -0,65 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota odvětví 
Počet společností v 

odvětví 
Počet zaměstnanců v 

odvětví 
2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 

d 1275172 1451465 176292 231789 203906 -27883 7520007 7004166 -515841 
              
da15 9,86 9,42 -0,44 19,01 16,04 -2,97 11,50 11,58 0,09 
da16 1,13 1,00 -0,13 0,02 0,02 0,00 0,17 0,17 0,00 
db17 1,23 0,91 -0,33 2,18 1,85 -0,33 1,80 1,44 -0,36 
db18 0,84 0,63 -0,21 2,76 1,31 -1,45 1,05 0,73 -0,32 
dc19 0,27 0,20 -0,07 0,55 0,55 0,01 0,37 0,27 -0,09 
dd20 1,58 1,41 -0,16 6,80 6,88 0,08 2,34 1,98 -0,35 
de21 2,43 2,13 -0,29 0,69 0,80 0,11 2,06 2,05 -0,01 
de22 4,01 3,39 -0,62 8,53 9,04 0,51 5,23 5,11 -0,12 
df23 4,22 6,34 2,12 0,03 0,03 0,00 0,30 0,29 -0,01 
dg24 9,48 9,19 -0,30 1,24 1,71 0,47 6,58 6,42 -0,16 
dh25 4,01 3,97 -0,03 3,02 3,51 0,49 5,25 5,38 0,14 
di26 3,08 2,43 -0,65 4,95 4,83 -0,12 3,92 3,38 -0,54 
dj27 4,54 5,40 0,86 0,84 1,25 0,41 3,52 3,70 0,18 
dj28 6,96 6,72 -0,24 19,38 19,82 0,44 10,61 10,92 0,31 
dk29 12,06 12,35 0,29 10,09 9,66 -0,43 14,49 14,83 0,34 
dl30 1,31 0,93 -0,38 0,30 0,59 0,29 0,63 0,59 -0,04 
dl31 6,36 6,03 -0,33 3,04 2,95 -0,09 6,95 6,96 0,00 
dl32 2,78 2,29 -0,49 1,16 1,32 0,16 2,27 1,98 -0,29 
dl33 2,72 2,74 0,01 6,39 8,28 1,88 4,08 4,56 0,48 
dm34 16,48 18,05 1,57 0,98 1,22 0,23 11,37 12,35 0,98 
dm35 2,08 2,22 0,14 0,50 0,60 0,11 1,77 1,93 0,16 
dn36 2,39 1,97 -0,42 6,97 7,11 0,14 3,56 3,08 -0,48 
dn37 0,19 0,28 0,09 0,59 0,63 0,04 0,18 0,28 0,10 

d 100 100 13,82% 100 100 -12,03% 100 100 -6,86% 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Nizozemí     2005 průmysl v % 

index ks 12,7     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 3,054 67,258 9,119 20,569 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 24% počet firem 0,179 37,888 0,428 61,506 
podíl zaměstnaných v průmyslu 21% pracovní síla 0,765 63,899 2,371 32,964 
největší změny v 
produkci   
růst 3,08 Výroba chemických výrobků 
pokles -0,89 Výroba koncelářských strojů a počítačů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 212263 228640 16377 45450 45600 150 857336 725287 -132049 

              
da15 -- -- -- 11,10 10,05 -1,05 16,33 16,40 0,07 
da16 -- -- -- 0,04 0,04 0,00 -- 0,59 -- 
db17 1,43 1,06 -0,37 3,11 2,86 -0,25 2,20 1,74 -0,46 
db18 0,34 0,23 -0,11 3,42 3,33 -0,09 0,74 0,43 -0,31 
dc19 0,19 0,13 -0,06 1,00 0,68 -0,32 0,34 0,21 -0,13 
dd20 1,28 1,19 -0,09 4,21 4,34 0,13 2,23 2,35 0,12 
de21 2,59 2,41 -0,18 0,86 0,95 0,10 3,02 3,04 0,02 
de22 6,31 5,54 -0,77 15,48 14,09 -1,39 10,01 9,69 -0,33 
df23 9,74 10,67 0,92 0,08 0,07 -0,01 0,64 0,85 0,21 
dg24 16,63 19,70 3,08 1,68 1,61 -0,07 8,27 8,95 0,68 
dh25 2,74 2,78 0,04 2,61 2,59 -0,02 4,11 4,42 0,31 
di26 2,90 2,48 -0,42 3,91 3,54 -0,36 3,83 3,80 -0,02 
dj27 2,77 3,11 0,35 0,55 0,57 0,02 2,84 2,89 0,05 
dj28 6,55 6,77 0,23 15,04 15,61 0,58 11,82 11,93 0,11 
dk29 7,24 7,63 0,40 9,67 9,73 0,06 10,61 11,50 0,88 
dl30 1,43 0,54 -0,89 0,74 0,44 -0,30 0,96 -- -- 
dl31 1,74 1,42 -0,32 1,76 2,27 0,51 2,57 2,22 -0,35 
dl32 -- -- -- 0,84 0,83 0,00 4,85 -- -- 
dl33 -- -- -- 4,62 4,65 0,03 2,85 3,49 0,64 
dm34 3,53 3,65 0,12 1,54 1,35 -0,19 3,25 3,07 -0,18 
dm35 2,19 2,21 0,02 3,44 4,04 0,59 3,21 3,23 0,03 
dn36 2,25 1,91 -0,35 13,83 15,88 2,05 4,44 3,96 -0,48 
dn37 0,29 0,49 0,20 0,47 0,45 -0,02 -- 0,39 -- 

d 72,139 73,9502 7,72% 100 99,9781 0,33% 99,1096 95,1367 -15,40% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Norsko     2005 průmysl v % 

index ks 13,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 50,230 32,207 5,490 12,073 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 42,9% počet firem 1,314 33,114 1,425 64,147 
podíl zaměstnaných v průmyslu 21,0% pracovní síla 8,982 58,076 3,370 29,572 
největší změny v 
produkci   
růst 1,28 Výroba ostatních dopravních zařízení 
pokles -2,29 Výroba chemických výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 56213,9 66857,1 10643 10376 19686 9310 285271 247215 -38056 

              
da15 -- -- -- 13,07 10,15 -2,91 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,02 0,01 -0,01 -- -- -- 
db17 0,86 0,76 -0,10 2,95 3,48 0,53 1,65 1,46 -0,19 
db18 0,24 0,26 0,02 1,24 2,96 1,72 0,50 0,43 -0,08 
dc19 0,11 0,07 -0,04 0,34 0,33 -0,01 0,18 0,12 -0,07 
dd20 3,87 4,35 0,48 9,18 10,28 1,11 5,13 5,88 0,75 
de21 4,61 2,93 -1,68 0,82 0,53 -0,29 3,40 2,86 -0,54 
de22 7,48 7,25 -0,24 18,10 16,22 -1,88 11,95 9,96 -1,99 
df23 0,00 0,88 0,88 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 
dg24 11,31 9,02 -2,29 1,39 1,30 -0,09 5,62 5,44 -0,19 
dh25 1,53 1,48 -0,05 3,08 2,16 -0,93 2,26 2,12 -0,14 
di26 2,91 3,47 0,55 4,08 3,94 -0,14 3,44 4,23 0,78 
dj27 10,83 9,85 -0,99 1,09 0,85 -0,24 4,72 4,57 -0,15 
dj28 3,89 4,44 0,54 11,60 12,13 0,52 6,76 7,43 0,67 
dk29 7,27 8,10 0,84 11,34 12,82 1,48 8,52 9,03 0,51 
dl30 0,30 0,09 -0,21 0,15 0,19 0,04 0,20 0,07 -0,13 
dl31 2,31 2,11 -0,20 3,11 2,48 -0,63 2,99 2,52 -0,47 
dl32 2,36 1,62 -0,74 0,75 0,74 -0,01 1,85 1,60 -0,25 
dl33 2,01 2,77 0,76 2,79 2,91 0,11 2,19 3,24 1,05 
dm34 1,38 1,36 -0,01 1,06 0,75 -0,31 1,94 1,93 -0,01 
dm35 10,50 11,78 1,28 6,02 5,95 -0,07 12,55 12,11 -0,44 
dn36 2,73 2,34 -0,39 6,99 9,08 2,09 4,68 4,08 -0,59 
dn37 0,63 0,53 -0,10 0,82 0,69 -0,13 0,72 0,40 -0,31 

d 77,1267 75,456 18,93% 100 100 89,73% 81,2543 79,483 -13,34% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Polsko     2005 průmysl v % 

index ks 45,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 4,323 75,306 9,508 10,863 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 31,9% počet firem 0,350 53,944 0,585 45,121 
podíl zaměstnaných v průmyslu 29,0% pracovní síla 6,027 72,281 6,577 15,116 
největší změny v 
produkci   
růst 2,32 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů 
pokles -0,89 Výroba kovů včetně hutního zpracování 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 107134 156024 48891 219313 191561 -27752 2289848 2245197 -44651 

              
da15 -- 19,86 -- -- 8,87 -- -- 18,47 -- 
da16 2,24 2,22 -0,03 0,01 0,01 0,00 0,41 0,30 -0,10 
db17 2,04 1,62 -0,41 2,88 2,86 -0,03 4,00 3,38 -0,62 
db18 1,96 1,15 -0,80 10,58 9,22 -1,36 7,89 6,24 -1,65 
dc19 0,77 0,49 -0,28 3,75 2,19 -1,56 1,88 1,33 -0,55 
dd20 3,55 3,20 -0,35 11,73 9,58 -2,15 4,78 4,82 0,04 
de21 2,38 2,33 -0,05 1,02 1,14 0,11 1,59 1,79 0,20 
de22 3,63 3,04 -0,59 7,48 8,75 1,27 3,00 3,36 0,36 
df23 7,42 8,26 0,84 0,03 0,05 0,02 0,99 0,67 -0,32 
dg24 7,11 7,20 0,09 1,19 1,14 -0,04 4,71 4,44 -0,27 
dh25 4,35 5,40 1,06 4,28 4,74 0,46 4,43 5,82 1,39 
di26 -- 4,48 -- -- 5,37 -- -- 5,42 -- 
dj27 5,59 4,70 -0,89 0,31 0,42 0,10 4,21 2,93 -1,28 
dj28 5,46 6,46 1,00 13,71 15,20 1,49 7,24 9,61 2,37 
dk29 5,32 6,00 0,69 5,94 7,30 1,36 9,13 8,07 -1,06 
dl30 0,25 0,29 0,04 0,41 0,48 0,07 0,19 0,25 0,06 
dl31 3,40 3,58 0,19 2,09 2,61 0,51 3,77 4,11 0,34 
dl32 2,25 2,15 -0,10 1,35 1,40 0,05 1,36 1,34 -0,02 
dl33 1,12 1,05 -0,07 4,73 5,37 0,64 1,51 1,72 0,20 
dm34 7,55 9,86 2,32 0,52 0,59 0,07 4,06 4,76 0,70 
dm35 2,75 1,95 -0,81 0,97 1,28 0,31 3,38 3,02 -0,35 
dn36 4,06 4,26 0,21 10,81 10,83 0,02 6,41 7,73 1,32 
dn37 0,33 0,44 0,11 0,27 0,61 0,33 0,26 0,40 0,14 

d 73,4955 100 45,64% 84,0753 100 -12,65% 75,1949 100 -1,95% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Portugalsko     2005 průmysl v % 

index ks 34,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 1,021 61,444 8,371 29,163 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 25,9% počet firem 0,677 45,698 0,296 53,329 
podíl zaměstnaných v průmyslu 30,0% pracovní síla 1,058 63,196 1,712 34,034 
největší změny v 
produkci   
růst 1,25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
pokles -1,51 Textilní průmysl 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 65233,5 69352,3 4119 76932 104262 27330 889100 850624 -38476 

              
da15 15,23 15,19 -0,05 11,33 9,85 -1,48 11,27 12,02 0,75 
da16 0,47 0,62 0,15 0,01 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 
db17 6,74 5,23 -1,51 6,00 6,77 0,77 10,88 9,53 -1,35 
db18 5,29 4,51 -0,78 12,67 11,48 -1,19 14,56 13,81 -0,75 
dc19 3,59 -- -- 4,55 3,52 -1,04 7,33 -- -- 
dd20 5,02 4,69 -0,33 11,30 9,26 -2,04 5,12 5,48 0,37 
de21 3,57 3,32 -0,25 0,51 0,51 0,00 1,57 1,47 -0,09 
de22 3,77 3,63 -0,14 5,39 6,04 0,65 4,02 4,35 0,34 
df23 -- -- -- 0,00 0,00 0,00 -- -- -- 
dg24 5,49 5,59 0,09 1,12 0,99 -0,13 2,52 2,47 -0,05 
dh25 2,96 3,50 0,54 1,36 1,16 -0,20 2,65 3,01 0,36 
di26 6,90 6,75 -0,15 6,09 5,83 -0,26 7,71 7,33 -0,38 
dj27 2,52 2,73 0,21 0,70 0,48 -0,23 1,51 1,28 -0,23 
dj28 5,63 6,88 1,25 18,32 17,85 -0,47 7,90 10,00 2,11 
dk29 4,27 4,47 0,20 4,86 9,04 4,18 4,96 5,79 0,83 
dl30 0,10 0,10 0,00 0,04 0,07 0,03 0,04 0,10 0,06 
dl31 3,29 3,20 -0,09 1,25 4,02 2,77 3,80 3,39 -0,40 
dl32 4,06 4,56 0,49 0,39 0,28 -0,12 1,85 1,43 -0,42 
dl33 0,53 0,70 0,17 1,01 1,05 0,04 0,66 0,81 0,15 
dm34 6,87 5,63 -1,24 0,52 0,49 -0,03 3,16 2,71 -0,45 
dm35 1,00 1,08 0,08 0,42 0,86 0,44 1,29 1,23 -0,06 
dn36 3,53 3,59 0,06 12,00 10,13 -1,87 6,65 6,98 0,33 
dn37 0,27 0,28 0,01 0,15 0,32 0,17 0,13 0,23 0,10 

d 91,0869 86,2424 6,31% 100 100 35,52% 99,6931 93,5779 -4,33% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Rakousko     2005 průmysl v % 

index ks 21     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,966 72,315 10,530 16,190 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 30,40% počet firem 0,657 51,909 2,592 44,842 
podíl zaměstnaných v průmyslu 27% pracovní síla 0,660 69,048 3,566 26,725 
největší změny v 
produkci   
růst 3,86 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů 
pokles -1,39 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 98500,7 124492 25992 25050 28374 3324 608956 598185 -10771 

              
da15 -- 9,55 -- 17,51 14,57 -2,94 -- 12,08 -- 
da16 -- -- -- 0,00 0,00 0,00 -- -- -- 
db17 2,52 1,50 -1,02 3,15 2,78 -0,36 3,36 2,43 -0,93 
db18 0,88 0,58 -0,30 4,00 3,16 -0,84 1,71 1,24 -0,48 
dc19 -- 0,59 -- 0,85 0,73 -0,12 -- 0,78 -- 
dd20 5,01 4,90 -0,10 12,13 12,00 -0,13 5,72 5,81 0,09 
de21 5,17 4,02 -1,15 0,69 0,51 -0,18 2,88 2,98 0,10 
de22 4,03 3,53 -0,50 6,19 7,35 1,16 4,22 3,99 -0,23 
df23 -- -- -- 0,02 0,01 -0,01 -- -- -- 
dg24 6,92 6,09 -0,83 1,48 1,54 0,07 4,43 4,40 -0,03 
dh25 4,05 3,44 -0,61 2,24 2,20 -0,03 4,82 4,55 -0,27 
di26 4,85 4,54 -0,31 4,66 5,13 0,48 5,60 5,77 0,17 
dj27 6,87 8,95 2,08 0,62 0,57 -0,05 5,37 5,54 0,16 
dj28 7,29 7,72 0,43 12,80 14,58 1,77 10,28 11,16 0,88 
dk29 10,91 11,96 1,05 7,49 8,01 0,52 12,20 13,08 0,88 
dl30 0,33 0,23 -0,09 0,16 0,23 0,06 0,14 0,20 0,06 
dl31 4,43 4,34 -0,09 1,62 2,06 0,43 4,73 4,52 -0,21 
dl32 5,98 4,60 -1,39 0,76 0,82 0,07 4,98 4,25 -0,73 
dl33 1,21 1,48 0,27 4,70 5,09 0,38 2,22 2,52 0,31 
dm34 7,47 11,33 3,86 0,77 0,94 0,17 4,76 5,54 0,78 
dm35 1,09 2,02 0,92 0,28 0,43 0,14 0,85 1,95 1,10 
dn36 3,98 3,59 -0,39 17,43 16,78 -0,65 7,50 6,59 -0,91 
dn37 0,20 0,25 0,05 0,44 0,50 0,07 0,16 0,17 0,01 

d 83,1933 95,2208 26,39% 100 100 13,27% 85,9345 99,5536 -1,77% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Řecko     2005 průmysl v % 

index ks 43,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 2,250 66,817 7,175 23,758 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 20,6% počet firem 0,324 45,067 0,046 54,564 
podíl zaměstnaných v průmyslu 20,0% pracovní síla 2,525 58,475 4,907 34,093 
největší změny v 
produkci   
růst 0,00 
pokles 0,00   

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d -- 45789,6 -- -- 91203 -- : 295128 -- 

              
da15 -- 20,66 -- -- 16,66 -- -- 22,84 -- 
da16 -- 1,02 -- -- 0,00 -- -- 0,68 -- 
db17 -- 2,73 -- -- 4,01 -- -- 4,98 -- 
db18 -- 3,79 -- -- 13,91 -- -- 7,88 -- 
dc19 -- 0,67 -- -- 1,46 -- -- 1,42 -- 
dd20 -- 1,41 -- -- 6,50 -- -- 2,77 -- 
de21 -- 1,82 -- -- 0,46 -- -- 2,24 -- 
de22 -- 6,51 -- -- 8,59 -- -- 6,71 -- 
df23 -- 16,56 -- -- 0,17 -- -- 1,14 -- 
dg24 -- 5,90 -- -- 0,44 -- -- 5,51 -- 
dh25 -- 2,70 -- -- 0,63 -- -- 3,55 -- 
di26 -- 6,41 -- -- 4,67 -- -- 6,84 -- 
dj27 -- 9,18 -- -- 2,02 -- -- 4,30 -- 
dj28 -- 8,48 -- -- 15,10 -- -- 8,34 -- 
dk29 -- 3,12 -- -- 6,97 -- -- 5,25 -- 
dl30 -- 0,02 -- -- 0,87 -- -- 0,02 -- 
dl31 -- 2,08 -- -- 1,88 -- -- 2,18 -- 
dl32 -- 0,96 -- -- 0,84 -- -- 1,49 -- 
dl33 -- 0,47 -- -- 0,68 -- -- 0,54 -- 
dm34 -- 0,52 -- -- 0,48 -- -- 0,81 -- 
dm35 -- 2,51 -- -- 1,00 -- -- 4,31 -- 
dn36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
dn37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

d 0 97,4972 -- 0 87,3579 -- 0 93,8017 -- 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Rumunsko     2005 průmysl v % 

index ks 44     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 7,660 63,433 14,613 14,294 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 35,6% počet firem 0,756 64,742 0,541 33,961 
podíl zaměstnaných v průmyslu 23,2% pracovní síla 5,898 70,716 6,545 16,841 
největší změny v 
produkci   
růst 4,51 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv 
pokles -4,16 Výroba potravin a nápojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 20620,2 39740,1 19120 41547 57900 16353 1734259 1608651 -125608 

              
da15 20,60 16,45 -4,16 24,24 18,69 -5,56 12,09 12,53 0,45 
da16 2,43 2,08 -0,35 0,04 0,04 0,00 0,28 0,18 -0,10 
db17 3,27 2,33 -0,94 5,20 4,31 -0,90 6,20 4,87 -1,33 
db18 5,21 4,92 -0,28 11,25 10,10 -1,15 16,42 17,79 1,37 
dc19 2,06 2,07 0,00 3,77 3,60 -0,17 5,53 6,26 0,73 
dd20 3,83 4,10 0,27 13,19 12,87 -0,32 5,14 5,22 0,08 
de21 1,88 1,21 -0,67 1,07 1,31 0,24 1,07 1,01 -0,06 
de22 2,24 2,48 0,23 5,94 7,58 1,64 1,58 2,21 0,63 
df23 3,88 8,39 4,51 0,07 0,04 -0,02 0,80 0,46 -0,34 
dg24 7,70 6,04 -1,66 2,47 2,04 -0,43 4,19 3,25 -0,94 
dh25 2,77 3,74 0,96 4,13 4,25 0,12 2,14 2,83 0,68 
di26 4,87 4,69 -0,19 3,58 4,58 1,00 5,06 4,04 -1,03 
dj27 12,21 10,63 -1,58 1,03 0,76 -0,28 5,86 4,15 -1,71 
dj28 3,24 4,76 1,51 7,88 10,22 2,34 4,49 6,16 1,67 
dk29 5,88 4,95 -0,92 2,42 2,64 0,21 9,28 7,03 -2,25 
dl30 0,29 0,39 0,10 0,74 0,81 0,07 0,14 0,23 0,09 
dl31 3,22 3,93 0,71 1,37 1,44 0,06 3,02 5,02 2,00 
dl32 1,30 0,78 -0,53 0,45 0,40 -0,05 0,78 0,56 -0,21 
dl33 0,61 0,92 0,31 1,04 1,82 0,78 0,69 0,93 0,24 
dm34 4,69 6,62 1,93 0,72 0,69 -0,03 4,33 3,77 -0,55 
dm35 3,12 3,20 0,08 0,63 1,05 0,42 3,81 3,76 -0,06 
dn36 3,78 3,96 0,19 6,95 8,65 1,70 6,63 6,96 0,34 
dn37 0,90 1,38 0,47 1,81 2,11 0,30 0,46 0,77 0,31 

d 99,9995 100,001 92,72% 100 100 39,36% 100 100 -7,24% 

 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Slovenská republika     2005 průmysl v % 

index ks 32     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,846 73,094 16,253 9,807 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 32,8% počet firem 0,746 63,057 1,906 34,291 
podíl zaměstnaných v průmyslu 38,3% pracovní síla 1,801 77,396 7,658 13,146 
největší změny v 
produkci   
růst 4,35 Výroba koncelářských strojů a počítačů 
pokles -2,70 Výroba chemických výrobků 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 15448,9 28929,3 13480 5614 6848 1234 410419 403816 -6603 

              
da15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
da16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
db17 1,26 1,07 -0,19 2,96 2,91 -0,05 4,24 3,77 -0,47 
db18 1,38 0,82 -0,56 4,77 3,45 -1,33 7,34 6,00 -1,35 
dc19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
dd20 1,67 1,89 0,22 8,53 9,38 0,84 3,29 3,56 0,27 
de21 4,42 3,07 -1,35 1,30 1,07 -0,23 2,58 1,90 -0,68 
de22 2,09 1,91 -0,18 9,23 8,78 -0,45 2,90 2,50 -0,40 
df23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
dg24 6,59 3,88 -2,70 2,37 2,45 0,08 4,78 3,07 -1,71 
dh25 3,85 4,91 1,06 4,90 6,67 1,78 3,59 4,89 1,30 
di26 4,57 4,09 -0,47 4,54 4,92 0,38 5,85 5,38 -0,46 
dj27 11,82 11,13 -0,69 1,07 0,96 -0,10 7,20 6,76 -0,44 
dj28 4,46 5,16 0,70 14,84 17,44 2,60 7,25 8,79 1,54 
dk29 7,22 7,15 -0,07 10,10 8,98 -1,12 12,61 10,37 -2,23 
dl30 0,21 4,55 4,35 0,69 0,74 0,05 0,37 0,87 0,51 
dl31 4,67 6,38 1,71 5,91 5,46 -0,45 7,02 11,11 4,09 
dl32 1,72 2,17 0,45 1,94 1,69 -0,25 2,71 2,61 -0,10 
dl33 1,36 1,14 -0,22 3,56 3,84 0,28 1,58 1,75 0,17 
dm34 14,36 18,49 4,13 0,94 1,34 0,40 3,57 5,76 2,19 
dm35 1,17 1,05 -0,13 0,66 0,76 0,10 2,30 1,92 -0,38 
dn36 2,11 2,98 0,88 5,17 5,88 0,72 3,25 4,08 0,83 
dn37 0,24 0,20 -0,05 1,19 0,72 -0,48 0,20 0,31 0,11 

d 75,1717 82,0549 87,26% 84,6812 87,4416 21,98% 82,6358 85,4146 -1,61% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Slovinsko     2005 průmysl v % 

index ks 37,3     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,853 74,767 7,075 17,305 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 33,5% počet firem 0,397 54,135 1,179 44,290 
podíl zaměstnaných v průmyslu 36,0% pracovní síla 1,322 75,750 3,905 19,023 
největší změny v 
produkci   
růst 1,66 Výroba chemických výrobků 
pokles -1,03 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 14796,3 19030,7 4234 23172 17041 -6131 242214 222502 -19712 

              
da15 -- -- -- -- 4,85 -- -- -- -- 
da16 -- -- -- -- 0,01 -- -- -- -- 
db17 3,99 3,32 -0,67 3,39 2,90 -0,49 6,22 4,74 -1,48 
db18 2,05 1,14 -0,90 7,65 5,62 -2,03 6,95 4,74 -2,20 
dc19 -- 1,87 -- -- 1,37 -- -- 2,52 -- 
dd20 3,56 3,11 -0,45 9,69 9,31 -0,38 5,11 4,86 -0,25 
de21 4,29 3,26 -1,03 1,16 1,09 -0,08 2,54 2,41 -0,13 
de22 3,71 3,61 -0,10 8,06 9,31 1,26 3,78 4,01 0,23 
df23 -- 0,03 -- -- 0,02 -- -- 0,04 -- 
dg24 9,54 11,20 1,66 1,29 1,04 -0,26 5,35 5,92 0,57 
dh25 5,37 6,44 1,07 5,98 6,54 0,56 4,74 5,56 0,82 
di26 3,88 3,71 -0,18 2,64 2,87 0,23 4,20 4,31 0,11 
dj27 5,24 6,32 1,08 0,73 0,69 -0,03 3,66 3,86 0,20 
dj28 10,38 11,18 0,81 23,55 25,09 1,54 12,37 13,25 0,88 
dk29 9,66 11,13 1,47 7,34 8,50 1,16 9,72 11,19 1,47 
dl30 0,60 0,40 -0,19 0,74 0,59 -0,15 0,42 0,35 -0,07 
dl31 4,92 5,70 0,78 4,55 4,30 -0,26 5,47 6,47 1,00 
dl32 2,77 1,78 -0,99 2,29 1,84 -0,44 2,88 2,28 -0,61 
dl33 2,22 2,17 -0,05 2,21 2,58 0,37 3,09 3,13 0,05 
dm34 8,75 9,76 1,00 0,54 0,55 0,01 2,84 3,74 0,91 
dm35 0,77 0,83 0,06 0,42 0,75 0,33 1,18 1,17 -0,01 
dn36 3,96 3,67 -0,30 11,17 9,86 -1,31 6,41 6,19 -0,22 
dn37 0,41 0,58 0,16 0,34 0,33 -0,01 0,31 0,38 0,07 

d 86,0675 91,221 28,62% 93,7338 100 -26,46% 87,2121 91,1192 -8,14% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Španělsko     2005 průmysl v % 

index ks 30     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 0,687 59,332 5,240 34,742 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 29,4% počet firem 0,437 34,952 0,563 64,048 
podíl zaměstnaných v průmyslu 30,1% pracovní síla 0,796 51,252 1,325 46,627 
největší změny v 
produkci   
růst 1,38 Výroba potravin a nápojů 
pokles -1,46 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 359683 457602 97919 229289 219868 -9421 2429195 2464542 35347 

              
da15 16,71 18,09 1,38 14,75 13,35 -1,40 14,13 14,95 0,82 
da16 0,41 0,27 -0,14 0,02 0,03 0,01 0,31 0,24 -0,07 
db17 2,57 1,93 -0,64 4,45 4,09 -0,36 4,30 3,44 -0,86 
db18 2,14 1,53 -0,61 7,62 5,99 -1,63 5,18 3,52 -1,66 
dc19 1,48 1,02 -0,46 3,26 2,76 -0,50 2,70 2,08 -0,62 
dd20 2,41 2,19 -0,22 8,06 7,21 -0,84 3,90 3,74 -0,16 
de21 2,83 2,44 -0,39 0,98 0,96 -0,02 2,24 2,21 -0,03 
de22 4,21 4,00 -0,21 9,56 10,33 0,77 5,60 5,67 0,06 
df23 5,94 6,66 0,72 0,01 0,01 0,00 0,33 0,35 0,02 
dg24 9,08 8,83 -0,25 1,95 1,92 -0,02 5,55 5,54 -0,01 
dh25 3,87 4,14 0,28 2,64 2,65 0,01 4,78 4,88 0,10 
di26 5,95 6,93 0,98 5,36 5,41 0,05 7,18 7,87 0,68 
dj27 5,30 5,74 0,44 0,75 0,71 -0,05 2,99 2,94 -0,05 
dj28 7,52 8,57 1,06 16,62 19,51 2,89 12,04 13,95 1,90 
dk29 5,49 5,52 0,03 6,11 6,48 0,37 7,20 7,59 0,38 
dl30 0,75 0,20 -0,55 0,32 0,51 0,19 0,31 0,19 -0,12 
dl31 3,42 3,68 0,26 1,75 1,35 -0,40 3,69 3,35 -0,34 
dl32 1,47 0,97 -0,50 0,45 0,46 0,01 1,21 0,99 -0,22 
dl33 0,87 0,77 -0,10 1,86 2,52 0,66 1,12 1,27 0,15 
dm34 12,40 10,94 -1,46 0,92 0,97 0,05 6,77 6,45 -0,32 
dm35 1,74 2,10 0,37 0,91 1,16 0,25 2,06 2,23 0,16 
dn36 3,39 3,22 -0,16 11,61 11,52 -0,09 6,33 6,35 0,02 
dn37 0,06 0,26 0,20 0,06 0,11 0,05 0,06 0,23 0,17 

d 100 100 27,22% 100 100 -4,11% 100 100 1,46% 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Švédsko     2005 průmysl v % 

index ks 9     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 1,149 76,819 6,685 15,348 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 29,9% počet firem 0,518 47,604 1,087 50,790 
podíl zaměstnaných v průmyslu 24,0% pracovní síla 0,807 74,283 2,900 22,011 
největší změny v 
produkci   
růst 2,62 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů 
pokles -6,60 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 160118 167247 7129 52854 60379 7525 764463 709486 -54977 

              
da15 -- -- -- 5,61 5,45 -0,17 -- -- -- 
da16 -- -- -- 0,01 0,03 0,02 -- -- -- 
db17 0,69 0,52 -0,17 3,33 3,46 0,13 1,15 0,94 -0,20 
db18 0,20 0,19 -0,02 3,09 2,87 -0,22 0,32 0,22 -0,11 
dc19 0,11 0,10 -0,01 0,76 0,67 -0,10 0,17 0,16 -0,01 
dd20 4,80 4,84 0,04 11,46 11,33 -0,14 5,08 5,19 0,11 
de21 8,49 7,46 -1,04 0,80 0,82 0,02 5,81 5,44 -0,37 
de22 4,94 4,28 -0,66 16,00 16,14 0,14 6,84 6,20 -0,64 
df23 0,58 0,72 0,15 0,09 0,09 0,01 0,34 0,45 0,11 
dg24 7,44 8,58 1,14 1,57 1,60 0,03 5,32 5,54 0,22 
dh25 2,27 2,42 0,15 2,90 2,73 -0,18 3,36 3,50 0,15 
di26 1,67 1,86 0,19 2,96 3,12 0,16 2,35 2,43 0,08 
dj27 5,35 7,85 2,49 0,68 0,76 0,08 4,50 4,98 0,47 
dj28 6,23 6,55 0,31 18,93 18,97 0,04 11,43 10,64 -0,79 
dk29 10,93 12,07 1,14 9,49 9,50 0,01 13,55 13,72 0,17 
dl30 0,37 0,39 0,02 0,79 0,64 -0,15 0,47 0,54 0,07 
dl31 3,23 2,69 -0,54 2,39 2,19 -0,20 4,83 3,22 -1,62 
dl32 13,41 6,81 -6,60 1,26 1,30 0,03 6,04 3,87 -2,17 
dl33 2,36 2,83 0,47 3,83 3,65 -0,18 2,91 3,35 0,44 
dm34 14,11 16,73 2,62 1,31 1,55 0,24 10,11 11,47 1,36 
dm35 2,14 2,29 0,16 2,59 2,77 0,18 2,69 2,90 0,21 
dn36 2,02 2,31 0,29 9,80 9,91 0,11 3,99 6,19 2,19 
dn37 0,29 0,41 0,12 0,34 0,46 0,12 0,17 0,28 0,11 

d 91,6421 91,8893 4,45% 100 100 14,24% 91,4217 91,2307 -7,19% 
-- - data nejsou zveřejněna 
 
  



Příloha č.4: Průmyslová struktura vybraných evropských zemí 

 

Velká Británie     2005 průmysl v % 

index ks 11,7     těžební zprac. en. stav. 

  produkce 6,051 61,328 9,007 23,614 
podíl průmyslu  na tvorbě HDP 23,6% počet firem 0,329 40,816 0,135 58,720 
podíl zaměstnaných v průmyslu 18,2% pracovní síla 1,474 69,246 2,897 26,383 
největší změny v 
produkci   
růst 1,20 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů 
pokles -2,88 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 

kód 
odvětví 

Produkční hodnota 
odvětví 

Počet společností v 
odvětví 

Počet zaměstnanců v 
odvětví 

2000 2005 změna 2000 2005 změna 2000 2005 změna 
d 720860 637633 -83228 167569 153445 -14124 3974760 3137691 -837069 

              
da15 -- -- -- 4,70 4,56 -0,14 13,08 14,61 1,53 
da16 -- -- -- 0,02 0,01 -0,01 0,22 0,16 -0,07 
db17 1,90 1,39 -0,51 3,43 3,16 -0,27 3,48 2,68 -0,80 
db18 1,16 0,76 -0,40 3,79 2,75 -1,04 2,86 1,25 -1,61 
dc19 0,31 0,17 -0,14 0,62 0,51 -0,11 0,51 0,30 -0,21 
dd20 1,31 1,61 0,30 5,05 5,51 0,46 2,01 2,45 0,45 
de21 2,58 2,47 -0,12 1,63 1,41 -0,23 2,43 2,38 -0,05 
de22 7,57 7,31 -0,25 17,84 18,13 0,29 8,92 10,00 1,07 
df23 7,16 7,97 0,81 0,15 0,12 -0,02 0,71 0,72 0,00 
dg24 9,49 10,39 0,90 2,36 2,46 0,10 6,15 6,77 0,61 
dh25 4,20 4,62 0,42 4,21 4,58 0,38 6,07 6,40 0,33 
di26 2,61 2,66 0,05 3,21 3,23 0,01 3,62 3,53 -0,09 
dj27 3,31 3,45 0,14 1,50 1,17 -0,33 2,82 2,38 -0,44 
dj28 5,81 6,04 0,22 17,66 17,97 0,32 9,35 10,14 0,79 
dk29 7,15 7,47 0,31 8,31 8,41 0,10 9,05 8,94 -0,12 
dl30 3,09 0,93 -2,17 1,09 1,08 -0,01 1,40 0,89 -0,51 
dl31 3,33 2,93 -0,40 3,40 3,43 0,03 4,38 4,01 -0,37 
dl32 4,94 2,05 -2,88 1,78 1,79 0,01 3,59 2,09 -1,51 
dl33 2,54 2,74 0,21 3,54 3,78 0,24 3,51 3,75 0,23 
dm34 7,75 8,96 1,20 1,72 2,06 0,34 5,77 6,10 0,32 
dm35 4,85 4,87 0,01 1,72 1,69 -0,03 4,31 4,75 0,43 
dn36 3,08 3,08 0,00 11,57 11,09 -0,48 5,43 5,15 -0,28 
dn37 0,33 0,78 0,45 0,69 1,11 0,42 0,30 0,57 0,26 

d 84,4749 82,647 -11,55% 100 100 -8,43% 100 100 -21,06% 
-- - data nejsou zveřejněna 



Příloha č. 5 Regresní analýza 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.5.2 (Analýza průmyslové struktury), pro analýzu 
jednotlivých průmyslových charakteristik a jejich vlivu na konkurenceschopnost jsem 
provedl několik regresních analýz. Ani jedna z provedených regresí tento vztah 
nepotvrdila. Tato příloha na příkladu ukazuje, jakým způsobem jsem regrese prováděl. 
Příloha č. 4. obsahuje podkladová data. 

Tab. Proměnné modelu 

IKS Index konkurenceschopnosti Y 
ZPP podíl produkční hodnoty zpracovatelského průmyslu na 

celkovém průmyslu 
X1 

ZPF podíl počtu firem ve zpracovatelském průmyslu na celkovém 
počtu firem v průmyslu 

X2 

ZPZ podíl počtu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu na 
celkovém počtu zaměstnanců v průmyslu 

X3 

Sestavení regresního modelu jsem provedl v programu Excel.  Výsledky jsou 
následující: 

Regresní statistika 

Násobné R 0,430355191 

Hodnota spolehlivosti R 0,185205591 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,068806389 

Chyba stř. hodnoty 12,07370642 

Pozorování 25 
 
Koeficient vícenásobné determinace (Hodnota spolehlivost R) vysvětluje jakou mírou 
je Y vysvětleno pomocí proměnných v modelu. Koeficient nám říká, že model 
vysvětluje proměnnou Y z 18,5 %. 
 

  Koeficienty 

Chyba stř. 

hodnoty t Stat Hodnota P 

Úrovňová konstanta 
(X0) 31,50987956 22,3664516 1,408801008 0,17352921 

ZPP 0,046609513 0,30407804 0,153281417 0,87963971 

ZPF 0,532967044 0,246142201 2,165281057 0,04202866 

ZPZ -0,501209115 0,454721126 1,102234064 0,28283252 

 
Regresní rovnice tedy nabývá podobu: 
 
Y = 31,51 X0 + 0,04 ZPP + 0,53 ZPF – 0,50 ZPZ 
 
Z výsledku analýzy však vidíme, že proměnné X0, ZPP, ZPZ jsou statisticky 
nevýznamné (kritérium Hodnota P < 0,05). Parciální koeficienty nenabývají statistické 
významnosti, ani při vypuštění úrovňové konstanty z modelu. 


