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1 ÚVOD 
 

Globalizace, která koncem 20. století a zejména pak počátkem 21. století nabývá na 

tempu, přinesla na jedné straně hlubokou internacionalizaci existujících světových ekonomik. 

Na druhé straně mezi regiony nastává rovněž větší soutěžení v oblasti získávání zahraničních 

trhů a mezinárodního obchodu vůbec. Jednodušší výměna informací staví jednotlivé země do 

pozice, ve které soutěžení nastává i v dalších oblastech života společnosti. 

Ve světové ekonomice se pak do popředí dostávají nové oblasti ekonomického růstu 

z Asie a dalších států vzniklých po pádu komunizmu. Vysoké tempo růstu HDP v těchto 

oblastech nutí vyspělé ekonomiky, zejména pak „stárnoucí“ Evropu, Japonsko a USA, 

přemýšlet, jakým způsobem je nezbytné se zachovat, aby se ani růst v jejich oblastech 

nezpomaloval. 

Toto soutěžení se v současnosti často pojí s termínem konkurenceschopnost. Daný 

termín pak někteří spojují s oblastí podniku, jiní v něm vidí cosi širšího. V konečném stadiu 

se mluví o konkurenceschopnosti země jako takové.  

Cílem dané práce proto bude srovnání komplexní strategie konkurenceschopnosti dvou 

významných ekonomik současnosti, a to Evropské unie a Japonska v rámci globálního záběru. 

Jedná se o dvě území, jejichž ekonomický vývoj v současnosti zaznamenává podobné 

tendence, jedná-li se o výzvu ze strany Číny či neustálého srovnávání vývoje s USA. Přesto 

při hlubší analýze lze vypozorovat určité odlišnosti v rámci samotného ekonomického cyklu a 

cyklu vývoje konkurenceschopnosti vůbec. Zatímco EU jako celek má možnost čelit novým 

výzvám rozšiřováním, Japonsko si musí vystačit s danými možnostmi a prostorem. Toto 

výchozí kritérium pak poskytuje možnost širokého spektra srovnání jejich strategií 

konkurenceschopnosti. 

Pro celkové zaměření práce je nezbytné vysvětlit i pojem strategie, který je v rámci 

konkurenceschopnosti podniku (firmy) využíván a spojován s pojmem konkurenceschopnost 

velmi často. V rámci analýzy konkurenceschopnosti sledovaných území daný pojem však je 

mnohem širšího významu a zahrnuje kromě aspektu ekonomických i aspekty politické, 

ekologické, historické, kulturní aj. Strategie obecně je charakterizována následovně: 

„Strategie označuje koncepční organizaci a řízení určité činnosti za účelem dosažení 

definovaných cílů; bývá chápána jako obecný postup či umění koncepčně dosahovat 

stanovených cílů pomocí identifikovaných prostředků, metod a nástrojů v určitém časovém 
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rozvrhu. Strategie je soubor procesů, které jsou organizovány tak, aby ovlivnily budoucí 

podmínky směrem k vytyčeným cílům.“1 

Výše zmíněné aspekty jsou pak zohledněny i v samotné struktuře a  jednotlivých 

kapitolách práce, které jsou rozvíjeny od obecného a jednoduchého k širšímu a složitějšímu 

záběru, a to na základě metody dedukce. Šíře záběru je zohledněna i ve zdrojích čerpání 

informací. Teoretická východiska jsou podložena především knižními publikacemi a studiemi 

zveřejněnými na webových stránkách významných institucí, zatímco samostatný teoretický 

záběr byl vypracován na základě informací především v elektronické podobě. 

V souvislosti s termínem konkurenceschopnost je třeba odpovědět na řádu otázek. Lze 

stanovit její konkrétní definici a odlišit hranice konkurenceschopnosti podniku a státu? 

Jakými způsoby se konkurenceschopnost stanovuje a co je zdrojem tohoto termínu? Proč je 

důležité vůbec s terminem konkurenceschopnost pracovat? Odpověď na dané otázky přináší 

první kapitola. 

Strategii konkurenceschopnosti Japonska je věnována druhá kapitola. Kořeny 

samotného záběru strategie jsou hledány ve specifické povaze země. Až dále se jedná o 

konkrétní postupy zvyšování konkurenceschopnosti a její hodnocení vůbec. 

Strategií konkurenceschopnosti EU se zabývá třetí kapitola. Jedná se o celek, který 

v současnosti pojmu konkurenceschopnost věnuje velkou pozornost. Ekonomický vývoj EU 

je rovněž bedlivě sledován i ostatními ekonomikami světa.  

V neposlední řádě je důležité zmínit, proč bylo zvoleno právě uvedené téma. 

Zdůvodnění z hlediska záběru práce již bylo uvedeno. V rámci osobního postoje pak jde o 

problematiku, se kterou se autorka měla možnost setkávat v rámci své dosavadní praxe. 

Rovněž v návaznosti na studovaný obor (Eurospráva) dané téma se jeví být velmi důležité 

nejen z teoretického hlediska, ale i z hlediska dalšího praktického vývoje 

konkurenceschopnosti EU.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 HREBÍČEK, M.: Strategická studia v oblasti obrany a bezpečnosti [online], s. 2. Dostupné z: 
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2006/2-2006/  
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2 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 
 

Pojem konkurenceschopnost se začal široce užívat teprve od 70. let 20. století 

v souvislosti s rozvojem soutěžení mezi státy, skupinami států a později po pádu 

socialistického bloku v 90. letech i mezi národními ekonomikami vůbec. 

Nelze přímo prohlásit, že neexistuje přesná definice pojmu konkurenceschopnost. 

Ačkoli někteří autoři spatřují v tomto pojmu určitou vágnost a nejasnost zejména 

z jazykového hlediska, lze najít jasnou definici. Tato definice, konkrétní vysvětlení 

konkurenceschopnosti však musí být popsána z různých pohledů, resp. z pohledu odlišnosti 

tohoto pojmu na několika úrovních vnímání. Což svědčí o relativním pojetí pojmu. Kritika 

„nejasnosti“ tohoto pojmu vyplývá z výkladu slova konkurenceschopnost. Anglický 

ekvivalent slova konkurenceschopnost competitiveness je totiž pouhým odvozením slovesa 

soutěžit (compete) a podstatného jména soutěž (competition). Etymologicky slovo pak 

pochází z latinského cumpetere odvozeného od slovesa putere, které znamená pouze nějakou 

akci nikoli soutěž. Tato lingvistická „neshoda“, jak bude patrné i v dalším výkladu, pak 

způsobuje i samotné teorii a praxi, které se týkají spíše ekonomického obsahu, vytváření a 

působení odlišných modelů a systémů konkurenceschopnosti. A především její odlišné 

chápání.  

 

 

2.1 Pojem konkurenceschopnost 
 

Ačkoli daná práce je zaměřena především na problematiku mezinárodní 

konkurenceschopnosti země, je nezbytné pro pochopení dalšího výkladu a celkové 

problematiky vůbec objasnit, jaké druhy konkurenceschopnosti existují a z jakých úrovní se 

dá na tento pojem nazírat. Odlišení určitých znaků konkurenceschopnosti však neznamená 

jejich izolací, ba naopak časté teoretické i praktické prolínání a nemožnost existence jednoho 

bez druhého. 

V současnosti se dají vysledovat dvě základní úrovně konkurenceschopnosti.2 

Na úrovni užšího pojetí konkurenceschopnosti se zkoumá mikroekonomická 

konkurenceschopnost, kterou představuje, podnik (firma). Konkurenceschopnost zde pak 

                                                           
2
 V kap. 2.1 čerpáno převážně z: BENEŠ, M.: Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda [online], Working 

Paper č. 5/2006 
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může znamenat všeobecnou schopnost soutěžit na jednotlivých trzích, jde tudíž o „souboj“ 

s konkurenty. Při návratu k lingvistické nesourodosti však může jít i o pouhé dosahování 

pozitivních výsledků při produkci nenulového množství a schopnosti obsluhovat trh. Dále tato 

mikroekonomická úroveň bývá zkoumána z pohledů modelů dokonalé a nedokonalé 

konkurence, konkurenčních výhod a dalších aspektů. Některé z těchto znaků jsou příznačné i 

pro oblast mezinárodní konkurenceschopnosti země. 

Druhou širší rovinu představuje makroekonomická konkurenceschopnost, tj. na 

úrovni státu, národní ekonomiky. Dle některých názorů diskuse o mezinárodní 

konkurenceschopnosti vycházejí obavy zemí, že ztratí pozici v mezinárodním podnikání, 

často za situace, kdy ji již ztratily. Na této úrovni je vymezení pojmu konkurenceschopnost 

složitější. Z historického pohledu je tato úroveň rovněž novější než předchozí. Její intenzivní 

vývoj v posledních letech je dán pravděpodobně neustálou proměnou ve světové ekonomice, 

intenzivním tempem globalizace, vznikem nových struktur uskupení, která vytváří i nový 

základ a předpoklad pro rozvíjení dalších forem konkurenceschopnosti vůbec. 

Makroekonomická konkurenceschopnost je spojována s různými pohledy ekonomů. První 

tvrdí, že vývoj konkurenceschopnosti souvisí především s úlohou státu v ekonomice, 

konkrétně s produktivitou jako výsledku zacházení s dostupnými zdroji, jež je zvyšována pro 

vytváření životní úrovně obyvatel. Druzí vývoj konkurenceschopnosti státu sledují pomocí 

vývoje salda platební bilance. Je-li obchodní bilance kladná, znamená to pak, že ekonomika je 

z mezinárodního pohledu konkurenceschopná. Z hlediska obchodní bilance je však nezbytné 

rozlišovat dva druhy konkurenceschopnosti: cenovou a necenovou. Cenová 

konkurenceschopnost je určena náklady na výroby (mimo jiné i úrovní technologií a 

dostupnosti výrobních faktorů) a samozřejmě i kurzem měny (což má souvislost i s typem 

kurzové politiky země), kdy při devalvaci měny konkurenceschopnost roste, zatím co při 

revalvaci klesá. Necenová konkurenceschopnost souvisí pak s marketingovou stránkou 

pojmu, jde o jiné faktory než je cena: kvalita, technické a užitkové parametry, servis, reklama 

aj. 

Existuje rovněž další částečně „nesourodé“ členění konkurenceschopnosti na vnější, 

agregátní a jakési kompoziční širší pojetí.  

Vnější konkurenceschopnost souvisí především s exportní výkonností sledované země 

(částečně tedy s obchodní bilancí a dalšími souvisejícími determinantami). Definici 

charakterizuje Balassa: „Můžeme říct, že země se stává více či méně konkurenceschopnou, 

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

prodávat na zahraničních trzích.“ (Beneš, 2006:14). Vnější konkurenceschopnost je dále 
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spojována i s necenovými faktory, zejména pak se způsobilostí jednotlivých průmyslových 

trhů, které se spoléhají při získání podílu na světovém trhu nejen na cenu své produkce, ale i 

na její kvalitu. Dané pojetí pak souvisí i s pojmem komparativní výhoda (jež bude popsána 

dále) v definici „Mezinárodní konkurenceschopnost se chápe jako schopnost země proniknout 

se svým obchodovatelným zbožím a službami na zahraniční a světové trhy a z takové 

mezinárodní směny získávat komparativní výhody“ (Beneš, 2006:15). Celkově lze tvrdit, že 

vnější konkurenceschopnost země je dána především podniky, které v dané ekonomice působí 

a které svou schopností uplatnění na mezinárodní obchodní scéně zvyšují či snižují i 

samotnou konkurenceschopnost země, ze které pocházejí či ve které působí. Srovnání je pak 

založeno především na základě HDP (HNP) nebo na vývoji obchodní bilance. 

Celková (agregátní) konkurenceschopnost je pak dána spíše celkovým srovnáním 

země s ostatními ekonomikami, a to na základě makroekonomických indikátorů jako jsou 

HDP, životní úroveň či zaměstnanost. Rostoucí konkurenceschopnost země je v tomto pojetí 

podmíněna rostoucí produktivitou sledovaných faktorů.  

Syntéza vnější a celkové konkurenceschopnosti poskytuje možnosti vytváření dalších 

definic pojmu a souvisejících odvozených termínů. Krugman tak konkurenceschopnost 

považuje za „kombinaci příznivé obchodní výkonnosti a něčeho navíc“ (Beneš, 2006:15). 

Michael Porter ji pak odvozuje od zdrojů v dané ekonomice. Jedná se v podstatě o dostupnost 

vstupů a vytváření výstupů, které zvyšují životní úroveň společnosti. Dle Portera skutečná 

konkurenceschopnost je dána především produktivitou, nikoli pouze exportní stránkou 

ekonomiky samotné. Přičemž důležitá je produktivita ekonomiky jako celku. OECD definuje 

konkurenceschopnost na základě zvyšování výstupu HDP jako „…je míra schopnosti, s jakou 

je v otevřených tržních podmínkách země schopna produkovat zboží a služby, které obstojí v 

testu mezinárodní konkurence, a zároveň udržovat nebo zvyšovat reálný domácí důchod“ 

(Beneš, 2006:16). Někteří autoři pak odvozují své definice konkurenceschopnosti od životní 

úrovně a příjmu obyvatel. Konkurenceschopnost je pak „naše schopnost produkovat zboží a 

služby, které uspějí v mezinárodní konkurenci tak, že občané země si mohou dopřávat 

životního standardu, který je jednak rostoucí, ale také udržitelný“ (Beneš, 2006:16), případně 

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

které projdou testem světových trhů“ (Beneš, 2006:17). OECD a EC chápou 

konkurenceschopnost rovněž v podobném duchu jako „schopnost generovat relativně vysoký 

důchod faktorů a jejich vysokou míru využití za situace vystavení mezinárodní konkurenci“ 

(Beneš, 2006:17) nebo „schopnost produkovat zboží a služby, které obstojí v testu 

mezinárodních trhů, a zároveň zachovávat vysokou a udržitelnou úroveň, nebo obecněji, 
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schopnost vytvářet relativně vysoký příjem a úroveň zaměstnanosti při vystavení mezinárodní 

konkurenci“ (EC 1999, str. 4). Toto je základní přehled definic konkurenceschopnosti na 

základě různých kritérií. V zásadě tedy konkurenceschopnost je jakási schopnost nejen 

jednotlivých ekonomik, ale i firem, produkovat výrobky a služby, na základě kterých zvyšují 

výstup HDP a posilují své postavení v mezinárodním obchodě, čímž přispívají ke stabilizaci a 

rozvoji ekonomického prostředí a zvyšování blahobytu společnosti. 

Výše zmíněné kompoziční širší pojetí konkurenceschopnosti pak popisuje Turok jako 

komplexní funkci vztahů mezi determinantami ekonomického rozvoje jako jsou schopnost 

domácích firem prodávat svoji produkci na trzích, potom hodnota těchto produktů a efektivita 

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

a přírodních zdrojů. Širší pojetí zahrnuje i faktory ekologické, historické, sociální a 

psychologické. „Národní konkurenceschopnost je široký koncept zahrnující rozmanitý soubor 

faktorů, které napomáhají schopnosti irských firem dosáhnout úspěchů na mezinárodních 

trzích takovým způsobem, který poskytuje obyvatelům Irska možnost zlepšit svůj životní 

standard a kvalitu života“ (Beneš, 2006:17). Cellini pak pojetí ukotvuje na termínu 

„atraktivnost země“  (Beneš, 2006:17), což je jakýsi soubor znaků, které umožňují dané 

ekonomice překonávat jiné ve schopnosti generovat národní důchod a přitahovat faktory 

produkce. Mezi tyto znaky patří kromě nákladových či technologických komparativních 

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

pojetí se dá označit rovněž jako globální pojetí konkurenceschopnosti, které se odehrává na 

straně agregátní celosvětové nabídky a poptávky. 

Všeobecně lze tedy shrnout, že konkurenceschopnost není pouze ekonomický pojem, 

ale i pojem obsahující v sobě psychologické a další aspekty, které jsou využívány zejména 

v případě možnosti jejího zvyšování.  

 

 

2.2 Analýza konkurenceschopnosti a možnosti jejího zvyšování 
 

2.2.1 Analýza konkurenceschopnosti země 

 

Analýza konkurenceschopnosti země, úžeji pak měření konkurenceschopnosti, je 

záležitostí z pohledu makroekonomického poměrně novou. V současnosti převažující 

agregátní pojetí konkurenceschopnosti přináší i širší hodnocení až podrobný rozbor 
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konkurenceschopnosti jednotlivé země a dále celkové srovnání zemí mezi sebou navzájem na 

základě vybraných indikátorů. Základním ukazatelem z hlediska užšího pojetí 

konkurenceschopnosti zůstává HDP. Širší pojetí, jak již bylo řečeno, pak charakterizuje 

komplexní situaci v zemi a hodnotí její celosvětové postavení i výši konkurenceschopnosti 

nejen v ekonomické oblasti. Konkurenceschopnost je pak „schopnost produkovat zboží a 

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

úroveň, nebo obecněji, schopnost vytvářet relativně vysoký příjem a úroveň zaměstnanosti při 

vystavení mezinárodní konkurenci“ (Balcarová, Beneš, 2006:5). „Podle modernějšího pojetí je 

tedy konkurenceschopnou taková ekonomika, která vykazuje vysokou životní úroveň, na níž 

participuje co nejvíce obyvatel země. Právě sociální faktory spolu s ekologickými jsou dnes 

také součástí hodnotících kritérii konkurenceschopnosti. To samozřejmě komplikuje její 

měření a hodnocení. Je totiž nutné přecházet na multikriteriální metody, protože pouze ty 

zachytí konkurenceschopnost v celé její šíři.“ 3  

Z hlediska hodnocení konkurenceschopnosti je pak nezbytné vymezit pojem 

konkurenční výhoda. Daný termín je většinou charakterizován na úrovni mikroekonomické, 

tj. z pohledu firmy. Jedná se o „zachycení relativní výkonnosti dané firmy v určitém období. 

Je to reflexe interakcí mezi firmami v tržním procesu. Identifikace konkurenční výhody 

vychází z porovnání skupiny firem, přičemž toto porovnání je závislé na charakteru tržního 

prostředí, ve kterém firmy operují. Konkurenční výhoda tedy není majetkem individuální 

firmy.“ (Balcarová, Beneš, 2006:6). Konkurenční výhodu následuje pojem konkurenční 

výkonnost. Opět se nejedná o majetek firmy, vzniká v průběhu procesu výroby v dané tržní 

situaci mezi konkurujícími firmami v dané tržní situaci. Při srovnání pouze dvou či několika 

málo vybraných firem vznikají konkurenční charakteristiky , jež jsou naopak dominantou, 

majetkem každé z těchto sledovaných firem, jedná se totiž o soubor konkrétních 

konkurenčních znaků. V daném bodě však úzce souvisí mikro- a makroekonomická úrovně 

konkurenceschopnosti. Konkurenční výhody firem se totiž v čase mění právě v závislosti na 

stavu prostředí, ve kterém operují. V konečném důsledku se jedná pro firmy o změnu tržního 

prostředí, která je příčinou širších souvislostí. Konkurenční výhoda země je pak dána jednak 

konkurenčnímu charakteristikami firem v zemi působících, ale i dalšími faktory, které naopak 

utvářejí možnost pro lepší využití konkurenční výkonností firem. Z hlediska měření 

konkurenceschopnosti jde o tzv. širší hodnocení, tj. hodnocení politické situace, otevřenosti 

                                                           
3 BALCAROVÁ, P., BENEŠ,M.: Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti 
[online], Working Paper č. 9/2006, str. 6. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/centrum/papers/wp2006-09.pdf 
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ekonomiky, inovační schopnosti atd. Ricardův a později Heckscherovým-Ohlinuvůvi koncept 

mluví o tzv. komparativních výhodách a statické efektivnosti. Konkurenční výhoda na 

rozdíl od komparativní je cosi nového. Konkurenční charakteristiky předpokládají možnost 

změny a pohybu.  

Význam konkurenční výhody z hlediska hodnocení konkurenceschopnosti spočívá pak 

v jejím členění na cenově-nákladovou a kvalitativní, což souvisí s konkurenceschopností 

dlouhodobou (dynamickou) a krátkodobou (současnou, statickou). Pro vysvětlení měření 

konkurenceschopnosti jsou tyto termíny zde uváděny především pro přiblížení relativnosti 

samotného měření. Právě kvůli této relativnosti je nezbytné jednotlivá sledování a měření 

minimálně jedou ročně aktualizovat. Sledované ekonomiky jednak mohou být konkurenčními 

vůči jedné ekonomice, nikoli vůči dalším, a jednak jejich konkurenceschopnost se může 

v čase měnit. Mohou být takto více či méně konkurenceschopné v závislosti na čase. 

V zásadě samotné hodnocení lze rozdělit na hodnocení užší, širší a komplexní (to dnes 

poskytují především tzv. ročenky konkurenceschopnosti). 

 

� Užší hodnocení konkurenceschopnosti 

Užší hodnocení konkurenceschopnosti se dá charakterizovat jako měření především 

statického stavu určité ekonomiky, a to zejména na základě cenových a nákladových 

indikátorů. Dá se zde zahrnout i hodnocení na základě obchodní výkonnosti, která může 

přinášet i určitou možnost budoucího fungování ekonomiky, a proto může částečně náležet i 

do širšího hodnocení. Indikátory se vztahují především k hodnocení ekonomických aspektů 

konkurenceschopnosti. Níže budou zmíněny proto pouze nejdůležitější z nich v základní 

rovině. Širší analýza svým obsahem by nenaplňovala cíl práce. 

Mezi tyto indikátory patří: 

1) Základním ukazatelem zůstává stále HDP, který pro potřebu mezinárodního srovnání a 

hodnocení musí mít jednotnou metodologii a dále údaje za jednotlivé země vyjádřené 

v národních měnách a cenách musí být převedeny na společnou měnu a mezinárodně 

srovnatelné ceny (náklady). Pomocí tzv. umělé vytvořených směnných kurzů neboli 

parity kupní síly  (purchasing power parities – PPS) je nutné národní údaje převést na 

mezinárodní měnu a mezinárodní ceny. Parity kupní síly takto vyjádří relativní ceny, tj. 

poměr cen stejných výrobků nebo služeb v národních měnách v různých zemích. 

V praxi takto běžné funguje tzv. Big Max Index vytvořený časopisem The Economist – 

je založen na mezinárodním srovnání cen zcela identického produktu, hamburgeru Big 

Mac, prováděného ve sto dvaceti zemích. 
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2) Index cen výrobců (Purchasing Power Index - PPI), který se prioritně soustřeďuje na 

průmyslovou produkci. A navíc na jednotlivé sektory. Je to především indikátor 

nákladovosti, tj. vstupů. Zohledňuje takto i polotovary, což je velmi důležité. Hodnotí 

tudíž konkurenceschopnost průmyslového prostředí.  

3) Součástí hodnocení konkurenceschopnosti je pak měření produktivity  a nákladů s ní 

spojených. Vyšší produktivita zajišťuje vyšší životní úroveň a je měřena jako hodnota 

zboží a služeb na jednotku vstupu. Je třeba poznamenat, že jde o definici všeobecnou, 

která při měření např. HDP na hlavu skutečně platí matematicky. Realita však kromě 

ekonomicko-matematických zákonitostí se nachází i pod vlivem dalších aktivit, které 

pak na konkurenceschopnost a především životní úroveň působí často opačným vlivem. 

Při návratu k možnostem měření tedy Porter tvrdí, že „skutečná konkurenceschopnost je 

pak měřena právě přes produktivitu, protože jenom ta umožňuje vysoké mzdy, silnou 

měnu nebo také dobrou výnosnost kapitálu, potažmo tedy vysokou životní úroveň“  

(Balcarová, Beneš, 2006:10).  

4) Sledování ziskovosti je dalším cenovým nástrojem, který je schopný posoudit 

konkurenceschopnost ekonomiky především z dlouhodobého hlediska. Ziskovost lze 

sledovat např. dle rentability vlastního kapitálu. Zde je však nezbytné odlišit, zdá jde o 

podniky vystavené mezinárodní konkurenci či nikoli. Na stejném principu lze sledovat i 

tvorbu pracovních míst, jelikož pojem zaměstnanost či nezaměstnanost úzce souvisí 

s pojmem konkurenceschopnost národní ekonomiky vůbec. 

5) Pokud by se užší pohled, tj. na základě matematicko-ekonomických zákonitostí, měl 

ještě více zúžit, pak se měření konkurenceschopnosti a mezinárodní srovnání dostávají 

do roviny pouze obchodní výkonnosti, konkrétně měření exportu a importu. Zde se pak 

rozlišují indikátory na bázi platební bilance, strukturální indikátory zahraničního 

obchodu (dále ZO) a podrobnější analytické metody rozboru ZO.  

Zmíněné indikátory se vztahují často na prostředí ZO, tj. především jeho exportní stránky, která 

se jeví být více významnou pro konkurenceschopnost země. Je to v podstatě podporováno i vzájemnou 

interakcí jednotlivých území mezi sebou, ke které dochází především v rámci obchodních vztahů. 

                        

� Širší hodnocení konkurenceschopnosti 

Širší hodnocení konkurenceschopnosti pomocí dalších ukazatelů, nejen na základě HDP 

je dáno především jeho slabou vypovídací schopnosti o skutečně dosažené ekonomické 

úrovni, životní úrovni obyvatel. A v konečném důsledku pak i o skutečné dlouhodobé 

konkurenceschopnosti. Širší hodnocení nejen ekonomických faktorů provádí řada 
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významných světových organizací, v jejichž rámci se sledují často odlišné faktory, které 

mohou konkurenceschopnost především v delším období výrazně ovlivňovat. 

V rámci Zprávy o světovém rozvoji (World Development Report – WED) Světové 

banky jedná se o zdrojovou databázi Ukazatelů světového rozvoje (World Development 

Indicators – WDI) jsou údaje rozděleny do pěti základních skupin: (1) lidé (populace a 

demografie, pracovní síla a zaměstnanost, chudoba a rozdělení důchodu, vzdělání, zdraví); (2) 

životní prostředí (podskupiny s životním prostředím pojené); (3) ekonomika (její ukazatelé 

soukromého i vládního sektoru); (4) státy a trhy (zahrnují ukazatelé investic, finančních trhů, 

ZO se zbraněmi, informací a technologii atd.); (5) globální vazby (zahrnují mimo jiné i 

zahraniční populaci, pracovní sílu v zemích OECD, rozvojovou pomoc aj.). Do databáze bylo 

pro analýzu v roce 2008 zahrnuto 153 zemí s populací přes milion obyvatel a dalších 53 zemí 

s populací mezi 30 tis. až milionem obyvatel.4  

Program rozvoje OSN (UN Developmnet Programe – UNDP) publikuje Zprávu o 

lidském rozvoji (Human Development Report – HDR), ve které prezentuje ukazatele 

charakterizující kvalitu národních lidských zdrojů podmínky života, a to podle hledisek: (1) 

úroveň lidského rozvoje, (2) demografické trendy a zdraví, (3) přístup ke znalostem, (4) 

přístup ke zdrojům zajišťujícím důstojnou životní úroveň, (5) zachování zdrojů pro budoucí 

generace, (6) zajištění osobní bezpečnosti, (7) dosažení rovnosti mužů a žen ve vzdělání, (8) 

ekonomické a politické aktivitě, (9) ochrana lidských a pracovních práv. 

Mezi konkrétní způsoby měření zmíněných indikátorů, pak patří index lidského 

rozvoje (human development index - HDI) – souhrnný ukazatel kromě důchodu na hlavu 

zahrnuje i střední délku života a vzdělanost populace. Doprovodným ukazatelem úrovně 

lidského rozvoje je pak index lidské chudoby (human poverty index - HPI), dále pak 

indexem nerovnosti mezi pohlavími ve vztahu k úrovni rozvoje (tender related development 

index - GDI), včetně možnosti aktivní účasti žen na ekonomickém a politickém životě, pak 

ukazuje tender empowerment measure,GEM. 

V závislosti na velikosti HDI jsou pak země rozděleny do tří základních skupin, a to 

s vysokou, střední a nízkou úrovní lidského rozvoje. V globálním záběru byly země v roce 

2007 rozděleny na rozvojové, země Střední a Východní Evropy a SNS, členské země OECD. 

Další členění je podle úrovně HDP na obyvatele (údaje za rok 2007) – vysoká (11456 USD a 

                                                           
4 The World Bank. World Development Indicators 2008 [online]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:21725423~pagePK:6413
3150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html 
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více), více než střední (3706 – 11455 USD), nižší než střední (936 - 3705 USD), nízký (935 

USD a méně)5.  

Sledování uvedených indexů a následné členění zemí, úzce souvisí s pojmem 

konkurenceschopnost. Na základě těchto přístupných informací lze odhadnout především 

dlouhodobější podmínky pro růst konkurenceschopnosti, ale i současný potenciál sledovaných 

ekonomik. 

Newyorská organizace Freedom House (FH) hodnotí úroveň politické svobody a pro 

skupinu tranzitivních zemí pak i postup politických a ekonomických reforem. Provádí se dvě 

šetření, přičemž výsledky prvního jsou publikovány v každoroční zprávě Svoboda ve světě 

od roku 1972 a druhé pak ve zprávě Národy v přechodu od roku 1997. Od roku 1994 

organizace také zveřejňuje zprávu Svoboda tisku. Dle úrovně politických svobod jsou země 

rozděleny do tří skupin na základě průměru hodnocení od 1 (nejsvobodnější) po 7 (nejméně 

svobodné): průměr 1 – 2,5 jsou svobodné; 3 – 5,5 jsou méně svobodné; 5,5 – 7 jsou 

nesvobodné. 

Indexy ekonomické svobody hodnotí úlohu státu v ekonomice ve vztahu k domácím a 

zahraničním subjektům. Vytvářejí je dvě organizace. The Fraser Institute (FI) předkládá 

údaje v delších časových řadách od roku 1970 a od roku 2002 funguje takto celkem 37 

ukazatelů pro pět základních oblastí. Heritage Foundation provádí šetření od roku 1995 a 

její index zahrnuje spektrum institucionálních faktorů, které omezují ekonomickou svobodu. 

Organizace Transparency International publikuje např. i index vnímání korupce 

(Corruption Perception Index). 

Specifický aspekt hodnocení zemí přinášejí tzv. ratingy , které v užším pojetí hodnotí 

schopnost země splácet své závazky (sovereign credit rating) a v širším pak úroveň rizika 

realizace ekonomických aktivit (country risk rating). Ratingy zemí se vlastně vyvinuly 

z hodnocení firem, z ratingu firem. Samotný princip, tj. vodítko pro investory jako takový 

zůstal. Nejuznávanější jsou ratingy tří amerických agentur, které jsou jediné držitelkami 

zvláštního statut tzv. národně uznávaných statistických ratingových organizací, který uděluje 

americká Komise pro cenné papíry (Security and Exchabge Commission – SEC). Jedná se o 

Moody´s, Standard and Poor´s a Fitch.         

 

 

                                                           
5 The World Bank. Country Classification – Income group [online]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20420458~menuPK:641
33156~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html  
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� Ročenky konkurenceschopnosti 

V posledních letech se do popředí dostávají především komplexní indikátory, které jsou 

prezentovány v tzv. ročenkách konkurenceschopnosti. Zde zveřejněné multikriteriální 

ukazatele konkurenceschopnosti země, poskytují všestranný záznam vývoje celkové 

konkurenceschopnosti země. Mezi nejznámější patří ročenky dvou organizací, a to 

Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu v Lausanne (International Institute for 

Management Development – IMD), který pravidelně publikuje Ročenku světové 

konkurenceschopnosti (World Competitiveness Year Book – WCY). Hodnocení je zde 

založeno na tvrdých a měkkých datech a stanovuje pořadí 55 zemí na základě 331 kritérií 

v roce 2008 z hlediska kvality prostředí pro domácí a globální konkurenceschopnost firem 

v dané ekonomice působících.6 Druhou ročenku publikuje Světové ekonomické fórum 

(World Economic Forum - WEF) v podobě Zprávy o globální konkurenceschopnosti 

(Global Competiteveness Report – GCR).  

Kromě globálně zaměřených ročenek dnes existují i souhrnné údaje za vybrané regiony. 

Například WEF publikuje The Arab World Competitiveness Report nebo Africa 

Competitiveness Report. Stejná instituce se věnuje speciálně také Evropské unii, pro kterou 

vytváří Lisbon Review, jenž se zaměřuje na hodnocení plnění Lisabonské strategie ze strany 

členských států EU. V rámci celku EU se však za podstatnější lze považovat souhrnnou 

ročenku EUROSTAT Year´s Book, která hodnotí nejen prostředí EU, ale uvádí i srovnání 

s ostatními předními ekonomikami.  

Odvětvovému hodnocení se věnuje například Global Information Technology Report. 

Ta je vydávána od roku 2001 a dnes zahrnuje již 115 zemí. Její klíčovou součástí je 

hodnocení síťové připravenosti na bázi indexu síťové připravenosti (Networked Readiness 

Index - NRI). 

         

 

2.2.2 Možnosti zvyšování konkurenceschopnosti 

 

Zvyšování konkurenceschopnosti může být výsledkem prováděného šetřením celkové 

souhrnné analýzy konkurenceschopnosti země. Může být prováděno na základě různých 

hledisek, postojů, časového měřítka či oblastí. 

                                                           
6
 IMD. IMD World Competitiveness Yearbook 2008 [online]. Dostupné z: 

http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm?bhcp=1  
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Na základě výše zmíněné konkurenční a komparativní výhody se rozlišuje zvyšování na 

krátkodobé a dlouhodobé. Kadeřábková člení konkurenční výhodu dále na cenově-

nákladovou a kvalitativní (Beneš, 2006:29). Vylepšení pouze cenově-nákladových faktorů 

většinou přináší zvyšování krátkodobé konkurenceschopnost. Dlouhodobou 

konkurenceschopnost a možnost jejího udržení odrážejí především faktory kvalitativní. 

Cenově-nákladová konkurenceschopnost se jeví být výhodná především v prvních fázích 

jejího zvyšování, kdy země využívá levných faktorových vstupů (vybavení) a těží z např. i 

z nízkých cen práce či energie. Podhodnocená měna, která v tomto případě často vzniká, by 

měla vést zemi postupně k využívání jiných možnosti zvyšování konkurenceschopnosti, 

především tzv. kvalitativních faktorů. Při přechodu dochází k posilování měny, zvýšení mezd 

v celé ekonomice, ale i k výrobě kvalitativních dražších statků. A především se utváří 

potenciál dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti. V kvalitativním stadiu je ekonomika 

tažená především efektivností (tj. inovacemi a investicemi), jež je dána produktivitou, ale zde 

produktivitou založenou na výrobě kvalitativních statků a levnějších výrobních postupech. 

Nikoli nízkých vstupů cen, což je produktivita v případě cenově-nákladového stadia. Fungují 

zde vyspělé technologie a přístup k nim je většinou svobodný.  

Za nejvýznamnější zdroj dlouhodobého růstu pak jsou považovány v kvalitativní fázi 

inovace. V nejširším pojetí je inovace definována jako „nová myšlenka, která je komerčně 

využita“ (Beneš, 2006:29). Inovace je komercializovaný nápad. Jsou pak rovněž impulsem 

především pro ekonomiky, které se nacházejí v útlumu. Pokud ekonomika prošla všemi stadií 

a přesto svůj potenciál zvyšuje již pomocí jiných postupů, než byly zmíněny ve fázi cenové, 

pak v současnosti se hovoří o novém paradigmatu, tzv. „kreativní ekonomice“, což je nový 

typ konkurenční výhody. Kreativita je zde definována jako „proces, pomocí něhož jsou 

myšlenky vytvářeny, spojovány a transformovány do věcí, které mají hodnotu“ (Beneš, 

2006:31). Kreativní ekonomiky současnosti sice nevykazují gigantické skoky HDP ve 

srovnání s ekonomikami, jež jsou zatím v cenové fázi, ale zato jsou charakteristické větší 

stabilitou celkového prostředí a jsou připraveny lépe na zvyšování především dlouhodobě-

udržitelné konkurenceschopnosti. Výrobky a v poslední době spíše vynálezy v podobě služeb 

jsou charakteristické vyšší přidanou hodnotou a zdroje, které vytvářejí tuto kreativní 

ekonomiku, jsou jedinečné a mohou být pouze napodobeny, což je návrat do prvního stadia, 

kde napodobení pouze šetří náklady, ale dlouhodobě je neudržitelné. Procesy v kreativní 

ekonomice totiž jdou dopředu.  Za zdroje kreativity pak je považován především lidský 

kapitál a prostředí, ve kterém se nachází, které mu poskytuje podmínky k utváření. Proto 

„talenty“ se uchylují především do oblastí, které jsou vyspělé z hlediska především 
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kvalitativního a jsou charakteristické vyšší životní úrovní, což není vždy pouze vysoké HDP, 

ale spíše další širší souvislosti zvyšování konkurenceschopnosti, o nichž bylo pojednáno výše. 

Výše popsané procesy mají však spíše antagonistický charakter. Někteří ekonomové 

pokládají jejich zdroj, tj. konkurenční výhodu za historickou záležitost. Důraz kladou 

především na spolupráci zemí v oblasti zahraničního obchodu a investování do konkrétních 

regionů. Zde je zdrojem zvyšování konkurenceschopnosti země především firma či investor. 

Jedná se pak o možnosti zvyšování konkurenceschopnosti na základě spíše jiných faktorů či 

marketingových faktorů, které však může uskutečňovat nejen firma, ale i samotná země. Ze 

strany země se pak jedná o vytvoření lepších podmínek pro podniky, tj. zlepšení daňového 

prostředí, rozšíření investičních pobídek, stabilita politická i ekonomická, zlepšení systému 

řízení. Samotné podniky v rámci internacionalizace obchodu pak využívají různé formy 

rozšíření svého působení především pomoci mezinárodní marketingové strategie (strategie 

širokého pronikání na mezinárodní trhy, strategie diferenciace, strategie specializace), díky 

čemu se z podniků stávají transnacionální korporace. Ty jsou pak nedělitelnou součástí 

mezinárodní konkurenceschopnosti země, z níž původně vyšly a na kterou jsou vázány i 

z hlediska právního, potažmo daňového. Další možnosti rozšíření podniků samotného jsou již 

nepodstatné pro sledování konkurenceschopnosti země jako takové a jsou spíše podstupněm 

mezinárodní marketingové strategie (např. franchising). 

 

 

2.3 Vybrané přístupy ke konkurenceschopnosti ve světě  
 

V dané práci veškeré předchozí teoretické vymezení konkurenceschopnosti směřuje 

k tomu, že ve světě vůbec lze vytipovat regiony, tj. především z geografického hlediska, kde 

se utvořily a reálně fungují určité přístupy ke konkurenceschopnosti jednotlivých států, zemí, 

seskupení. Na základě kritérií jako je stadium konkurenčního prostředí, politické a 

ekonomické prostředí, velikost ekonomiky a jiných se dají vyčlenit především následující 

přístupy, které mohou sloužit jako určité východisko i pro další země: 

� Asijský přístup je charakteristický zatím spíše cenově-nákladovou 

konkurenceschopností. Jedná se zde především o levnou pracovní sílu a levné vstupy. 

Na přední špičky se řádí asijští tygři Jižní Korea, Taiwan a Singapour, následované 

rostoucím potenciálem Indie. Země jsou rovněž atraktivní pro umístění výroby 

transnacionálních korporací. Jak by se to nezdálo být zvláštní, ani inovace nejsou zde na 
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posledním místě. Celková stabilita regionu ve většině zemí však chybí. Je zde velmi 

patrný koncept „kreativní ekonomiky“. Pokud tyto země nebudou schopny stabilizovat i 

ostatní oblasti života, především zvýšení životní úrovně převážné většiny obyvatel a 

nenastartují udržitelný sociální systém, může hrozit krach a přehřátí systému jako 

takového. Stranou stojí přístup a fungování konkurenceschopnosti Japonska. 

� Severoamerický přístup je charakteristický vyšší národní orientací a stabilnějším 

prostředím. A především jedná se již o ekonomiku poháněnou inovacemi. Pro zvýšení 

své konkurenceschopnosti USA stále nabízejí více jednotlivým inovátorům než asijské 

prostředí. Země Severní Ameriky jsou rovněž velmi otevřené vůči cizincům a 

neustálým rozšiřováním svého vlivu nejen na okolní oblasti. Z politického hlediska volí 

formu spolupráce a otevřenosti vůči jiným celkům a snaží se ve světových organizacích 

zaujmout vždy pozici hegemona. 

� Jihoamerický systém je charakteristický svou závislostí na trhu USA, zejména 

v případě Mexika. Konkurenceschopnost je zde stále spíše cenově-nákladová s levnou 

pracovní sílou. Konkurenceschopnosti je zde postavena především na principu exportu. 

Na jedné straně region prošel markantními změnami v ekonomické oblasti, výstavbě 

infrastruktury a liberalizace. Na straně druhé je však stále poznamenán politickými 

procesy, které konkurenceschopnost z dlouhodobého hlediska spíše zpomalují.  

� Přístup SNS byl postaven na zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím exportu 

surovin, jedná se tudíž o etapu ekonomiky poháněnou především výrobními faktory, tj. 

kvantitativní stadium. Proexportní politika jednotlivých vlád se takto zaměřuje 

především na velké průmyslové podniky a v první řádě na vývoz ropy. Právě díky 

nerostnému bohatství, tj. opět levnějším zdrojům, tyto země dnes patří rovněž do 

skupiny tranzitivních ekonomik. Jejich geografická poloha a historický vývoj z nich činí 

prostředníky mezi Evropou Západní a jihoasijským systémem konkurenceschopnosti. 

� Přístup EU, resp. celého ekonomického celku zvaného Evropa je velmi specifický. 

Představuje totiž komplex, sumu konkurenceschopností jednotlivých členských zemí. 

Státy, jež nejsou součástí tohoto celku, se však na něj velmi orientují a snaží se jeho 

fungování napodobit. Určitá podobnost kontinentu Evropa je pak dána i historickým 

vývojem. Celkově systém je charakteristický širokým sociálním záběrem a orientaci na 

oblasti, které mohou zvyšovat konkurenceschopnost především z dlouhodobého 

hlediska. Evropa často zastává neutrální postoje a není příliš agresivní. 

� Africký p řístup ke konkurenceschopnosti jako takový takřka ve většině zemí 

neexistuje. Africký kontinent je destabilizován, je charakterizován korupcí a 
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nestabilním prostředím vůbec. Většina zmíněného území patří mezi rozvojové státy a 

potřebuje alespoň určitou stabilizaci politického prostředí, které potažmo povede 

k vytvoření stabilnějších národních ekonomik. Přírodní, sociální a vzdělanostní 

podmínky jsou zde zatím ale ve stavu, který tomuto nepřeje. Určitá liberalizace (ne ve 

všech oblastech) panuje v arabských státech, které vlastní ropná naleziště. Atraktivnost 

některých území (Arabské Emiráty, Katár, Kuwajt) z hlediska konkurenceschopnosti se 

jeví být nevyvratitelná. Dané země jsou rovněž charakteristické i vysokou liberalizací 

pohybu zahraničního kapitálu. Rovněž přístup ke drahým kovům je zde nezanedbatelný. 

Jako diskutabilní se zde může jevit otázka rovnosti všech vrstev obyvatelstva, často i 

politická svoboda. 
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3 STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI JAPONSKA 
 

3.1 Specifika utváření strategie 
 

Pro hlubší pochopení velmi zajímavého systému konkurenceschopnosti Japonska jako 

takového je nezbytné především vymezit určité specifické rysy, v rámci kterých se současná a 

průběžná strategie konkurenceschopnosti tvořila, a rovněž rysy, jimiž tvorba strategie byla a 

je ovlivňována. 

Mezi tato specifika patří především faktory historického, kulturního, společenského a 

v neposlední řádě politického a ekonomického vývoje země. 

Z hlediska konkurenceschopnosti země je nezbytné popsat úlohu státu, jeho přínos, ale 

také určité specifické rysy země, které konkurenceschopnost Japonska v průběhu mnoha let 

ovlivňovaly podstatným způsobem. 

 

 

3.1.1 Přírodní, historický a kulturn ě-společenský vývoj 

 

Japonsko, jak je známo, je ze zeměpisného hlediska větší ostrovní stát ležící v západní 

části Tichého oceánu. Díky hornatosti a lesnatosti země hustota zalidnění je velmi vysoká 

(Japonci zaujímají 30. místo na světě). Poloha na hranici tří tektonických desek je takto 

charakteristická častými slabými zemětřeseními. Poslední velké zemětřesení proběhlo v roce 

2004 v oblasti oblast Čúecu, 6,9 stupně. Podnebí Japonska je oceánské, vlhké a monzunové. 

V různých oblastech Japonska se však liší. Na přelomu léta a podzimu silné deště přinášejí i 

tajfuny. Z hlediska vývoje ekonomiky Japonska je důležitá především zásoba nerostným 

bohatstvím. To je v Japonsku prakticky zanedbatelné. Uhlí nepokrývá ani pětinu vlastní 

spotřeby. Pouze čtvrt procenta celkové spotřeby představuje těžba nafty. Ani těžba dalších 

surovin není dostačující, a proto až 90 % celkové spotřeby paliv a surovin se musí dovážet. 

Nedostatek zemědělské půdy způsobuje i závislost Japonska na dovozu takřka všech druhů 

základních potravin (kromě rýže, ryb a zeleniny). Hlavním energetickým zdrojem Japonska 

zůstává stále dovážená ropa a zemní plyn.  

Historický vývoj Japonska poukazuje na osídlení oblasti již v době kamenné před 500 

tisíci léty. Kolem roku 11 000 před naším letopočtem se objevila v Japonsku kultura Džómon 

(Jomon), která byla charakteristická polo-kočovnou společností lovců a sběračů a výrobou 
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nejstarší známé keramiky na světě. Současní Japonci jsou považováni za národní odnož právě 

této kultury. Období kolem roku 300 př. n. l. je charakteristické masivní migrací i přínosem 

moderních technik do Japonska. Podle tradiční japonské mytologie bylo Japonsko založeno 

v 7. století původním císařem Jimmu. Během 5. a 6. století byly zavedeny čínské písmo a 

buddhismus. Císařové byli formálními vládci, skutečná moc však byla obvykle v rukou 

mocné dvorské šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců). Od druhé poloviny 16. 

století se začínají rozvíjet vztahy Japonska a Evropy díky misionářským výpravám 

z Portugalska, Španělska, Anglie a Nizozemí. Moderní dějiny Japonska jsou pak 

charakteristické zejména vládou císaře Mucuhito (dnes známý jako Meidži), během jeho 

45leté vlády se uskutečnilo mnoho reforem (tzv. reformy Meidži). Feudální systém byl zrušen 

a byly převzaty četné západní instituce, včetně západního právního řádu a vlády. Spolu 

s dalšími ekonomickými, sociálními a vojenskými reformami vyústily tyto změny k přerodu 

Japonska do moderní světové mocnosti. Jako výsledek Čínsko-japonské a Rusko-japonské 

války získalo Japonsko Tchaj-wan a Sachalin a později v roce 1910 okupovalo Koreu. 

Militární nálada Japonska vedla v roce 1937 ke druhé Čínsko-japonské válce a nakonec i k 

útoku na americkou základnu v Pearl Harbor roku 1941. Následná porážka Japonska ve Druhé 

světové válce a zejména zničení země dvěma atomovými útoky vedly ke společensko-

ekonomické krizi, jež byla překonána za pomoci americké vlády, nazvané „nastolení 

demokracie“ v Japonsku. (podrobněji kap. 3.1.2).7 

Specifické geografické faktory i historický vývoj vytvořily předpoklady vzniku vysoce 

kulturně vyspělé společnosti. Kultura s buddhistickou a Konfuciovou tradicí je 

charakteristická zajímavými kulturními faktory japonské společenské struktury. Jedná se o 

prvořadost vnějšího zdání (nezáleží na tom, jaká je skutečnost, záleží na dojmu, který člověk 

musí vytvořit), specifické chápání vztahů harmonie a konfliktů (tzv. produktivní konflikty 

mohou být povoleny až po vymezení určitých pravidel, zájmů a cílu – např. existence 

harmonické firmy v konkurenčním prostředí), preference skupin (patřit ke skupině, 

nevyčleňovat se), schopnost napodobování, důraz na lidské vztahy, japonská morálka 

(dodržování principů a pravidel chování), národní ideologie (silné vlastenecké myšlení), 

politické síly (stálost politického rozložení sil), ostatní specifické faktory (písmo a jazyk, 

náboženství, umění touha po vzdělání atd.).8 

                                                           
7 Otevřená encyklopedie WIKIPEDIE. Japonsko [online]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko  
 
8 MARHOULOVÁ, D.: Japonské systémy řízení. Praha: Institut řízení, 1991, s. 15 
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Demografický vývoj Japonska je charakteristický stárnoucí populací a klesající 

porodností. Relativní roční přírůstek obyvatelstva tak v roce 2000 až 2005 činil 0,14 % (s 

předpovědí klesající tendence pro rok 2010 až na -0,02 %). Osoby nad 65 let představují 19,7 

% populace. Muži se dožívají v průměru 77,1 let a ženy 83,8 let. V Japonsku celkem žije 

kolem 127,897 mil osob, z toho 66,4 mil je ekonomicky činných.9 

 

 

3.1.2 Politicko-hospodářská specifika vývoje země 

 

Současný směr japonské strategie konkurenceschopnosti je ovlivněn z hlediska 

politického zejména poválečným vývojem po roce 1945. V daném roce po prohrané válce 

s Američany Japonci přijali novou ústavu zformulovanou především americkým koncepčním 

systémem. Hlavní změnou bylo postavení císaře, který již nebyl živoucím bohem, a jeho role 

se stala takto pouze reprezentativní. Stát začal vykazovat typické demokratické rysy. 

Militarizace Japonska byla značné oslabena, armáda byla zcela zrušena.  I v organizaci 

samotné ekonomiky došlo ke změnám. Byly zrušeny velké zbrojní a průmyslové monopoly 

(zaibatsu), jež nesplňovaly kvůli své uzavřenosti, oddanosti své hlavě (obvykle bance) a 

napomáhání agresivní válečné orientaci japonské ekonomiky, princip demokratického řízení. 

K udržování tržně soutěžního prostředí japonské ekonomiky byl z amerického práva přenesen 

antitrustový zákon. Ke změnám dle „amerického typu“ došlo i v dalších oblastech trhu a 

obchodu vůbec: novelizace práva o kapitálových obchodních společnostech, nekalá soutěž, 

duševní vlastnictví atd. 

Další etapy politicko-ekonomického vývoje pak znamenaly jakýsi historický předstupeň 

vedoucí k současné situaci, v níž se utváří nová strategie konkurenceschopnosti Japonska. 

Po skončení poválečné rekonstrukce se Japonsko stalo ekonomikou s nejrychlejším a 

nejstabilnějším dlouhodobým ekonomickým růstem ze všech rozvinutých tržních ekonomik. 

Ačkoli v 70. a 80. letech došlo ke zpomalení růstových temp, Japonsko neztratilo postavení 

nejdynamičtější ekonomiky. I Japonsko podlehlo v 70. letech první poválečné recesi 

v důsledku prvního ropného šoku.  

Zejména během 80. let, a to i kvůli výše zmíněné povaze a charakteru národa, byla 

Japonska ekonomika charakteristická velmi vysokými životními náklady, nízkým spotřebním 

                                                           
9 The Japan Institute for Labour Policy and Training. Databook of International Labour Statistics 2008 [online]. 
Dostupné z: http://www.jil.go.jp/english/estatis/databook/2008/02.htm  
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standardem, dlouhou pracovní dobou, nepříznivými pracovními podmínkami, značnou 

intenzitou práce a nižší životní úrovně vůbec. Velmi vysoká aktivní salda obchodní bilance a 

rostoucí kurz JPY vůči USD vytvořily z Japonska největšího světového věřitele, což zhoršilo i 

postavení Japonska na mezinárodní obchodní a politické scéně. Japonsko proto muselo na 

vnější a vnitřní tlak reagovat přeorientováním ekonomiky. A místo investic, technologického 

rozvoje a vývozu se novými stavebními kameny ekonomiky a tehdejší konkurenceschopnosti 

měly stát strukturální změny a humánní orientace ekonomického růstu. Japonská vláda přijala 

v roce 1986 tzv. Program strukturální adaptace země, který spojoval dvě významné 

změny, a to politiku harmonizace vztahů se zahraničím a politiku ekonomického růstu 

vedeného domácí poptávkou. Vzniklá konjunktura byla pak způsobena především přehřátím 

finančních trhů, a proto bývá nazývána „bublinovým boomem“. 

V celku však program nebyl úspěšný, a proto se vláda rozhodla již v lednu 1990 

prezentovat prostřednictvím Ministerstva pro mezinárodní obchod a průmysl (MITI) nový 

humánně orientovaný mezinárodní obchodní a průmyslový program, jež měl prosadit reformy 

ve vnitřní ekonomice a zvýšit zapojení Japonska do světové ekonomiky.  

Téměř pětiletý „bublinový boom“ byl v Japonsku opět vystřídán v letech 1991-1993 

recesí. Příčiny byly spatřovány především v tzv. „inflací aktiv“, která byly důsledkem 

předchozího ekonomického růstu a následného prudkého růstu cen nemovitostí a akcií 

provázeného spekulativními rysy. Ve snaze zamezit cenovému růstu japonská banka přijala 

odpovídající opatření v podobě zvýšení diskontní sazby a zpřísnění měnové kontroly. Tento 

krok však v důsledku vedl ke zpomalení podnikatelské aktivity velkých podniků, hromadění 

zásob a snížení spotřebitelské poptávky. Propojenost ekonomických procesů takto způsobila i 

pokles nezaměstnanosti a samozřejmě i výroby. Zvláštní vliv měla recese na vnější 

ekonomické vztahy. Hodnota japonského vývozu i navzdory zhodnocujícímu se JPY opět 

vzrostla, zatímco hodnota dovozu poklesla. Japonsko se rozhodlo k oživení využít nástroje jak 

měnové, tak i fiskální politiky. Japonská banka jednak začala snižovat diskontní sazby, jednak 

samotná vláda se rozhodla zvýšit výdaje a přijala fiskální opatření v podobě Programu 

dočasné pomoci ve stavu nouze (byl dotován zhruba 6 mil. JPY). Pro léta 1992-1996 dále byl 

přijat plán Podílet se na lepší kvalitě života ve světě, který se však nepovažuje za příliš 

úspěšný. Jednotlivé neúspěchy rovněž vedly k vystřídání politického lídra, a to Liberálně 

demokratickou stranu Japonskou novou stranou pod vedením Morihira Hosokawy. 

V letech 1994-1996 v Japonsku došlo k mírnému oživení i díky Programu 

všestranných ekonomických opatření z roku 1994, jež řešil především domácí poptávku, 

oblastí trpící obtížemi a ekonomický rozvoj a životní prostředí. Vláda později rovněž 
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schválila v roce 1995 balík ekonomických opatření v celkové výši 14,2 mld. JPY – největší 

v dosavadní historii. Ten byl zaměřen především na oblast strukturálních změn (věda a 

technika, informační sektor, oblast importu, podpora přílivu PZI). V listopadu 1995 došlo ke 

schválení Nového hospodářského plánu na léta 1996-2000, který určoval rozvoje japonské 

ekonomiky a sociální politiky. K posílení strukturálních změn byl již v roce 1996 rozpracován 

a schválen Program strukturální reformy ekonomiky. 

V důsledku ani střídající se politické strany, ani přechod kvantitativně rychle rostoucí 

zaměřené ekonomiky na ekonomiku kvalitativní, tzv. zralou, v podstatě recesivně-depresivně 

náladě Japonska nepomohly. Ba naopak jsou stále spolu s krizí a nesprávnými monetárně-

fiskálními opatřeními považovány za příčiny současného stavu. Začátkem roku 1998 se vláda 

pokusila vyřešit bankovní krizi přijetím sanačního programu pro banky ve výši zhruba 30 

mld. JPY. Deregulační opatření Big Bang měl otevřít bankovní systém Japonska do roku 2001 

a nápomoci vstupu na trh zahraničním komerčním a investičním bankám. Konce ledna 1999 

se vláda soustředila rovněž na Regionální strategický plán a schválila Plán na zdvojnásobení 

životního prostoru. Kromě regionálního rozvoje zaměřila své síly rovněž i na podporu 

průmyslového oživení a vytváření nových pracovních míst. Tyto dva cíle zohlednila v Plánu 

průmyslového oživení a ve Všeobecném plánu vytváření nových pracovních míst. Realizaci 

obou plánů zahájila v lednu 1999. Daný směr politiky se zatím jeví být jako nejlépe zvolená 

cesta. Oživení japonské ekonomiky je velmi důležité i pro okolní asijské ekonomiky, ale i pro 

evropské a americké obchodní partnery Japonska.10  

 

 

3.2 Hlavní dokumenty a způsoby zvyšování celkové 
konkurenceschopnosti Japonska 

 

Pro japonskou ekonomiku se stal přelomovým rokem rok 1999. Japonsko stále čelící 

deflací, jak již bylo zmíněno výše, a rovněž hrozbě v podobě čínského inovačního a růstového 

potenciálu, se rozhodlo v novém století usilovat o oživení soukromé poptávky a růstu 

poptávky veřejného sektoru s cílem podpořit podnikatelský sektor; o reformy v oblasti 

sociálních struktur (růst diverzifikovaných vědomostí pro 21. století“) vytvořením plánu 

Japonská socioekonomika ve 21. století a politika zaměřena na hospodářské znovuzrození; a 

                                                           
10 CIHELKOVÁ, E., KRAUSOVÁ, R., BRADA, T.: Aktuální otázky světové ekonomiky – Ekonomické a 
politické změny v Japonsku v 90. letech. Praha: VŠE, 1999, s. 3-32 
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především o posílení konkurenceschopnosti růstem produktivity. Pro tento účel vláda 

ustanovila Komisi pro zvýšení konkurenceschopnosti a hodlá podpořit snahu japonského 

průmyslu o svépomoc. 

Posílení konkurenceschopnosti jako takové se stalo v současnosti střednědobým a 

dlouhodobým cílem spolu s překonáním hrozeb 21. století jako jsou stárnoucí obyvatelstvo, 

pokles porodnosti, znečištění životního prostředí atd. 

Japonsko, jehož současná situace snad byla způsobena i problémy spojenými 

přechodem od kvantitativní konkurenceschopnosti ke kvalitativní, se přesto již delší dobu 

může být považováno za ekonomiku, jež buduje novou konkurenční výhodu, a to v podobě 

kreativní a znalostní ekonomiky. Možná takové muselo být již od svých počátků, jelikož 

výhody, kterými Japonsko disponuje, se dají označit spíše za endogenní. Nedostatek vlastních 

přírodních zdrojů, nerostných surovin, potravin musel vyvolat silný inovační potenciál, 

jelikož japonská ekonomika je přece jen i přes deflační problémy jednou z nejvíce 

prosperujících. 

Pro zvýšení konkurenční výhody a atraktivnosti Japonska byly vypracovány následující 

vládní dokumenty:  

� Nová strategie ekonomického růstu (New Economic Growth Strategy), 2006 - velmi 

důležitý dokument, který přináší celkový koncept japonské strategie 

konkurenceschopnosti, 

� Závěrečná zpráva globální strategie (Contents Global Strategy – Final Report), 2003 -  

porovnává postavení Japonska s předními ekonomikami a vysvětluje jeho fungování 

v globalizovaném světě, 

� Směrem k inovacím a produktivitě (Towards Innovaation and Productivity – 

Improvment in Service Industries), duben 2007 - přináší způsoby zdokonalení v oblasti 

služeb, 

� Zpráva výzkumné skupiny týkající se posílení konkurenceschopnosti trhů s  

neagrárními komoditami (Study Group Report on the Enhancement of Competitiveness 

of the Non-Agricultural Commodity Futures Markets), červen 2007,  

� Program ochrany duševního vlastnictví v Japonsku pod záštitou METI a na bázi 

APECu (Intellectual Property Rights) zabývá se stabilizací právního prostoru a rozšíření 

povědomí společnosti o něm, 

� Informa ční politika za podpory METI se zabývá „e-společností“, která je v Japonsku 

nezbytností,  
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� Nový základní plán životního prostředí (Outline of the Basic Environmenatal Plan) - 

v neposlední řádě Japonsko si uvědomuje význam ochrany životního prostředí ve světě, 

čímž rovněž přispívá k posílení svého mezinárodního postavení a atraktivnosti územního 

prostoru, rovněž tímto i zvýšením konkurenceschopnosti, a to např. v rámci ustanovení 

Agentury pro národní zdroje a energii. 

 

 

3.2.1 Nová strategie ekonomického růstu Japonska 

 

Velmi důležitý dokument, který přináší celkový koncept japonské strategie 

konkurenceschopnosti, a to z oblastí regionálního rozvoje, průmyslu, lidských zdrojů a 

životního prostředí, byl publikován vládou prostřednictvím Ministerstva hospodářství, 

obchodu a průmyslu (Ministry of Economy, Trade and Industry-METI) v červnu roku 2006. 

Strategie rozebírá základní předpoklady japonské ekonomiky a potenciály 

ekonomického růstu v období: 

� „degradujícího“ populačního růstu Japonska (Obr.3.1), 

 
Obr. 3.1: Diagram ročního populačního podílu občanů starších 65 let v rozvinutých zemích 
 

  Japonsko USA UK Francie Německo Itálie Švédsko 

  rok rok rok rok rok rok rok 

Rok, kdy populační 
podíl občanů 
starších 65 let 
dosahuje 7 % 

1970 1945 1930 1965 1930 1930 1890 
              
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
              

  24 let   46 let 114 let 42 let 59 let 82 let 
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Rok, kdy populační 
podíl občanů 
starších 65 let 
dosahuje 14 % 

              
              

rok rok rok rok rok rok rok 
1994   1976 1979 1972 1989 1972 

              

Populační podíl 
občanů starších 65 
let v letech 1993-

1995 (v %) 

              
              

14,6 12,8 15,7 14,5 15,3 16,3 17,5 
              

(1995) (1995) (1994) (1993) (1994) (1994) (1994) 
 
Zdroj: Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan. New Economic Growth Strategy 
[online]. Datum publikace: červen 2006. Dostupné z: 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/NewEconomicGrowthStrategy(outline).pdf , str. 8 
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� „virtuózního“ cyklu inovací (Obr. 3.2), které se budou přelévat z Japonska do celého 

asijského kontinentu, a které budou pocházet ze všech lokálních oblastí, nejen 

z velkoměst, čímž přispějí k rozvoji poptávky, 

 

Obr. 3.2: Dva inovační „virtuosní“ cykly 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan. New Economic Growth Strategy 
[online]. Datum publikace: červen 2006. Dostupné z: 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/NewEconomicGrowthStrategy(outline).pdf , str. 9 
 

� a v období „světlé“ budoucnosti na pozadí reforem, které by měly spočívat ve čtyřech 

vizích, a to: stát se světovým centrem inovací s vysoce standardizovanou a udržitelnou 

konkurenceschopností a vést globální ekonomiku; provést revitalizaci regionů pomocí 

vyzdvihnutí jejich individuální unikátnosti a originality ve vybraných oblastech; 

povzbudit lidský kapitál a investovat do lidských zdrojů; povzbudit „národní zdraví“ a 

stanovit růst HDP v dalších deseti letech na 2,2 % a bude-li to udržitelné, pak přínos by 

se měl zvětšit o 30 % v období 2004-2015. 

 

Dále se zaměřuje na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Japonska a Asie 

v rámci utužení vzájemných vztahů a utváření společného prostředí. Rychlejším tempem růstu 

průmyslových odvětví v mezinárodním měřítku se chce stát „globálním centrem inovací“. 

V neposlední řádě strategie myslí na zvyšování produktivity prostřednictvím IT, a to 

v rámci tzv. Kampaně na zvyšování IT produktivity (“IT Productivity Improvement 

Campaign”) prostřednictvím rozvoje IT managementu. 

Nebyl opomíjen ani význam Regionální průmyslové strategie, revitalizace SME, 

reformy sektoru služeb, inovace v oblasti financí a investování, znalostních a technických 

inovací.11 

                                                           
11 Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan. New Economic Growth Strategy [online]. 
Dostupné z: http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/NewEconomicGrowthStrategy(outline).pdf  
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3.2.2 Závěrečná zpráva globální strategie 

 

Daný dokument z roku 2003 se věnuje z převážné části postavení ekonomik světového 

významu a jejich srovnáním s Japonskem. 

Rozvoji tzv. japonské globální konkurenceschopnosti se pak věnuje poslední část pod 

názvem Konkrétní programy pro globální strategii . Kapitola se věnuje globálnímu 

obchodu, akumulaci a internacionalizaci lidských zdrojů, expanzi a internacionalizaci financí, 

technickým inovacím a posílení vzájemné spolupráce a akcím, které je nezbytné provést 

směrem ke globalizaci intelektuálního vlastnictví. Všechny zmíněné části jsou doplněny 

specifickými praktickými akcemi a programy, které mají nápomoci jejich dosažení.12 

 

 

3.2.3 Směrem k inovacím a produktivitě v oblasti služeb 

 

Dokument vydaný v dubnu roku 2007 v rámci Agentury obchodu a informací a pod 

záštitou METI zdůrazňuje význam služeb v japonské společnosti, které tvoří 70 % HDP. 

Celkem 20 expertů a okolo 100 odborníků z praxe sestavili takto určitá doporučení, 

která je nezbytné přijmout pro revitalizaci sektoru služeb. Mezi nejdůležitější zařadili inovací 

IT, povzbuzení a investice do lidských zdrojů, revitalizaci regionální konkurenceschopnosti 

atd. Každou část doplnili specifickými iniciativami, které je nezbytné adoptovat.13 

 

 

3.2.4 Zpráva výzkumné skupiny týkající se posílení konkurenceschopnosti 
trh ů s neagrárními komoditami 

 

Ve Zprávě skupina vědců zveřejnila specifická opatření a cíle, které je nezbytné provést 

pro zvýšení konkurenceschopnosti daných segmentů trhu. 

                                                           
12 Commerce and Information Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry. Contents Global 
Strategy – Final Report [online]. Dostupné z: 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/g71015a02j.pdf  
 
13 SPRING: Commerce and Information Bureau. METI. Towards Innovation and Productivity - Improvement in 
Service Industries [online]. Dostupné z:  
http://www.service-js.jp/cms/news_attach/20070726_5.pdf  
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Zveřejněná opatření budou prováděna Tokijskou burzou se zbožím (The Tokyo 

Commodity Exchange - TOCOM) a Centrálním japonskou burzou se zbožím (The Central 

Japan Commodity Exchange - C-COM). 

Zpráva rozebírá dřívější implementaci novějšího zatím nejvíce rozvinutého 

elektronického systému v rámci TOCOMu, a to již během března roku 2009. Dále pojednává 

rozšíření obchodního času ve výměně komodit na asijském trhu, a to po dobu celých 24 

hodin, jelikož současná doba je limitována přestávkami. Rovněž doporučuje založení Tržních 

pravidel obchodování dle globálních standardů, sjednocení informovanosti o prostoru trhu, 

zvýšení likvidity, zlepšení managementu v oblasti tzv. Budoucích obchodních dohod (Futures 

Commission Merchants -  FCM) pro zlepšení ochrany spotřebitele, atd.14 

 

 

3.2.5 Systémy duševního vlastnictví 

 

Program Systémy duševního vlastnictví byl iniciován Japonskem prostřednictvím METI 

v roce 2002 na prvním oficiálním setkání Vyšších představitelů APEC v Mexico City a nyní 

je činný ve všech členských zemích APEC. Jeho hlavním cílem je odrážet rozvoj současného 

trendu tzv. „znalostní ekonomiky“ 21. století přelévající se ze země do země. Diskuse ohledně 

budoucího vývoje a působení probíhají v rámci skupiny IPEG (The Intellectual Property 

Rights Experts Group). Hlavními úkoly jednotlivých poboček IPR (Intelectual Property 

Rights) je pak posílení ochrany duševního vlastnictví, a to prostřednictvím kontroly padělků a 

pirátských produktů. Jedná se takto o ochranu patentů, průmyslových vzorů, obchodních 

značek, kopírovacích práv atd. a také poskytování informací pro korporace i běžné občany.15 

 

 

3.2.6 Informa ční politika Japonska 

 

Prováděním tzv. informační politiky Japonska je pověřeno METI, a to prostřednictvím 

vládních IT ředitelství. Hlavní bod rozvoje „e-společnosti“ a „e-ekonomiky“ země několika 
                                                           
14 Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan. Study Group Report on the Enhancement of 
Competitiveness ofthe Non-Agricultural Commodity Futures Markets[online]. Dostupné z: 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/070627commodityfuturesmarkets.pdf  
 
15 APEC IPR Service Center. METI. Introduction to the IPR Service Center [online]. Dostupné z: 
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/eng/overview/ipr_sc.html    
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generací počítačů spatřuje samozřejmě hlavně ve vývoji informační komputerizované 

technologie. Cílem provádění informačních politik je pak rozvoj dynamické vibrující 

společnosti využívající prospěch plynoucí z užití informačních technologií. 

Rozvojem informační politiky METI pomáhá rozvíjet podporou: elektronického 

obchodování (Electronic commerce - EC), ochrany osobních údajů, elektronického vládního 

systému, výzkumu a vývoje založeného na rozvinutých informačních technologiích, rozvoje 

lidských zdrojů a ochrany informací. 

Samotná politika pak je rozdělena na tří dílčí úseky: 

1) Neodmyslitelnou prioritou rozvoje informačních technologií je pak samozřejmě posílení 

konkurenceschopnosti IT průmyslu v globalizované ekonomice pomocí rozvoje 

lidského faktorů profesionálů a rovněž rozšířením praktického IT vzdělání již na 

základních školách. Tato část politiky pak zahrnuje: elektricky a elektronicky vybavený 

průmysl (výzkum a rozvoj hardwaru; podpora zámořské obchodní expanze; podpora 

energicky efektivních, k životnímu prostředí přátelských a bezpečných úseků odvětví; 

podpora středních a malých podniků, zajištění jisté nabídky zdrojů) a softwarově a 

informačně vybavené služby v průmyslu (výzkum a rozvoj softwarové podpory, rozvoj 

vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů v IT, softwarová legální ochrana). 

2) Podpora efektivního užití IT produktů v obchodní sféře má přinést opět zvýšení 

konkurenceschopnosti a podporu schopností řešení problému nejen v sektoru obchodu, 

ale i ve vládním sektoru. Zde se pak jedná o rozvoj velkých a středních a malých 

podniků (podpora strategického IT investování, daňové úlevy pro investice do IT, 

specifická struktura podniků) a o rozvoj místních a centrální vlády (podpora e-

Governmentu, revize IT vybavení vládního sektoru). 

3) Nedílnou součásti a jakýmsi vyvrcholením pak je vytvoření nové znalostní společnosti. 

Tento projekt pak zahrnuje: identifikace pomocí radiových vln a elektronická výměna 

dat (Radio Frequency Identification Tags - RFID; Electronic Data Interchange - EDI), 

podpora elektronického obchodování, bezpečnost informací, recyklace elektronického 

odpadu, Projekt informační Velké cesty (týká se uspořádání a vyjasnění situace kolem 

obrovského množství tzv. „internetových informací“), elektronizovaný vládní systém, 

digitalizace dokumentů a v neposlední řádě vytvoření tzv. kompatibilního „e-pasport 

systému“ (má umožnit efektivní ochranu proti vykrádání pasportů a rychlou kontrolu 

v mezi letištních prostor).16 

                                                           
16 Ministry of Economy, Trade and Industry. Information Policy [online]. Dostupné z: 
http://www.meti.go.jp/english/policy/index_information_policy.html   
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3.2.7 Nový základní plán životního prostředí 

 

Vláda Japonska si uvědomuje velmi silně nezbytnost existence politiky životního 

prostředí v souvislosti se zvýšením konkurenceschopnosti své ekonomiky a jejího postavení 

v globalizovaném světě vůbec. V rámci ministerstev Japonska existuje přímo Ministerstvo 

životního prostředí, které vypracovává tzv. Akční plány a hlavní priority v oblasti 

životního prostředí. Rozvoj životního prostředí je v posledním Akčním Plánu ze srpna roku 

2006 spjat nejen s rozvojem úrovně životního prostředí a rozvojem průmyslu, ale i s hlavním 

problémem současnosti, a to globálním oteplováním.17 

 

 

3.3 Hodnocení japonského konkurenčního prostředí  
 

Celkové hodnocení konkurenceschopnosti vůbec lze provádět různými způsoby, které 

byly zmíněny v kap. 1. Pro hodnocení lokální konkurenceschopnosti se jeví být nejvhodnější 

použití tzv. ročenek konkurenceschopnosti, které jsou přímo tematicky zaměřené.  

 

 

3.3.1 Ročenka konkurenceschopnosti IMD 

 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu, který publikuje tzv. ročenku 

konkurenceschopnosti, již provedl určité analýzy i pro rok 2008 mezi 55 zeměmi 

prostřednictvím 331 ukazatelů. V tzv. hodnotící tabulce se Japonsko octlo pro rok 2008 na 

22. místě, což je oproti roku 2007 zlepšení o dvě místa (Příloha 1) se 69,68 %. Ve srovnání 

s rokem 1989 však, kdy Japonsko bylo na prvním místě ve srovnání s třetím místem USA, to 

je podstatný pokles.18 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
17 Ministry of the Environment. Outline of the Basic Environment Plan [online]. Dostupné z: 
http://www.env.go.jp/en/policy/plan/3rd_basic/outline.pdf  
18 IMD. The World Competitiveness Scoreboard 2008 [online]. Dostupné z: 
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf  
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3.3.2 Hodnoceni Světovým ekonomickým fórem 

 

Světové ekonomické fórum z poslední přístupné zprávy 2007-2008 o globální 

konkurenceschopnosti hodnotilo celkem 131 zemí a okolo 11 tisíc obchodních lídrů v nich. 

Dle tzv. indexu globální konkurenceschopnosti Japonsku v letech 2007-2008 patří na 8. místo 

s procentním bodováním 5,45, což je zhoršení o 3 místa ve srovnání s léty 2006-2007 (Příloha 

2). Dle dané zprávy v Japonsku byl rovněž zaznamenán růst HDP na hlavu v letech 1980-

2006, ačkoli pomalejší než v zemích OECD. Následující tabulka (Tab 3.1) rovněž ukazuje 

postavení a hodnocení japonské ekonomiky v rámci jednotlivých složek indexu globální 

konkurenceschopnosti.19 

 

Tab. 3.1: Jednotlivé složky indexu globální konkurenceschopnosti Japonska 2007 -2008 

(Global Competitivness Index - GCI) 

  
Pořadí  

(131 zemí) 
Bodování  

(1-7) 

Index globální konkurenceschopnosti 8 5,4 

GCI 2006-2007 (ze 122 zemí) 5 5,5 

Základní ukazatelé 22 5,4 

1. pilíř: Instituce 24 5,1 

2. pilíř: Infrastruktura 9 6 

3. pilíř: Makroekonomická stabilita 97 4,5 

4. pilíř: Zdraví a základní vzdělání 23 6,1 

Výkonnostní ukazatelé 13 5,3 

5. pilíř: Vyšší vzdělání a training 22 5,2 

6. pilíř: Výkonnost trhů výrobků 19 5,2 

7. pilíř: Výkonnost trhu práce 10 5,1 

8. pilíř: Sofistikovanost finančních trhů 36 4,9 

9. pilíř: Technologická gramotnost 20 5,1 

10. pilíř: Velikost trhu 4 6,1 

Faktory inovace a sofistikace 2 5,7 

11. pilíř: Sofistikace podnikání 3 5,8 

12. pilíř: Inovace 4 5,6 
 
Zdroj: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2007-2008 – Japan. Dostupné z: 
http://www.weforum.org/pdf/Gcr/profiles08/Japan.pdf   
 

                                                           
19 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2007-2008  - Rankings 2007-2008 [online]. 
Dostupné z: 
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2007/gcr2007_rankings.pdf 
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Japonsko bylo zařazeno a porovnáváno v základních pilířích samozřejmě již s tzv. 

inovacemi poháněnými ekonomikami. Poměrně nízký stupeň rozvoje byl zaznamenán 

v důsledku inflace a finanční krize v oblasti makroekonomických ukazatelů, zatímco oblast 

inovací, velikost trhu a sofistikace obchodu vykazují vyšší úroveň ve srovnání s jinými 

inovacemi poháněnými ekonomikami.  

Mezi 127 zeměmi Japonsko pak zaujímá 10. místo v rámci tzv. indexu podnikatelské 

konkurenceschopnosti (business competitiveness index), jež zahrnuje sofistikovanost úkonů 

společností a strategií (6. místo) a kvalitu národního obchodního prostředí (12. místo). 

Nejvíce problematické faktory ztěžující obchodování byly vybrány na základě odpovědí 

jednotlivých respondentů. Mezi pěti nejvíce problematickými oblastmi se takto octly: daňová 

regulace, neefektivní vládní systém byrokracie, daňové sazby, restriktivní pracovní opatření a 

politická nestabilita.20 

V rámci stejné organizace již byla publikována i tzv. Zpráva globální informační 

technologie (Global Information Technology Report), v níž Japonsko i přes velmi silnou 

politickou podporu IT sektoru, zaujímá 19. místo s bodováním 5,14 dle indexu síťové 

připravenosti (Network Readiness Index) pro léta 2007-2008.21 

 

 

3.3.3 Širší hodnocení konkurenceschopnosti Japonska  

 

Širší hodnocení konkurenceschopnosti, které hodnotí konkurenceschopnost území nejen 

z hlediska ekonomických ukazatelů, ale z hlediska celkového zvyšování blahobytu 

společnosti, v rámci Zprávy o světovém rozvoji 2007-2008 (Human Development Report - 

HDR) řadí Japonsko mezi země s vysokým příjmem pod skupinu OECD. 

V rámci indexu lidského rozvoje (human development index) Japonsko v roce 2005 

patřilo mezi skupinu zemí s vysokým lidským rozvojem a zaujímalo v ní 8. místo, což byl 

pokles z předchozích let o jednu příčku. Lidský rozvoj v Japonsku má stále rostoucí potenciál 

(Tab. 3.2).   

 

                                                           
20 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2007-2008 – Japan. Dostupné z: 
http://www.weforum.org/pdf/Gcr/profiles08/Japan.pdf   
 
21 World Economic Forum. Global Information Technology Report 2007-2008 [online]. Dostupné z: 
http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/showindexranking.cfm?vno=a  
 



 

34 

Tab. 3.2: Vývoj HDI v Japonsku v uvedených letech 

 Rok 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Hodnoty HDI  0,859 0,884 0,897 0,914 0,927 0,939 0,953 

 
Zdroj: UNDP. Human Development Report 2007/2008, str. 229 [online]. Dostupné z: 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/  
 

Ukazatelé tzv. indexu lidské chudoby (human poverty index) a související ukazatele 

rovněž řádí Japonsko do skupiny zemí s vysokým lidským rozvojem. V rámci HPI Japonsko 

je na 12. místě s hodnotou 11,7 %.22  

Dle indexu vnímání korupce (corruption perceptions index) organizace Transparency 

International řádí Japonsko mezi země Asijko-pacifického regionu, tj. mezi země, kde 

korupce stále zůstává obrovskou výzvou a problémem i v roce 2007. Japonsko ale patří do 

první pětky zemí, které obstály v daném regionu nejlépe (Tab. 3.3). V rámci všech 

sledovaných území pak zaujímá 17. místo. 

 

Tab. 3.3: Index vnímání korupce v rámci Japonska 

Pořadí mezi všemi 
sledovanými zeměmi 

Pořadí ve 
sledovaném  regionu Země (teritorium) 

CPI  
(hodnoty 2007) Počet šetření 

1 1 Nový Zéland  9,4 6 

4 2 Singapur 9,3 9 

11 3 Austrálie 8,6 8 

14 4 Hongkong 8,3 8 

17 5 Japonsko 7,5 8 

 
Zdroj: Transparency International. 2007 Corruption Perceptions Index Regional Highlights: Asia Pacific Region 
[online]. Dostupné z: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007/regional_highlights_factsheets  

 

Z hlediska globálního a mezinárodního hodnocení konkurenceschopnosti velice 

důležitým zdrojem je rating. Ačkoli Japonsko v posledních letech čelí jednak deflaci, jednak 

krizi finančního sektoru, byla mu všemi předními ratingovými agenturami udělena úroveň AA 

(Tab. 3.4).  

 

                                                           
22 UNDP. Human Development Report 2007/2008, str. 241 [online]. Dostupné z:    
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/  
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Tab. 3.4: Rating Japonska 

Ratingová agentura Ratingový stupeň 

S&P AA (únor 2008) 

Moody's Aaa (únor 2008) 

Fitch AA (únor 2008) 

R&I (Rating and Investment Information, Inc.) AAA (srpen 2007) 

 
Zdroj: ADB. Japan – Overwiev [online]. Dostupné z: 
http://asianbondsonline.adb.org/japan/market_infrastructure/ratings_and_rating_agencies/overview.php 

 

Jakým způsobem výše uvedená hodnocení prostředí konkurenceschopnosti ovlivňují 

ekonomický vývoj, vypovídá tzv. index ekonomické svobody (economic freedom index), 

v rámci kterého Japonsko zaujímá až 22. místo s bodováním 7,5, což je ve srovnání 

s expandující Čínou, resp. Hong Kongem poměrně nelukrativní umístění (Příloha 4).  
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4 STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI EU 
 

4.1 Specifika utváření strategie EU 
 

Ekonomický, a v současnosti se dá říci i politický, celek EU je charakteristický svou 

specifickou mnohotvárností a multikulturností.  Hodnocení jakéhokoli aspektu pak vyžaduje 

přístup ve dvou rovinách: jednak k celku jako takovému, jednak k jeho jednotlivým částem, tj. 

členským státům. 

Koncept konkurenceschopnosti celku se tak realizuje prostřednictvím jednotlivých 

členských zemí. Jeho vývoj a charakter je nezbytné podložit jednak historickými rysy, jednak 

podmínkami přírodní a kulturní povahy celku.  

 

 

4.1.1 Přírodní, historický a kulturn ě-společenský vývoj 

 

Evropská unie se rozkládá na území o rozloze 4 314 000 km². Zahrnuje státy od severně 

položeného Finska až po jihovýchodní Kypr a další území, jež jsou součástí členských zemí a 

leží mimo evropský kontinent. Nejvyšší horou Evropské unie je Mont Blanc (4808 m). Kdyby 

se členem EU stalo Turecko, nejvyšší horou EU by se stal Ararat s výškou 5166 m. Největším 

jezerem je Vänern na jihu Švédska s plochou 5650 km² a největší hloubka činí 106 m. 

Nejdelší řekou EU je Dunaj. EU se nachází převážně v mírném klimatickém pásmu, severní 

oblasti Finska spadají do subarktického pásma a Středomoří do pásma subtropického. 

Jednotlivé země EU mají rozmanité klimatické podmínky. Nedostatkem zásob nerostných 

surovin EU jako celek netrpí. Jednotlivé členské země vlastní rozmanité bohatství.23  V rámci 

otázky ropy je ale EU závislá na dovozu z 90 %. Tento „ropný“ problém současnosti se ES 

rozhodly regulovat legislativním procesem, v rámci kterého každý člen unie držet tolik zásob 

ropy, kolik odpovídá jeho devadesátidenní spotřebě. 

Historický vývoj celku lze sledovat až od dob novověku, po druhé světové válce. 

Skutečný historický okamžik vzniku je spjat se založením Evropského sdružení uhlí a ocelí 

roku 1951 šesti zakládajícími členy. Samotné založení uvedeného sdružení znamenalo 

                                                           
23 Otevřená encyklopedie Wikipedie. Evropská unie – geografie [online]. Datup publikace: 2008. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie  
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především ekonomické zaměření celku a již od počátku soustředění na hospodářský růst a 

zvýšení blahobytu zúčastněných zemí, tj. zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření 

stabilního konkurenčního prostředí. Specifický historický vývoj je v zásadě rozdělen na šest 

hlavních etap: 1945 - 1951: integrační východiska, 1952 - 1973: ekonomický a sociální 

rozvoj a integrační dynamika, 1974 - 1985: stagnace integračního procesu a strukturálních 

krizí, 1986 - 1993: oživení integrační dynamiky a nového rozšiřování, 1993-2006: formování 

EU a přípravy východního rozšíření; 2006 - současnost: politický koncept EU a proces 

schvalování Evropské ústavy.24 Každá etapa přinesla z hlediska posilování 

konkurenceschopnosti prostředí ES specifické nové prvky, které budou blíže z tematického 

zaměřeny rozebrány v kap. 4.1.2 

Kulturně-společenský kontext utváření strategie konkurenceschopnosti a jejího 

charakteru tkví především v myšlence tzv. evropanství a evropské identity.25 Společenství 

občanů EU je tvořeno především konfrontací každého zúčastněného s novým prostředím, 

kulturou a zvyky, které se začínají stírat, a přesto se jeví snaha o zachování jejich 

jedinečnosti. V rámci vzájemné kooperace a soužití vzniká evropská identita, která vede ke 

vzniku evropského občanství. Chápání této identity je v rámci různých národů jiné. Společné 

instituce a společný, zatím stále spíše ekonomický zájem, všech vlád i občanů EU vede stále 

k širšímu uvědomování si této evropské identity. Veškeré fungování systému je založeno na 

principu solidarity a kooperace, které významně dominují ve všech politikách EU. Často 

„naše“ evropanství je poznamenáno i tzv. europesimismem. 

Vysoce kulturní a společensky rozvinuté prostředí EU je poznamenáno současným 

demografickým vývojem většiny rozvinutých ekonomik. Ačkoli drobné členské státy 

představují 7,5 % světové populace s celkem 495,1 miliony obyvatel (EUROSTAT Year´s 

Book 2008:25), čímž zaujímají 3. místo po Číně a Indii, Evropa, jak je známo, „stárne“. Podíl 

populace starší 65 let představuje 17,08 %. Počet obyvatel Evropy roste v důsledku 

současného působení dvou faktorů, a to přirozeného růstu a čisté migrace. Očekávaná délka 

života (založená na projekcích předpokládaných úmrtí) žen činí 81,9 let (rok 2005), u mužské 

populace je to pak 75,8 let. Přirozený roční přírůstek populace je poměrně malý, 0,18 %.26  

                                                           
24 KLOUDOVÁ, J.: Evropská unie - Historie a současnost ekonomického prostředí. Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati, 2007, str. 14 
 
25 STULÍK, D.: Evropská identita jako předstupeň občanství EU [online]. Dostupné z: 
http://www.euractiv.sk/cl/67/4262/Evropska_identita_jako_predstupen_obcanstvi_EU 
 
26 Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online]. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_pro
duct_code=KS-CD-07-001  
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4.1.2 Politicko-hospodářská specifika vývoje EU z  hlediska zvyšování 
konkurenceschopnosti prostoru 

 

V tzv. raném poválečném období, kdy se rodily počátky evropské integrace, se dá jen 

těžko najít náznak zrodu koncepce konkurenceschopnosti prostoru. Jednalo se především o 

ekonomickou, měnovou a politickou stabilizaci prostoru. 

Již v roce 1952 proběhla realizace Schumanova plánu inspirovaného „otcem evropské 

integrace" Jeanem Monnetem, který propagoval francouzský ministr zahraničí Robert 

Schuman. Vzniklo ESUO (Evropské společenství uhlí a ocelí) z tzv. „šestky“ (Francie, 

Německo, Itálie, Belgie, Luxemburg, Nizozemí), jehož úkol sice byl spíše politického rázu, a 

to umístění německého a francouzského uhelného sektoru pod nadnárodní autoritu, aby se 

předešlo případnému válečnému konfliktu, přesto se dá tvrdit, že již tento krok vedl ke 

zlepšení ekonomického prostředí a hospodářského sblížení zakládajících států. Hospodářství 

se podařilo zlepšit a tak začal vývoj „ekonomického obra“. 

Prohlubování ekonomické integrace a růst významu „šestky“ na mezinárodní scéně 

pokračoval v roce 1958 uvedením v platnost tzv. Římských dohod, a to Evropského 

společenství pro atomovou energii (Euratom) a Evropské hospodářské společenství (EHS). 

K pozdějšímu posílení došlo v roce 1965, a to sloučením ESUO, EHS a EUROATOMu do 

tzv. Evropských společenství (ES). Ačkoli tehdy pojem konkurenceschopnost nedominoval, 

důvody vzniku EHS (jako byly ekonomický rozvoj, růst zaměstnanosti a životní úrovně 

členských států a racionalizace výroby, kontrola průmyslových odvětví, a společné 

investování do vybraných odvětví vytvořením většího a stabilnějšího trhu jako protiváha 

USA) nasvědčují, že se jednalo o velmi významný krok vedoucí ke zvýšení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti. 

Neustále se zvětšující a rostoucí evropský trh vedl v roce 1973 k přistoupení Velké 

Británie, Irska a Dánska. Norové kvůli odmítnutí v referendu nepřistoupili.  

Ačkoli úspěšná 60. léta znamenala zavedení celní unie, tak léta 1974 – 1985 byla 

poznamenána inflací v rozmezí dvouciferných hodnot, pomalým ekonomickým růstem a 

rostoucí mírou nezaměstnanosti (7-10 % ekonomicky aktivního obyvatelstva). V důsledku 

první ropné krize a krachujícího měnového systému navíc začalo docházet k rostoucím cenám 

ropy a ke zhoršení nákladové struktury evropského průmyslu vůbec. Konkurenceschopnost 

ES v porovnání s USA a Japonskem začala klesat. Vlády se tehdy rozhodly pro maximální 

využití výhod JVT v podobě zvyšování výdajů státních rozpočtů a aktivizací nových nástrojů 

hospodářské politiky. Došlo především k posílení principu solidarity v podobě vytvoření 
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Evropského sociálního fondu, jehož cílem bylo bojovat s nezaměstnaností. Vytvoření 

Evropského měnového systému mělo rovněž přispět ke stabilizaci situace, prohloubení 

integrace a obnovení konkurenceschopnosti prostoru v důsledku měnové nezávislosti na 

dolaru. 

Konkurenceschopnost prostoru byla pozvednuta v letech 1986-1993, kdy se ES 

rozhodly vytvořit předpoklady pro ekonomické vyrovnání se svými největšími konkurenty, a 

to USA a Japonskem. Jednak došlo k rozšíření ES o další státy (Řecko – 1981, Španělsko a 

Portugalsko – 1986), což vedlo k možnosti otevření nových trhů, a jednak bylo rozhodnuto 

posílit integraci prostřednictvím překonání tří základních druhů překážek (fyzické, technické, 

daňové) bránících úplnému nastolení jednotného vnitřního trhu, a to pomocí tzv. Bílé knihy 

(Milán, 1985), která stanovila zavedení JVT do roku 1992. Krok byl posílen nabytím 

účinnosti v roce 1987 tzv. Jednotného evropského aktu, jehož základním cílem byly právě 

eliminace zmíněných překážek a nastolení JVT. 

Zavedení velmi významného prvku konkurenceschopnosti prostoru, a to koncept 

Hospodářské a měnové unie, byl zmíněn v hlavní smlouvě ES, tj. Maastrichtské smlouvě. 

Ta zakotvila vysoký stupeň konkurenceschopnosti ve své první části jako jedno ze svých 

poslání. Dá se předpokládat, že tento stupeň má být dosažen především dosažením dalších 

složek poslání, jako jsou společná politika v sektorech průmyslu, výzkumu a technologickém 

rozvoji, jednotný trh, jednotná obchodní politika vůči třetím zemím a těsná koordinace 

hospodářských politik.27  

V 90. letech si EU začíná uvědomovat své relativní zaostávaní ekonomiky vůči USA. 

Proto přijímá opatření v podobě restrukturalizace ve vybraných oblastech průmyslu. Jednalo 

se jednak o útlum státní podpory nekonkurenceschopným podnikům, jednak o ochranu 

evropského průmyslu před konkurenci ze třetích zemí. To vše se samozřejmě mělo dít při 

zachování sociálního smíru a vytvoření předpokladů pro další rozvoj postižených regionů.  

S pojmem konkurenceschopnost EU začíná intenzivně pracovat od roku 2000. Zatímco 

do roku 2000 se dá postup ES v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti označit pojmem 

„zdola nahoru“ (tj. jednalo se o zlepšení postupů v rámci průmyslu, sociální a hospodářské 

politiky, které měly vést ke stabilizaci konkurenceschopnosti), tak od roku 2000 až po 

současnost se spíše jedná o postup „shora dolů“, jelikož v roce 2000 došlo k podpisu tzv. 

Lisabonské smlouvy, jakési střeše konkurenceschopného prostředí EU. Tehdy byl vyhlášen 

proklamovaný cíl „Proměnit EU do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa, 

                                                           
27 KLOUDOVÁ, J.: Evropská unie - Historie a současnost ekonomického prostředí. Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati, 2007, str. 14 
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znalostně orientovanou, schopnou dosahovat udržitelného růstu, nabízející více kvalitních 

pracovních míst a umožňující dosahovat sociálního konsensu.“ Za tzv. hlavní cíle byly pak 

pokládány zvýšení průměrné míry ekonomického růstu do roku 2010 na 3 % a vytvoření 

dodatečných 20 milionů pracovních míst. Ke splnění cílu – stát se nejkonkurenceschopnějším 

hospodářským prostorem světa – bylo vytýčeno osm parciálních cílů, ke kterým v roce 2001 

přibyl cíl devátý:  

1) Informační společnost pro všechny, 

2) Vytvoření evropského výzkumného prostoru, 

3) Odstranění překážek pro podnikání, zejména pro SME, 

4) Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu, 

5) Vytvoření integrovaných finančních trhu, 

6) Lepší koordinace makroekonomických politik, 

7) Aktivní politika zaměstnanosti, 

8) Modernizace evropského sociálního modelu, 

9) Udržitelný rozvoj a kvalita života. 

Ačkoli pro Lisabonskou strategii byl stanoven dokonce časový harmonogram (Příloha 

5), její hodnocení v březnu 2003 nedopadlo příliš příznivě ani ze strany Komise, ani ze strany 

mezinárodních hodnotících institucí. Ve srovnání s USA a nečlenskými zeměmi OECD 

Evropská unie stále zaostávala. Na mezinárodní scéně se jen vágně bere ohled na sociální 

soudržnost a udržitelný rozvoj. V letech 2000-2002 navíc došlo k poklesu ekonomického 

růstu ve srovnání s 90. lety z 2,7 % na pouhých 1,6 %. Na vybraných trzích sice došlo 

k vytvoření až 6 mil. nových pracovních míst, přesto ale ve srovnání s USA nedošlo ke 

zvýšení HDP na obyvatele. Přínos informačních a telekomunikačních technologií byl rovněž 

nízký. Dokonce i investice do lidského kapitálu byly shledány až pětkrát menší než 

v japonské a americké ekonomice. Evropská rada reagovala patřičnými opatřeními a začala 

realizovat nový plán konkurenceschopnosti evropského prostoru, který představuje současnou 

podobu strategie blíže popsanou v následující kapitole (kap. 4.2). 

Původní Lisabonská strategie byla navíc doplněna doprovodnými pomocnými 

dokumenty jako např. 5. Rámcový program pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji 

(1998-2002), Třetí víceletý program pro malé a střední podniky (1997-2000) a Program 

Leonardo da Vinci pro podporu praktického vzdělávání atd.28 

 
                                                           
28KLVA ČOVÁ, E., MALÝ, J., MRÁČEK, K.: Lisabonská strategie: Posílí, nebo oslabí evropskou 
konkurenceschopnost?. Praha: Professional Publishing, vydání první 2006, str. 12-14 
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4.2 Hlavní dokumenty a způsoby zvyšování celkové 
konkurenceschopnosti EU 

 

Současná podoba konkurenčního prostředí EU vychází v první řádě z tzv. revidované 

Lisabonské strategie 2005: růst a zaměstnanost. Zastřešující dokument po kritice nejen ze 

stran světových hodnotících institucí, ale hlavně ze strany ustanovené Expertní skupiny na 

vysoké úrovni pro revizi LS pod vedením Wima Koka, nabyl nové podoby a bylo doporučeno 

v oblasti nepočetných cílů se soustředit pouze na dva z nich, a to hospodářský růst a 

zaměstnanost. 

 

 

4.2.1 Zastřešující dokument konkurenceschopnosti EU – Lisabonská 
strategie 

 

Dle zprávy prezidenta EK J. Barrosa pod názvem Pracujme společně pro růst a 

pracovní místa (Working together for growth and jobs) s podtitulkem Nový začátek pro LS 

(A new start for the Lisbon Strategy) již nestačí pouhé soustředění na cíle z roku 2000 

(konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj a sociální konsensus). Je nezbytné postavit pojem 

konkurenceschopnost na první místo a přes ni dosahovat další dva cíle. 

Fungování nové LS takto je nyní založeno na třech prioritách: Evropa – atraktivnější 

místo pro investice a práci; znalosti a inovace – tlukoucí srdce ekonomického růstu, zavádění 

politik, které umožní vytvářet více pracovních míst vyšší kvality. Pro dosažení stanovených 

cílů je pak nebytné rozšířit a prohloubit vnitřní trh, zlepšit systém evropské regulace a 

regulace na úrovni národních států, posílit otevřenost evropských a mimoevropských trhů a 

jejich orientaci na konkurenceschopnost, rozšířit a zlepšit evropskou infrastrukturu. 

Další bod kritiky (kromě vysokého počtu cílů), a to vágní přístup členských zemí 

k plnění cílů, měl být rovněž odstraněn zavedením tzv. Integrované směrnice pro růst a 

zaměstnanost 2005-2008, která upozornila na nezbytnost koncentrace na růst a zaměstnanost 

ve střednědobém horizontu. Každá členská země je rovněž povinná v návaznosti na danou 

směrnici vypracovávat na Jarní zasedání EK tzv. Národní program reforem. Náplň 

jednotlivých programů se ovšem liší dle problematických oblastí států. V zásadě však členské 

státy by měly provádět reformy na základě doporučení z Integrované směrnice, která se týká: 

makroekonomické oblasti (zajištění ekonomické stability, zachování ekonomické 
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udržitelnosti, podpora efektivní alokace zdrojů, podpora větší koherence mezi 

makroekonomickou politikou a strukturálními politikami, zajištění přínosu mzdového vývoje 

k makroekonomické stabilitě a růstu, dynamické a dobré fungování EMU), mikroekonomické 

oblasti (rozšíření a prohloubení vnitřního trhu, zajištění otevřených a konkurenčních trhů, 

vytvoření atraktivnějšího podnikatelského prostředí, vytvoření stimulujícího podnikatelského 

klimatu, rozvoj a zlepšení evropské infrastruktury, zvýšení a zlepšení investic do výzkumu a 

vývoje, usnadnění inovací a rozvoj ICT, podpora udržitelného využívání zdrojů a posílení 

synergických efektů mezi životním prostředím a růstem, podpora silné průmyslové základny) 

a nakonec oblasti zaměstnanosti (dosažení plné zaměstnanosti a zlepšení kvality života a růstu 

produktivity práce a posílení sociální a teritoriální koheze, podpora přístupu k práci z hlediska 

životního cyklu, zajištění práce pro handicapované lidí, zajištění potřeb trhu práce, flexibilní a 

bezpečné zaměstnání, redukce segmentace trhu práce, zajištění správného vývoje mezd, 

zvyšování investic do lidského kapitálu, obnova systémů vzdělávání a odborné přípravy 

v závislosti na požadavcích trhu práce).29 

Další iniciativy a dokumenty, které slouží ke zvyšování konkurenceschopnosti prostoru 

EU, jsou např.:  

� Rámcový program konkurenceschopnost a inovace na léta 2007-2013 (The 

Competitiveness and Innovation Framework Programme) v sobě zahrnuje prvky 

podpory průmyslu v oblasti obnovitelné a efektivní energie, MSP a rozvoje informační 

společnosti,  

� Inovační politika  a související programy a dokumenty se věnují přímo inovacím, 

� Sedmý rámcový program pro období 2007-2013 se zabývá prostředím a podmínkami 

výzkumu, 

� Iniciativa eEurope se věnuje informační a znalostně orientované ekonomice, která 

v podstatě pro současné programovací období (2007-2013) období byla nahrazena 

iniciativou i2010, 

� Šestý akční program životního prostředí ES 2000-2012 (The Sixth Environment 

Action Programme of the European Community 2002-2012) zastřešuje širší prostředí 

konkurenceschopnosti z hlediska životního prostředí. 

 

                                                           
29KLVA ČOVÁ, E., MALÝ, J., MRÁČEK, K.: Lisabonská strategie: Posílí, nebo oslabí evropskou 
konkurenceschopnost?. Praha: Professional Publishing, vydání první 2006, str. 12-14 
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4.2.2 Rámcový program konkurenceschopnost a inovace na léta 2007-
2013: oblast průmyslu 

 

RP konkurenceschopnost a inovace je v novém programovacím období zaměřen hlavně 

na podporů konkurenceschopnosti podniků, v podpoře kterých EU spatřuje podporu své 

průmyslové politiky a základny. Hlavní aktivitou v rámci programu pak je zejména podpora 

MSP, jímž ES hodlá zprostředkovávat podporu inovačních aktivit (včetně eko-inovací), 

zajišťovat lepší přístup k financím a šířit podporu služeb pro podnikání v regionech. 

Z hlediska rozvoje znalostní společnosti zde půjde o nastartování a širší užití ICT 

(Information and communications technologies), z hlediska zlepšení průmyslového prostředí 

se bude jednat o rozšíření užití energicko-efektivních a obnovitelných zdrojů. 

Rámcový program je rozdělen do tří dílčích OP: Program podnikání a inovací 

(Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP), Program podpory politik 

informačních a komunikačních technologií (Information Communication Technologies 

Policy support Programme - ICT PSP), Inteligentní energie Evropy (Intelligent Energy 

Europe - IEE). 

Program podnikání a inovací je složen z cílů a akcí. Mezi cíle patří: hladký přístup 

k financím MSP a podpora inovací, vytváření příznivého prostředí pro spolupráci MSP se 

zaměřením na příhraniční spolupráci, podpora všech forem inovací v podnikání, podpora eko-

inovací, podpora kultury podnikání a inovací, reforma podnikatelsky a inovačně spolehlivé 

ekonomiky a administrativy. Jednotlivé akce pak zveřejňuje každoročně Komise v rámci 

Pracovního programu. Rozpočet na léta 2007-2013 v rozsahu 2,17 mld. EUR je takto zaměřen 

na následující akce: přístup k financím MSP prostřednictvím finančních instrumentů EU 

(pomocí Evropského investičního fondu), Síť center evropského podnikání, podpora iniciativ 

k urychlení podnikání a inovací, eko-inovace – vytváření prostředí udržitelného rozvoje se 

stává realitou (na základě konferencí mezi členskými zeměmi).  

Propojení prostředí znalostní společnosti, průmyslu a státní sféry se věnuje Program 

podpory politik informa čních a komunikačních technologií. Mezi hlavní cíle programu 

patří: rozvoj jednotného informačního prostoru, posílení evropského vnitřního trhu pro ICT a 

ICT produkty a služby, povzbuzování inovačního prostředí prostřednictvím adaptace a 

investování do ICT, rozvoj exkluzivní informační společnosti a více efektivních a účinných 

služeb v oblasti veřejného zájmu, zvyšování kvality životních podmínek. Program v podstatě 

podporuje současnou strategii i2010 – jedná se o její finanční nástroj, o níž bude pojednáno 
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dále. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o velmi širokou škálu záběru a o zavedení ICT do 

všech sfér života, jde o vytvoření „informační společnosti“.  

Inteligentní energie Evropy je program zaměřený více na průmyslovou oblast, na 

propojení průmyslu se současným trendem obnovení životního prostředí a vytváření 

kvalitnějších podmínek občanů. Mezi cíle programu patří: posílení energetické efektivnosti a 

racionálního užívání zdrojů energie, podpora nových a obnovitelných zdrojů energie a 

diversifikace energie, podpora energetické efektivnosti a nových energetických zdrojů 

v oblasti dopravy. V rámci programu dochází k široké praktické aplikaci v rámci jednotlivých 

projektů v oblasti obnovitelné energie, dopravy, mezinárodní spolupráce atd. V rámci daných 

projektů po celé Evropě působí přes 260 specializovaných agentur, z nichž 200 bylo 

vytvořeno již v rámci programu SAVE II (předchůdce IIE). 

Bližší informace o konkrétních výsledcích jednotlivých programů a o jejich praktické 

aplikaci poskytují velmi podrobně webové stránky EK (viz. Použitá literatura).30 

 

 

4.2.3 Informa ční a znalostně orientovaná ekonomika – i2010 

 

Iniciativa i201031, jejímž předchůdcem byl program eEurope, je velmi úzce provázána 

s programem ICT - Program podpory politik informačních a komunikačních technologií. 

V celku se jedná o zavedení ICT do všech sfér života, což má vést k rozvoji informační a 

znalostní společnosti. Z hlediska rozvoje konkurenceschopnosti prostoru se jedná o velmi 

důležitou součást Lisabonské strategie postavenou na třech pilířích:  

� Jednotný evropský informační prostor zajišťující otevřený a konkurenční vnitřní trh 

elektronických komunikací a digitálního vysílání;  

� Inovace a ICT výzkum a vývoj zajišťující růst a stimulaci využití ICT v podnikání; 

�  Zapojení, lepší veřejné služby a kvalita života zajišťující konzistentnost růstu a 

udržitelného rozvoje.  

Jednotlivé cíle již byly uvedeny do reality pomocí projektů jako např.: e-Government, e-

Helath, e-Business atd. Přičemž celkem příznivé výsledky z předchozího hodnocení posílily 
                                                           
30 European Commission. The Competitiveness and Innovation Framework Programme  [online]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm  
 
31

 European Commission. Europe´s Information Siciety . i2010 - A European Information Society for growth and 
employment [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/strategy/index_en.htm   
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přesvědčení orgánů EU a jednotlivých vlád o úspěšnosti iniciativy. Okolo 50 % procent 

služeb e-Governmentu umožňuje občanům provádět veškeré úkony on-line, širokopásmové 

připojení z měření v říjnu 2006 se zvětšilo na 15.7 %, 96 % škol v EU je napojeno na internet 

a 74 % učitelů využívají počítače jako učební pomůcku.32 

 

 

4.2.4 Výzkum a vývoj EU - Sedmý rámcový program pro období 2007-
2013 

 

Informace o výzkumu a vývoji v rámci EU lze v širokém rozsahu najít na webových 

stránkách tzv. CORDIS (http://cordis.europa.eu/ :Community Research and Development 

Information Centre – Informační centrum výzkumu a rozvoje ES).  

Opět se jedná o velmi širokou oblast, která si zaslouží širšího prozkoumání. Z hlediska 

zkoumání strategie konkurenceschopnosti prostoru je důležité zmínit zejména zastřešující 

dokument pod názvem Sedmý rámcový program 2007-2013, který je postaven na šesti 

pilířích (programech): Spolupráce, Nápady, Kapacity, Lidé, Euroatom a Společné výzkumné 

centrum (Joint Reaserch Centre – JRC). Z hlediska financování bude na Rámcový program 

vyděleno 53,2 mld. EUR., což je zatím největší obnos peněz na tento program ve srovnání 

s předchozími.33 

 Z hlediska pokračujícího trendu zvyšování konkurenceschopnosti EU program přináší 

nové prvky, např. větší důraz na výzkum nežli na nástroje, přinášet prospěch evropskému 

průmyslu pomocí vytváření technologických platforem a nových iniciativ, zahrnout do všech 

programů mezinárodní spolupráci, rozdělování risku v rámci financování atd. 

V oblasti podpory výzkumu a rozvoje je rovněž důležité zmínit fungování Evropského 

výzkumného prostoru (European Research Area - ERA) již od roku 2000, jehož vize 

budoucího vývoje na základě Zelené knihy z roku 2007 se soustřeďují na oblasti adekvátního 

přílivu kompetentních výzkumníků, vytvoření prvotřídních světových infrastruktur, vytváření 

                                                           
32 Europa. More than 250 million Europeans regularly use Internet, says Commission's ICT Progress Report 
[online]. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/605&type=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en  
 
33 European Commission. Research – Sedmý rámcový program [online]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_cs.pdf  
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excelentních výzkumných institucí, efektivního sdílení znalostí, stabilně koordinovaných 

výzkumných programů a priorit, otevření ERA světu.34 

 

 

4.2.5 Inovační politika EU 

 

Prostor EU v současnosti tvoří bezpochyby ekonomiky poháněné inovacemi. Inovacím 

proto EU věnuje dokonce oblast, která zahrnuje celou škálu politik. Na stránkách EK se 

inovační politika nachází v oblasti Podnikání a průmysl. Inovační politika je odrazem 

globalizovaného světa a má odrážet současnou poptávku spotřebitele. 

Rámec inovační politiky představuje dokument pod názvem Uvedení znalosti do 

praxe: Široce rozpracovaná inovační strategie pro EU, která byla přijata 13. září 2006 

(Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU). Cílem je 

vytváření průmyslově založeného a společensky poháněného konkurenceschopného prostoru 

na základě využívání veřejného sektoru jako klíčového prvku Lisabonské strategie. 

Implementace jednotlivých akcí je pak dána dokumentem Více výzkumu a inovací – 

investování do růstu a zaměstnanosti: společný přístup (More Research and Innovation - 

Investing for Growth and Employment: A Common Approach’ Communication).35  

Z hlediska posílení konkurenceschopnosti je opět důležitější zkoumat konkrétní 

výsledky hodnocení a priority dalšího rozvoje, které z hodnocení vyplývají. V této oblasti se 

jedná o Zprávu o progresu (Progress report), kterou vypracovalo Generální ředitelství 

podnikání a průmyslu a na základě které bylo vytvořeno devět priorit dalšího rozvoje inovační 

strategie EU, a to: ochrana vlastnických práv – zaměřena na rozvoj patentového systému, 

standardizace v podpoře inovací, informovanost veřejnosti v rámci podpory inovací, Společné 

technologické iniciativy (Joint Technology Initiatives - JTIs), prioritní trhy (bio-produkty, 

textil, obnovitelná energie atd.), projekt Evropský institut inovací a technologií, podpora 

klastrových iniciativ, inovace ve službách, trhy rizikového kapitálu.36 

                                                           
34 European Commission. GREEN PAPER: The European Research Area: New Perspectives [online]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_en.pdf  
 
35

 European Commission. Enterprise and Industry – Innovation Policy Framework [online]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm  
 
36 European Commission. Enterprise and Industry - Progress report (March 2008) on the Broad-based 
innovation strategy[online]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/doc/bbi_strategy_progress_report_march_2008.pdf  
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4.2.6 Šestý akční program životního prostředí ES 2000-2012 

 

Širší kontext konkurenceschopnosti, a to zlepšení životních podmínek a blahobytu 

společnosti, EU rovněž spatřuje ve velmi široce uplatňované politice zlepšení životního 

prostředí, na kterou bere ohled i v rámci svých výše zmíněných aktivit. 

Zastřešujícím dokumentem v této oblasti je tzv. Šestý akční program životního 

prostředí ES 2000 – 2012, který byl přijat Evropským parlamentem a Radou 22. července 

2002.  

Program je zaměřen na čtyři prioritní oblasti: klimatická změna, příroda a biodiverzita, 

životní prostředí a zdraví, přírodní zdroje a znečišťování. Aplikace programu je prováděná na 

základě tematických strategií, které využívají zejména modernizovaného způsobu aplikace. 

Jedná se o oblasti: ovzduší, prevence plýtvání a recyklace, půda, pesticidy, přírodní zdroje, 

městské prostředí. V průběhu aplikace dochází k revizi tematických strategií. Revize 

současných oblasti proběhne takto v roce 2010.37 

 

 

4.3 Hodnocení konkurenčního prostředí EU 
 

Hodnocení konkurenceschopnosti EU z hlediska povahy prostoru je poměrně 

komplikovaná záležitost. Hodnotit lze v podstatě z několika hledisek od nejnižší úrovně po 

nejvyšší až horizontální. Jednak v rámci EU dochází k velmi podrobnému hodnocení 

jednotlivých složek a oblastí konkurenceschopnosti, tj. plnění výše uvedených programů a 

dokumentů. Pro účely práce a souhrnnějšího hodnocení je proto lepší použít druhou úroveň, a 

to hodnocení výsledků Lisabonské strategie v rámci tzv. strukturálních ukazatelů. Třetí 

úroveň představuje hodnocení v tzv. Ročence EU (EUROSTAT Year´s Book) prezentované 

EuroStatem – tato metoda však bude použitá v závěrečné kapitole vzájemného srovnání dvou 

sledovaných ekonomik, jelikož představuje ideální nástroj, protože prezentuje výsledky 

souhrnně za celou EU a zároveň je porovnává s předními ekonomikami. Nakonec trochu 

stranou, na úrovni spíše horizontálního charakteru, se nachází hodnocení 

konkurenceschopnosti prostoru EU světovými organizacemi. To však nepředstavuje souhrnné 

hodnocení, ale hodnotí každý stát zvlášť. Pro účely dané kapitoly se jeví být nejoptimálnějším 

                                                           
37 European Commission. Environment - The Sixth Environment Action Programme of the European Community 
2002-2012 [online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/newprg/intro.htm  
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uvedení dvou článků hodnocení, a to plnění cílů Lisabonské strategie a dále hodnocení 

světovými organizacemi.  

 

 

4.3.1 Hodnocení účinků Lisabonské strategie 

 

Nejvýznamnějším zdrojem hodnocení LS stále zůstávají tzv. strukturální ukazatelé, 

které pokrývají šest hlavních oblastí: ekonomické prostředí, zaměstnanost, inovace a 

výzkum, ekonomické reformy, sociální koheze a životní prostředí. Těchto šest oblastí je dále 

hodnoceno dle 14 statistických ukazatelů. Pro nové období všechny uvedené ukazatele byly 

získány z databáze EuroStatu dne 19. listopadu 2007. Zdrojem informací je ve všech 

případech EuroStat, s výjimkou emisí skleníkových plynů (Evropská agentura pro životní 

prostředí a Evropské tematické centrum pro ovzduší a změnu klimatu) a hrubých domácích 

výdajů na výzkum a vývoj (EuroStat a OECD). Dále se však bude jednat pouze o výsledcích 

LS týkajících se prostoru EU. Přesnější výsledky, jak již bylo zmíněno, budou použity v rámci 

srovnání konkurenčních prostředí EU a Japonská v kap. 5. 

Pro hodnocení na základě uvedených ukazatelů, které mimo jiné obsahují i slovní 

doporučení v oblasti celkové implementace LS, jsou velmi důležitá pro období po roce 2005 

zejména dvě Sdělení Komise k Lisabonské strategii, a to z roku 2006 a z Jarního zasedání 

z roku 2007. 

V této části práce je však nejdůležitější zmínit dosažení konkrétních výsledků LS 

v podobě celkového shrnutí. Výsledky dle zveřejněné strategické zprávy Komise o 

hospodářských reformách v Evropě byly pozoruhodné. Zpráva ukazuje, že Lisabonská 

strategie skutečně přispívá k výraznému zlepšení výkonnosti hospodářství EU, které lze v 

poslední době pozorovat. Potenciální budoucí růst začíná být rovněž posilován strukturálními 

reformami, čímž se zlepšují dlouhodobé vyhlídky na prosperitu. 

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Lisabonská strategie funguje. Přispívá k 

růstu a vytváří pracovní místa… Dosažený pokrok v jednotlivých oblastech politik je 

nevyrovnaný a některé členské státy postupují rychleji než ostatní… Dnešní balíček opatření 

reaguje na potřebu Evropy jednat a čelit tak rostoucí nejistotě ve světovém hospodářství. A 

zároveň na potřebu klást větší důraz na otázky sociální dimenze, vzdělávání a zvyšování 
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kvalifikace, informační a komunikační technologie, tzv. flexicurityii, energetiku a změnu 

klimatu.“38  

Místopředseda Komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikovou a průmyslovou 

politiku, prohlásil: „Pro zachování úspěšnosti musí Lisabonská strategie pro růst a 

zaměstnanost vycházet ze skutečné spolupráce mezi členskými státy a EU.“39  

Z celkového hodnocení ekonomického prostředí lze opět konstatovat, že některé členské 

státy si vedly lépe, některé hůře. Pokračovat v reformách je však nezbytnost, kterou budou 

muset provádět i nadále. 

Mezi mimořádné výsledky, které byly zveřejněny 11. prosince 2007 v článku na serveru 

europa.cz a rovněž v již uvedeném tzv. Sdělení Komise Evropské radě - Strategická zpráva 

o obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost: zahájení nového cyklu (2008–

2010): Udržet tempo reforem z 11. prosince 2007 patří následující. „V roce 2006 činil 

hospodářský růst v EU-27 3,0 % a očekává se, že v roce 2007 zůstane na úrovni 2,9 %. 

Strukturální reformy přispěly ke zvýšení odhadovaného potenciálního tempa růstu HDP v 

Eurozóně o 0,2 procentního bodu od roku 2005 na přibližně 2,25 % v roce 2007. 

Za poslední dva roky došlo k vytvoření téměř 6,5 milionů nových pracovních míst. Do 

roku 2009 by mělo být vytvořeno dalších 5 milionů pracovních míst. Nezaměstnanost by se 

měla snížit pod úroveň 7 %, což je nejmenší hodnota od poloviny 80. let 20. století. Poprvé za 

deset let byl růst zaměstnanosti doprovázen silným zvyšováním produktivity. 

V EU-27 došlo k výraznému snížení rozpočtových schodků, a to z 2,5 % HDP v roce 

2005 na předpovídaných 1,1 % v roce 2007. Veřejný dluh EU-27 se snížil z hodnoty 62,7 % v 

roce 2005 na necelých 60 % v roce 2007. 

Díky existenci tzv. jednorázových správních míst je nyní téměř ve všech členských 

zemích možné začít podnikat během jednoho týdne. Důležitý pokrok byl učiněn i v provádění 

programu EU na zlepšení právní úpravy. 

Přibližně polovina členských států vypracovala politiky založené na konceptu 

tzv. flexicurity nebo na nich v současné době pracuje. Dosáhlo se dohody v otázce společného 

souboru zásad flexicurity, které by členské státy nyní měly provádět při zohlednění vlastní, 

konkrétní situace. 

                                                           
38 KLVAČOVÁ, E., MALÝ, J., MRÁČEK, K.: Lisabonská strategie: Posílí, nebo oslabí evropskou 
konkurenceschopnost?, 2006, str. 12-14 
 
39 KLVAČOVÁ, E., MALÝ, J., MRÁČEK, K.: Lisabonská strategie: Posílí, nebo oslabí evropskou 
konkurenceschopnost?, 2006, str. 12-14 
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Všechny členské státy si nyní stanovily vlastní cíle pro investice v oblasti výzkumu 

a vývoje. Pokud se veškeré tyto cíle podaří splnit, dosáhne EU do roku 2010 v oblasti investic 

do výzkumu a vývoje hodnoty 2,6 % HDP (z 1,9 %, rok 2005). To by znamenalo výrazné 

zlepšení i v případě, že hlavní cíl EU dosáhnout hodnoty 3 % (s dvouprocentním přispěním ze 

soukromého sektoru) by byl splněn až později.“ 40 

„Jako slabá místa hodnocení uvádí následující. Poměr HDP vydaného na výzkum a 

vývoj v EU však v poslední době neodpovídá tendenci silnějšího hospodářského růstu a v 

roce 2006 poklesl na 1,85 %. Mezi jednotlivými členskými státy navíc existují velké rozdíly. 

V souvislosti s tímto vývojem se EU více vzdaluje svému tříprocentnímu cíli. Ačkoli se 

situace rozpočtového schodku i zadluženosti zlepšila, nevyužil se potenciál poměrně silného 

růstu naplno, aby se tak snížily strukturální deficity, a to především v Eurozóně. Existuje řada 

nevyužitých možností, jak snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí, 

zvláště pro malé a střední podniky. Liberalizace síťových odvětví a služeb probíhá pomalu. 

Na mnoha pracovních trzích přetrvává segmentace, působí na nich zasvěcené osoby, 

jimž je poskytována dostatečná ochrana, ale i ohrožené osoby nezasvěcené, které pracují na 

základě smluv s nejistou budoucností. U vzdělávacích systémů se nevyvíjí dostatečné úsilí k 

tomu, aby se mladým lidem poskytla taková kvalifikace, kterou potřebují oni i jejich 

zaměstnavatelé. Mobilita pracujících je stále poměrně nízká. 

Pouze 2 % občanů v produktivním věku žijí a pracují v jiném členském státě. V 

některých členských státech se pracovníci, kteří mění zaměstnání, stále potýkají s velkými 

překážkami. Komise proto předložila návrh akčního plánu pro pracovní mobilitu, který 

obsahuje 15 konkrétních opatření.“41 

Zajímavá je mimo jiné i oblast vzdělání, kde se zatím cíle LS plnit nedaří. Danou oblast 

na serveru euroactiv.cz zhodnotil projekt FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti 

celoživotního vzdělávání. „EU si stanovila do roku 2010 snížit procento lidí ve věku 18 – 24 

let, kteří předčasně ukončí vzdělání pod 10%. V současné době to znamená, že pro dodržení 

cíle je nutné snížit jejich celkový počet z nynějších šesti milionů na čtyři. Nejlépe si v této 

kategorii vede Česká republika, kde předčasně ukončí vzdělání jen 5,5% lidí a Polsko (5,6%). 

Celkově hodnotí Komise pokrok při plnění stanovených cílů jako nedostatečný. 

Komisař pro vzdělávání, odborné vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ k tomu řekl: 

                                                           
40 Evropká komise – Evropská unie v České republice. Podle klíčové zprávy Komise obnovená Lisabonská 
strategie pro růst a zaměstnanost funguje, ale aby EU uspěla v době globalizace, potřebuje provést další reformy 
[online]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/071892_cs.htm 
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„Bohužel, tato zpráva ukazuje, že členské státy musí zdvojnásobit své úsilí, aby vzdělávání a 

odborné vzdělávání EU mohlo čelit výzvám 21. století. „42 

Souhrnně tudíž bylo konstatováno, že Evropa stále zaostává za ostatními vedoucími 

ekonomikami v investování do informačních a komunikačních technologií a jejich využití na 

zvýšení produktivity.  

 

 

4.3.2 Hodnocení konkurenčního prostředí EU světovými organizacemi 

 

Světové organizace hodnotí v rámci svých ukazatelů většinou jednotlivé země. Proto 

pro účely srovnání lze použit v případě EU a Japonska metodu sčítání, tj. zhruba odpočítat 

kolik států v rámci EU plní kritéria lépe než určitá nečlenská země, a to bez hlubší 

matematické analýzy. 

Mezinárodní institut pro rozvoj managementu v rámci ročenky 

konkurenceschopnosti pro rok 2008 uvádí v bodové tabulce zhoršené umístění Luxemburska 

a Dánska, které z 4. a 5. místa poklesly na místo 5. a 6. Přesto až devět států EU jsou 

umístěny na místech před Japonskem (srovnej Příloha 1). Postavení si takto udrželo i 

Německo a Spojené království. Estonsko, Belgie a Francie jsou na nižších pozicích. 

Pozoruhodné je postavení Rumunska a Bulharska, kde Bulharsko na 39. místě předčilo 

Chorvatsko o 10 jednotek. V zásadě lze konstatovat, že převážný počet zemí EU zaostávají 

v rámci hodnocení světové konkurenceschopnosti za Japonskem. Celkově však dochází pouze 

k hodnocení 24 ekonomik EU (chybí Lotyšsko, Kypr, Malta), které jako celek by dosáhly 

skóre 64,725 (Tab. 4.1), což představuje místo za současným umístěním Francie. Průměr 

patnáctky 69,876 také by rovněž umístil EU až pod 22. místo (Příloha 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 EurActiv.cz. V oblasti vzdělávání se prozatím nedaří plnit cíle Lisabonské strategie [online]. Dostupné z: 
http://www.euractiv.cz/vzdlavani/clanek/v-oblasti-vzdelavani-se-prozatim-nedari-plnit-cile-lisabonske-strategie 



 

52 

Tab. 4.1: Výpočet souhrnného bodování dle WCY za celou EU (pouze 25 ekonomik) 

Hodnocení EU-24 (kromě Lotyšska, Kypru, Malty) Hodnocení EU-15 

Bodování WCY Země a umístění Bodování WCS Země a umístění 

84,405 (4) Luxemburg 5 84,405 (4) Luxemburg 5 

83,852 (5) Dánsko 6 83,852 (5) Dánsko 6 

82,464 (9) Švédsko 9 82,464 (9) Švédko 9 

80,476 (8) Nizozemí 10 80,476 (8) Nizozemí 10 

77,638 (14) Irsko 12 77,638 (14) Irsko 12 

75,028 (11) Rakousko 14 75,028 (11) Rakousko 14 

75,025 (17) Finsko 15 75,025 (17) Finsko 15 

74,735 (16) Německo 16 74,735 (16) Německo 16 

71,904 (20) Velká Británie 21 71,904 (20) Velká Británie 21 

69,648 (22) Estonsko 23 68,746 (25) Belgie 24 

68,746 (25) Belgie 24 66,012 (28) Francie 25 

66,012 (28) Francie 25 57,515 (30) Španělsko 33 

62,247 (32) Česká republika 28 54,657 (39) Portugalsko 37 

59,365 (34) Slovensko 30 48,761 (36) Řecko 42 

57,904 (40) Slovinsko 32 46,921 (42) Itálie 46 

57,515 (30) Španělsko 33     

56,234 (31) Litva 36     

54,657 (39) Portugalsko 37     

52,932 (35) Maďarsko 38     

51,392 (41) Bulharsko 39     

48,761 (36) Řecko 42     

47,986 (52) Polsko 44     

47,549 (44) Rumunsko 45     

46,921 (42) Itálie 46     

64,725 Celkem EU-25 (průměr) 69,876 Celkem EU-15 (průměr) 

 
Zdroj: IMD. The World Competitiveness Scoreboard 2008 [online] – zde přepracováno. 
 

Dle Světového ekonomického fóra v rámci indexu globální konkurenceschopnosti 

mezi top deseti zeměmi se umístily čtyři země před Japonskem, a to Dánsko, Švédsko, 

Německo, Finsko (Příloha 2). Ve většině z nich došlo ke zlepšení situace v porovnání s rokem 

2006. Po jednoduchém matematickém zprůměrování pak lze konstatovat, že EU jako celek by 

patřila se skóre 4,74 na 27. příčku (což je současné místo Estonska). Patnáctka by na tom 

byla samostatně lépe se skóre 5,06 (kde pozici zhoršuje zejména Řecko) než dvanáctka se 

skóre 4,34, kde naopak pozici výrazně zlepšuje Estonsko a Česká Republika (Tab. 4.2). Mezi 

problémové oblasti v rámci ekonomik EU ležících na předních příčkách takto převážně patří: 
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daňové sazby, daňová regulace, přístup k financím, neadekvátní vzdělaná pracovní síla, 

restriktivní trh práce a přílišná byrokracie. 

 

Tab. 4.2: Výpočet souhrnného GCI 2007-2008 dle WEF za EU-27 

EU-27 EU-15 EU-12 

Země Hodnota GCI Země Hodnota GCI Země Hodnota GCI 

Dánsko 5,55 Dánsko 5,55 Estonsko 4,74 

Švédsko 5,54 Švédsko 5,54 Česká republika 4,58 

Finsko 5,51 Německo 5,51 Litva 4,49 

Nizozemí 5,49 Finsko 5,49 Slovinsko 4,48 

Velká Británie 5,41 Velká Británie 5,41 Slovensko 4,45 

Rakousko 5,40 Nizozemí 5,40 Lotyšsko 4,41 

Německo 5,23 Rakousko 5,23 Maďarsko 4,35 

Estonsko 5,18 Francie 5,18 Polsko 4,28 

Francie 5,10 Belgie 5,10 Kypr 4,23 

Irsko 5,03 Irsko 5,03 Malta 4,21 

Luxemburg 4,88 Luxemburg 4,88 Rumunsko 3,97 

Belgie 4,74 Španělsko 4,66 Bulharsko 3,93 

Malta 4,66 Portugalsko 4,48     

Portugalsko 4,58 Itálie  4,36     

Slovinsko 4,49 Řecko 4,08     

Španělsko 4,48         

Litva 4,48         

Česká republika 4,45         

Maďarsko 4,41         

Kypr 4,36         

Itálie 4,35         

Slovensko 4,28         

Lotyšsko 4,23         

Chorvatsko 4,21         

Řecko 4,08         

Rumunsko 3,97         

Polsko 3,93         

            

CELKEM (pr ůměr)  4,74   5,06   4,34 

 
Zdroj: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2007-2008  - Rankings 2007-2008 [online] 
– zde přepracováno. 

 

Velmi dobře EU dopadla v rámci indexu síťové připravenosti, kde Dánsko a Švédsko 

zaujímají první a druhé místo. Až sedm zemí ES předčilo Japonsko a Estonsko je ihned na 20. 
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místě (Příloha 3). Jako celek by však EU zaujímala až 26., 27. místo. Patnáctka by mohla být 

o 6 až 7 míst na tom lépe. 

Dle Zprávy o světovém rozvoji v rámci hodnocení širšího konkurenčního prostředí 

z roku 2006 patří všech 27 členských zemí EU do skupiny s vysokým lidským rozvojem. 

Irsko a Švédsko jsou dokonce v první pětce v rámci hodnocení indexu lidského rozvoje. Na 

posledním místě v rámci členských států se nachází na 60. místě Rumunsko.  

U všech členských zemí dochází již od 1975 (u roku postkomunistických zemí údaje až 

od roku 1990) k rostoucímu lidskému rozvoji.43 

V rámci indexu lidské chudoby členské země jsou hodnoceny ve skupině OECD zemí, 

zemí Střední a Východní Evropy a CIS spolu s Japonskem. Ten však není zveřejněn pro 

všechny státy EU. 

Světová banka řadí všechny země EU do skupiny s vysokým či vyšším středním 

příjmem. 

Velmi zajímavé je pak vnímání korupce v EU provedené Transparency International. 

V rámci indexu vnímání korupce (corruption perception index - CPI) hodnocení probíhá ve 

skupině zvané EU a Západní Evropa, tj. Island, Norsko a Švýcarsko. Velmi pozitivně byly 

hodnoceny severské země, zejména Dánsko a Finsko, přesto ani ony nebyly označeny za zónu 

bez korupce. Česká republika, Itálie a Rumunsko byly označeny v dané skupině za země, 

které dosáhly v dané oblasti nejpozoruhodnějších výsledků zlepšení. V zásadě nové členské 

země velmi zaostávají za patnáctkou. Pozici patnáctky opět výrazně zhoršuje Řecko (Příloha 

6).44 

Dle mezinárodního ratingového hodnocení z roku 2006 v podstatě skoro všechny země 

EU v rámci tří významných ratingových agentur (MOODY´S, STANDARD & POOR´S, 

Fitch-IBCA) byly zařazeny do kategorie A s výjimkou Bulharska, Rumunska, Polska a 

Maďarska (Příloha 7). Do tzv. spekulativního stupně patřilo pouze Bulharsko 

s Rumunskem.45 

 

 

                                                           
43 UNDP. Human Development Report 2007/2008, str. 229, 234 [online]. Dostupné z:    
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ 

44 Transparency International. Regional Highlights: EU and Other Western European [online]. Datum 
publikace: 2007. Dostupné z: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007/regional_highlights_factsheets  
 
45 Finance.cz. Rating [online]. Datum poslední aktualizace: 7.04.2006. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/ekonomika/rating/  
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5 SROVNÁNÍ STRATEGIÍ KONKURENCESCHOPNOSTI EU A 
JAPONSKA 

 

Při závěrečném srovnání konkurenceschopnosti dvou výše uvedených ekonomik je 

nezbytné stanovit metodu a kritéria. Nejoptimálnějším a nejpřístupnějším zdrojem z hlediska 

cílů dané práce se jeví být porovnání strategií dle údajů a informací zveřejněných v rámci 

organizace EuroStat prostřednictvím každoročně publikované EuroStat ročenky 

(EUROSTAT Year´s Book), a to ve vydání z roku 2008, která uvedenými statistickými údaji 

pokrývá nejen země EU, ale rovněž i země EFTA, Japonska a USA jako dvou 

nejvýznamnějších ekonomik, s nimiž se EU většinou srovnává. Další významné údaje 

porovnávající ekonomiku území budou rovněž čerpány ze Zprávy o lidském rozvoji 

2007/2008 publikované OSN. 

Důvodem použití uvedených zdrojů je rovněž volný přístup a komplexnost statistických 

údajů z nejdůležitějších oblastí popisujících konkurenceschopnost porovnávaného prostoru a 

Japonska jako jsou ekonomika, vzdělání, zdraví, životní podmínky a blahobyt, trh práce, 

průmysl a služby, zemědělství, lesnictví a rybářství a další. 

 

 

5.1 Ekonomická výkonnost a další ukazatelé konkurenčního prostředí 
EU a Japonska 

 

V oblastech ekonomického vývoje je situace sledovaných území mírně odlišná. 

„Stárnoucí Evropa“ sice čelí stejně jako Japonsko i USA hrozbě rozvojových ekonomik 

(Čína, Rusko, Indie, Brazílie atd.), na rozdíl od Japonska však si zatím může dovolit svá 

území rozšiřovat a vytvářet tak stále atraktivní málo rozvinuté trhy (např. Turecko, 

Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko atd.). Na druhou stranu obě sledovaná území již patří do 

ekonomik poháněných inovacemi a užívají v podstatě stejných nástrojů pro zvýšení 

konkurenceschopnosti prostoru. Pro komplexní srovnání ekonomického vývoje jako součástí 

sledovaných strategií konkurenceschopnosti byly zvoleny následující ukazatele:  

• celkové HDPiii ,  

• HDP na hlavu v současných tržních cenáchiv,  

• vývoj inflace,  

• struktura obchodní bilance (index produkce, dovoz, vývoz),  
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• oblast výzkumu a vývoje,  

• průměrná roční změna indexu spotřebitelských cenv. 

V rámci stále hlavního ukazatele ekonomické výkonnosti HDP při současných cenách 

EU na rozdíl od Japonska (i USA) sice patří na první místo, ale při přepočtu HDP na 

obyvatele lze pozorovat značnou disproporci mezi jednotlivými členskými zeměmi EU, což 

rozhodně není kladným výsledkem.46 Přesto od roku 1997 HDP na obyvatele v EU začíná 

přibližovat hodnotě Japonska a rovněž mizí i rozdíly mezi Eurozónou a ostatními zeměmi EU. 

Celkově hodnota indexu HDP na obyvatele je v obou sledovaných územích srovnatelná (Tab. 

5.1). 

 

Tab. 5.1: HDP na obyvatele v současných tržních cenách (PPS, EU-27 = 100, zkráceno) 

  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
HDP na 

obyvatele, 
2006 (PPS) 

HDP na 
obyvatele, 

2006 
(EUR) 

EU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23500 23500 

Eurozóna 115 115 114 114 114 113 112 111 111 110 25800 26600 

Japonsko 127 121 118 117 115 112 112 113 114 114 26700 27200 

USA 160 160 162 159 155 152 152 153 155 155 36300 35000 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 100.  
 

Při srovnání celkového HDP za celou EU-27 s Japonskem však lze konstatovat, že 

Evropská unie výrazně předčila Japonsko. Tato tendence je dána, jak již bylo zmíněno, 

možností rozšiřování EU. Nové, málo rozvinuté trhy, zatím přinášejí obrovské možnosti růstu. 

Japonsko dokonce v porovnání s EU zaznamenává klesající tendenci růstu HDP od roku 2000 

(Tab. 5.2). 

 

Tab. 5.2: HDP v současných tržních cenách (EUR v 1000 mil, EU-27 = 100, zkráceno) 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Podíl EU-27 
(%) 

EU 9160 9536 9893 10057 10555 10991 11583 100,0 

Eurozóna 6733 7026 7271 7485 7787 8054 8433 72,8 

Japonsko 5057 4580 4162 3744 3707 3663 3477 30,0 

USA 10629 11309 11072 9690 9395 9994 10509 90,7 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 101.  

                                                           
46 Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in Figures [online], str. 99. Datum publikace: 2008. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2693,70381876,2693_70592044&_dad=portal&_schema=
PORTAL 
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Zcela odlišný vývoj lze pozorovat i v oblasti vývoje inflace, která na jedné straně 

svědčí sice o rostoucím HDP a zvyšující se poptávce, na straně druhé však evropské instituce 

a dokument např. v podobě Paktu stability a růstu považují inflaci za cosi „méně zdravého“ a 

snaží se ji omezovat, zatímco Japonsko zužuje spíše opačný problém (Tab. 5.3). Stále nízká 

poptávka, rostoucí export a s ním i rostoucí kurz jenů vůči USD svědčí o určité uzavřenosti 

ekonomiky v rámci importu, ale rovněž přinášejí i určité finanční problémy (v Japonsku např. 

skoro neexistují úroky).  

 

Tab. 5.3: Míra inflace (%) 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU 1,9 2,2 2,1 2 2 2,2 2,2 

Eurozóna 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 

Japonsko -0,7 -0,7 -0,9 -0,3 0 -0,3 0,3 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 137.  
 

Kromě výše uvedených kritérií lze konkurenceschopnost sledovaných území vymezit 

rovněž i pomoci národních účtů a stavu obchodní bilance. V rámci účtu platební bilance 

takto lze pozorovat převahu exportu z Japonska nad importem do Japonska. Vůbec vztah EU 

a Japonska je v oblasti mezinárodního obchodu často charakterizován uzavřenosti japonského 

trhu vůči zboží z EU. Japonsko sice dováží většinu vstupů pro výrobu, avšak na druhé straně 

umí je lépe využit a vyvážet. Daný fakt potvrzuje i index průmyslové produkce, který v rámci 

celé EU v roce 2006 činil 3,9 stejně jako v USA, zatímco v Japonsku představoval 4,6. 

(EUROSTAT Year´s Book, 2008:297). 

V rámci mezinárodního obchodování lze pozorovat pozitivní „tlak“ na EU v rámci 

vytváření kvalitního prostředí služeb. EU je sama o sobě charakteristická blízkou vzdáleností 

jednotlivých historických center a je lákadlem pro turisty. Daný fakt již dlouhá léta spíše 

povzbuzuje jednotlivé členské země k vytváření špičkových služeb, o něž ve světě je zájem, a 

to již dávno nejen v oblasti turizmu. EU takto sice ve srovnání s Japonskem není větším 

vývozcem zboží, ale ve službách rozhodně patří mezi špičky. Při současném vývoji zásobišť 

nerostných surovin a transformace ekonomik je to rozhodně plus pro EU. 

Situace je zcela odlišná v rámci obchodu se zbožím. Deflace, slabá poptávka, určitá 

uzavřenost Japonska a další faktory přispěly k tomu, že Japonsko ve srovnání s EU i USA 

exportuje poměrně více. Drží se zde spíše trendu asijských zemí, jako je např. Čína (Graf 

5.1).  
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Graf 5.1: Podíl exportu a importu zboží a služeb na HDP (v % na HDP), 2006 

 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 356.  
 

Japonsko závislé na dovozu surovin představuje skoro poloviční podíl EU v rámci 

podílu na světovém trhu ve vývozu zboží, tj. 8,2 % a EU 18.3 % (EUROSTAT, str. 363). 

Japonská schopnost být takto výkonný v rámci inovačního prostředí se dá spatřovat 

v několika faktorech:  

� vysoký počet výzkumných pracovníků, přičemž žádná země individuálně v rámci EU 

nedosahuje tak vysokého počtu; vysoké soustředění výzkumníků právě v rámci 

podnikatelského sektoru (Tab. 5.4);  

 

Tab. 5.4: Výzkumní pracovníci (podíl na 1000 zaměstnanců na plný pracovní úvazek), dle 

průmyslového sektoru, 2005 

  

Všechny 
sektory 

Obchodně-
podnikatelský sektor 

Vládní sektor Univerzitní sektor 

  

na 1000 
zaměstnanc
ů, PPÚ 

na 1000 
zaměstnanců, 

PPÚ 

podíl 
na 

celku 
(%) 

na 1000 
zaměstnanců, 

PPÚ 

podíl na 
celku 
(%) 

na 1000 
zaměstnanců, 

PPÚ 

podíl na 
celku 
(%) 

EU-25 1217,5 599,1 49,2 159,6 13,1 445,8 36,6 

Eurozóna 834 425,3 51 117,5 14,1 283,4 34 

Japonsko 675,3 458,8 67,9 33,7 5 172,4 25,5 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 465.  

 
� vysoký stupeň vzdělání u odborníků z oblasti matematiky, počítačových a technických 

věd a oblasti zdravotnictví dokonce i ve srovnání s USA (Příloha 8, str. 466). Kritickým 
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bodem v Japonsku se jeví být zanedbávané vzdělání žen v uvedených oborech a 

v oblasti výzkumu a rozvoje vůbec. Zatímco v EU ženy představují skoro polovinu 

absolventů, v Japonsku se jedná přibližně o pětinu vzhledem k počtu mužů (Tab. 5.5); 

 

Tab. 5.5: Absolventi vědeckých a technických oborů (absolventi terciárního stupně ve 

vědeckých a technických oborech na 1000 osob ve věku 20 - 29 let) 

  Celkem Muži Ženy 

  2000 2005 2000 2005 2000 2005 

EU-27 10,2 13,2 13,9 17,8 6,4 8,4 

Eurozóna 10,2 13,4 14,1 18,6 6,1 8,1 

Japonsko 12,6 13,7 21,5 23,0 3,3 4,1 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 469.  
 

� domácí výdaje na výzkum a vývoj dle údajů z roku 2003 převyšovaly opět dokonce 

USA a pouze dvě země (Finsko a Švédsko) v rámci EU vydávaly více než Japonsko 

(Příloha 9). Celkově EU však byla pouze mírně nad polovinou výdajů Japonska (Tab. 

5.6); 

 

Tab. 5.6: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj, 2003 (v % z HDP, zkráceno) 

  Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP) 

EU-27 1,87 

Eurozóna 1,87 

Japonsko 3,2 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 473.  
 

� hrubé domácí výdaje na oblast vývoje a výzkumu plynou především z oblasti průmyslu, 

což je opět zajímavé ve srovnání např. s Finskem, které je charakteristické obrovskou 

zásobárnou surovin ve srovnání s Japonskem (Příloha 10). V rámci EU lze doporučit 

určitou přestavbu těchto výdajů rovněž směrem od skoro polovičních podílů vládních 

výdajů na výdajích z oblasti průmyslu (Tab. 5.7); 
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Tab. 5.7: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj dle zdroje podpory (procentuální podíl na 

celkových domácích výdajích na výzkum a vývoj, zkráceno) 

  Průmysl Vláda Zahraničí Jiné 

  2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

EU-27 56,3 54,5 34,3 34,8 7,3 8,5 2,1 2,2 

Eurozóna 57,4 56,2 35,7 36,1 5,6 6,4 1,3 1,3 

Japonsko 72,4   19,6   0,4   7,6   

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 475.  
 

� velmi aktivní jednání v rámci podávání žádostí o patenty. Počet žádostí na milion 

obyvatel k Evropské patentové kanceláři (European Patent Office - EPO) takto vzrostl 

skoro o polovinu od roku 1998 do roku 2003, zatímco v EU jako celku pouze o 20 

žádostí (Tab. 5.8). V roce 2003 Japonsko dokonce bylo zemí s nejvíce schválenými 

patenty Kanceláří patentů a obchodních značek USA (United States Patent and 

Trademark Office - USPTO); 

 

Tab. 5.8: Patentové žádosti k Evropské patentové kanceláři (European Patent Office -  EPO) 

a patenty schválené Kanceláří patentů a obchodních značek USA (United States Patent and 

Trademark Office - USPTO), zkráceno 

  
Patentové žádosti k EPO 

Patentové žádosti z hi-tech 
oblasti k EPO 

Patenty schválené USPTO 

  

Počet žádostí 
celkem 

Počet žádostí 
na milion 
obyvatel 

Počet žádostí 
celkem 

Počet žádostí 
na milion 
obyvatel 

Počet 
schválených 

patentů celkem 

Počet žádosti 
na milion 
obyvatel 

  1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1995 2000 1995 2000 

EU-27 51194 62250 170 128 8392 10840 17 22 23089 23723 48,5 49,2 

Eurozóna 40876 50528 134 163 6242 8414 20 27 17937 18987 59,7 62 

Japonsko 17243 27987 137 219 4228 6834 34 54 29641 35013 236 276 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 481.  

 

� velmi rozvinutý sektor informačních technologií. V průměru EU rozhodně nedosahuje 

srovnatelných výdajů na danou oblast. Na úrovni Japonska je takto pouze Švédsko a 



 

61 

Spojené království. Japonsko takto vydává kolem 3,5 HDP na rozvoj informačních 

technologií, zatím co EU v průměru kolem 2,8 %. 47 

 

Celkovou míru blahobytu lze pak vyjádřit výdaji na spotřebu v rámci sledovaných 

regionů. V EU spotřeba ve vztahu k HDP od roku 1995 roste s občasnými poklesy v závislosti 

na ekonomickém cyklu a ve vztahu k jednotlivci pořád roste, v Japonsku od stejného roku 

dochází rovněž k nárůstu s mírným poklesem v roce 2003. V rámci dané studie spotřeba však 

bude hodnocena tzv. průměrnou roční změnou indexu spotřebitelských cen. Tento 

ukazatel jasně poukazuje na slabou japonskou domácí poptávku, v důsledku které stále 

dochází k poklesu cen. Ani v rámci EU ve většině zemí však nelze pozorovat razantní nárůst. 

Což je však rovněž i známkou, že lidé utrácejí za všechny statky v průměru méně (Příloha 

11).  

Souhrnně tedy na základě ekonomických ukazatelů lze spatřovat optimálnější strukturu 

konkurenceschopné ekonomiky v Japonsku. EU, jak již bylo řečeno výše, na druhou stranu 

nabízí potenciál, dá se v ní ale pozorovat sklon k horizontálním politikám. Zatímco Japonsko 

je soustředěno na podnikatelský sektor, výzkum a vývoj, „tvrdší“ oblast průmyslu, tak EU 

zase převažuje v oblasti rozvoje služeb, rovnoměrného vzdělání obyvatel, a navíc je zcela 

nezanedbatelný HDP EU, který je v součtu nejvyšší. V dané fázi lze EU doporučit rozvoj 

všech oblastí rovnoměrně a větší odpoutání se od dotování. Japonsko potřebuje zohlednit ve 

své strategii i jiné stránky širšího konkurenčního prostředí, jinak stupeň zaostávání se může 

ještě více prohloubit (blíže kap. 4.2). 

 

 

5.2 Širší hodnocení strategií konkurenceschopnosti EU a Japonska 
 

Z hlediska hodnocení jednotlivých oblastí konkurenceschopnosti EU a Japonska je 

nezbytné porovnat potíže, jimž ekonomiky čelí. V podstatě se dá tvrdit, že problémy obou 

ekonomik jsou shodné v oblastech stárnoucí populace a populačního trendu a trhu práce. Při 

bližší analýze je samozřejmě nezbytné brát ohled na poměry, nikoli absolutní čísla, jelikož EU 

je celek skládající se z několika států. Z hlediska možností dalšího rozšíření proto EU má 

větší šancí se stabilizovat na rozdíl od Japonska, které musí v daných oblastech si vystačit 

                                                           
47 Eurostat yearbook 2008 – Europe in Figures [online], str. 492. Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2693,70381876,2693_70592044&_dad=portal&_schema=
PORTAL 
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s vymezeným prostorem. Řešením se pak jeví být migrace, i ta však v podmínkách EU může 

být uskutečňována úspěšněji. 

Při širším hodnocení směru obou strategií je nezbytné srovnat následující ukazatele: 

demografický vývoj, vývoj na trhu práce, výdaje na zdravotnictví a vzdělání, situaci 

životního prostředí (na základě sledování emisí CO2). 

Podobný demografický vývoj v obou oblastech je představován ve srovnání se zbytkem 

světa výbornými podmínkami v oblastech zdravotní péče, vzdělání a životními podmínkami. 

Tyto aspekty pak tvoří špičku konkurenčního prostředí představovanou blahobytem 

společnosti. V rámci demografických projekcí však EU, nejspíše právě díky výše zmíněným 

možnostem rozšiřování, by měla začít ztrácet populací až od roku 2030, zatímco Japonsko 

bude zažívat ubývající počet obyvatel již od roku 2010 (Graf 5.2). 

 

Graf 5.2: Populační projekce obyvatelstva EU a Japonska (v mil. obyvatel) 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 20.  
 

V oblasti trhu práce, na který se převážně zaměřuje revidovaná Lisabonská strategie, 

zatím v souladu s níže uvedenými údaji na japonském trhu dají pozorovat lepší výsledky než 

v zemích EU. Není to zcela objektivní, jelikož EU se stále rozšiřuje a úkolem evropských 

institucí je pomáhat novým státům se dostat na lepší úroveň v oblasti trhu práce. Japonsku se 

daří o něco lépe i v citlivých oblastech zaměstnanosti jako jsou zaměstnanost žen a starších 

občanů (Tab. 5.9, 5.10). 
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Tab. 5.9: Míra nezaměstnanosti (%), zkráceno 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU-27 8,7 8,5 8,9 9 9,1 8,9 8,2 

Eurozóna 8,2 7,8 8,3 8,8 8,9 8,9 8,3 

Japonsko 4,7 5 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 260.  
 

Tab. 5.10: Míra zaměstnanosti pro vybrané populační skupiny (%), zkráceno 

  Muži Ženy Starší pracovníci 

  2001 2006 2001 2006 2001 2006 

EU-27 70,9 71,6 54,3 57,2 37,7 43,5 

Eurozóna 72,0 72,6 52,4 56,7 35,1 41,7 

Japonsko 80,5 81,0 57,0 58,8 62,0 64,7 

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 253.  
 

V rámci sféry vzdělání opět lze pozorovat v Japonsku optimálnější rozložení výdajů a 

jejich podílu mezi vládním a soukromým sektorem. V EU takto skoro ve všech členských 

státech převažují výdaje na vzdělávací instituce z veřejné sféry ve větším poměru než je tomu 

v Japonsku. Ačkoli veřejné výdaje v Japonsku jsou nižší než ve většině členských zemí i EU 

jako celku, přesto pak roční výdaje na veřejné a soukromé vzdělávací instituce jsou pak na 

studenta (žáka) převažující v Japonsku nad průměrem v EU (Tab. 5.11).  

 

Tab.: 5.11: Výdaje na vzdělávací instituce 

  

Veřejné výdaje 
(% z HDP) 

Soukromé 
výdaje  

(% z HDP) 

Roční výdaje na veřejné a soukromé 
vzdělávací instituce na studenta/žáka (v PPS 
pro řádně zapsané studenty denního studia) 

  2004 2004 1999 2004 

EU-27 4,8 0,6 4453 5535 

Eurozóna 4,77 0,6 5022 5991 

Japonsko 3,5 1,2 5738 6910 
 
 Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 184.  
 

V oblasti zdravotní péče opět obě území provozují pro své obyvatelstvo velice kvalitní 

zdravotní péči (Tab. 5.12). Ačkoli zde v oblasti výdajů a poměru z veřejného a soukromého 

sektoru Japonsko vykazuje hodnoty podobné nejvyspělejším zemím EU jako je např. Dánsko 

a Švédsko, tj. jedná se o hodnoty, které v rámci EU lze označit jako optimální, jelikož 
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představují střed, přesto při porovnání výsledků, tj. ukazatelů jako je předpokládaná délka 

života při narození a dětské úmrtnosti se Japonsku daří dosahovat o něco mírně lepších 

výsledků v delším časovém průběhu (Příloha 12).   

 

Tab. 5.12: Srovnání výdajů na zdravotnictví s výsledky měřenými předpokládanou délkou 
života při narození a mírou dětské úmrtnosti EU-27 a Japonska, zkráceno 

  
Výdaje na zdravotnictví, 2004 Předpokládaná 

délka života při 
narození 
(roky),  
2000-05 

Míra d ětské 
úmrtnosti 

(na 1000 živě 
narozených), 

2005  
  

Veřejné (% z 
HDP) 

Soukromé (% z 
HDP) 

Na obyvatele 
(PPP, USD) 

Japonsko 6,3 1,5 2293,0 81,9 3,0 

EU-27 (průměr) 5,9 2,1 2053,0 76,6 5,4 
 
Zdroj: WATKINS, K. a kol.: Human Development Report 2007/2008, [online]. UNDP. Dostupné z: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf 

 
Při hodnocení stavu životního prostředí, tj. sféry, která komplexní doplňuje mezinárodní 

prestiž území a patří rovněž do celkové strategie konkurenceschopnosti, lze konstatovat, že 

při hodnocení účastí významných mezinárodních smluv na ochranu ŽP Japonsko i členské 

státy EU v podstatě shodně vstupovaly do všech ujednání. Pokud se ale posuzují celkové 

emise CO2, pak Japonsko výrazné přesahuje mez jednotlivých členských zemí EU s růstovým 

trendem (Příloha 13). Ani největší producent CO2 v rámci EU Německo nedosahuje polucí 

Japonska. V celku však EU produkuje více CO2 než Japonsko asi o tři miliony tun, avšak 

s menším meziročním nárůstem, jelikož některým členským státům se dokonce daří emise 

snižovat (Tab. 5.13). 

 

Tab. 5.13: Emise oxidu uhličitého (mil. tun) EU-27 a Japonska, zkráceno 

  

Emise oxidu uhličitého (mil. tun) 

  1995 2005 

EU-27 4165,2 4269,0 

Japonsko* 1070,7 (1990) 1257,2 (2004) 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 407.  
*Údaje pro Japonsko byly čerpány ze zdroje:  Human Development Report 2007/2008, str. 310 [online].  
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6 ZÁVĚR 
 

V rámci předchozího rozboru dvou strategií konkurenceschopnost bylo možné 

odpozorovat jeden významný rys, a to povahu strategií. Strategie EU se dá označit pojmem 

„shora dolů“, Japonsko naopak se ubírá cestou „zdola nahoru“. Jedná se o jednoduchý 

argument: EU má vytvořenou zastřešující Lisabonskou smlouvu a zdá se, že tento postup ji 

jakoby vzdaluje od jednotlivých oblastí konkurenceschopnosti. Přesto LS svým způsobem 

napomáhá udržovat vše pohromadě a nezanedbávat žádnou oblast zvlášť. Japonsko naopak 

směřuje způsobem, kde k pojmu konkurenceschopnost se dopracovává rozvojem jejich 

jednotlivých složek. Daná cesta vytváří naopak předpoklady k nerovnoměrnému rozvoji všech 

oblasti konkurenceschopnosti komplexně, což lze pozorovat i na výše uvedených 

argumentech (kap. 3). Ačkoli jednotlivé země EU postupovaly před vytvořením celku stejnou 

cestou jako Japonsko, tak jejich současný postup je ovlivněn především právě členstvím 

v rámci celku EU, kde bylo a je nezbytné sjednocení a nastavení výchozích kritérií pro rozvoj 

konkurenceschopnosti celku. 

V rámci závěru není zcela jednoduché, a nebylo by to ani jednoznačné, odpovědět na 

otázku: strategie konkurenceschopnosti, kterého území tedy přináší lepší výsledky a je 

efektivnější? Japonská „zdrženlivost“ a skromnost povahy samotného území bezpochyby 

poskytuje možnost vykazovat lepší výsledky v rámci celé ekonomiky. Na druhou stranu 

evropská liberálnost, volnomyšlenkářství a především schopnost spojit povahu různých území 

do jednoho konceptu konkurenceschopnosti přinášejí rovněž pozoruhodné výsledky i v jiných 

oblastech života společnosti jako celku.  

Cíl práce, tj. komplexní srovnání celkové strategie konkurenceschopnost EU a 

Japonska, zemí nacházejících se v různých částech planety, a přesto v poslední době 

zaznamenávajících určité specifické shody, a to výzvu ze stran nových rozvojových ekonomik 

jako je zejména skupina BRIC a rovněž snaha neustálé dosažení výsledků srovnávaných 

s USA, v podstatě byl naplněn, ačkoli srovnání dvou vybraných celků nebylo jednoduchou 

záležitostí ani z hlediska jejich ekonomické celistvosti. Jak již výše bylo zmíněno, EU je 

specifický útvar současné ekonomiky skládající se z 27 suverénních států, zatímco Japonsko 

je zcela unitární stát. Pro snadnější možnost srovnání byla zároveň vypracovaná kapitola 

popisující charakteristické rysy i jiných systémů konkurenceschopnosti ve světě.  

V rámci první kapitoly bylo nezbytné se zaměřit na teoretickou stránku 

konkurenceschopnosti. Právě pro hlubší pochopení následujících kapitol proto byly velmi 

podrobně popsány jednotlivé rysy pojmu konkurenceschopnost a její definice z různých 
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pohledů a na základě odlišných východisek. Pro snadnější možnost srovnání byla zároveň 

vypracovaná kapitola popisující charakteristické rysy i jiných systémů konkurenceschopnosti 

ve světě. 

Druhá kapitola byla věnována jednotlivým úsekům japonského systému 

konkurenceschopnost. Jako výchozí stanovisko byla rozebírána samotná země jako celek, což 

mělo umožnit hlubší nahlédnutí a pochopení dalšího výkladu. Dále bylo nezbytné uvést, 

jakým způsobem Japonsko přistupuje k jednotlivým sférám konkurenceschopnosti a k jejich 

stabilizaci a zlepšení. V neposlední řádě, se jednalo o hodnocení japonského prostředí 

konkurenceschopnosti jednotlivými organizacemi. 

Popis strategie konkurenceschopnosti celku EU byl uveden ve třetí kapitole. Jednalo se 

o částečně situaci než v rámci Japonska. Bylo nezbytné rozebrat jednotlivé složky 

konkurenceschopnosti v rámci celků, který tvoří v současnosti 27 zemí. Proto v rámci rozboru 

v podstatě stejných úseků strategie jako v případě Japonska byl brán ohled i na přínos 

jednotlivých členských států. Samotné hodnocení bylo prováděno jak u celku EU, tak i 

v rámci jednotlivých členských států. 

Vzhledem k celistvosti, důležitosti a náročnosti obsahu čtvrté kapitoly bylo autorkou 

rozhodnuto její samostatné číslování a nikoli zařazení do předchozí kapitoly. Jednalo se takto 

o srovnání již konkrétních úseků konkurenceschopnosti obou porovnávaných prostorů. 

V rámci této kapitoly tudíž došlo ke vzájemnému komplexnímu srovnání dílčích úseků 

konkurenceschopnosti sledovaných území. Na konci kapitoly bylo učiněno rozhodnutí o 

jednotlivých oblastech konkurenceschopnosti a jejich posouzení. 

Za přínos dané práce lze považovat velmi podrobné srovnání strategií 

konkurenceschopnosti dvou nejvýznamnějších ekonomik současnosti. Přičemž se nejednalo o 

pouhé popsání ekonomických ukazatelů, ale o výběr všech úseků konkurenceschopnosti země 

v současnosti často používaných v rámci hlubších analýz. Srovnání komplexní oblasti 

konkurenceschopnosti sledovaných zemí bylo možné porovnat i se samostatně 

vypracovanými přístupy ke konkurenceschopnosti ve světě. Jednotlivé údaje byly čerpány 

z vědecky uznávaných zdrojů a následně samostatně přepočítávány v souladu s potřebami 

práce. V práci bylo mimo jiné užito i kritického a samostatně hodnotícího postupu.  
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SEZNAM ZKRÁTEK  
 

AIS Autorizované informační systémy  

APEC Asian and Pacific Economic Cooperation 

BEC Broad Economic Categories  

C-COM The Central Japan Commodity Exchange  

CIS Commonwealth of Independent States  

CO2 Oxid uhličitý 

CORDIS Community Research and Development Information Centre  

CPI Consumer Prise Index  

CPI Corruption perception index  

CTB Contribution to Trade Balance  

ČR Česká republika 

EC European Community  

EC Electronic commerce 

EDI Electronic Data Interchange  

EHS Evropské hospodářské společenství  

EIP Entrepreneurship and Innovation Programme  

EK Evropská komise 

EMU Evropská měnová unie 

EPA Economic Planning Agency (Úřad ekonomického plánování) 

EPO European Patent Office  

ERA European Research Area  

ESUO Evropské společenství uhlí a ocelí 

EU European Union  

Euratom Evropského společenství pro atomovou energii  

EUROSTAT Statistický úřad pro sběr dat a informací EU 

FCM Futures Commission Merchants  

FH Freedom House  

FI Faster Institute 

GCI Growth competitiveness index 

GCR Global Competiteveness Report 

GDI Tender related development index  

GEM Tender empowerment measure  

HDI Human development index  

HDP Hrubý domácí produkt 

HDR Human Development Report  

HNP Hrubý národní produkt 

HPR Human poverty index  

ICOP International Comparisons of Output and Productivity  

ICT Information and communications technologies 

ICT PSP Information Communication Technologies Policy support Programme  

IEE Intelligent Energy Europe 

IIT Intra-industry trade  

IMD International Institute for Management Development  
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IPEG The Intellectual Property Rights Experts Group  

IPR Intelectual Property Rights  

IT Internet Technologies 

JIT Just in Time  

JRC Joint Reaserch Centre 

JTIs Joint Technology Initiatives  

JVT Jednotný vnitřní trh 

K Kapitál 

LS Lisabonská szrategie 

METI Ministry of Economy, Trade and Industry  

MICI Microecnomic competitiveness index  

MITI Ministry of International Trade and Industry  

MSP Malé a střední podniky 

NRI Networked Readiness Index  

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development  

OP Operační program 

PB Platební bilance 

PPI Purchasing Power Index  

PZI Přímé zahraniční investice 

QCC Quality Control Circle  

RCA Revealed Comparative Advantage  

RFID Radio Frequency Identification Tags  

SEC Security and Exchabge Commission  

SME Small and Medium Enterprises  

SNS Společenství nezávislých národů 

SSA Shift-share analysis  

TOCOM The Tokyo Commodity Exchange  

UCC Unit Capital Costs 

ULC Unit Labour Costs  

UNDP UN Developmnet Programe   

USA  United States of America 

USPTO United States Patent and Trademark Office  

UVR Unit Value Ratios 

WCY World Competitiveness Year Book  

WDI World Development Indicators 

WED World Development Report 

WEF World Economic Forum 

ZO Zahraniční obchod 

aj. a jiné 

cit. citováno 

kol.  kolektiv 
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PŘÍLOHA 1: Bodová tabulka zemí v rámci WCY, 2008 (seřazené ekonomiky od nejvíce po 

nejméně konkurenceschopnou, v závorce jsou výsledky za rok 2007) 

 
 
Zdroj: IMD. The World Competitiveness Scoreboard 2008. Datum publikace: 2008. Dostupné z: 
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 
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PŘÍLOHA 2: Bodování dle indexu globální konkurenceschopnosti (global competitiveness 

index, GCI), zkráceno  

  GCI 2007-2008 GCI 2006-2007   GCI 2007-2008 GCI 2006-2007 

Země/Ekonomika Pořadí Bodování Pořadí Země/Ekonomika Pořadí Bodování Pořadí 

USA 1 5,67 1 Slovensko 41 4,45 37 

Švýcarsko 2 5,62 4 Oman 42 4,43 : 

Dánsko 3 5,55 3 Bahrajn 43 4,42 48 

Švédsko 4 5,54 9 Jižní Afrika 44 4,42 36 

Německo 5 5,51 7 Litva 45 4,41 44 

Finsko 6 5,49 6 Itálie 46 4,36 47 

Singapur 7 5,45 8 Maďarsko 47 4,35 38 

Japonsko 9 5,43 5 Indie 48 4,33 42 

Spojené království 9 5,41 2 Jordánsko 49 4,32 46 

Nizozemí 10 5,40 11 Barbados 50 4,32 41 

Korea 11 5,40 23 Polsko 51 4,28 45 

Hongkong 12 5,37 10 Mexiko 52 4,26 52 

Kanada 13 5,34 12 Turecko 53 4,25 58 

Tchaj-wan, Čína 14 5,25 13 Indonésie 54 4,24 54 

Rakousko 15 5,23 18 Kypr 55 4,23 49 

Norsko 16 5,20 17 Malta 56 4,21 51 

Izrael 17 5,20 14 Chorvatsko 57 4,20 56 

Francie 18 5,18 15 Ruská federace 58 4,19 59 

Austrálie 19 5,17 16 Panama 59 4,18 60 

Belgie 20 5,10 24 Mauricius 60 4,16 55 

Malajsie 21 5,10 19 Kazachstán 61 4,14 50 

Irsko 22 5,03 22 Uzbekistán 62 4,13 : 

Island 23 5,02 20 Kostarika 63 4,11 68 

Nový Zéland 24 4,98 21 Maroko 64 4,08 65 

Luxemburg 25 4,88 25 Řecko 65 4,08 61 

Čile 26 4,77 27 Ázerbájdžán 66 4,07 62 

Estonsko 27 4,74 26 El Salvador 67 4,05 53 

Thajsko 28 4,70 28 Vietnam 68 4,04 64 

Španělsko 29 4,66 29 Kolumbie 69 4,04 63 

Kuvajt 30 4,66 30 Srí Lanka 70 3,99 81 

Katar 31 4,63 3 Filipíny 71 3,99 75 

Tunisko 32 4,59 233 Brazílie 72 3,99 66 

Česká Republika 33 4,58 31 Ukrajina 73 3,98 69 

Čína 34 4,57 35 Rumunsko 74 3,97 73 

Saudská Arábie 35 4,55 : Uruguay 75 3,97 79 

Portoriko 36 4,50 : Botswana 76 3,96 57 

Spojené arabské emiráty 37 4,50 34 Egypt 77 3,96 71 

Litva 38 4,49 39 Jamajka 78 3,95 67 

Slovinsko 39 4,48 40 Bulharsko 79 3,93 74 

Portugalsko 40 4,48 43         

 
Zdroj: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2007-2008  - Rankings 2007-2008 [online]. 
Datum publikace: 31.10.2007. Dostupné z: 
http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2007/gcr2007_rankings.pdf  
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PŘÍLOHA 3: Index síťové připravenosti, pořadí 2007 -2008, zkráceno 

Země Pořadí Země Pořadí 

Dánsko 1 Litva  33 

Švédsko 2 Čile  34 

Švýcarsko 3 Tunisko 35 

USA 4 Česká republika 36 

Singapur 5 Maďarsko 37 

Finsko 6 Barbados 38 

Nizozemí 7 Portoriko 39 

Island 8 Thajsko 40 

Korea 9 Kypr 41 

Norsko 10 Itálie 42 

Hongkong 11 Slovensko 43 

Spojené království 12 Lotyšsko 44 

Kanada 13 Bahrajn 45 

Austrálie 14 Jamajka 46 

Rakousko 15 Jordánsko 47 

Německo 16 Saudská Arábie 48 

Tchaj-wan, Čína 17 Chorvatsko 49 

Izrael 18 Indie 50 

Japonsko 19 Jižní Afrika 51 

Estonsko 20 Kuvajt 52 

Francie 21 Oman 53 

Nový Zéland 22 Mauritius 54 

Irsko 23 Turecko 55 

Luxemburg 24 Řecko 56 

Belgie 25 Čína 57 

Malajsie 26 Mexiko 58 

Malta 27 Brazílie 59 

Portugalsko 28 Kostarika 60 

Spojené arabské emiráty 29 Rumunsko 61 

Slovinsko 30 Polsko 62 

Španělsko 31 Egypt 63 

Katar 32 Panama 64 
 
Zdroj: World Economic Forum. Global Information Technology Report 2007-2008 [online]. Datum publikace: 
duben 2008. Dostupné z: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/analysis/showindexranking.cfm?vno=a  
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PŘÍLOHA 4: Rating ekonomické svobody – index ekonomické svobody souhrnně, zkráceno  

 
 
Zdroj: CATO Institute. Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report  [online], str. 14. Datum 
publikace: 2007. Dostupné z: http://www.cato.org/pubs/efw/efw2007/efw2007-1.pdf  
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PŘÍLOHA 5: Časový harmonogram Lisabonské strategie stanovený Evropskou komisí 

2001 

·      Registrace a vyhodnocení státní pomoci 

·      Strategie zjednodušení regulace 

2002 

·      Nový regulační rámec pro veřejné zakázky 

·      Nový regulační rámec pro elektronický obchod 

·      Národní akční plán proti vyloučení a chudobě 

·      Vyhodnocení sociálních politik 

2003 

·      Jednotný trh rizikového kapitálu 

·      Nový regulační rámec pro telekomunikace 

·      Větší otevření trhu elektrické energie pro podnikovou sféru 

·      Šestý rámcový program výzkumu a vývoje 

·      Liberalizace trhu transevropské železniční nákladní dopravy 

2004 

·      Jednotný evropský vzdušný prostor 

·      Další otevření trhu plynu – pro podnikovou sféru 

·      Regulační rámec pro zdanění úspor 

·      Regulační rámec pro zdanění energie 

2005 

·      Jednotný trh pro všechny finanční služby 

·      Otevření trhu elektřiny pro spotřebitele 

·      Start Evropského systému obchodování emisemi CO2 

2006 

·      Druhá fáze otevírání trhu poštovních služeb 

2008 

·      Liberalizace trhu veškeré mezinárodní železniční nákladní dopravy 

2009 

·      Nová, resp. konečná fáze otevření trhu poštovních služeb 

 
Zdroj: KLVAČOVÁ, E., MALÝ, J., MRÁČEK, K.: Lisabonská strategie: Posílí, nebo oslabí evropskou 
konkurenceschopnost?. Praha: Professional Publishing, vydání první 2006, str. 13 
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PŘÍLOHA 6: Index vnímání korupce (corruption perception index, CPI) v zemích EU-27 
dle Transparency International 

Pořadí mezi všemi 
sledovanými zeměmi 

Pořadí v regionu Země (teritorium) 
CPI  

(hodnoty 
2007) 

Počet šetření 

1 1 Dánsko 9,4 6 

1 1 Finsko 9,4 6 

4 3 Švédsko 9,3 6 

6 4 Island 9,2 6 

7 5 Nizozemí 9,0 6 

7 5 Švýcarsko 9,0 6 

9 7 Norsko 8,7 6 

12 8 Luxemburg 8,4 5 

12 8 Velká Británie 8,4 6 

15 10 Rakousko 8,1 6 

16 11 Německo 7,8 6 

17 12 Irsko 7,5 6 

19 13 Francie 7,3 6 

21 14 Belgie 7,1 6 

25 15 Španělsko 6,7 6 

27 16 Slovinsko 6,6 8 

28 17 Estonsko 6,5 8 

28 17 Portugalsko 6,5 6 

33 19 Malta 5,8 4 

39 20 Maďarsko 5,3 8 

39 20 Kypr 5,3 3 

41 22 Česká republika  5,2 8 

41 22 Itálie 5,2 6 

49 24 Slovensko 4,9 8 

51 25 Litva 4,8 6 

51 25 Lotyšsko 4,8 7 

56 27 Řecko 4,6 6 

61 28 Polsko 4,2 8 

64 29 Bulharsko 4,1 8 

69 30 Rumunsko 3,7 8 
 
Zdroj: Transparency International. Regional Highlights: EU and Other Western European [online]. Datum 
publikace: 2007. Dostupné z: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007/regional_highlights_factsheets 
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PŘÍLOHA 7: Rating zemí EU-27, zkráceno 

Ratingový 
stupeň 

MOODY´S 
Ratingový 

stupeň 
STANDARD & POOR´S Fitch-IBCA 

Aaa 

Francie, Německo, 
Nizozemsko, 

Rakousko, Finsko, 
Dánsko, Irsko, 

Spojené království, 
Švédsko, Španělsko, 

Lucembursko 

AAA 

Francie, Německo, Nizozemsko, 
Rakousko, Dánsko, Finsko, 
Irsko, Spojené království, 

Švédsko, Španělsko, 
Lucembursko 

Rakousko, Finsko, 
Francie, Německo, 

Nizozemsko, Spojené 
království, Irsko, 

Dánsko, Španělsko, 
Švédsko, 

Lucembursko 

Aa1 Belgie AA+ Belgie   

Aa2 Portugalsko, Itálie AA   
Portugalsko, Belgie, 

Itálie 

Aa3 Slovinsko AA- Itálie, Slovinsko, Portugalsko Slovinsko 

A1 
Česká republika, 
Řecko, Estonsko, 

Maďarsko,  
A+   Kypr 

A2 
Kypr, Lotyšsko,  

Polsko, Slovensko 
A 

Kypr, Malta, Estonsko, Řecko, 
Litva, Slovensko 

Řecko, Malta, 
Estonsko, Česká 

republika,Slovensko,  

A3 Malta, Litva,  A- 
Česká 

republika, Maďarsko, Lotyšsko 
 Lotyšsko, Litva,  

Baa1   BBB+ Polsko,  Polsko, Maďarsko 

Baa2   BBB Bulharsko Bulharsko 

Baa3   BBB- Rumunsko 
Chorvatsko, 
Rumunsko 

 
Zdroj: Finance.cz. Rating [online]. Datum poslední aktualizace: 7.04.2006. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/ekonomika/rating/  
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PŘÍLOHA 8: Počet PhD studentů, 6 stupeň ISCEDvii, 2005 (podíl v % na celkovém počtu 
PhD studentů), zkráceno 

  

Celkový počet 
PhD studentů 
(v % na 1000 

osob) 

Ženy Muži 

Studia 
sociálních věd, 

obchodní a 
právní 

vzdělání 

Věda, matematika, 
IT; inženýrství, 

výroba, konstrukce 

Belgie 7,4 59,7 40,3 19,8 45,9 

Bulharsko 5,1 50,5 49,8 20,3 39,1 

 Česká republika 24,0 63,0 37,0 14,9 50,2 

Dánsko 4,4 54,0 45,5 13,6 38,0 

Německo : : : : : 

Estonsko 1,8 47,4 52,6 19,8 41,8 

Irsko 4,8 52,4 47,6 13,4 50,6 

Řecko 22,3 56,7 43,3 17,5 55,9 

Španělsko 76,3 48,8 51,2 24,2 24,8 

Francie : : : : : 

Itálie 37,5 48,8 51,2 19,9 43,3 

Kypr 0,3 49,8 50,2 23,9 52,2 

Lotyšsko 1,4 41,8 58,2 31,9 30,1 

Litva 2,8 43,1 56,9 31,9 39,9 

Luxemburg : : : : : 

Maďarsko 7,9 55,5 44,5 22,2 31,1 

Malta 0,1 69,8 30,2 18,9 20,8 

Nizozemí 7,4 58,6 41,4 : : 

Rakousko 15,8 54,7 45,3 38,2 29,9 

Polsko 33,0 51,7 48,3 20,5 35,2 

Portugalsko 18,4 44,0 56,0 26,1 31,9 

Rumunsko 22,3 52,7 47,3 22,3 34,8 

Slovinsko 1,0 53,9 46,1 13,6 51,2 

Slovensko 10,3 59,1 40,9 20,4 38,7 

Finsko 21,6 49,2 50,8 22,7 40,3 

Švédsko 22,2 52,1 47,9 12,4 41,8 

Spojené království 91,6 55,7 44,3 19,2 42,1 

Japonsko 73,5 70,8 29,2 13,3 33,0 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 466. Datum publikace: 2008. 
Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_pro
duct_code=KS-CD-07-001 
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PŘÍLOHA 9: Domácí výdaje na výzkum a vývoj, 2003 (v % z HDP) 

  

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj  
(% z HDP) 

EU-27 1,87 

Eurozóna 1,87 

Japonsko 3,20 

Belgie 1,89 

Bulharsko 0,50 

 Česká republika 1,25 

Dánsko 2,56 

Německo 2,52 

Estonsko 0,79 

Irsko 1,16 

Řecko 0,63 

Španělsko 1,05 

Francie 2,17 

Itálie 1,11 

Kypr 0,35 

Lotyšsko 0,38 

Litva 0,67 

Luxemburg 1,66 

Maďarsko 0,93 

Malta 0,26 

Nizozemí 1,76 

Rakousko 2,21 

Polsko 0,54 

Portugalsko 0,74 

Rumunsko 0,39 

Slovinsko 1,32 

Slovensko 0,58 

Finsko 3,43 

Švédsko 3,95 

Spojené království 1,79 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 473. Datum publikace: 2008. 
Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_pro
duct_code=KS-CD-07-001 
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PŘÍLOHA 10: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj dle zdroje podpory (procentuální 

podíl na celkových domácích výdajích na výzkum a vývoj) 

  Průmysl Vláda Zahraničí Jiné 

  2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

EU-27 56,3 54,5 34,3 34,8 7,3 8,5 2,1 2,2 

Eurozóna 57,4 56,2 35,7 36,1 5,6 6,4 1,3 1,3 

Japonsko 72,4 :  19,6 :   0,4 :   7,6 :   

Belgie 62,4 :   22,9 :   12,2 :   2,5 :   

Bulharsko 24,4 :   69,2 :   5,3 :   1,1 :   

 Česká republika 51,2 54,1 44,5 40,9 3,1 4,0 1,2 1,0 

Dánsko :  :  :  :  :  :  :  :  

Německo 66,0 :  31,4 :  2,1 :  0,5 :  

Estonsko 24,2 :  59,2 :  12,7 :  3,9 :  

Irsko 66,7 58,7 25,6 32,9 6,0 6,0 1,7 1,8 

Řecko :  :  :  :  :  :  :  :  

Španělsko 49,7 :  38,6 :  4,9  : 6,8 :  

Francie 52,5 :  38,7 :  7,2 :  1,6 :  

Itálie :  :  :  :  :  :  :  :  

Kypr 17,5 :  66,5 :  9,4 :  6,6 :  

Lotyšsko 29,4 34,3 41,5 46,0 29,1 18,5 0,0 1,2 

Litva 31,6 20,8 61,7 62,7 6,7 10,5 0,0 6,0 

Luxemburg 90,7 :  7,7 :  1,6 :  0,0 :  

Maďarsko 37,8 39,4 49,5 49,4 10,0 10,7 2,1 0,5 

Malta :  :  :  :  :  :  :  :  

Nizozemí 51,0  : 34,2 :  11,6 :  2,8 :  

Rakousko 41,8 45,7 38,0 36,4 19,9 17,6 0,3 0,3 

Polsko 29,5 30,3 6,5 60,7 1,8 5,7 2,2 3,3 

Portugalsko 27,0 :  64,8 :  5,2 :  3,0 :  

Rumunsko 49,0 :  40,8 :  4,9 :  5,3 :  

Slovinsko 53,3 65,2 40,0 27,2 6,2 6,8 0,5 0,8 

Slovensko 54,4 36,6 42,6 57,0 2,3 6,0 0,7 0,4 

Finsko 70,2 :  26,2 :  2,7 :  0,9 :  

Švédsko :  :  :  :  :  :  :  :  

Spojené království 48,3 :  30,2 :  16,0 :  5,5 :  

 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 475. Datum publikace: 2008. 
Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_pro
duct_code=KS-CD-07-001 
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PŘÍLOHA 11: Průměrná roční změna indexu spotřebitelských cen (v %), zkráceno 

  

Průměrná roční změna indexu spotřebitelských cen (%) 

  1990 - 2005 2004 - 2005 

EU-27 10,2 2,9 

Japonsko 0,2 -0,3 

Belgie 1,9 2,8 

Bulharsko 67,6 5,0 

 Česká republika 5,2 1,8 

Dánsko 2,1 1,8 

Německo 1,7 2,0 

Estonsko 12,0 4,1 

Irsko 2,9 2,4 

Řecko 6,5 3,6 

Španělsko 3,4 3,4 

Francie 1,6 1,7 

Itálie 3,1 2,0 

Kypr 3,3 2,6 

Lotyšsko 15,5 6,8 

Litva 14,6 2,7 

Luxemburg 2,0 2,5 

Maďarsko 15,0 3,6 

Malta 2,8 3,0 

Nizozemí 2,5 1,7 

Rakousko 2,0 2,3 

Polsko 16,0 2,1 

Portugalsko 3,8 2,3 

Rumunsko 66,5 9,0 

Slovinsko 9,2 2,5 

Slovensko 7,8 2,7 

Finsko 1,6 0,9 

Švédsko 1,5 0,5 

Spojené království 2,7 2,8 
 
Zdroj: Human Development Report 2007/2008, str. 277 [online]. Dostupné z: 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ 
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PŘÍLOHA 12: Srovnání výdajů na zdravotnictví s výsledky měřenými předpokládanou 
délkou života při narození a mírou dětské úmrtnosti, zkráceno 

  
Výdaje na zdravotnictví, 2004 

Předpokládaná 
délka života při 
narození (roky), 

2000-05 

Míra d ětské 
úmrtnosti  

(na 1000 živě 
narozených), 

2005  
  

Veřejné  
(% z HDP) 

Soukromé  
(% z HDP) 

Na obyvatele 
(PPP, USD) 

EU-27 (průměr) 5,9 2,1 2053,0 76,6 5,4 

Japonsko 6,3 1,5 2293,0 81,9 3,0 

Belgie 6,9 2,8 3133,0 78,2 4,0 

Bulharsko 4,6 3,4 671,0 72,4 12,0 

 Česká republika 6,5 0,8 1412,0 75,4 3,0 

Dánsko 7,1 1,5 2780,0 77,3 4,0 

Německo 8,2 2,4 3171,0 78,7 4,0 

Estonsko 4,0 1,3 752,0 70,9 6,0 

Irsko 5,7 1,5 2618,0 77,8 5,0 

Řecko 4,2 3,7 2179,0 78,3 4,0 

Španělsko 5,7 2,4 2099,0 80,0 4,0 

Francie 8,2 2,3 3040,0 79,6 4,0 

Itálie 6,5 2,2 2414,0 79,9 4,0 

Kypr 2,6 3,2 1128,0 79,0 4,0 

Lotyšsko 4,0 3,1 852,0 71,3 9,0 

Litva 4,9 1,6 843,0 72,1 7,0 

Luxemburg 7,2 0,8 5178,0 78,2 4,0 

Maďarsko 5,7 2,2 1308,0 72,4 7,0 

Malta 7,0 2,2 1733,0 78,6 5,0 

Nizozemí 5,7 3,5 3092,0 78,7 4,0 

Rakousko 7,8 2,5 3418,0 78,9 4,0 

Polsko 4,3 1,9 814,0 74,6 6,0 

Portugalsko 7,0 2,8 1897,0 77,2 4,0 

Rumunsko 3,4 1,7 433,0 71,3 16,0 

Slovinsko 6,6 2,1 1815,0 76,8 3,0 

Slovensko 5,3 1,9 1061,0 73,8 7,0 

Finsko 5,7 1,7 2203,0 78,4 3,0 

Švédsko 7,7 1,4 2828,0 80,1 3,0 

Spojené království 7,0 1,1 2560,0 78,5 5,0 
 

Zdroj: Human Development Report 2007/2008, str. 247, 261 [online]. Dostupné z: 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ 
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PŘÍLOHA 13: Emise oxidu uhličitého (v mil. tun) v Japonsku a členských státech EU 

  

Emise oxidu uhličitého (mil. tun) 

  1995 2005 

EU-27 (průměr) 4165,2 4269,0 

Japonsko * 1070,7 (1990) 1257,2 (2004) 

Belgie 123,7 123,3 

Bulharsko 65,9 54,8 

 Česká republika 132,1 125,9 

Dánsko 60,5 50,4 

Německo 921,2 872,9 

Estonsko 20,1 18,0 

Irsko 35,5 47,3 

Řecko 87,4 111,7 

Španělsko 255,6 368,3 

Francie 390,1 412,5 

Itálie 445,7 493,4 

Kypr 5,6 7,8 

Lotyšsko 9,1 7,6 

Litva 15,0 14,2 

Luxemburg 9,2 11,9 

Maďarsko 61,9 61,8 

Malta 2,3 3,0 

Nizozemí 170,6 175,9 

Rakousko 63,7 79,7 

Polsko 377,5 326,5 

Portugalsko 53,1 67,9 

Rumunsko 134,8 110,5 

Slovinsko 14,9 16,7 

Slovensko 43,8 39,9 

Finsko 58,2 57,0 

Švédsko 58,0 52,6 

Spojené království 549,8 557,6 
 
Zdroj: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in figures [online], str. 407. Datum publikace: 2008. 
Dostupné z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_pro
duct_code=KS-CD-07-001  
 

* Údaje pro Japonsko byly čerpány ze zdroje:  Human Development Report 2007/2008, str. 310 [online]. 
Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ 
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POZNÁMKY 

                                                           
i „Eli Heckscher a Berti Ohlin jsou ekonomové, kteří v roce 1935 publikovali svou analýzu 

příčin zisků z mezinárodního obchodu. Tzv. Heckser-Ohlinův model ukazuje, že 

komparativní výhody jsou ovlivněny interakcí mezi zdroji země (relativní hojností výrobních 

faktorů) a výrobní technologií (ovlivňuje relativní intenzitu, s níž jsou různé výrobní faktory 

užity k výrobě různých statků). Tento model hlouběji rozebírá vztah mezi hojností faktorů a 

intenzitou jejich působení a je jedním z nejvlivnějších v mezinárodní ekonomické teorii. 

Navazuje a hlouběji rozpracovává Ricardovou teorii komparativních výhod.“ (cit. z Martyx's 

site. Kapitola 5: Heckscher-Ohlinův Model [online]. Poslední revize 10.10.2007, [cit.2008-

10-01]. Dostupné z: http://www.martyx.net/files/0_czu/4_rocnik/mezinarod_eko/_prednasky/)  

 
ii „Flexicurity je prostředek k posílení implementace Lisabonské strategie, tj. vytvářet více a 

lepších pracovních míst, modernizovat trhy práce, podporovat dobrou práci novými formami 

flexibility a jistoty ke zvýšení adaptability, zaměstnanosti a sociální koheze. Flexicurity je 

koncept, který by měl podpořit otevřenější trhy práce přístupné všema bez segmentace. Týká 

se zaměstnaných i těch, kteří jsou bez zaměstnání.“ (cit. z: KARÁSEK, Z.: Flexicurity – móda 

nebo nezbytnost? [online]. Národní vzdělávací fond. Datum publikace: prosinec 2006, Praha. 

Dostupné z: http://www.nvf.cz/rozvoj_lz/dokumenty/flexicurity.pdf ). 

  
iii  „Hrubý domácí produkt  (HDP, v mezinárodních pramenech GDP od Gross domestic 

product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém 

území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky 

států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá 

HDP na obyvatele (HDP na hlavu).“ (cit. z: Otevřená encyklopedie WIKIPEDIE. Index 

spotřebitelských cen [online]. Poslední revise: 8.08.2008, [cit.2008-10-01] Dostupné z: 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3%A1c%C3%AD_produkt ). 

 
iv Obsah indexu HDP na osobu (na hlavu) v paritě kupní síly (purchasing power standards, 

PPS) je vyjádřen průměrem EU-27, který představuje hodnotu 100. Pokud index jiné země 

bude vyšší než 100, pak úroveň HDP na hlavu v této zemi je vyšší než v EU-27 a naopak.  
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(Přeloženo z: Eurostat. Eurostat yearbook 2008 – Europe in Figures [online], str. 99. Datum 

publikace: 2008. Dostupné z:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2693,70381876,2693_70592044&_dad=

portal&_schema=PORTAL ].  

 
v Index spotřebitelských cen vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru 

(koše) spotřebních výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností. Srovnává 

tedy náklady na nákup určitého nemněného souboru statků. Soubor statků je tvořen několika 

sty položek, které vystupují jako reprezentanti. Každý reprezentant má v uvedeném koši svou 

váhu (význam). Váha je určena podílem výdajů na daný statek na celkových výdajích 

domácnosti. Tyto váhy jsou po určitou dobu fixní (cca 5 let), protože jejich statistické 

zjišťování je velice náročné. Index spotřebitelských cen je obvykle počítán jako Laspeyresův 

cenový index, který nezahrnuje substituční efekt při změnách relativních cen, v důsledku 

čehož je růst cen systematicky nadhodnocen. [cit. z: Otevřená encyklopedie WIKIPEDIE. 

Index spotřebitelských cen [online]. Datum poslední aktualizace: 26.08.2008. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch_cen]. 

 
vi Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (International Standard Classification of 

Education, ISCED) byla vypracována a vydána UNESCO v roce 1976, aby sloužila "jako 

nástroj vhodný pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v 

jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku". Tato klasifikace byla pětimístná. První 

místo označovalo úroveň vzdělávání a další dvě místa skupinu vzdělávacích programů, resp. 

obory vzdělávání. Klasifikace ISCED se již řadu let aktualizuje. V listopadu 1997 byly na 

Generální konferenci UNESCO v Paříži schváleny změny týkající se úrovně vzdělávání i 

oborů vzdělávání. Klasifikace kmenových oborů vzdělávání byla vypracována tak, aby byla 

snáze převoditelná na mezinárodní standard ISCED 1997, zejména pokud se jedná o úrovně 

vzdělávání. Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzdělávání (0 až 6), které mohou mít vnitřní 

členění A až C. [cit. z: Český statistický úřad. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání – 

ISCED [online]. Datum poslední aktualizace: 31.03.2008. Dostupné z:                       

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/mezinarodni_standardni_klasifikace_vzdelavani_isced]. 

 

 

 


