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1 Úvod 
  

 Evropská unie je významným integračním seskupením, které obývá 500 milionů lidí a 

vytváří téměř čtvrtinu světového hrubého domácího produktu. Z těchto údajů vyplývá, že toto 

společenství hraje a bude hrát i nadále ve 21. století ve světě jednu z vedoucích rolí. 

V souvislosti s jejím významem se zaměřím na Lisabonskou strategii a s ní související pojem 

konkurenceschopnost, který je v hospodářství často používán a stal se jedním z hlavních cílů 

národních ekonomik. Někdy je však tento pojem přeceňován a není výhodné snažit se jej 

dosáhnout za každou cenu.  

 

 Ústředním cílem diplomové práce je zhodnotit plnění cílů Evropské unie stanovených 

v Lisabonské strategii pro léta 2000-2010, především cíle globálního – stát se 

nejkonkurenceschopnějším regionem světa do roku 2010. Dílčím cílem práce bude poukázat 

na příčiny, díky kterým se podařilo či nepodařilo tyto cíle naplnit. S tím souvisí také 

hypotéza této diplomové práce, že Evropská unie se nestala a zřejmě se v nejbližší 

budoucnosti ani nestane nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Při vytváření této práce 

budou v jednotlivých kapitolách použity kombinace následujících metod: metoda komparace, 

metoda synchronní a diachronní, metoda deskripce a dedukce. 

  

 Práce bude rozčleněna do tří kapitol. V první kapitole se budu věnovat pojmu 

konkurenceschopnost a dále faktorům, které ji ovlivňují nejen na evropském kontinentě. Tyto 

faktory jsou rozhodující nejen pro určení konkurenceschopnosti dané ekonomiky, ale také 

především pro život tamních obyvatel. Zaměřím se na změny na politické a ekonomické 

scéně, jelikož má Evropská unie silné ekonomické postavení a daří se jí prosazovat své 

ekonomické zájmy (v oblasti politické to již není tak slibné), na rozmístění světového 

obyvatelstva, které rovněž prochází složitým vývojem, energetiku a další oblasti, které 

ovlivňují hospodářské postavení zemí a analyzuji jejich současný stav v rozdílných světových 

regionech. 

 

 Ve druhé kapitole se budu věnovat podrobněji hlavnímu dokumentu této diplomové 

práce - Lisabonské strategii. Budu charakterizovat příčiny jejího vzniku, strukturu v podobě 

jejich tří hlavních pilířů a postupné hodnocení a naplňování cílů v průběhu desetiletí. Dále se 

zde opět zmíním o konkurenceschopnosti z pohledu rozličných studií, které ji hodnotí, a na 
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samotnou problematiku relevantnosti použitých dat, která je předmětem mnoha sporů, zda je 

použitý způsob měření správný a aplikovatelný na všechny světové ekonomiky.  

 

 Ve třetí části se zaměřím na nyní probíhající strategii Evropa 2020, která navazuje na 

výše zmíněnou Lisabonskou strategii a snaží se o oživení hospodářského růstu v členských 

zemích Evropské unie. V této strategii budu rozebírat cíle, oblasti a iniciativy sloužící 

k naplnění těchto cílů. Dále se budu podrobněji věnovat Zprávě o globální 

konkurenceschopnosti, která patří mezi nejpoužívanější zdroj měření konkurenceschopnost i 

národních ekonomik. 
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2 Globální cíl Lisabonské strategie 
 

„Evropská unie se stane do roku 2010 nejkonkurenceschopnějším a nejdynamičtějším, 

na znalostech založeným hospodářským prostorem světa....prostorem, který je s to dosahovat 

trvalého hospodářského růstu, prostorem s početnějšími a lepšími pracovními místy a větší 

soudržností.“ [1, str. 12] 

 

Takto ambiciózní cíl si zadala Evropská rada v březnu 2000 v dokumentu Lisabonská 

strategie 2000: konkurenceschopnost, trvale udržitelný rozvoj, sociální soudržnost, při 

svém zasedání v Lisabonu. 

Došlo tak k oficiálnímu propojení tří dosud samostatných strategií, nazvaných podle 

místa svého vzniku jako lucemburský proces, zaměřený na politiku zaměstnanosti, cardiffský 

proces, zaměřený na strukturální politiku a kolínský proces, který byl orientovaný na 

makroekonomický dialog s hospodářskými a sociálními partnery. [1] 

 

Ke splnění hlavního cíle, kdy se EU měla stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou 

světa, vytyčilo zasedání Evropské rady v Lisabonu osm parciálních cílů: 

1) informační společnost pro všechny,  

2) vytvoření evropského výzkumného prostoru, 

3) odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky, 

4) ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu, 

5) vytvoření integrovaných finančních trhů, 

6) lepší koordinace makroekonomických politik, 

7) aktivní politika zaměstnanosti, 

8) modernizace evropského sociálního modelu. 

 

O rok později byl k těmto uvedeným cílům přidán cíl devátý: udržitelný rozvoj a 

kvalita života.  

 

Těchto cílů mělo být dosaženo celou řadou metod počínaje evropskou legislativou, 

přes monitorování plnění v jednotlivých členských státech EU, až po metodu otevřené 

koordinace politik. Avšak plnění většího množství někdy vzájemně si odporujících cílů 

nebylo reálné. Již od svého vzniku se na tuto strategii vyskytla řada kritických názorů 



4 

poukazujících především na nereálnost vytyčených cílů, na jejich vzájemnou neslučitelnost a 

na nesmyslnost samotného cíle, založeného na předstižení Spojených států během deseti let. 

(více viz kapitola 3). [1] 

2.1 Konkurenceschopnost 

 

Konkurenceschopnost je v pojetí EU definována jako schopnost daného regionu 

produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích, a současně je zajištěno 

udržení vysokých a trvalých příjmů obyvatel na tomto území žijících. Obecněji se 

konkurenceschopnost definuje jako schopnost firem, odvětví, regionů, národů a nadnárodních 

regionů vytvářet vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti. [4] 

 

Regionální konkurenceschopnost je ovlivňována čtyřmi hlavními faktory, kterými jsou 

struktura ekonomických aktivit, úroveň inovací, stupeň dostupnosti regionů a úroveň 

dosažené vzdělanosti pracovních sil. [4] 

2.1.1 Legislativa EU 

 

Konkurenceschopnosti se Unie začala věnovat již před přijetím Lisabonské strategie, 

nejen v těchto dokumentech: 

Bílá kniha o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pro 21. století z roku 

1993 (EC 1993) – hovoří se v ní o cíli dosáhnout globální konkurenceschopnosti firem a EU. 

Klíčovou roli pro toto sehrává růst produktivity a zvyšování životní úrovně. Mezi faktory, 

které ovlivňují růst produktivity je zařazen technologický rozvoj, investice, míra využívání 

kapacit, velikost a kvalifikace pracovních sil, manažerské dovednosti, organizace výroby a 

využívání zdrojů energie a surovin. [4] 

Šestá pravidelná zpráva o sociální a ekonomické situaci a vývoji regionů v EU 

z roku 1999 (EC 1999) charakterizuje konkurenceschopnost s pomocí dvou faktorů, kterými 

je opět produktivita a dále zaměstnanost. Ke konkurenceschopnost přispívají výzkum a 

technický rozvoj, malé a střední podniky, přímé zahraniční investice, infrastruktura a lidský 

kapitál, instituce a tzv. společenský (sociální) kapitál. [4]  

Od roku 2000 jsou Evropskou komisí pravidelně vydávány zprávy o 

konkurenceschopnosti EU. Jejich účelem je poskytnout analytické podklady k politickým 

debatám o tom, jakým způsobem se má Evropa stát dynamičtější a konkurenceschopnější 

ekonomikou, jak si předurčila v Lisabonské strategii.  
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2.1.2 Měření konkurenceschopnosti 

 

V současné době je konkurenceschopnost jednotlivých států oficiálně měřena dvěmi 

institucemi. První z nich je Institut rozvoje řízení (Institut for Management and Development 

– IMD), který od roku 1989 vydává každoročně Ročenku světové konkurenceschopnosti 

OECD. V ní je provedena analýza a seřazení schopností států vytvářet prostředí, které udrží a 

zvýší konkurenceschopnost podniků. Tato analýza je založena na interakci 4 faktorů, kterými 

jsou ekonomická výkonnost, efektivnost vlády, efektivnost podniků a infrastruktura. 

Druhou institucí je Světové ekonomické fórum (WEF), které publikuje již od roku 

1979 každoročně Zprávu o konkurenceschopnosti států (více víz. kapitola 4.2). Zde je 

hodnocení konkurenceschopnosti založeno na dvou indexech pro růstovou (growth) a 

současnou (current) konkurenceschopnost
1
.  

2.1.3 Klastry  

 

 V posledních letech se rozrůstá význam klastrů, které podporují růst 

konkurenceschopnosti. 

 

Pojem klastr pochází z anglického pojmu „cluster“, který lze do češtiny přeložit jako 

shluk, chomáč, hrozen. Podobně lze z anglického slova „clustering“ odvodit český pojem 

klastrování, což znamená seskupování podniků a institucí do klastru. Za duchovního otce 

tohoto pojmu je považován Michael Porter
2
. [3] 

 

Existuje spousta definic týkajících se pojmu klastr. UNIDO definuje klastry jako: 

„odvětvové a geografické koncentrace podniků, které vyrábějí a prodávají řadu příbuzných 

nebo komplementárních výrobků a společně čelí výzvám a prioritám. Tyto koncentrace 

podniků umožňují vznik externích úspor, jako jsou specializovaní dodavatelé surovin a 

komponent nebo růst rezervy pracovní síly se specializovanou kvalifikací v daném oboru. 

                                                
1 Index růstové konkurenceschopnosti měří faktory, které přispívají k budoucímu růstu ekonomiky, měřeném 

velikostí HDP na obyvatele. Obsahuje tři dílčí indexy pro úroveň techniky v ekonomice, pro kvalitu veřejných 

institucí a pro makroekonomické podmínky. Index současné konkurenceschopnosti měří faktory, které podporují 

současnou vysokou produktivitu a tedy i současnou ekonomickou výkonnost měřenou úrovní HDP. 

 
2 Profesor Harvard Business School a předseda Rady poradců The Institute for Strategy and Competitivenes – 

ISC (Instituce pro strategii a konkurenceschopnost, USA), který poskytuje služby vládám, regionům, městům a 

mezinárodním společnostem. Ten ve své knize „The Competitive Advantage od Nations (1990) – Konkurenční 

výhoda národů“, prezentuje hypotézu, že vzájemně provázaná odvětví, soustředěná na geograficky vymezeném 

území, jsou hnací silou národního, regionálního a místního rozvoje. [3] 
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Současně tyto koncentrace podporují rozvoj specializovaných technických, manažerských a 

finančních služeb.“[3, str. 58] 

 

EU věnuje problematice klastrů pozornost především v souvislosti s podporou malých 

a středních podniků, dále s podporou firem založených na znalostech a při hodnocení faktorů 

konkurenceschopnosti. Na podporu klastrů vydala EU několik doporučení. Dnes se již klastry 

vyskytují ve všech státech EU a vznikají i v kandidátských i ostatních evropských zemích.  

2.2 Faktory ovlivňující nejen Evropu 

 

V posledních desetiletích zaznamenala světová politická ale i ekonomická mapa 

výrazné změny, které jsou patrné ze sedmi níže uvedených odvětví, které se vyznačují 

obrovskou dynamikou a zaznamenávají mnohdy zásadní teritoriální posuny. 

 

1) změna na politické a ekonomické mapě světa 

2) globální změny v rozmístění obyvatelstva 

3) globální změny v rozmístění energetiky 

4) globální změny ve výrobě a rozmístění elektrické energie 

5) globální změny v rozmístění hutnictví 

6) globální změny v rozmístění automobilového průmyslu 

7) globální změny rozmístění textilního a oděvního průmyslu 

8) globální změny v rozmístění cestovního ruchu  

9) globální trendy a změny v rozmístění dopravy [6] 

 

2.2.1 Změna na politické a ekonomické mapě světa 

 

Globalizaci
3
 charakterizuje prudký rozvoj informačních technologií a zesiluje se díky 

ní i vzájemná závislost trhů. Tato závislost má své klady, ale také zápory. 

                                                
3  Globalizace je proces, ve kterém dochází ke zmenšování geografického (zeměpisného) omezení sociálních, 

kulturních a ekonomických systémů. Byla vyvolána technologickými, společenskými a kulturními změnami, 

které výrazně zkrátily ekonomické vzdálenosti mezi jednotlivými zeměmi. Lze tedy tvrdit, že globalizace 

výrazně mění vlastnosti světového hospodářství jako celku, ovlivňuje hospodářský rozvoj a proto 

s globalizačním procesem souvisejí výrazné změny v rozmístění světového hospodářství. Významnou roli hraje 

vývoj moderních informačních technologií, které umožňují rychlou globální komunikaci, elektronický obchod a 

řízení ekonomiky. [6] 
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Jednotlivé ekonomiky se postupně integrují do světové ekonomiky a stávají se jejími 

klíčovými subjekty, ubývá ale také výlučně národních produktů, vznikají nadnárodní 

koncerny a prakticky mizí národní hospodářství jako takové.  

Dalším očekávaným efektem globalizace je zrychlování hospodářského růstu a 

konvergence dosud výrazně diferencovaných národních ekonomik. Vzájemná závislost 

v současné době narůstá, což je zřejmé především ze skutečnosti, že procesy a události 

probíhající v určitém regionu mají vliv na vývoj jiných regionů a států. [6]    

 

Změny na politické mapě světa budou v nejbližších letech ovlivňovány, stejně jako 

dnes, zejména náboženskými, etnickými, teritoriálními a ekonomickými faktory. 

 

Ekonomická mapa světa se v minulosti po stovky let vyznačovala jednoduchým 

uspořádáním, které tvořily jádrové a periferní oblasti. Postupem času se toto uspořádání stalo 

složitějším a změnila se jeho struktura, což vedlo až ke vznikům současných jádrových oblastí 

a klastrů (viz 2.1.3). [6]    

 

Nejdůležitější globální změnou na ekonomické mapě byl v posledních desetiletích 

nástup řady nově industrializovaných zemí jihovýchodní a východní Asie a mimořádně rychlý 

vzestup Číny, která je nyní považována za rostoucího konkurenta evropskému i americkému 

kontinentu.  

2.2.2 Rozmístění obyvatelstva 

 

Počet, struktura a rozmístění obyvatelstva na Zemi se neustále mění. Ve vývoji lidstva 

docházelo a dochází k neustálému růstu populace, která je důležitým činitelem rozvoje a 

rozmístění světového hospodářství. Jeho role sice slábne v závislosti na vývoji vědecko- 

technického pokroku, rozvojem mechanizace a automatizace či robotizace, přesto se jeho 

význam nesmí podceňovat. Příkladem může být dále zmíněná Čína či Indie. 

 

Rozhodující je ovšem množství, cena a struktura dané pracovní síly, nutná k zajištění 

hospodářské činnosti, kterou má dané území k dispozici. Pracovní síla je jedním 

z nejdůležitějších faktorů ekonomického pokroku. Její dostatek a především efektivní využití 

v příznivých podmínkách podporuje hospodářský rozvoj, jak tomu dokazuje situace 
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v hospodářsky vyspělých zemích. Naopak velké množství pracovní síly v prostředí zaostalé 

ekonomiky s nedostatkem kapitálových zdrojů má opačný efekt (např. Afrika). [6]    

 

Obyvatelstvo samotné působí na rozvoj a rozmístění hospodářství zároveň také jako 

konečný spotřebitel.  

 

Z tabulky 2.1 je zřejmý fakt, že světová populace je nerovnoměrně rozmístěna, což 

dokládá skutečnost, že nynější stav je odrazem dvou základních protichůdných reprodukčních 

trendů. V rozvojových zemích  pokračuje vysoký růst obyvatelstva, vyznačují se vysokou 

porodností a klesající úmrtností (níže Asie). Druhý trend je charakteristický zejména pro 

ekonomicky vyspělé země: vyznačuje se středními nebo nízkými hodnotami porodnosti, 

nízkou úmrtností a trendem zpomalení či ustálení populačního růstu.  V nejbližší budoucnosti 

se nepočítá se zásadními změnami těchto trendů. 

 

Tab. 2.1 Vývoj světové populace v tisících (střední varianta
4
) 

Rok Evropa  Asie Severní Amerika 

2000 726 568 3 698 296 318 654 

2005 729 421 3 936 536 335 175 

2010 732 759 4 166 741 351 659 

2015 734 000 4 390 603 367 956 

2020 732 952 4 596 256 383 384 

2025 729 264 4 772 523 397 522 

2030 723 373 4 916 701 410 204 

2035 716 190 5 032 489 421 477 

2040 708 489 5 125 326 431 490 

2045 700 191 5 192 890 440 347 

2050 691 048 5 231 485 448 464 

Zdroj: [11], vlastní úprava 

 

Růst nebo naopak úbytek obyvatelstva z výše uvedené tabulky je v jednotlivých 

zemích či regionech výsledkem součtu rozdílu mezi porodností a úmrtností a migračního 

salda. Rozdíl porodnosti a úmrtnosti dává přirozený přírůstek obyvatelstva, který je ve 

vyspělých zemích velice nízký. Přírůstky se tedy vyznačují velkou regionální diferenciací.  

 

Evropa jako jediný světový region vykazovala už v roce 2005 úbytek obyvatelstva 

přirozeným způsobem (-0,1%)! [6] 

 

                                                
4 Statistická data, která analyzují budoucí vývoj, jsou často zpracovávána do tří variant, nízká, střední a vysoká.  
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Přes 70% světové populace se rozprostírá zhruba na pouhých sedmi procentech 

zemské souše. Zároveň je zabrána převážně východní polokoule z osmdesáti procent a rovněž 

je uváděna disparita mezi severní a jižní hemisférou  90:10. 

 

Budoucí vývoj 

Změny ve vývoji lidské populace jsou spojeny především s odlišnou dynamikou 

reprodukčního procesu ve vyspělých a rozvojových zemích. Populační tlak v rozvojových 

zemích tedy způsobí změnu v rozvrstvení obyvatelstva na zeměkouli. 

 

Největší přirozené přírůstky v Africe zajistí tomuto regionu druhou pozici v počtu 

obyvatel hned za Asijským kontinentem. Zvýší se relativní podíl Latinské Ameriky na 

celkové populaci, zatímco podíl Evropy a Severní Ameriky nadále poklesne. Toto závisí 

především na dynamice fertility převážně v rozvojových zemích. Bude nadále docházet k 

poklesu úmrtnosti, což sebou přináší problémy týkající se reforem penzijních systémů, které 

už v dnešní době nevyhovují. [10] 

 

Předpokládá se, že v roce 2050 poprvé nastane stav, kdy počet obyvatel na zeměkouli 

ve vyšším věku než 60 let překoná počet obyvatel ve věku do 14 let.  

 

Hlavními stimuly migrace budou také kromě ekonomických faktorů stále častější 

změny přírodního charakteru, jako např. klimatické externality, zemětřesení a nedostatek 

pitné vody, které se projevují již v současnosti.  

Důležitým prvkem migrace se může stát i soubor negativních prvků spojených 

s pokračujícím urbanizačním procesem, který je spojen s nekontrolovaným nárůstem velkých 

měst převážně v rozvojových zemích, kde je stále úhrnný stupeň urbanizace příliš nízký. [6] 

2.2.3 Energetika 

 

Energetika jako taková je základním odvětvím těžkého průmyslu. Zahrnuje těžbu 

primárních energetických zdrojů, mezi které se řadí ropa, plyn, uhlí a jaderné palivo, a 

přeměnu primárních energetických zdrojů v sekundární a kvalitnější energetické zdroje, jimiž 

jsou koks, pohonné hmoty a elektřina. Mezi další odvětví se řadí speciální doprava, kterou 

představují ropovody, plynovody a přenos elektrické energie.  
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Energetický průmysl díky svým vlastnostem podstatně ovlivnil lokalizaci energeticky 

náročných odvětví, která díky nerozvinuté dopravě a vysokým dopravním nákladům 

přitahoval. Tradiční průmyslové oblasti s velkou spotřebou energií se tak staly hlavními jádry 

průmyslové výroby, ale zároveň i centry ekonomiky jednotlivých států a vytvořily se 

v zázemí těžby energetických zdrojů. Současnou tendenci představuje spíše vazba sekundární 

výroby energie na hlavní hospodářské oblasti, které mají velkou spotřebu energie. V dnešní 

době se také díky výrazně dokonalejší přepravě primárních i sekundárních energetických 

zdrojů přímo do míst spotřeby zároveň prodlužuje také vzdálenost mezi těžbou, výrobou a 

finálním využitím daného energetického zdroje. [6] 

 

Struktura spotřeby energie 

Lokalizační změny spotřeby energie jsou ovlivněny vědecko-technickým pokrokem. 

Geologický průzkum se díky novým technologiím provádí ve stále vzdálenějších teritoriích a 

zejména v mořích. Existují také moderní systémy ropovodů a plynovodů, díky kterým se 

denně provádí přeprava těchto surovin na velké vzdálenosti ve velkém množství. 

V souvislosti s potřebami rozvíjející se ekonomiky a populačním tlakem ve světě 

došlo ve druhé polovině 20. století k výraznému nárůstu spotřeby primární energie. Od 50. let 

20. století do současnosti se spotřeba primárních paliv na celém světě zvýšila více než pětkrát.   

Severní Amerika byla předstižena Asií v těžbě primárních energetických zdrojů. Asie 

v současnosti zajišťuje více než 30% produkce primárních zdrojů energie. Kromě Severní 

Ameriky oslabily svoji pozici i východní a západní Evropa. Např. západní Evropa dodávala 

v roce 1990 téměř 20% energetických zdrojů a o deset let později na konci 90. let 20. století 

tento podíl dosahoval necelých deseti procent. Toto dokazuje snížení významnosti těchto 

regionů. 

Nerovnoměrné rozmístění v oblasti primární energie však přetrvává. Tři 

nejvýznamnější regiony Asie, Severní Amerika a východní Evropa dodávají dohromady více 

než 75% primárních energetických zdrojů. [6] 

 

Ropný průmysl  

Ropný průmysl se řadí mezi klíčová odvětví světové ekonomiky a je jedním 

z nejrychleji se rozvíjejících průmyslových oborů. V současné době zajišťuje přes 30% 

palivoenergetické bilance světa. V minulosti k rychlému nárůstu těžby ropy přispěl zejména 

souhrn fyzických, technologických, geografických a ekonomických podmínek. Ropa má větší 

výhřevnost ve srovnání s uhlím, vysokou rychlost spalování, jednodušší zpracování a větší 
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ekologickou bezpečnost oproti uhlí, dále jsou při její těžbě vynakládány nižší těžební náklady. 

V současné době ropa určuje hlavní trasy světové námořní dopravy. [31] 

 

Severní Amerika již od 50. let ztrácela vedoucí pozici v těžbě. Z poloviny světové 

těžby poklesl její podíl v 90. letech na pouhou jednu pětinu. Rozvoj těžby ropy na Blízkém a 

Středním východě plně korespondoval s velikostí ložiska, a asijský kontinent se tak ve druhé 

polovině 90. let dostal se čtyřiceti procentním podílem na 1. místo v těžbě ropy na světě. 

Rostoucí ceny ropy ekonomicky zhodnotily i ložiska v Severním moři a v dalších oblastech, 

kde do té doby byla těžba nerentabilní. 

 

Evropská Unie je ze 25% závislá na ruském plynu a ropě, nicméně ruský státní 

rozpočet je naopak ze 40% navázaný na příjmy z prodeje nerostných surovin. Přes 60% 

prostředků získaných z exportů získává Rusko z vývozu energetických komodit, z nichž 

většina směřuje právě do zemí EU. Vzájemné vztahy Unie a Ruska v energetické oblasti se 

proto nemohou definovat jako jednostranná závislost. Evropské státy dovážejí přes 54% své 

spotřeby zemního plynu a dokonce více než 80% spotřeby ropy, což v kombinaci s menším 

dovozem uhlí dává celkovou závislost přes polovinu spotřeby energetických surovin. Podle 

předpovědí Evropské komise stoupne závislost na dovozech do roku 2030 na 65% (u plynu na 

84% a u ropy dokonce na 93%). [14] 

 

Budoucí vývoj 

Ekonomické, politické i ekologické problémy, které vznikají v souvislosti 

s exploatací
5
 a zpracováním primárních energetických zdrojů, nabyly globálních rozměrů.  

Nárůst ve využívání ropy i zemního plynu má důležitý multiplikační efekt. Způsobil 

změny ve struktuře i v rozmístění energetického průmyslu, ale i v dalších odvětvích, zejména 

v chemickém průmyslu a v dopravě. 

V blízké budoucnosti lze očekávat pokračující teritoriální změny jak ve struktuře 

rezerv, tak především ve struktuře těžby a zpracování energetických zdrojů. Důležitými 

lokalizačními faktory budou nadále efektivita těžby, kvalita zdrojů, ale i možnosti 

chemického zpracování a také podmínky dopravy.  

Dojde také ke zvětšení importní závislosti asijského regionu.  

                                                

5 Využití, hospodářské zužitkování. 
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2.2.4 Změny ve výrobě a rozmístění elektrické energie 

 

V porovnání s ostatními oblastmi energetiky, elektrárenství zaznamenává v posledních 

desetiletích nejdynamičtější rozvoj. Největší množství elektrické energie spotřebuje 

především průmysl (42%). Dalšími největšími konzumenty v pořadí jsou doprava, 

stavebnictví a zemědělství. 

Výroba elektrické energie probíhá v různých typech elektráren přeměnou výše 

uvedených primárních energetických zdrojů. Nejefektivnější výrobu z hlediska vzniklých 

ztrát představuje výroba ve vodních elektrárnách, následují jaderné elektrárny, dále pak 

tepelné elektrárny. Nejmenší efektivitu má naopak spalování rašeliny a břidlic, které se proto 

v energetice ani nevyužívají. [6] 

 

Rozhodující roli ve světové elektroenergetice sehrávají stále tepelné elektrárny (63%  

světové produkce elektřiny) i přes to, že nepatří k nejefektivnější metodám získávání energie. 

Význam hydroelektráren je překvapivě spíše klesající (20%). Podíl jaderných elektráren 

v první polovině 90. let 20. století rostl, poté se však stabilizoval na 17%. Význam 

alternativních energetických zdrojů je zatím minimální, na světové výrobě energie se podílejí 

pouze 1%.  

Po rozšíření EU v roce 2004 využívají členské státy Evropské unie 35,2 % ze všech 

provozovaných jaderných bloků na světě. Nejvíce bloků z nově přistoupivších států přinesly 

Česká a republika a Slovensko (po 6 provozovaných blocích), nejvíce jaderných bloků (59) 

má Francie. [12] 

 

Mezi činitele lokalizace elektroenergetiky patří zejména přírodně-surovinové faktory a 

faktor spotřeby. Svou pozici také výrazně posiluje ekologický faktor, který nabývá důležitost i 

od 70. let 20. století. 

 

Evropa se stala vedoucím regionem ve vývoji a využívání větrných elektráren. Na 

jejím území je v provozu 79 % všech větrných elektráren, v Severní Americe 16 %, na 

Asijském kontinentu 7 %. 84 % globální kapacity připadá na 4 země – Německo (40%), USA 

(15,5%), Španělsko (13,6%) a Dánsko (9,5%). [6] 
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Z níže uvedené tabulky 2.2, ve které je uvedena spotřeba elektřiny za rok 2007, 

vyplývá, že největším světovým spotřebitelem elektřiny jsou, i přes svou rozlohu, Spojené 

státy americké. Na druhém místě jsou země EU, které se počítají jako celek a na třetím místě 

dohání rychle tyto země Čína.  

 

Tab. 2.2 Spotřeba elektřiny v roce 2007 (v GWh) 

 EU 27 Čína USA svět 

celková konečná spotřeba 2 839 777 2 716 883 3 824 811 16 445 729 

průmysl 1 149 931 1 871 297 928 828 6 939 676 

doprava 72 927 27 565 8 173 270 210 

domácnosti 801 047 372 389 1 392 241 4 472 948 

obchodní a veřejné služby 759 050 168 086 1 336 315 3 832 314 

zemědělství a lesnictví 51 271 97 896 0 421 885 

rybolov 269 0 0 4094 

ostatní 5 282 179 650 159 254 504 602 

Zdroj: [23], vlastní úprava 

 

Tab. 2.3 Spotřeba elektřiny v roce 2008 (v GWh) 

  EU 27 Čína  USA  svět 

celková konečná spotřeba  2 856 949 2 841 855 3 813 520 16 815 507 

průmysl 1 145 134 1 926 386 914 897 7 008 009 

doprava 72 655 29 924 7 703 268 862 

domácnosti 816 741 439 610 1 379 981 4 602 435 

obchodní a veřejné služby 752 691 152 854 1 335 978 3 933 803 

zemědělství a lesnictví 52 844 88 705 0 420 919 

rybolov 297 0 0 4 225 

ostatní 16 587 204 376 174 961 577 254 

 Zdroj: [24], vlastní úprava 

 

V tabulce 2.3 jsou uvedeny údaje ze stejných oblastí o rok později. Zde je vidět trend 

růstu spotřeby energie. Při porovnání Číny a EU lze předpokládat, že již za jeden či dva roky 

předstihne Čína svou spotřebou Evropskou unii. U Spojených států je patrné zjištění, že 

zde celková spotřeba elektrické energie poklesla v souvislosti se Světovou finanční krizí, 

která postupně vznikla z hypoteční krize ke konci roku 2007 v USA. Přesto je zde příliš 

vysoká spotřeba v domácnostech, což je způsobeno neudržitelnou a nadměrnou spotřebou 

typickou pro americké obyvatelstvo. V tomto ohledu jsou země EU k energii šetrnější.  

 

Budoucí vývoj  

V budoucnosti budou změny v rozmístění výroby elektrické energie a lokalizace 

elektráren probíhat v souvislosti s nárůstem výroby a spotřeby elektrické energie. Výroba i 



14 

spotřeba elektřiny roste stále rychleji, což dokazují údaje z tabulek 2.2 a 2.3 především ve 

sloupci svět.  Vyšší spotřebu bude v budoucnu řešit zřejmě jaderná energie, pokud se nenajde 

zcela nový, levný a proveditelný způsob výroby. 

2.2.5 Orientace v hutnictví 

 

Hutnický průmysl zahrnuje především výrobu železa, oceli a barevných kovů a jejich 

slitin. Význam tohoto odvětví je značný, protože představuje materiálovou základnu pro další 

odvětví, zejména strojírenství. Hutnické obory se i v současnosti rozvíjejí a jejich význam 

narůstá společně s rostoucími požadavky a rychlým rozvojem elektroniky, letecké dopravy, 

stavebnictví a jiných oborů. Vývojem vědy, techniky a technologií se stále snižují nároky na 

spotřebu kovů a jejich slitin používaných v elektronice i výpočetní technice.  

Charakteristickým znakem rozmístění hutnictví je zejména velká koncentrace výroby. 

Rozhodující část výroby je soustředěna hlavně do průmyslově vyspělých zemí a několika 

zemí nově industrializovaných. [6] 

 

Zcela specifickou kategorii představují tradiční průmyslové regiony 

v postkomunistických zemích. Jejich vývoj byl dlouhodobě izolován od světové konkurence a 

jejich úpadek těžkého průmyslu po roce 1989 se výrazně liší od původu a charakteru potíží 

zemí západní Evropy. Pro hutnictví postkomunistických zemí byla typická vyšší palivo-

energetická náročnost a nižší produktivita práce. Vytvořila se zde potřeba útlumu 

neproduktivních kapacit, ekologizace výroby, rozvoje perspektivních technologií a 

souběžného vytvoření doprovodných sociálních programů. [5] 

 

Pro toto odvětví je charakteristická vysoká energetická náročnost (viz tabulka 2.2, 

2.3), dále zde důležitou roli hraje dopravní faktor. Tradičním lokalizačním faktorem je také 

dostatek mužské pracovní síly a přítomnost vodního zdroje. Také zde se zvyšuje důležitost 

ekologického faktoru. 

 

Výroba oceli zaznamenala za posledních 50 let téměř padesátiprocentní nárůst. 

Transformační procesy ve státech střední a východní Evropy zredukovaly na počátku 90. let 

20. století výrobu oceli na polovinu a přinesly tak nový pohled na celosvětové trendy vývoje 

výroby a spotřeby oceli. 
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Čína se podílí na světové produkci 25,8 %, ekonomické seskupení NAFTA 12,5 % a 

staré členské státy EU (EU15) 15,9 %. Uvedená změna je doprovázena přesunem výrobních 

kapacit z tradičních průmyslových zemí do dynamicky se rozvíjejících zemí Asie. 

Změny v rozmístění dnešního hutnického průmyslu ve vyspělých ekonomikách reagují 

na současné vývojové tendence světové ekonomiky. Ocelářský průmysl očekává v budoucnu 

zvýšení koncentračních tendencí v souladu s rozšiřující se konkurencí na světových trzích. [6] 

2.2.6 Automobilový průmysl 

 

Automobilový průmysl patří k nejvýznamnějším rozvíjejícím se oborům 

zpracovatelského průmyslu posledních desetiletí, což dokazuje samotný počet vyrobených aut 

viz. tabulka 2.4. Jeho význam pro ekonomiky nejen členských států EU je nezastupitelný. 

Svým celkovým rozsahem, počtem pracovních míst, nároky na spotřebu surovin a materiálů,  

stejně jako četností vazeb na další průmyslové obory, překračuje rámec jednoho oboru.  

 

Po roce 2000 se automobilový průmysl rozvíjel především v Asii. Jsou zde regiony 

s největším nárůstem produkce a vzhledem k obrovským zdejším trhům je další nárůst 

očekáván i v budoucnosti (levná pracovní síla, růst životní úrovně, obrovský nenasycený trh).  

 

Rozhodující část světové automobilové produkce je koncentrována ve třech hlavních 

makroregionech, jimiž jsou Evropa, Severní Amerika a východní Asie 

 

V tabulce 2.4 je uveden počet vyrobených automobilů ve vybraných zemích světa za 

rok 2009. Podle této tabulky největší množství aut bylo vyrobeno v Číně a došlo zde téměř 

k padesáti procentnímu nárůstu oproti předchozímu roku i přes to, že u většiny ostatních 

vybraných států je pozorován spíše pokles opět z důvodů Světové finanční krize. Největší 

pokles nastal u Ukrajiny (téměř 84%), ale vzhledem k celkovému množství toto není tak 

významné jako například u Ruska, kde došlo k poklesu o necelých 60%.  

I přes velké množství aut vyrobených v Číně je stále Evropská unie jako celek 

největším výrobcem vozidel na světě. 
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Tab. 2.4 Výroba automobilů ve vybraných zemích světa v roce 2009 

Stát počet aut %změna 

Austrálie 227 283 -14,1% 

Rakousko 72 334 -52,2% 

Belgie 537 354 -25,8% 

Kanada 1 490 632 -28,4% 

Čína 13 790 994 48,3% 

Česká republika 974 569 3,0% 

Finsko 10 971 -38,7% 

Francie 2 047 658 -20,3% 

Německo 5 209 857 -13,8% 

Maďarsko 182 540 -47,3% 

Indie 2 632 694 12,9% 

Itálie 843 239 -17,6% 

Japonsko 7 934 516 -31,5% 

Nizozemí 76 601 -42,2% 

Polsko 884 133 -7,1% 

Portugalsko 126 015 -28,1% 

Rumunsko 296 498 20,9% 

Rusko 722 431 -59,6% 

Slovensko 461 340 -19,9% 

Slovinsko 212 749 7,5% 

Jižní Afrika 373 923 -33,6% 

Jižní Korea 3 512 926 -8,20% 

Španělsko 2 170 078 -14,60% 

Švédsko 156 338 -49,30% 

Turecko 869 605 -24,20% 

Ukrajina 69 295 -83,60% 

Velká Británie 1 090 139 -33,90% 

USA 5 708 852 -34,30% 

Zdroj: [30], vlastní úprava 

 

Budoucí vývoj 

Automobilový průmysl se vyznačuje mimořádnou koncentrací kapitálu, výroby a 

obchodu. V posledních letech lze sledovat stále více sílící tendencí k lokalizaci nových 

závodů mimo oblasti tradiční výroby do regionů s levnou pracovní silou a rostoucí poptávkou 

po automobilech, především do Číny a Indie, jak je již patrné z tabulky 2.4. 

2.2.7 Textilní a oděvní průmysl 

 

Textilní, oděvní a obuvnický průmysl patří mezi obory dnešního lehkého průmyslu. 

Podle objemu vyrobené produkce a počtu zaměstnaných osob vede průmysl textilní. Jedná se 

o nejstarší klasické tovární odvětví, které zahájilo proces industrializace světového 

hospodářství a bylo v mnoha zemích odvětvím s významným ekonomickým významem. 
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V dnešní době se textilní průmysl řadí svou dynamikou k nejpomaleji se rozvíjejícím 

odvětvím zpracovatelského průmyslu. Z pohledu ekonomicky aktivních obyvatel má však 

v některých zemích stále poměrně silné postavení a je jediným způsobem obživy. 

Celkově zaměstnává asi 13 % všech pracovníků ve světovém průmyslu, v některých 

rozvojových zemích, zejména asijských, se blíží tento podíl až k 30 procentům. Většinou se 

jedná o citlivé segmenty pracovní síly – ženy a etnické menšiny. 

V současnosti je nejvíce osob zaměstnaných v textilním a oděvním průmyslu v Číně 

(přes 6 mil.), na druhém místě je s velkým odstupem Indie (1,5 mil.).  

Typickým rysem tohoto odvětví je vysoká pracnost, která je závislá na pracovní síle. 

Přitom je v textilním odvětví velice nízká cena pracovní síly. 

Rozhodující posun ve výrobě byl zaznamenám směrem k rozvojovým zemím, zatímco 

ve vyspělých zemích byla zachována náročnější tradiční výroba hlavně dražších a 

luxusnějších výrobků, zejména konfekce a modelů. [6] 

 

Odvětví textilního a oděvního průmyslu je odvětvím, u kterého se silně projevuje 

konkurence na světových trzích, především díky asijským zemím. Ze strany Evropské unie je 

tomuto průmyslu věnována značná pozornost především z toho důvodu, že je významným 

zdrojem zaměstnanosti a je tvořen malými a středními podniky. Proto je důležité pro tuto 

oblast stanovit priority a řešit dopady vyplývající z restrukturalizace a modernizace. [28] 

2.2.8 Cestovní ruch 

 

Cestovní ruch je považován za fenomén současné doby, za významný segment 

nynějšího světového hospodářství i přes to, že cestování jako takové doprovází člověka od 

nepaměti. Přesto se charakter cestování změnil – původně cestovali lidé především za 

obchodem nebo s potřebou nalézt lepší podmínky k životu. Dnešní cestovní ruch představuje 

konglomerát činností, z nichž většina má charakter osobních služeb. Jedná se především o 

významnou podnikatelskou oblast, která zasahuje do širokého spektra hospodářských aktivit a 

zároveň vytváří množství příležitostí pro rozvoj podnikání. V rámci tohoto odvětví dochází 

k uplatnění především středních a malých firem a tato skutečnost jasně hovoří o jeho 

multiplicitě a průřezovém charakteru. [3] 
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Cestovní ruch je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s předpokladem dalšího 

dynamického rozvoje. Také mezinárodní cestovní ruch se stále více globalizuje. Díky 

výhodám, které přináší, se do něj zapojují stále nové oblasti a země. 

Ve druhé polovině 20. století byly dosaženo tří základních předpokladů potřebných k 

rozvoji a realizaci cestovních ruchu. Jsou jimi: mír ve velké části světa, růst podílu volného 

času a současně rostoucí disponibilní příjmy obyvatel.  

V současnosti se cestovní ruch stal masovým jevem  vyspělé společnosti, který je 

podpořen rostoucím stupněm technologického rozvoje a rozvojem dopravy. Ekonomický 

význam cestovního ruchu neustále narůstá a podle exportní ekonomické aktivity je řazen na 

čtvrté místo za chemický, automobilový a ropný průmysl. 

 

Cestovní ruch je propojen s řadou odvětví i oborů národních ekonomik (doprava, 

služby, potravinářský průmysl, kultura, zdravotnictví).  

 

Toto odvětví je efektivním prostředkem pro přerozdělování příjmů mezi jednotlivými 

zeměmi a regiony, čímž umožňuje vyrovnanější ekonomický vývoj světa a přináší  efekt i 

rozvojovým zemím, které se v současnosti stále více zapojují do cestovního ruchu jako 

přijímající země. 

 

I alokace mezinárodního cestovního ruchu se vyznačuje nerovnoměrností, což souvisí 

s nabídkou a využitím různých lokalizačních, selektivních i stimulačních předpokladů. 

Hlavními zdrojovými regiony jsou tradičně Evropa, Severní Amerika a nověji také východní 

Asie. Nejvýznamnějšími cílovými regiony jsou Evropa (hlavně západní, a Středomoří) a 

Severní Amerika (Kalifornie a Florida), ve kterých je historie cestovního ruchu nejdelší.  

 Zatímco v roce 1950 navštívilo 15 nejnavštěvovanějších destinací 98 % všech turistů, 

v roce 1970 to bylo 75 % a v roce 2007 to kleslo již na 57 %, především díky novým 

turistickým centrům, především v rozvojových ekonomikách. [34] 

 

Cestovní ruch v životě lidí slouží k reprodukci pracovních sil, k rozvoji osobnosti, má 

také zdravotní funkci, funkci naplňovatele volného času a v neposlední řadě působí také na 

utváření životního stylu. [3] 
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Budoucí vývoj 

Cestovní ruch bude i nadále soudobým globalizační procesem ovlivňován. Globalizace 

přispěla také ke změně charakteru mezinárodního i domácího cestovního ruchu. Pro řadu zemí 

a regionů je rozvoj cestovního ruchu jednou z možností, jak řešit své ekonomické problémy, 

nezaměstnanost a důsledky nepříznivého populačního vývoje.  

 

Hlavní determinanty rozvoje cestovního ruchu v následujících letech budou především 

ekonomické faktory, dále rozvoj informačních technologií, rozvoj dopravy, politické faktory, 

věková struktura obyvatelstva, stupeň urbanizace, bezpečnost cestování a v neposlední řadě i 

faktory ekologické. [6] 

2.2.9 Trendy a změny v dopravě 

 

Doprava zajišťuje přepravu osob, nákladu, energií a informací v určitém prostoru. Je 

významnou podmínkou územní dělby práce, umožňuje a prohlubuje specializaci jednotlivých 

regionů a zároveň determinuje prostorové rozmístění hospodářských aktivit a ostatních 

činností společnosti. 

 

Doprava je nezbytnou podmínkou ekonomického rozvoje, který ji zpětně ovlivňuje. 

Na samotný rozvoj a změny struktury dopravy má vliv ekonomická úroveň, integrace do 

světové ekonomiky a fyzicko-geografické podmínky. 

 

Evropská unie má pro tuto oblast vytvořený plán, který má za cíl zvýšit mobilitu a 

prohloubit integraci dopravních sítí v EU. Od realizace tohoto plánu očekává omezení emisí 

skleníkových plynů (až o 60 %) a snížení závislosti Unie na dovozu ropy. Cíle tohoto plánu 

by měly být splněny do roku 2050 a mezi jeho priority patří: 

- postupně odstranit vozidla se spalovacími motory z městského provozu 

- přesunout 50 % meziměstské osobní a nákladní dopravy ze silnic na železnici a 

vodní cesty  

- zvýšit používání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě na 40 % 

- snížit uhlíkové emise v lodní dopravě o 40 %. 

 

 Doprava v EU přímo zaměstnává 10 milionů lidí a podílí se přibližně 5 % na tvorbě 

HDP. Průměrná evropská domácnost vynaloží na dopravu 13 % svého rozpočtu. [15] 
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3 Hodnocení Lisabonské strategie 

 

V současné době již lze zhodnotit s jakým úspěchem či nezdarem byly naplněny cíle 

Lisabonské strategie na léta 2000-2010.  

 

Lisabonskou strategii lze považovat za určité pokračování evropské tradice v podobě 

sociálně tržní ekonomiky v období globalizace. Upozorňovala na existující problémy a 

usilovala o naplnění cílů ekonomických, sociálních a ekologických. Snažila se na první 

pohled o vzájemně si odporující cíle – na jedné straně o liberalizaci a otevírání trhů, na straně 

druhé o zachování a posílení sociální soudržnosti a o ochranu životního prostředí. Celková 

triáda cílů, konkurenceschopnost, trvale udržitelný rozvoj a sociální soudržnost, jsou 

především krátkodobě spíše protichůdné než navzájem se doplňující. [1]  

 

Již od samého počátku byla Lisabonská strategie předmětem kritiky. Poukazovalo se 

především na nereálnost vytyčených cílů, na jejich vzájemnou neslučitelnost, na samotnou 

nesmyslnost cíle, založeného na snaze předstihnout Spojené státy. Dokonce byla tato strategie 

srovnávána se strategií, vyhlášenou v 60. letech 20. století Sovětským svazem: dohnat a 

předehnat nejvyspělejší kapitalistické státy světa. Tedy se strategií, která nikdy nedošla svého 

naplnění. [1]  

 

3.1 Důvody vzniku Lisabonské strategie 

 

Koncem 90. let bylo v zemích Evropské unie nezaměstnáno asi 15 milionů lidí. 

Typický byl v tomto období také nedostatečný podíl žen a starších pracovníků na celkovém 

počtu zaměstnaných osob. Sektor služeb (zejména v oblasti telekomunikací a využívání 

internetu) byl nedostatečně rozvinut. Dále zde byla kritická situace ve výzkumu a inovační 

činnosti: evropské podniky investovaly do nových technologií a do výzkumné činnosti méně 

než Spojené státy a Japonsko
6
, čímž se vysvětlovalo, proč Evropa zaostává v růstu 

produktivity a v inovační činnosti, přestože měla potřebný potenciál i talentované odborníky.  

                                                
6  V roce 1999 vydává EU na vědu a výzkum zhruba 1, 9 % HDP, Japonsko 3 % a USA 2,6 %.  [22]  
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Výzkum v Unii byl roztříštěn a stále existovaly byrokratické překážky pro zakládání 

nových podniků a jejich financování. I přes příznivé ekonomické výsledky 90. let se stále 

udržovala chudoba a sociální vyloučení určitých skupin obyvatelstva. I systém sociální 

ochrany potřeboval modernizaci, vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a stárnutí 

obyvatelstva. Došlo i ke změnám ve vnějším prostředí – ve světové ekonomice poznamenané 

globalizací a nástupem tzv. nové ekonomiky. Všechny tyto změny podle zasedání Evropské 

rady v Lisabonu stavěly EU před „kvalitativní posun“, protože se „dotýká všech stránek 

lidského života“ a vyžaduje „radikální transformaci evropské ekonomiky“. [9]  

 

3.2 Pilíře strategie 

 

 Lisabonská strategie byla rozdělena do tří pilířů, ekonomického, sociálního a 

environmentálního, ve kterých byly uvedeny konkrétnější cíle, jichž chtěla Evropská unie do 

roku 2010 dosáhnout.  

 

3.2.1 Ekonomický pilíř   

 Tento pilíř podporuje přechod zemí Evropské unie k více konkurenceschopné 

dynamické znalostní ekonomice. Má za cíl rozšířit a zpřístupnit informační technologie pro 

všechny vrstvy populace, s jejich pomocí vytvořit jednotný evropský výzkumný prostor, 

odstranit překážky bránící rozvoji malého a středního podnikání, podpořit celkovou 

hospodářskou reformu na podporu vnitřního trhu Unie a integrovat finanční trhy. 

 

 3.2.1.1 - Informační společnost pro všechny – Internet drasticky změnil svět. 

Informační technologie a internet radikálně změnily tradiční postupy užívané v řízení 

podniků, změnily způsoby studia a učení, podmínky provádění výzkumů a služby veřejné 

správy poskytující služby občanům. V 90. letech tyto technologie umožnily USA přechod 

k nové ekonomice a pomohly zajistit vysoké přírůstky produkce, zvýšit konkurenceschopnost 

podniků a také míru zaměstnanosti. Proto tedy i Evropská unie vložila podobná očekávání do 

těchto technologií a vedle tohoto se měla také zvýšit kvalita života občanů a životního 

prostředí. K naplnění byl vyhlášen akční plán e-Europe
7
, který měl zajistit, že všichni v EU, 

                                                
7 Tato iniciativa má za cíl přivést každého občana, domácnost, školu, podnik a úřad do digitálního věku on-line; 

vytvořit Evropu s digitální gramotností a s podporou podnikatelské kultury otevřené moderním informačním 

technologiím; zajistit, aby informační společnost byla sociálně inkluzivní, tj. pro všechny.  
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občané, školy a vzdělávací zařízení, podniky a veřejná správa budou mít přístup k novým 

informačním a telekomunikačním technologiím a budou mít možnost je plně využívat.  

 

3.2.1.2 – Vytvoření evropského výzkumného prostoru - Ve druhé polovině 20. 

století začal být kladen větší důraz na vědu a technologii, které podporují ekonomický růst, 

zvyšují zaměstnanost, konkurenceschopnost a také zvyšují kvalitu lidského života. Bylo 

odhadnuto, že přispívají k dosažení těchto výsledků minimálně z 25 až 50 %. [9] 

Evropa má tradičně silný výzkum a udržuje si prvenství například v lékařském a 

chemickém výzkumu, také dominuje v leteckém a komunikačním sektoru. Ovšem výdaje 

USA na výzkum a vývoj značně převyšují výdaje EU, v 90. letech se tento rozdíl stále více 

zvětšoval. Také zapojení soukromého sektoru, který se podílí na spolufinancování v této 

oblasti více než ze dvou třetin v USA a Japonsku, byl mnohem nižší. Proto se Evropa začala 

zajímat o vytvoření „evropského výzkumného prostoru“, díky kterému bude výzkumná 

činnost v členských státech EU více propojena a lépe koordinována s cílem dosažení výdajů 

do této oblasti ve výši 3 % HDP členských států. Z toho by 2/3 investic měly pocházet ze 

soukromého sektoru.  

Důkaz zaostávání evropského výzkumu dokazoval i počet výzkumných pracovníků, 

který byl v roce 2000 oproti USA v poměru na 1000 obyvatel méně než poloviční. [32] 

 

3.2.1.3 – Odstranění překážek pro podnikání, především u malých a středních 

podniků – Malé a střední podniky přispívají v EU ke vzniku asi poloviny nových pracovních 

příležitostí. Proto se EU věnuje vytváření vhodného prostředí pro jejich zakládání. Přesto jsou 

náklady na založení nového podniku příliš vysoké a stále existuje velké množství 

byrokratických překážek. Také zde existuje obtížný přístup ke kapitálu a celkově malá ochota 

podstupovat riziko v podnikání, v porovnání s podnikateli v USA.  

 

3.2.1.4 – Ekonomická reforma a dokončování vnitřního trhu EU – zde mělo dojít 

k rozšíření konkurenčního prostředí na vnitřním trhu a k odstranění slabých míst v sektoru 

služeb, hospodářské soutěže a veřejných zakázek.  

 

                                                                                                                                                   
Na tento akční plán navazují další plány, jsou jimi e-Europe 2002, který má za cíl stimulovat levnější, rychlejší a 

bezpečnější internetové služby, podporovat investice do této oblasti, uplatnit potřebné lidské zdroje a stimulovat 

celkové využívání internetu, e-Europe+, který měl za cíl urychlit reformu a modernizaci hospodářství bývalých 

kandidátských zemí a zvýšit globální konkurenceschopnost a e-Europe 2005, který se zaměřil na rozvinutí 

širokopásmového přístupu, bezpečnost sítí na využívání informačních technologií v orgánech veřejné správy, 

tzv. e-Government. [16] 
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3.2.1.5 – Integrované finanční trhy – tato problematika je spojená s přijetím 

společné měny eura v členských zemích. I v této oblasti přetrvává stále mnoho 

administrativních překážek a celkově je tento sektor roztříštěn. [9]  

 

3.2.2 Sociální pilíř 

 Pilíř týkající se sociální politiky států EU je také jedním z významných činitelů 

ovlivňující život jednotlivých občanů členských států. Lisabonská strategie měla za cíl 

ovlivnit aktivní politiku zaměstnanosti a modernizaci evropského sociálního modelu, který je 

naprosto odlišný od modelu využívaného Spojenými státy, Čínou či Japonskem.  

 

 3.2.2.1 – Aktivní politika zaměstnanosti – Podle odhadu Evropské komise činily 

náklady vzniklé nízkým využíváním pracovního potenciálu 1 až 2 mld. EUR ročně, což 

představuje 12-30 % celkového HDP Unie. Proto byla již od roku 1997 zahájena 

koordinovaná strategie zaměstnanosti, díky které se podařilo mírně snížit míru 

nezaměstnanosti. Lisabonská strategie na tento program navazuje. Do roku 2010 se měla míra 

zaměstnanosti z původních 61 % zvýšit na 70 %, počet zaměstnaných žen se měl zvýšit z 51 

% na 60 %.  

 

 3.2.2.2 – Modernizace evropského sociálního modelu – dosavadní evropský model 

již neodpovídal požadavkům současné globalizované ekonomiky. Má-li si Evropa upevnit své 

postavení v současné ekonomice, musí se zvýšit investice do lidského kapitálu a zabránit 

stávajícím sociálním problémům, mezi které patří nezaměstnanost, chudoba a sociální 

exkluze. Muselo dojít k úpravě evropského systému vzdělávání a odborné přípravy tak, že se 

nabídla příležitost sociálním skupinám v různých etapách života: mládeži, dospělým 

nezaměstnaným, ale i zaměstnaným osobám ohrožených tím, že rychlé technologické změny 

znehodnotí jejich kvalifikaci. [9]  

 

3.2.3 Environmentální pilíř 

 Evropská unie jako celek patří mezi nevýraznější světové lídry v oblasti ochrany 

životního prostředí. Sama se omezuje nejpřísnější limity a dává tak jiným zemím příklad, jak 

zabránit postupnému znečišťování životního prostředí. Proto i tuto problematiku zahrnula do 

Lisabonské strategie. 
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 3.2.3.1 - Udržitelný rozvoj a kvalita života – udržitelný rozvoj má zajistit 

uspokojování potřeb současné generaci obyvatel aniž by se to dělo na úkor uspokojování 

potřeb příštích generací. Evropská rada konstatovala, že pokud se nezvrátí současné tendence, 

které ohrožují kvalitu života budoucích generací, výrazně dojde ke zvýšení společenských 

nákladů nebo se tyto tendence stanou nezvratnými. Tato strategie má tedy za cíl zastavit 

působení těchto negativních tendencí nebo je přinejmenším aspoň zpomalit.  

 Dále se Evropská unie snažila, aby se udržitelný rozvoj stal jedním z cílů dvoustranné 

rozvojové spolupráce mezi EU a jinými zeměmi, protože životní prostředí není ohroženo 

pouze v členských zemích a tím chce EU podpořit jeho ochranu ve světě.  

 Řízení lisabonského procesu nevyžadovalo zřízení žádné nové instituce, ani zavádění 

nových nástrojů. Jednalo se zde spíše o lepší koordinaci. [9]  

 

3.3 Postupné hodnocení 

 V průběhu Lisabonské strategie a po jejím ukončení v roce 2010 docházelo k její 

evaluaci, která měla poukázat na skutečný stav plnění stanovených cílů a popřípadě navrhnout 

řešení v případě jejich neúspěchu.  

 

3.3.1 Hodnocení v roce 2003 

 

V roce 2003 bylo v krátkém rozsahu publikováno hodnocení plnění Lisabonské 

strategie Světovým ekonomickým fórem (viz 2.1.2). Autoři této studie vycházeli z dat a 

metodologie Zprávy o globální konkurenceschopnosti (viz 4.2), především z části, která je 

založena na výpovědích expertů o konkurenceschopnosti příslušných národních ekonomik.
8
  

Autoři této studie uspořádali výpovědi respondentů tak, aby ke každé ze zkoumaných 

ekonomik členských a kandidátských zemí mohli přiřadit oktagon celkového hodnocení a ty 

pak porovnat mezi sebou navzájem a s USA. Hranami oktagonů byly tyto oblasti: informační 

společnost; inovace, výzkum a vývoj; liberalizace, završení jednotného vnitřního trhu, státní 

pomoc; síťová odvětví, telekomunikace, veřejné služby a doprava; efektivní a integrované 

                                                
8 Těmito experty jsou většinou představitelé vysokého managementu v dané zemi a jejich úkolem je hodnotit 

v rámci sedmistupňové škály jednotlivé aspekty konkurenceschopnosti. Tyto použité údaje mají tedy jen 

omezenou vypovídací schopnost, jelikož se jedná o tzv. měkká data, nikoli statistická. Jejich věrohodnost může 

být zkreslena podobou informací, které mají samotní respondenti k dispozici, jejich morálním profilem, 

osobními zájmy, postoji a celou řadou dalších faktorům, je to tedy vysoce individuální. Pro účely hodnocení 

Lisabonské strategie nebyly navíc k otázkám přidány žádné další specifické otázky. [1]  
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finanční služby; podnikatelské klima, podmínky pro start nových podniků, břímě regulace; 

sociální inkluze, celoživotní učení, modernizace sociální péče; udržitelný rozvoj, ochrana 

životního prostředí, změny klimatu.  

Došli k závěru, že členské země EU jsou v průměru hodnoceny hůře než USA ve 

všech dimenzích LS s výjimkou „sociální inkluze“. Pouze Finsko bylo jedinou zemí, která se 

přibližuje v hodnotách indikátorů USA. Druhé nejlepší hodnocení patřilo Nizozemsku, další 

pak Dánsku a Velké Británii. Nejméně výkonnými zeměmi byly tradičně státy jižní Evropy, 

tedy Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko. Dále v Evropě neexistoval žádný jednotný 

evropský model týkající se hospodářské politiky, který by sdílely všechny země. Největší 

rozdíl mezi USA a EU představuje horší kvalita podnikatelského prostředí. Kandidátské 

země střední a východní Evropy (2003) vykazovaly výrazně horší výsledky, než byl průměr 

členských zemí EU. [1]  

 

Diskutovanou otázkou zůstává, zda je tato metodika měření konkurenceschopnosti 

správná. Ve studiích jsou ceněny především hodnoty současného globalizovaného světa jimiž 

jsou liberalizace, jednotný trh, jednoduchý rámec pro podnikání a finanční služby. Jedná se 

tedy o hodnoty tradičně přiřazované Spojeným státům než státům evropským. U nich se jedná 

spíše o sociální soudržnost a udržitelnost rozvoje, které příliš při hodnocení ceněny nejsou 

a berou se jako něco „navíc“. [1]  

 

3.3.2 Hodnocení v roce 2005 

 

Lisabonská strategie 2005: růst a zaměstnanost – Kokova zpráva 

 

„Stávající členské státy se skutečně mohou mnohému naučit od nových členských 

zemí, které při přechodu k tržnímu hospodářství prošly obtížnými ekonomickými reformami. 

Jejich zkušenosti, například s reformou penzijních systémů, by měly být v rámci LS využity.“ 

[1, str. 15] 

 Wim Kok, listopad 2004 

 

V březnu 2004 se sešla na svém pravidelném zasedání Evropská rada, aby zhodnotila 

dosavadní průběh Lisabonské strategie. Konstatovala, že sice existuje určitý pokrok při 

jejím naplňování, ale celková realizace je nedostatečná. Evropská rada upozorňovala 
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zejména na skutečnost, že zatímco ekonomický růst zemí EU dosahoval v druhé polovině 

devadesátých let 2,7 %, v letech 2000-2002 poklesl na pouhých 1,6 %. Hodnocení bylo 

poměrně detailní. Uvádí se v něm například, kolik nových pracovních míst, konkrétně 6 

milionů, bylo vytvořeno od roku 1999 na trzích telekomunikací, železniční dopravy zboží, 

poštovních služeb, elektrické energie a plynu. Byla posílena pravidla hospodářské soutěže, 

bylo dosaženo vysoké míry připojení domácností, firem a škol k internetu, začal se vytvářet 

Evropský výzkumný prostor. Nedošlo ovšem k růstu HDP na obyvatele a k přiblížení se 

úrovni Spojených států. Soukromé investice evropských zemí do lidského kapitálu byly 

v porovnání s Japonskem a Spojenými státy třikrát až pětkrát menší. [1]  

   

 Došlo k určitému růstu zaměstnanosti v roce 1999 z 62,5% na 64,3 % v roce 2003. 

Pouze dvě země
9
 vynakládaly více než 3 % HDP na výzkum a vývoj. Také rozšíření EU 

činilo dosažení Lisabonských cílů obtížnějším, vzhledem k nižší úrovni produktivity a 

zaměstnanosti v nových členských státech. [29]  

 

Evropská rada tedy ustanovila expertní skupinu na vysoké úrovni pro revizi 

Lisabonské strategie. Vedoucím této skupiny byl pověřen bývalý nizozemský ministerský 

předseda Wim Kok. Úkolem této skupiny bylo vypracovat zprávu o aktuálním stavu 

Lisabonské strategie a předložit doporučení, jak zlepšit její fungování. V listopadu téhož roku 

byla prezentována výsledná práce této skupiny jako „Kokova zpráva“. Ta konstatovala, že 

zatím došlo pouze k malému pokroku a že v dané podobě je Lisabonská strategie 

nerealizovatelná. Proto doporučila opustit příliš ambiciózní cíl a soustředit se pouze na 

hospodářský růst a zaměstnanost. Kok také zdůraznil, že Evropa potřebuje zlepšit svoji 

produktivitu a zaměstnat více lidí, předložil také seznam žádoucích opatření. [1]   

 

Zpráva doporučila, aby byla soustředěna pozornost na tyto oblasti:  

1. Vytváření znalostní společnosti 

2. Dokončení vnitřního trhu a podpora soutěže 

3. Příznivé klima pro podniky 

4. Pružný a integrovaný trh práce 

5. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj 

 

                                                
9 Finsko 3,34 % - rok 2000; Švédsko 3,57 % - rok 1999 [32].  
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 Zpráva dále uvádí, že „Lisabonská strategie byla a je jedinou správnou odpovědí 

Evropy“ na výzvy, kterým musí čelit. Na základě této zprávy Evropská komise zpracovala 

Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie pro jarní zasedání Evropské rady (2005). 

Agenda měla být zúžena na 10 prioritních oblastí rozdělených do tří hlavních bloků: 

 

1. Učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a zaměstnávání 

2. Znalosti a inovace pro růst 

3. Vytváření lepších pracovních míst 

 

 Evropská komise doporučila Evropské radě zahájit nové „Partnerství pro růst a 

pracovní místa“, což by mělo urychlit reformy nezbytné k podpoře růstu a zaměstnanosti. 

Dále komise navrhla vyzvat členské země, aby vytvořily vlastní Národní lisabonské 

programy. 

Integrované směry pro růst a pracovní místa 2005 – 2008 sjednotily „Hlavní směry 

hospodářské politiky“ a „Směry zaměstnanosti“, čímž došlo k větší efektivitě. Na základě 

těchto dokumentů měla každá členská země vypracovat vlastní Národní program reforem 

(NPR) a předložit jej do 15. října 2005 Evropské komisi. NPR byl závazný politický 

dokument o prioritách a opatřeních členské země v makroekonomické a mikroekonomické 

oblasti a politice zaměstnanosti s cílem podpořit lisabonské cíle – hospodářský růst a 

zaměstnanost – v následujícím tříletém období. [27]  

 

Příčiny neúspěchu LS podle Kokovy zprávy 

 

 Kokova zpráva analyzovala i příčiny neúspěchu cílů uvedených v Lisabonské strategii. 

Mezi hlavní příčiny zařadila především optimistická očekávání hospodářského vývoje, silnou 

víru v nové technologie, příliš rozsáhlou agendu Lisabonské strategie, neefektivní způsob 

řízení strategie, protikladné cíle a nedostatečnou informovanost společnosti.  

 

1) Příliš optimistická očekávání týkající se míry růstu – Lisabonská strategie 

vycházela ze situace na konci 90. let kdy u členských zemí EU docházelo k relativně 

vysokým přírůstkům HDP, téměř 3 % ročně. S ohledem na příznivé makroekonomické 

prostředí se počítalo s tímto vývojem i do budoucna. Z počátku tato situace odpovídala 

očekávání, avšak brzy poté se ekonomické podmínky celosvětově zhoršily. Teroristické útoky 
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na americké obchodní centrum v roce 2001 otřásly celou světovou ekonomikou. Růst 

v zemích EU dosahoval hodnoty průměrně 1,2 % ročně. [13] 

 

 2) Euforie z nových technologií (ICT) – tvůrci Lisabonské strategie se inspirovali 

úspěchem americké ekonomiky způsobeným zavedením nových technologií v 90. letech a 

očekávali podobný vývoj také v evropských zemích. Toto dokazuje samotná existence 

programu e-Europe od roku 2000. Přesto účinek v zemích EU zdaleka nebyl takový, jak se 

očekávalo. Bylo zde mnoho bariér, které rozšíření nových technologií zpomalovaly, např. 

nedostatečně příznivé podnikatelské prostředí, přetrvávající bariéry při zakládání a vedení 

podniků, přístup k financím či integrace finančních trhů.  

 

 3) Neúměrné rozšíření lisabonské agendy – V Lisabonské strategii byl program 

oživení evropské ekonomiky formulován v podobě tří pilířů (viz 3.2) dále rozdělených do 

devíti směrů. Pro jejich realizaci ale bylo nutné zformulovat, schválit a uvést do praxe 

ohromné množství tzv. akčních plánů. Dále bylo nutno vytvořit ukazatele, které by sloužily 

k monitorování a vyhodnocování dosaženého pokroku v jednotlivých členských zemích. Tím 

celý program nabyl obrovských rozměrů, kde téměř vše bylo označeno Evropskou radou za 

vysokou prioritu. Podle hodnocení Wim Koka došlo k přílišnému rozšíření Lisabonské 

strategie, která pojednává o všem a tudíž o ničem. Proto dochází k situaci, kdy odpovědný je 

každý, a proto nikdo.  

 

 4) Způsob řízení strategie – Je zde použita tzv. nová metoda koordinace, která byla 

již dříve, v roce 1997, využita při řízení a hodnocení Evropské strategie zaměstnanosti. 

Pomocí zpráv tzv. benchmarkingu se monitoruje, vyhodnocuje a následně kontroluje a řídí 

postup strategie. Není zde ovšem vydáváno nic ve formě příkazů, jak mají jednotlivé země 

postupovat. Je pouze na nich, jakými nástroji a v jakém termínu závazek splní. Podle Kokovy 

zprávy lze největšího efektu dosáhnout pouze tehdy, pokud bude Lisabonská strategie 

prováděna všemi zeměmi společně. Doporučovalo se, aby byly národní parlamenty více 

vtaženy do procesu a aby nesly větší díl zodpovědnosti.  

 

 5) Konflikt stanovených cílů – V Lisabonské strategii dochází ke konfliktům mezi 

ekonomickými prioritami a mezi prioritami sociálními a ekologickými. Ve zprávě je 

zdůrazněno, že je potřeba najít odpovídající rovnováhu mezi pilíři Lisabonské strategie.  
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 6) Neinformovaná evropská veřejnost – veřejnost nebyla dostatečně informována o 

důležitosti Lisabonské strategie a ani Komise nevydala jedinou publikaci týkající se strategie, 

která by byla veřejnosti srozumitelná. [13]  

  

 I přes zpoždění v naplňování stanovených cílů se nedošlo k závěru, že by se mělo od 

strategie upustit. Bylo to dáno především tím, že se nejednalo o naplnění jednorázového cíle, 

ale šlo o cíl dlouhodobý. Existence cíle měla státy motivovat k jejich naplňování. 

 

Návrh na revizi 

 

 Na počátku února roku 2005 předložil na jarním zasedání Evropské rady předseda 

Evropské komise José Manuel Barroso návrh na revizi Lisabonské strategie. Byly zde 

stanoveny tři předpoklady, které by se měly stát skutečností:  

 

1. Evropa se stává atraktivnějším místem pro investice a práci. 

2. Znalosti a inovace jsou tlukoucím srdcem ekonomického růstu. 

3. Zavádíme takové politiky, které umožní našim podnikům vytvářet více pracovních 

míst a směřovat k pracovním místům vyšší kvality. 

 

 Aby došlo k naplnění prvního předpokladu, měl se rozšířit a prohloubit vnitřní trh, 

zlepšit systém evropské regulace, a měla se také rozšířit a zlepšit evropská infrastruktura. 

K naplnění druhého bylo třeba zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje, usnadnit 

inovace, posílit význam ICT a udržitelného rozvoje. Vytvoření více a lepších pracovních 

míst ve třetím předpokladu bylo podmíněno přilákáním více lidí do pracovního procesu a 

modernizací systému sociální ochrany, zlepšením adaptability pracovníků a podniků a 

flexibilita pracovních trhů. [1]  

 

 Dále předseda Evropské komise požadoval vyjasnění práv a povinností EU a jejích 

členských států, odstranění četných byrokratických procedur, vytvoření akčního programu a 

jmenování „pana nebo paní Lisabon“, osobnosti, odpovědné na úrovni vlád za implementaci 

Lisabonské strategie. [1]  
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Integrovaná směrnice pro růst a zaměstnanost 

 

 V březnu 2005 vydala Komise „Integrovanou směrnici pro růst a zaměstnanost“ pro 

období 2005-2008. V úvodu směrnice byly uvedeny důvody nové orientace Lisabonské 

strategie a dokazuje to s pomocí statistických dat, týkajících se míry zaměstnanosti, která 

zůstává nízká a růstu produktivity, který byl podle směrnice nevýrazný. Splnění cíle stát se 

„nejkonkurenceschopnějším regionem světa“ byl v ohrožení. 

 Memorandum poukazuje na důležitost růstu a zaměstnanosti ve střednědobém i 

v dlouhodobém horizontu, především kvůli dvěma základnímu trendům – stárnutí 

obyvatelstva, které nepříznivě ovlivňuje potenciální míru růstu, a globalizace, která vede 

k integraci nových zemí do mezinárodního ekonomického systému. Evropa musí čelit 

výzvám, které představují především rychle se rozvíjející asijské trhy, zejména v Číně a 

Indii.  

 Integrovaná směrnice sdružuje dřívější Směrnici pro hospodářskou politiku a Směrnici 

pro politiku a zaměstnanost a obsahuje celkem dalších 23 dílčích směrnic, které obsahují 

doporučení v oblasti makroekonomické, mikroekonomické a v oblasti zaměstnanosti. [1]  

 

3.3.3 Současné hodnocení 

 

 Dnes již víme, že EU nedosáhla svého cíle stát se nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější ekonomikou světa do roku 2010. Bylo to způsobeno kombinací několika 

faktorů uvedených níže.  

 

 Finanční a ekonomická krize znehodnotila výsledky hospodářského růstu za 

poslední desetiletí. To samé se dá říci o vytváření nových pracovních míst.
10

 Dále krize 

zmařila předchozí období fiskální konsolidace
11

.  

 Nelze ovšem neplnění všech stanovených cílů svádět na krizi. Již před jejím 

vypuknutím byla v Evropské unii nižší úroveň ekonomického růstu a bylo zde i méně 

dynamické podnikatelské prostředí. Investice vynakládané na výzkum vývoj a inovace 

byly rovněž nedostačující a nedalo se již v té době předpokládat splnění cíle tří procent HDP. 

Také u cíle zaměstnanosti nebyl pozorován dostatečný nárůst navzdory jejímu růstu 

                                                
10 Za rok 2009 došlo k poklesu reálného HDP v členských zemích Evropské unie o 4 % a celkový počet 

nezaměstnaných se zvýšil na 23 milionů. [26]  
11 Schodek veřejných rozpočtů v EU byl v průměru 7 % HDP a veřejný dluh přesáhl hranici 70 ti % HDP. 
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v posledním desetiletí. Také pracovní doba v zemích EU je o 10 % kratší než ve Spojených 

státech a v Japonsku.  

  

Evropská komise v roce 2010 zhodnotila Lisabonskou strategii takto [26]: 

 Strategie přinesla řadu pozitivních efektů avšak nepodařilo se naplnit její hlavní 

cíle. 

 EU není v roce 2010 ani nejkonkurenceschopnější a ani nejdynamičtější 

světovou ekonomikou. 

 Strategie nastolila agendu v oblastech podpory výzkumu, vývoje a inovací, 

investic do lidského kapitálu, modernizace trhu práce a zlepšení podnikatelského 

prostředí, ale ty nebyly dostačující. 

 Došlo k pokroku při zvyšování míry zaměstnanosti v zemích EU, avšak nebylo 

dosaženo cíle zaměstnanosti 70 % a došlo k zhoršení v průběhu krize. 

 Při zvyšování výdajů na výzkum a vývoj došlo pouze k nepatrnému nárůstu 

z 1,85 % HDP v roce 2000 na 1,9 % HDP v roce 2008. 

 Eurozóna přispěla k udržení makroekonomické stability pouze v zemích, které 

před krizí měly stabilnější a zdravější ekonomiky, země s ekonomickými 

nerovnováhami před krizí vnesly do eurozóny v době krize problémy. 

 Lisabonská strategie podcenila vzájemnou závislost ekonomik členských 

zemí eurozóny.  

 Strategie se nezaměřovala na kritické oblasti, které hrály roli při vzniku krize. 

Patří mezi ně dohled nad finančními trhy, sledování a hodnocení systémového 

rizika na finančních trzích, vznik spekulativních bublin
12

, konzumní způsob 

života spojený s nadměrným poskytováním úvěrů.  

 Lisabonská strategie se orientovala spíše na to, jak Evropskou unii připravit na 

globalizaci aniž by sama určila podobu této globalizace. 

 Při pohledu na uplynulé desetiletí je patrné, že došlo k více změnám než při 

vzniku Lisabonské strategie předvídali analytici a tvůrci politik.  

  

 Evropská unie je dále vystavována rostoucí konkurenci lidnatých rozvíjejících se 

ekonomik (Čína, Indie), ve kterých dochází k prudkému růstu ekonomické i politické moci. 

Celý světový finanční systém je oslaben. [26]  

                                                
12 například na trzích s nemovitostmi 
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 Evropská unie čelící těmto problémům a v návaznosti na nevydařenou Lisabonskou 

strategii reaguje vytvořením dokumentu Strategie Evropa 2020 (viz další kapitola). 

 

3.3.3.1 Konkurenceschopnost EU v současnosti 

 

 Evropská unie operuje v prostoru globalizované ekonomiky. Její jednotlivé státy i EU 

sama jako celek čelí výzvě stát se více konkurenceschopnou, což dokazuje samotná existence 

Lisabonské strategie. Existuje velké množství autorů a institucí (viz níže), kteří porovnávají 

konkurenceschopnost EU s konkurenceschopností Spojených států. Ve většině z nich se 

dochází k závěru, že Evropa je oproti USA v oblasti konkurenceschopnosti zaostalejší.  

 

 Například studie F. Bergströma a R. Gidehaga EU versus USA měří 

konkurenceschopnost hrubým domácím produktem na obyvatele a tempem ekonomického 

růstu. Důvodem zaostávání zemí EU je podle autorů vyšší daňové břemeno, evropský sklon 

k rovnostářství, velký veřejný sektor a evropský sklon preferovat volný čas před prací. 

Docházejí také k závěru, že Evropa zaostává v konkurenceschopnosti z důvodu existence 

sociálně tržního modelu. [2]  

 Přesto jsou nejvyspělejšími zeměmi EU právě severské státy, které mají velmi vysoké 

daně a silný sociálně tržní model. 

 

 Také OECD Economic Outlook dochází k závěru, že EU je méně 

konkurenceschopná než USA. Studie je založena na statistických datech, které porovnávají 

vývoj základních makroekonomických veličin: tempo růstu HDP, míra inflace a 

nezaměstnanosti, bilance běžného účtu, salda veřejných rozpočtů a krátkodobé úrokové míry. 

Ovšem v roce 2007 se eurozóně podařilo dosáhnout vyššího tempa růstu HDP než USA. 

 Studie Competitiveness of Europe in Comparison to US (Lessons From Economic 

Performance in the Nineties) zpracovaná Karlem Aigingerem z rakouského Institutu 

ekonomického výzkumu (WIFO), ukazuje na převahu USA a nižší konkurenceschopnost EU. 

Dochází ale k závěru, že pro převahu USA není jisté, zda přetrvá i v dalším desetiletí. Ve 

prospěch USA svědčí vyšší úroveň výzkumu a vzdělávání v USA, bohatství země, flexibilita 

trhu práce, naopak pro evropské dohnání Spojených států hovoří nižší rozpočtové deficity 

členských zemí EU, vysoká kvalita evropských výrobků, společná měna redukující transakční 
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náklady, nízký deficit běžného účtu a nižší náklady na bezpečnost. Celkové hodnocení 

vyznívá tak, že se celkový rozdíl mezi USA a EU bude zmenšovat.  

 Výzkum prováděný společností Ernst & Young v roce 2007 překvapivě ukazoval, že 

pro rozhodovatele o umístění zahraničních investic je sice stále přitažlivější Čína, ale na 

prvním místě se objevila západní Evropa. Za ní následuje Čína, střední a východní Evropa a 

až pak Severní Amerika (USA a Kanada). [2]  

 

Nejednoznačnost výsledků porovnání 

 

 Pravdivost výroku, že Evropská unie je v porovnání se Spojenými státy méně 

konkurenceschopná je velmi podmíněná. Závisí na přesné definici pojmu 

konkurenceschopnost. Definic je ovšem větší množství a nedá se doporučit jen a pouze jediná 

správná. Pokud konkurenceschopnost podmíníme tempem ekonomického růstu, úrovní 

hrubého domácího produktu na obyvatele či produktivitou práce, jsou ve vedení Spojené 

státy.  

 V rámci hodnocení jsou porovnávány stovky indikátorů pro více než sto zemí, ve 

kterých panují rozdílné podmínky a ty nelze sjednotit. Dochází tak ke přím o správnosti 

závěrů, jak je která země konkurenceschopná, vychází-li hodnocení z rozdílných základů.  

 Každoroční „Zprávy o globální konkurenceschopnosti“ vydávané Světovým 

ekonomickým fórem, či „Světové ročenky konkurenceschopnosti“ vydávané Mezinárodním 

ústavem pro rozvoj managementu a celá řada dalších publikací týkajících se 

konkurenceschopnosti, hodnotí národní státy z pohledu a zájmů podnikatelské sféry. Neberou 

tedy příliš ohledy na životní podmínky obyvatel v daných zemích. [2]  

 

Při porovnání konkurenceschopnosti EU a USA lze ještě před vypuknutím světové krize 

vyvodit tyto závěry [2]:  

1) Po rozšíření Evropské unie v roce 2004 je trh EU výrazně větší než trh USA, větší je 

tedy i celkový hrubý domácí produkt EU. 

2) USA mají v porovnání s EU labilnější prostředí – mají v horším stavu veřejné finance, 

nižší míru úspor, vyšší míru inflace a vysoký deficit běžného účtu, který ohrožuje 

americkou konkurenceschopnost a nepřímo i ekonomiku globální. Toto bylo dokázáno 

samotným vznikem Světové finanční krize. 
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3) USA mají výrazně nižší kvalitu veřejných institucí spojenou s nízkou mírou 

transparentnosti a efektivnosti a vzájemným propojením mezi státními úředníky a 

silnými lobbyistickými skupinami.  

4) Dále je slabou stránkou Spojených států nižší podíl zdravé a vzdělané pracovní síly, 

která je spojena s úrovní zdravotnictví a vzdělání. USA sice vydávají na zdravotnictví 

vyšší částku, ale výsledky tomuto neodpovídají. EU dosahuje lepších výsledků u 

zdravotního stavu svého obyvatelstva od narození až do konce života při nižších 

výdajích a při celkovém pokrytí všech obyvatel zdravotní péčí. Také primární vzdělání 

v Evropské unii je považováno za kvalitnější.  

5) Konkurenceschopnost USA je silnější především díky efektivnosti trhu. Ovšem 

většina hodnocení této oblasti jsou založena na nestatistických datech, která jsou do 

určité míry ovlivnitelná. [2]    

 Lisabonská strategie představovala střednědobý plán činností všech 27 členských států 

Evropské unie. Cíle a úkoly vytyčené Lisabonskou strategií představují do značné míry posun 

od paradigmatu sociálně tržní ekonomiky, tak vlastního Evropě, k paradigmatu ekonomiky 

podobné Spojeným státům. Je to viditelné především z bližší konkretizace cílů uvedených 

v Integrované směrnici pro růst a zaměstnanost (viz 3.3.2) a z národních programů reforem.  

 

Základní metodologický problém  

 Zpracovateli konkurenceschopnosti zemí jsou mezinárodní organizace otevřeně či 

skrytě hájící zájmy podnikové sféry, především zahraničních investorů. Zjednodušující 

předpoklad – co prospěje jednomu podniku prospěje automaticky celé zemi. Toto ovšem není 

pravdivé tvrzení. Hodnotitele, kteří odpovídají na předem stanovené otázky, nezajímají 

ekonomické a sociální zájmy národních států. Investoři pak dále neuvažují nad tím, jaké 

dopady mohou mít důsledky jejich investic. Není tedy překvapením, že se objevuje názor, že 

při hodnocení konkurenceschopnosti zemí dochází k omylu usuzování z části na celek. 

[2]  

 

 V integrované směrnici pro růst a zaměstnanost je, v její části týkající se 

zaměstnanosti, uvedeno doporučení, že snížením mzdových i nemzdových nákladů se docílí 

posílení konkurenceschopnosti. Pokud ale zaměstnavatelé s pomocí Lisabonské strategie a 

národních programů reforem docílí snížení mzdových a nemzdových nákladů, není zde 

záruka, že budou motivováni k zaměstnávání dalších pracovníků a rozšiřování výroby.  
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 Není také dobré předpokládat, že pokud dojde k ekonomickému růstu, bude toto 

doprovázeno rovněž růstem zaměstnanosti. Míra korelace mezi těmito veličinami je volnější, 

než se původně předpokládalo.  

 Lisabonská strategie klade značný důraz na technický rozvoj, který ovšem ve svém 

důsledku substituuje práci pracovníků, ovšem dojde ke zvýšení převážně kvalifikovaných 

pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje. Dojde také k posílení oboru tvorby nových 

znalostí, které přispějí k rozvoji nových moderních výrobků a služeb a k rozvoji 

zaměstnanosti v nich.  

 V Lisabonské strategii se nabízí řešení problematiky nezaměstnanosti také jinými 

prostředky než je snížení mzdových a nemzdových nákladů a to konkrétně posílením 

flexibility a mobility pracovníků na pracovním trhu Evropské unie. Není zde ovšem uvedeno, 

jaké úrovně má být v této oblasti dosaženo.  

 Strategie vychází z existence dvou základních hrozeb, jimiž jsou globalizace a stárnutí 

obyvatelstva. Stárnutí obyvatelstva je bráno jako fenomén, který jistě nastane a lze proti němu 

použít pouze důchodovou reformu s větším podílem individuálního penzijního připojištění. Je 

zde však názor, že se objektivně nejedná o existující problém stárnutí obyvatelstva, že jde 

především o zájem zaměstnavatelů na snížení nemzdových nákladů a dále také o zájem 

soukromých penzijních fondů spravovat úspory na stáří. Jedná se tedy o problém 

lobbyistických skupin. [2] 
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4 Strategie 2020 

 

 Krize znehodnotila dlouhodobé výsledky, kterých se podařilo Evropské unii do jejího 

vzniku dosáhnout. Růst hrubého domácího produktu poklesl v roce 2009 o 4 %, což je od 30. 

let minulého století nejhorší naměřená hodnota. V oblasti průmyslové výroby došlo k poklesu 

o 20 %, což znamená že se dostala na úroveň roku 1998. V oblasti zaměstnanosti došlo také 

k rozsáhlým problémům [17]:  

- počet nezaměstnaných vzrostl na 23 milionů lidí 

- za pouhých 20 měsíců přibylo 7 milionů nezaměstnaných 

- míra nezaměstnanosti za rok 2010 dosáhne hodnoty 10,3 % 

- nezaměstnanost mladých lidí přesáhla jednu pětinu, je tedy vyšší než 21 %. 

 

 Předseda Evropské komise, José Manuel Barroso, prohlásil, že Evropa musí reagovat 

na nastalou situaci, aby nedošlo k dramatickému poklesu. Odhaduje se, že krize snížila 

potenciál růstu Evropské unie o polovinu. Zrychluje se stárnutí populace, odhaduje se, že 

počet osob v produktivním věku se do roku 2020 sníží přibližně o 2 miliony osob a zároveň 

počet osob starších 60 let se zvyšuje dvakrát rychleji, než před rokem 2007.  

 

 Rovněž byly silně zasaženy veřejné finance členských zemí EU. Schodky dosahují 

v průměru 7 % HDP a míra zadlužení přesahuje 80 %. Dá se říci, že roky 2008 a 2009 

zmařily předchozích 20 let konsolidace. Je tedy zapotřebí upravit celkově finanční systém. 

Dále je EU nadále vystavena tlakům se strany celosvětové konkurence. Podíl EU na vývozu 

se v porovnání s Čínou či Indií neustále snižuje.  

 

 Z krize se tedy musí vyvodit patřičné důsledky. Je patrné, že ekonomiky členských 

zemí jsou vzájemně propojené. Až 70 % automobilových součástek z každého auta 

vyrobeného na území EU pochází z jiných členských států. Také z každých 1000 eur, které 

připadají na růst v jednom členském státě, jde prostřednictvím obchodu v rámci EU kolem 

200 eur do jiného členského státu. [17]  
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4.1 Evropa 2020 

 

 „Evropa 2020“ je strategie Evropské unie, jež má mimo jiné za cíl oživit hospodářský 

růst během následujícího desetiletí. Cíle v rámci této nové strategie nejsou natolik ambiciózní 

jako u předchozí Lisabonské strategie, ale otázkou zůstává, zda se je podaří naplnit.  

 

Evropská unie si v rámci této strategie stanovila 5 hlavních cílů: 

1) Zaměstnanost – zvýšit celkovou zaměstnanost na 75 % ve věkové kategorii od 20 do 

64 let 

2) Výzkum, vývoj a inovace – zůstává stejný cíl – investovat do této oblasti 3 % HDP 

zemí Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) 

3) Změna klimatu a energetika: 

- snížit emise skleníkových plynů o 20 % ve srovnání se stavem v roce 1990 

- zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % 

- zvýšit energetickou účinnost o 20 % 

4) Vzdělávání: 

- snížit míru nedokončení studia pod 10 % 

- ve věkové kategorii od 30 do 34 let dosáhnout alespoň 40 % podílu vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva 

5) Chudoba a sociální vyloučení – snížit počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním 

vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení alespoň o 20 

milionů 

 

 Tyto cíle si každý členský stát převede do podoby svých vnitrostátních cílů, aby mohl 

kontrolovat, jak je na tom s jejich plněním oproti ostatním státům. Cíle také nevyžadují 

rozdělení nákladů, protože se jedná o společné cíle, kterých se dosáhne kombinací opatření ze 

strany EU i členských států. Jsou vzájemně propojené a navzájem se také podporují.  

 

- zvýšením vzdělání se také zvyšuje zaměstnanost a snižuje se chudoba 

- větší podíl investic do výzkumu, vývoje a inovací v kombinaci s rozumnějším 

využíváním zdrojů přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových 

pracovních míst 

- investice do ekologických technologií pomáhají zmírňovat klimatické změny a 

vytvářet nové obchodní příležitosti a také nová pracovní místa. [18]   
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4.1.1 Inteligentní růst 

Evropská unie se snaží o zlepšení situace v těchto oblastech: 

- vzdělávání – je zde snaha motivovat občany, aby dobrovolně zvyšovali svou 

kvalifikaci a pravidelně si ji doplňovali 

- výzkum a inovace – vytváření nových produktů a služeb, které generují hospodářský 

růst a nová pracovní místa a pomáhají rovněž řešit sociální otázky 

- digitální společnost – efektivní využívání informační a komunikační technologie 

 

Pokroku v těchto oblastech má být dosaženo splněním těchto cílů [19]:  

1) Zvýšit podíl investic mířících do výzkumu a rozvoje na 3 % HDP, když se tohoto cíle 

nepodařilo dosáhnout v předchozím desetiletí. Dále se mají celkově zlepšit podmínky 

pro výzkum, vývoj a inovace. 

2) Do roku 2020 zvýšit míru zaměstnanosti mužů a žen ve věkové kategorii od 20 do 64 

let na 75 % tím, že se bude podporovat vyšší zaměstnanost žen, mladých i starších lidí, 

lidí s nízkou kvalifikací a také legálních přistěhovalců.  

3) Zvýšit celkovou úroveň zaměstnanosti a to tím, že se sníží míra předčasného ukončení 

školní docházky pod 10 % a zvýší se ve věkové kategorii od 30 do 34 let počet 

absolventů vysokých škol alespoň na 40 % (nebo absolventů srovnatelného stupně 

vzdělání). 

 

 Evropská unie bude inteligentní růst stimulovat prostřednictvím 3 stěžejních iniciativ. 

Jsou jimi „Digitální agenda pro Evropu“, „Unie inovací“ a „Mládež v pohybu“.  

 

1. Digitální agenda pro Evropu – cílem je vytvořit jednotný evropský digitální trh založený 

na rychlém a superrychlém internetu a interoperabilitě aplikací: 

- do roku 2013: širokopásmové připojení pro všechny;  

- do roku 2020: umožnit všem, aby se mohli připojit k rychlejšímu internetu (minimálně 30 

Mbps); 

- do roku 2020: nejméně 50 % evropských domácností by mělo mít připojení k internetu o 

vyšší rychlosti než 100 Mbps. 

 

2. Unie inovací – v jejím rámci by se měla pozornost výzkumu, rozvoje a inovační politiky 

soustředit na hlavní výzvy současného světa, jimiž jsou změny klimatu, energetika, účinné 

využívání zdrojů, zdravotnictví a změny v demografické skladbě obyvatelstva (stárnutí 



39 

obyvatel). Měl by se posílit každý článek inovačního procesu, od základního výzkumu po 

uvedení produktu na trh.  

 

3. Mládež v pohybu – tato iniciativa by měla umožnit studentům a učňům studovat 

v zahraničí, připravit mladé lidi na požadavky pracovního trhu, zlepšit výsledky a zvýšit 

mezinárodní přitažlivost evropských univerzit a zvýšit úroveň všech stupňů vzdělávání a 

odborné přípravy (špičková akademická úroveň, rovné příležitosti).  

 

 Evropa má nižší hospodářský růst než její hlavní světoví konkurenti, což je ve velké 

míře způsobeno rozdíly v produktivitě práce a právě proto potřebuje „inteligentní růst“. 

Rozdíly v produktivitě jsou částečně způsobeny nižšími investicemi do výzkumu, vývoje a 

inovací, nedostatečným využíváním informačních a komunikačních technologií a omezeným 

přístupem k inovacím v méně rozvinutých částech společnosti  

 

 Například evropské firmy se na světovém trhu s informačními a komunikačními 

technologiemi podílí pouze z jedné čtvrtiny. Přitom má tento trh v současnosti hodnotu 2 000 

miliard eur. Vytváření inovací, šíření znalostí a distribuci zboží a služeb ovlivňuje v Evropě 

pomalé zavádění vysokorychlostního internetu. Způsobuje rovněž stále přetrvávající izolaci 

venkovských oblastí. [19] 

 

 V oblasti vzdělávání a odborné přípravy asi 25 % školáků v Evropě má vážné 

problémy se čtením. Situace je taková, že příliš mnoho mladých lidí odchází ze středních 

škol, aniž by získali nějakou kvalifikaci. Také počet mladých lidí, kteří dosáhli úrovně střední 

kvalifikace, je sice poměrně vysoký, ale zaměření této kvalifikace většinou neodpovídá 

potřebám na pracovním trhu. Ve věkové kategorii od 25 do 34 let dosáhla vysokoškolského 

vzdělání méně než jedna třetina Evropanů, pro porovnání ve Spojených státech je tento podíl 

40 % a v Japonsku dokonce více než 50 %. Evropské univerzity se ve světovém žebříčku 

umisťují na nejhorších místech. Pouze dvě se v roce 2010 dostaly mezi dvacítku nelepších 

světových univerzit, jak lze vyčíst z tabulky 4.1 uvedené na další straně.  
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Tab. 4.1 20 nejlépe hodnocených světových univerzit za rok 2010 podle ARWU
13

 

Pořadí Instituce Region Pořadí v regionu Země 

1 Harvard University Amerika 1 USA 

2 University of California, Berkeley Amerika 2 USA 

3 Stanford University Amerika 3 USA 

4 
Massachusetts Institute of Technogy 
(MIT) Amerika 4 USA 

5 University of Cambridge Evropa 1 
Velká 

Británie 

6 California Institute of Technology Amerika 5 USA 

7 Princeton University Amerika 6 USA 

8 Columbia University Amerika 7 USA 

9 University of Chicago Amerika 8 USA 

10 University of Oxford Evropa 2 
Velká 

Británie 

11 Yale University Amerika 9 USA 

12 Cornell University Amerika 10 USA 

13 University of California, Los Angeles Amerika 11 USA 

14 University of California, San Diego Amerika 12 USA 

15 University of Pennsylvania Amerika 13 USA 

16 University of Washington Amerika 14 USA 

17 University of Wisconsin - Madison Amerika 15 USA 

18 The John Hopkins University Amerika 16 USA 

18 University of California, San Francisco Amerika 16 USA 

20 The University of Tokyo Asie/Pacifik 1 Japonsko 

Zdroj: [8], vlastní úprava 

 

 Stárnutí obyvatelstva je také problémem. Evropané se v současnosti dožívají stále 

vyššího věku, ale zároveň mají méně potomků. Proto stále nižší počet ekonomicky aktivního 

obyvatelstva musí podporovat stále větší počet obyvatel v důchodovém věku a finančně 

přispívat do systému sociální péče. Počet lidí starších šedesáti let v současnosti roste dvakrát 

větším tempem než před rokem 2007. To představuje přibližně o 2 miliony lidí ročně více, 

původně byl počet starších lidí ve výši jednoho milionu. Ekonomika založená na znalostech, 

která přinese více pracovních příležitostí umožní lidem, aby déle pracovali. Tím se sníží zátěž 

na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. [19]  

 

4.1.2 Udržitelný růst  

 

 Udržitelný růst – konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomika, méně náročná na 

zdroje. Udržitelný růst znamená vytvořit takovou konkurenceschopnější nízkouhlíkovou 

ekonomiku, která rozumným a udržitelný způsobem využívá všechny dostupné zdroje. Mělo 

                                                
13 ARWU – Academic Ranking of World Universities – akademický žebříček světových univerzit.  
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by docházet k ochraně životního prostředí, snížení objemu emisí a zabránění úbytku 

biologické rozmanitosti. [21]  

 Evropa by měla využít svého náskoku, který má ve vývoji nových ekologických 

technologií a výrobních postupů. Měly by se zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě 

elektrické energie, využívat celoevropské sítě, a dodat tak podnikům v Evropské unii další 

konkurenční výhodu, zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a středních 

podniků a také umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací mohli co 

nejlépe rozhodnout.  

 

Cíle v oblasti udržitelnosti růstu jsou [21]: 

1) Snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990. 

Tento cíl lze zvýšit až na 30 %, pokud se v rámci celosvětové dohody zaváží i další 

rozvinuté země učinit totéž a pokud se v rámci svých možností na tomto cíli budou 

podílet i země rozvojové. 

2) Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v celkové energetické spotřebě na 20 %. 

3) Dosáhnout zvýšení energetické účinnosti o 20 %.  

 

Tyto cíle mají být naplněny s pomocí dvou stěžejních iniciativ. Jsou jimi „Evropa méně 

náročná na zdroje“ a „Průmyslová politika pro éru globalizace“.   

 

1. Evropa méně náročná na zdroje – Aby došlo k přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, 

která využívá zdroje účinnějším způsobem, musí dojít k ukončení závislosti ekonomického 

růstu na zdrojích a energii. K tomu je potřeba snížit emise CO2, prosazovat větší spolehlivost 

energetických dodávek a snížit intenzitu využívání a spotřeby zdrojů.  

 

2. Průmyslová politika pro éru globalizace – EU potřebuje  průmyslovou politiku, která 

podporuje podniky (především malé) a pomáhá jim prosperovat v podmínkách současné 

globalizace, čelit hospodářské krizi a uskutečnit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Proto 

tato politika musí podporovat podnikání, a zvyšovat tím aktivitu a konkurenceschopnost 

evropských podniků. Musí také počítat se všemi složkami hodnotového řetězce, který stále 

více nabývá mezinárodního charakteru, od nákupu surovin po služby pro konečného 

zákazníka.  
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 Takovou politiku lze vytvořit pouze v úzké spolupráci s podniky, odborovými 

organizacemi, vysokými školami, nevládními organizacemi a spotřebitelskými 

organizacemi.  

 

 Jedním z důvodů, proč Evropa potřebuje udržitelný růst je její přílišná závislost na 

fosilních palivech (ropa, zemní plyn, uhlí). Je to nevýhodné, protože spotřebitelé a podniky 

jsou vystaveni tvrdým a ničivým cenovým šokům, je ohrožena naše ekonomická bezpečnost a 

fosilní paliva se podílí na změně klimatu.  

  

 Evropa si musí udržet náskok, který má v oblasti ekologických šetření, a zejména si 

dát pozor na zvyšující se konkurenceschopnost Číny a Severní Ameriky v této oblasti. Pokud 

se Evropské unii podaří splnit své cíle v oblasti energetiky, mohla by do roku 2020 snížit 

dovoz ropy a zemního plynu o 60 miliard eur, což by se pozitivně odrazilo nejen na 

spolehlivosti energetických dodávek, ale i na evropském hospodářství jako celku.  Jestliže 

dojde k pokroku v integraci evropského energetického trhu, může se růst HDP zvýšit o 0,6 % 

až 0,8 %. Pokud bude z obnovitelných zdrojů pocházet 20 % energetické spotřeby, může 

v Unii dojít k vytvoření více než 600 000 nových pracovních míst. Dalších 400 000 pak může 

vzniknout, pokud se podaří zvýšit energetickou účinnost o 20 %. Závazky týkající se 

snižování emisí je třeba plnit takovým způsobem, aby docházelo k maximalizaci přínosu 

s minimálními náklady. [21]  

 

4.1.3 Růst podporující začlenění 

 

 Růst podporující začlenění - ekonomika s vysokou zaměstnaností přinášející 

hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Pod pojmem růst podporující začlenění se 

představuje zvýšení míry zaměstnanosti v EU tak, aby byl vytvářen větší počet kvalitních 

pracovních míst, zejména pro ženy a mladé a starší lidi; pomoc lidem všech věkových 

kategorií, aby počítali s budoucími změnami a připravili se na ně investicemi do vzdělání a 

získání odborné kvalifikace; modernizace pracovních trhů a systémů sociálního zabezpečení; 

dbát na to, aby z hospodářského růstu měli prospěch všichni [20].  
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V oblasti růstu má Evropská unie stanovené tyto cíle [20]: 

1) Zvýšit míru zaměstnanosti mužů a žen ve věkové kategorii od 20 do 64 let na 75 % do 

roku 2020. Toho má být dosaženo podporou vyšší zaměstnanosti žen, mladých i 

starších lidí, lidí s nízkou kvalifikací a legálních přistěhovalců.  

2) Zvýšit úroveň vzdělanosti především snížením míry předčasného ukončení školní 

docházky pod 10 % a zvýšením počtu absolventů vysokých škol ve věkové kategorii 

od 30 do 34 let alespoň na 40 %.  

3) Snížit počet lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji 

chudoby a hrozí jim sociální vyloučení alespoň o 20 milionů.  

 

 Těchto cílů má být dosaženo prostřednictvím 2 stěžejních iniciativ a to „Programu 

pro nové dovednosti a pracovní místa“ a „Evropské platformy pro boj proti chudobě“.  

 

1. Program pro nové dovednosti a pracovní místa – je rozdělen na dvě části zaměřené na 

jednotlivce a na společnost. Jednotlivcům pomáhá získat nové dovednosti, přizpůsobit se 

novým podmínkám na pracovním trhu a úspěšně se překvalifikovat na práci v jiném oboru. 

Společnosti pomáhá tím, že modernizuje pracovní trhy, aby se zvýšila míra zaměstnanosti, 

snížila celková nezaměstnanost, zvýšila produktivita práce a zajistila se udržitelnost 

sociálních systémů.  

 

2. Evropská platforma pro boj proti chudobě – zajišťuje hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost. Garantuje dodržování základních práv osob, které žijí v chudobě a sociálním 

vyloučení, a nabízí jim důstojný život a aktivní účast na dění ve společnosti. Získává také 

finanční prostředky, které pomáhají lidem integrovat se do místní komunity, získat odbornou 

kvalifikaci, najít si práci a získat nárok na sociální dávky.  

 

Důvody vzniku „růstu podporujícího začlenění“ 

 V oblasti zaměstnanosti dochází ke snižování velikosti pracovní síly. Obzvláště nízká 

míra zaměstnanosti je u žen (63 % oproti 76 % u mužů ve věku od 20 do 64 let) a u starších 

lidí ve věku od 55 do 64 let (46 % oproti 62 % v USA a v Japonsku). Evropané také pracují 

méně hodin: o 10 % méně než obyvatelé Spojených států a Japonska. Krize také přinesla 

vysokou míru nezaměstnanosti u mladé generace (více než 21 %), díky které je nyní daleko 

menší nabídka pracovního uplatnění.  
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 V oblasti znalostí a dovedností je v EU přibližně 80 milionů lidí, kteří mají velice 

nízkou kvalifikaci nebo nemají vůbec žádnou, využívají tak mnohem méně nabídku 

celoživotního vzdělávání. Do roku 2020 by mělo být vytvořeno 16 milionů nových 

pracovních míst vyžadujících vysoký stupeň kvalifikace a naopak do té doby se poptávka po 

málo kvalifikované pracovní síle sníží (asi o 12 milionů pracovních míst). Proto získávání a 

prohlubování nových dovedností bude čím dál důležitější. [20] 

  

4.2 The Global Competitiveness Report 2010/2011 

 

 Tato Zpráva o globální konkurenceschopnosti (viz 2.1.2) je vydána v době nejistoty 

ve světové ekonomice. Je v ní zaznamenána situace ze 139ti ekonomik – proto je také 

považována za nejrozsáhlejší zprávu svého druhu. Umístění jednotlivých zemí (ekonomik) 

v žebříčku je určeno s pomocí více než 100 indikátorů. 

 

Skládá se ze dvou hlavních částí: 

- měření konkurenceschopnosti – zabývá se indexem konkurenceschopnosti a 

průzkumem vedoucích pracovníků (viz 4.2.1 a 4.2.2) 

- prezentace dat – obsahuje profily jednotlivých zemí a tabulky (viz 4.2.3 a 4.2.4) 

 

4.2.1 Index globální konkurenceschopnosti 2010-2011: Ohlédnutí se za světovou 

hospodářskou krizí 

 Zpráva byla vydána v době, kdy je světová ekonomika stále vystavena nejistotě 

budoucího vývoje. Růst je podporován finančními injekcemi ve velkém množství zemí, ve 

kterých se jejich vlády snaží pomáhat vyrovnat se s nejhorší globální recesí posledních 

desetiletí. Zatímco se ekonomiky vyvíjejí různými tempy, je zde stále riziko „double dip
14

“ 

v některých zemích. Zatímco rozvojové země se, z větší části, navrátily ke zdravému růstu, 

rozvinuté ekonomiky stále čelí pokračujícím obtížím jakými jsou přetrvávající 

nezaměstnanost, nízká poptávka, rostoucí dluh a potíže s reformami v oblasti financí a 

pracovních trhů. Mezinárodní měnový fond předpovídá růst 6,25 % pro rozvojové země 

v porovnání s 2,25 % pro rozvinuté země za rok 2010.  

                                                
14 Jedná se o „dvojité w“ – po překonání určité krize, kdy došlo k výraznému hospodářskému poklesu, dojde 

k růstu HDP, který ale opět po jednom či dvou čtvrtletích „spadne dolů“ a až po určitém čase opět dojde k růstu. 

Křivka v grafu tvoří tedy w. [25] 
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 Od roku 2005 měří Světové ekonomické fórum konkurenceschopnost s pomocí Indexu 

globální konkurenceschopnosti (GCI), podle níž je úplným indexem vhodným k měření 

národní konkurenceschopnosti, který zachycuje mikroekonomické a makroekonomické 

základy národní konkurenceschopnosti.  

 Více konkurenceschopné ekonomiky mají větší šanci poskytovat svým obyvatelům 

větší příjem. Stupeň produktivity také určuje míru návratnosti získaných investic (fyzické, 

lidské a technologické) v ekonomice. Jelikož míry návratnosti jsou základy růstu měr 

ekonomiky, více konkurenceschopná ekonomika bude růst rychleji v středně a dlouhodobém 

horizontu. 

 Koncept konkurenceschopnosti zahrnuje statické a dynamické části: přestože 

produktivita země jasně vymezuje její schopnost udržet si vysoký stupeň příjmu, je také 

jednou z hlavních faktorů návratnosti investic, který je klíčovým faktorem vysvětlujícím 

růstový potenciál ekonomik. [33] 

 

Tab. 4.2 Index globální konkurenceschopnosti 2010 – 2011 u vybraných zemí  

Země Umístění Bodování 

Švýcarsko 1 5,63 

Švédsko 2 5,56 

Singapur 3 5,48 

Spojené státy 4 5,43 

Německo 5 5,39 

Japonsko 6 5,37 

Finsko 7 5,37 

Nizozemí 8 5,33 

Dánsko 9 5,32 

Kanada 10 5,3 

Čína 27 4,84 

Česká republika 36 4,57 

Slovensko 60 4,25 

   Zdroj: [33], vlastní úprava 

 

12 pilířů konkurenceschopnosti  [33]:    

Je zde mnoho faktorů řídících produktivitu a konkurenceschopnost.  

 1) Instituce – institucionální prostředí je ovlivněno právním a administrativním 

rámcem, ve kterém se vzájemně ovlivňují jednotlivci, firmy a vláda za účelem vytvoření 

příjmu a prosperity v ekonomice. Důležitost zdravého a spravedlivého institucionálního 

prostředí se ještě zdůraznila během ekonomické krize s rostoucím přímým vlivem států 

v ekonomikách jednotlivých zemí.  
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 Kvalita institucí silně ovlivňuje konkurenceschopnost a růst. Ovlivňuje investiční 

rozhodnutí a organizaci výroby a hraje klíčovou roli v možnostech, kterými společnost 

rozděluje zisky a nese náklady vývojových strategií a politik. Například vlastníci půdy, 

majitelé akcií nebo duševního vlastnictví nejsou ochotni investovat do pokroku a zvyšování 

hodnoty jejich majetku, pokud jejich vlastnická práva nejsou dostatečně chráněna.  

 Dále samotné chování institucí vůči trhům, svobodě a efektivnosti je také velice 

důležité: přehnaná byrokracie, přeregulovanost, korupce, nepoctivost při plnění veřejných 

kontraktů, nedostatek transparentnosti a důvěryhodnosti a politická závislost na soudním 

systému významně ovlivňují ekonomické náklady k vytváření obchodu a zpomalují proces 

ekonomického rozvoje.  

 

 2) Infrastruktura – rozsáhlá a dobře fungující infrastruktura je důležitá pro 

zajišťování efektivního fungování ekonomiky. Je důležitým faktorem určujícím umístění 

ekonomické aktivity a umístění těch druhů aktivit nebo sektorů, které se mohou rozvinout 

v dané ekonomice. Dobře vyvinutá infrastruktura snižuje efekt vzdálenosti mezi regiony, 

integruje národní trhy a spojuje je s nízko nákladovými trhy v jiných zemích a regionech. 

 

 3) Makroekonomické prostředí – stabilita makroekonomického prostředí je důležitá 

pro obchod a tudíž je důležitá pro celkovou konkurenceschopnost země. I když je pravda, že 

makroekonomická stabilita samotná nemůže zvýšit produktivitu země, její opak poškozuje 

ekonomiku. Vláda nemůže poskytovat své služby efektivně, pokud musí splácet vysoké úroky 

z předchozích dluhů. Přetrvávající fiskální deficity omezují schopnost budoucí vlády reagovat 

na obchodní cykly. Firmy nemohou efektivně podnikat, pokud je vysoká míra inflace. 

Ekonomika tedy nemůže udržitelně růst, pokud není makroekonomické prostředí stabilní.  

 

 4) Zdraví a základní vzdělání – Zdravá pracovní síla je důležitá pro 

konkurenceschopnost a produktivitu dané země. Pracovníci, kteří mají zdravotní potíže, 

nemohou pracovat na svém potenciálu a budou méně produktivní. Slabé zdraví vede k růstu 

nákladů v podnikání, protože nemocní zaměstnanci jsou často nepřítomni nebo pracují méně 

efektivně. Proto je i kvůli morálním zásadám důležité investovat do poskytování 

zdravotnických služeb. 

 Kromě zdraví se tento pilíř zabývá také množstvím a kvalitou základního vzdělávání 

poskytovaného obyvatelům, což je v dnešní době stále důležitější. Základní vzdělání zvyšuje 

efektivitu každého pracovníka.  
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 5) Vyšší vzdělání – je důležité pro ekonomiky, které chtějí pozvednout hodnotu 

jednoduchých výrobních procesů a produktů. Dnešní globalizovaná ekonomika požaduje, aby 

země vytvářely vzdělané pracovníky, kteří budou schopni se rychle přizpůsobit na změnu 

svého prostředí. Tento pilíř měří počet přijatých uchazečů do sekundárního a terciárního 

vzdělávání a také kvalitu tohoto vzdělávání.     

 

 6) Efektivita trhu zboží – Země s efektivním trhem zboží produkují správný „mix“ 

zboží a služeb, které odpovídají podmínkám na trhu nabídky a poptávky. Zdravá konkurence 

na trhu, domácím i zahraničním, podporuje tržní efektivitu a tím také produktivitu obchodu. 

Nejlepší možné prostředí pro směnu zboží vyžaduje minimum překážek bránících obchodní 

aktivitě ze strany vlády. Například konkurenceschopnost je brzděna vysokými daněmi a 

restriktivními a diskriminačními pravidly na přímé zahraniční investice – omezování 

zahraničního vlastnictví. Efektivita trhu je také závislá na poptávce, preferencích zákazníka a 

nakupujícího. Z kulturních a historických důvodů mají zákazníci v některých zemích vyšší 

požadavky než v jiných. Toto může vytvořit konkurenční výhodu, protože to nutí firmy 

k tomu, aby byly více inovativní a orientované na zákazníka. 

 

 7) Efektivita trhu práce – efektivita a flexibilita trhu práce zajišťuje, že pracovníci 

jsou umístěni na místě, kde se mohou nejvíce uplatnit a to nejvíce prospívá ekonomice. 

Pracovní trhy musí být dostatečně flexibilní, aby mohly přesouvat pracovníky z jedné 

ekonomické aktivity do další rychle a s nízkými náklady a umožnit změny mezd aniž by došlo 

k sociálním problémům.  

 

 8) Vývoj finančního trhu – Nedávná finanční krize zdůraznila významnou roli 

zdravého a funkčního finančního sektoru pro ekonomické aktivity. Efektivní finanční sektor 

alokuje zdroje uložené obyvateli státu a zdroje vstupující do ekonomiky ze zahraničí. Převádí 

zdroje na projekty s nejvyššími očekávanými mírami návratnosti než na projekty politické.  

 

 9) Technologická připravenost – V dnešním globalizovaném světě se technologie 

stala základem pro firmy, aby mohly konkurovat a prosperovat. Tento pilíř měří rychlost, 

s kterou ekonomika přijímá existující technologie, aby zlepšila produktivitu svého průmyslu, 

působení na informační a komunikační technologie v denním životě.  
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 10) Velikost trhu – velké trhy nabízejí firmám větší možnosti. Trhy přístupné firmám 

jsou tradičně ohraničeny hranicemi států. V době globalizace však mezinárodní trhy nahradily 

domácí trhy, zejména v malých zemích. Je dokázáno, že rozšíření otevřenosti trhů má 

pozitivní dopad na růst.  

 

 11) Sofistikace
15

 obchodu – napomáhá efektivnosti ve výrobě zboží a služeb. To vede 

ke zvýšení produktivity a tedy i ke zvyšování národní konkurenceschopnosti. Sofistikace 

obchodu se týká kvality obchodních sítí v ekonomice a kvality operací a strategií jednotlivých 

firem. Toto je významné především pro země na vyšším stupni rozvoje, které již spotřebovaly 

možnosti navýšení produktivity pomocí základních zdrojů. Kvalita obchodních sítí a 

podpůrného průmyslu jednotlivých zemí, měřená množstvím a kvalitou místních dodavatelů a 

stupněm jejich vzájemného ovlivňování se, je důležitá z řady důvodů. Pokud firmy a 

dodavatelé jsou v jednom sektoru propojeni do klastrů, je ovlivněna efektivita, vytváří se lepší 

podmínky pro inovace a pro firmy je sníženo množství bariér vstupu. 

 

 12) Inovace – posledním pilířem konkurenceschopnosti je technologická inovace. I 

když značný přínos může být dosažen zkvalitňováním institucí, budováním infrastruktury, 

snižováním makroekonomické nestability nebo zvyšováním lidského kapitálu, u všech těchto 

faktorů se postupně přínosy snižují. To samé platí pro efektivitu práce, financí a trhu zboží. 

V dlouhodobém horizontu lze zvyšovat životní standard pouze s pomocí technologických 

inovací.  

 I když méně rozvinuté země mohou stále zvyšovat svou produktivitu přijímáním 

současných technologií nebo s pokroky v jiných oblastech, pro země, které dosáhly stádia 

rozvoje inovací, je tento způsob nadále nedostačující pro zvyšování produktivity. Vyžaduje to  

prostředí, které podporuje inovační aktivity podporované veřejným i soukromým sektorem. 

Znamená to tedy dostatečný přísun investic do výzkumu a vývoje, především ze strany 

soukromého sektoru, přítomnost špičkových výzkumných institucí, rozsáhlou spolupráci mezi 

univerzitami a podniky a ochranu duševního vlastnictví. Vzhledem k současné ekonomické 

nestabilitě by se mělo zabránit snižování výdajů do výzkumu a vývoje ze strany soukromé i 

veřejné, což podpoří udržitelný růst  budoucnu. 

 

                                                
15Pronikání vědeckých, zejména matematických a výpočetních postupů do teorie, metodologie i technologických 

procesů jiných vědeckých i praktických oborů. Výrazně snižuje jejich srozumitelnost a zvyšuje nároky na 

kvalifikaci a specializaci. [7] 
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 Přestože jsou ve zprávě výsledky rozděleny zvlášť do dvanácti pilířů, je důležité mít 

na paměti, že nejsou vzájemně nezávislé. Navzájem se podporují a slabina v jedné oblasti 

často negativně ovlivňuje ostatní. Například inovace (pilíř 12) by se těžko podporovaly bez 

dobře vzdělané pracovní síly (pilíř 4 a 5), která je schopná přizpůsobit se novým technologiím 

(pilíř 9) a bez vhodného financování (pilíř 8) na výzkum a vývoj nebo bez efektivního trhu 

zboží by nebylo možné přenést inovace na trh (pilíř 6).         

 

Stupně vývoje a vážený index 

 Zatímco výše uvedené pilíře platí do určité míry pro všechny ekonomiky, je jasné, že 

je ovlivňují různými měrami: nejlepší možnost jak zvýšit konkurenceschopnost Somálska 

nebude stejná jako u Francie, protože Somálsko a Francie se ocitají na různých stupních 

vývoje. Zatímco se země postupně vyvíjejí, mzdy mají tendenci růst a v souvislosti 

s udržením vyššího příjmu se musí zvyšovat i produktivita práce.  

 V souvislosti se známou ekonomickou teorií o stádiích vývoje, GCI shledává, že 

v prvním stádiu je ekonomika poháněna výrobními faktory a země bojují především 

s nekvalifikovanou pracovní silou a přírodními zdroji. Podniky soupeří na základě ceny a 

prodávají základní výrobky nebo zboží, se svou nízkou produktivitou odraženou v nízkých 

mzdách. Udržování konkurenceschopnosti v tomto stadiu vývoje je zaměřeno především na 

dobře fungující veřejné a soukromé instituce (pilíř 1), rozvinutou infrastrukturu (pilíř 2), 

stabilní makroekonomické prostředí (pilíř 3), a zdravou pracovní sílu, která obdržela alespoň 

základní vzdělání (pilíř 4).  

 

 Země, která se stane více konkurenceschopnou, u níž vzroste produktivita práce 

společně s postupujícím rozvojem přejde do dalšího stadia, se stane ekonomikou poháněnou 

efektivitou. V tomto stadiu musí začít rozvíjet více efektivní výrobní procesy a zvýšit kvalitu 

produktu, protože se zvýšily mzdy a ty nemohou navýšit ceny. V tomto stadiu se 

konkurenceschopnost zvyšuje prostřednictvím vyššího vzdělání (pilíř 5), efektivnějšího trhu 

zboží (pilíř 6), dobře fungujícími trhy práce (pilíř 7), rozvinutými finančními trhy (pilíř 8), 

schopností využít dostupné technologie (pilíř 9) a velkých domácích a zahraničních trhů (pilíř 

10).  

 

 U zemí, které se dostanou do stádia ekonomiky poháněné inovacemi, dojde 

k vysokému nárůstu mezd a životní úrovně, a firmy budou schopny přežít pouze pokud jsou 

schopny konkurovat s novými a jedinečnými výrobky. Na tomto stupni musí firmy 
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konkurovat výrobou nových výrobků s použitím nejvíce sofistikovaných výrobních procesů 

(pilíř 11) a s pomocí inovací (pilíř 12).  

 

Obr. 4.1 12 pilířů konkurenceschopnosti 

 

Zdroj: [33],vlastní úprava 

 

 GCI bere ohled na tyto stádia vývoje a přiřazuje větší váhu těm pilířům, které jsou pro 

danou ekonomiku více relevantní. Proto jsou tyto pilíře rozděleny do tří subindexů, každý 

s z nich je důležitý pro určitý stupeň vývoje. Subindex základních požadavků zahrnuje pilíře 

vhodné pro země poháněné faktory. Subindex posilování efektivity se skládá z pilířů 

přiřazených zemím pohaněným efektivitou a subindex inovačních a sofistikačních faktorů 

zahrnuje pilíře pro země poháněné inovacemi.  

 

 Na další stránce je uvedena tabulka 4.3, která zařazuje měřené ekonomiky ze Zprávy o 

globální konkurenceschopnosti pod jednotlivé ekonomiky viz tabulka 4.1. To znamená, že 

stupeň 1 představuje ekonomiky poháněné výrobními faktory, mezi které se řadí především 

rozvojové země Afriky. Přechod mezi 1. a 2. stupněm představují země, které již nespadají 

pod ekonomiky poháněné faktory, ale stále ještě nemají všechny znaky ekonomiky poháněné 

efektivitou, která je označena třetím sloupcem, tedy stupněm 2. V přechodu mezi 2. a 3. 

stupněm  jsou zařazeny již vyspělé země, ale stále ještě nesplňují všechny znaky pro to, aby 
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byly označeny za ekonomiky poháněné inovacemi, které reprezentuje poslední sloupec, tedy 

stupeň 3.  

 

Tab. 4.3 Seznam zemí/ekonomik a jejich stupeň vývoje  

Stupeň 1 Přechod mezi 1  a 2 Stupeň 2 
Přechod mezi 2 a 

3 Stupeň 3 

Bangladéš Alžírsko Albánie Bahrajn Austrálie 

Benin Angola Argentina Barbados Rakousko 

Bolívie Arménie 
Bosna a 
Hercegovina Chile Belgie 

Horní Volta Azerbajdžán Brazílie Chorvatsko Kanada 

Burundi Botswana Bulharsko Estonsko Kypr 

Kambodža Brunei Darussalam Kapverdské ostrovy Maďarsko Česká republika 

Kamerun Egypt Čína Lotyšsko Dánsko 

Čad Gruzie Kolumbie Litva Finsko 

Côte d’Ivoire Guatemala Kostarika Oman Francie 

Etiopie Guyana Dominikánská rep. Polsko Německo 

Gambie Indonésie Ekvádor Puerto Rico Řecko 

Ghana Írán El Salvádor Slovensko Hong Kong 

Honduras Jamaika Jordán Tchajwan Island 

Indie Kazachstán Libanon Trinidad a Tobago Irsko 

Keňa Kuvajt Makedonie Uruguay Izrael 

Kyrgyzstán Libye Malajsie   Itálie 

Lesotho Maroko Mauricius   Japonsko 

Madagaskar Paraguay Mexiko   Korejská republika 

Malawi Katar Černá Hora   Lucemburg 

Mali Saudská Arábie Namibie   Malta 

Mauricius Srí Lanka Panama   Nizozemí 

Moldávie Swazilsko Peru   Nový Zéland 

Mongolsko Sýrie Rumunsko   Norsko 

Mozambik Ukrajina Rusko   Portugalsko 

Nepál Venezuela Srbsko   Singapur 

Nikaragua   Jižní Afrika   Slovinsko 

Nigérie   Thajsko   Španělsko 

Pákistán   Tunis   Švédsko 

Filipíny   Turecko   Švýcarsko 

Rwanda       
Spojené Arabské 
emiráty 

Senegal       Velká Británie 

Tádžikistán       
Spojené státy 
americké 

Tanzánie         

Timor-Leste         

Uganda         

Vietnam         

Zambie         

Zimbabwe         

Zdroj: [33],vlastní úprava 
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 Z předchozí tabulky lze vyčíst, že většina zemí EU spadá pod ekonomiky poháněné 

inovacemi nebo se již k této ekonomice blíží. Výjimku tvoří pouze Bulharsko a Rumunsko, 

které jsou stále řazeny mezi ekonomiky poháněné efektivitou. Tyto země přistoupily do 

Evropské unie jako poslední a nejsou zařazeny do třetího stupně především z toho důvodu, že 

zde zatím nedošlo k vyššímu nárůstu mezd a životní úrovně tamních obyvatel. Nejsou zde 

také dostatečně podporovány a využívány inovace, přesto se v budoucích letech očekává 

pozitivní vývoj.  

 Za povšimnutí stojí zařazení Číny či Ruska, které jsou zařazeny na stejnou úroveň jako 

zmíněné Bulharsko a Rumunsko. Je to způsobeno především tím, že tyto země již mají 

rozvinutou infrastrukturu, poměrně stabilní makroekonomické prostředí, a především u Číny 

početnou zdravou pracovní sílu, ale nemají dostatečně rozšířené vyšší vzdělání a dobře 

fungujícími trhy práce, které by efektivně využívaly většinu dostupné pracovní síly. Nejsou 

převážně schopny dostatečně využít dostupné technologie.  

 Do třetího stupně se řadí, jak již bylo uvedeno, většina zemí Evropské unie, ale také 

Spojené státy americké, Japonsko, Kanada, Hong Kong, Austrálie a jiné ekonomiky, které 

představují výraznou konkurenci pro evropské země. Toto dokazuje, že Evropská unie se 

musí neustále vyrovnávat s touto konkurencí a snažit se povzbudit hospodářský růst, ale ne na 

úkor jejích obyvatel.   

 

4.2.2 Průzkum názorů manažerů: Pohled vedoucích pracovníků do jejich operačního 

prostředí 

 Globální zpráva o konkurenceschopnosti stále zůstává nejuznávanějším měřitelem 

konkurenceschopnosti. Poskytuje obraz rozvoje národních ekonomik a jejich schopnost 

dosáhnout vyššího stupně bohatství a růstu. Pro co nejvěrohodnější vyobrazení čerpá Světové 

ekonomické fórum svá data ze dvou zdrojů: mezinárodní organizace a národní zdroje, a 

průzkum názorů manažerů (Forum´s Executive Opinion Survey). Průzkum je jedinečným 

nástrojem, který v čase zachycuje významné informace, které nejsou dostupné na globální 

úrovni. Nashromážděná data poskytují jedinečný vnitřní zdroj a kvalitativní obraz každé 

národní ekonomiky a obchodního prostředí a zároveň porovnává situaci v ostatních zemích.  

 Světové ekonomické fórum vytváří tento průzkum přes 30 let a ten časem 

podchycoval stále více nutných zdrojů pro vytvoření Indexu globální konkurenceschopnosti 

(GCI) a jiných indexů fóra. Dále také rozšiřuje vzorek, který tento rok rekordně přesáhl 
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15 000 průzkumů ze 139 ekonomik od ledna do května 2010. Z toho se ponechalo 13 067 

průzkumů. To představuje v průměru 98 respondentů na jednu zemi. 

 

4.2.3 Profily zemí/ekonomik 

 

 Tato část Globální zprávy o konkurenceschopnosti představuje dvoustránkový profil 

ke každé ze 139ti hodnocených ekonomik. Na první stránce jsou vždy popsány: 

 

1) klíčové indikátory – data týkající se obyvatelstva převzaté z UNFPA (United Nations 

Population Fund) z publikace Stav světové populace v roce 2009 (State of world population 

2009); hrubý domácí produkt. 

2) Index globální konkurenceschopnosti 

3) Největší překážky bránící obchodu 

 

 A na straně druhé je podrobně do detailu rozebrán samotný Index globální 

konkurenceschopnosti (příklad viz. Příloha).  

 

4.2.4 Konkurenceschopnost zemí EU – GCI v tabulkách 

 V této části jsou poskytnuta data pro všech 139 zemí/ekonomik, tedy jejich pořadí, ve 

13 vybraných sektorech, kterými jsou: 

 

- Základní indikátory 

- I. Instituce 

- II. Infrastruktura 

- III. Makroekonomické prostředí 

- IV. Zdraví a základní vzdělání 

- V. Vyšší vzdělání 

- VI. Efektivita trhu zboží 

 

- VII. Efektivita trhu práce 

- VIII. Vývoj finančního trhu 

- IX. Technologická připravenost 

- X. Velikost trhu 

- XI. Sofistikace obchodu 

- XII. Inovace 

 

 Dvanáct očíslovaných sekcí se shoduje s 12ti pilíři Indexu globální 

konkurenceschopnosti (GCI). Jsou zde indikátory převzaté z Průzkumu názoru manažerů a 

ostatní indikátory.  
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Tab. 4.4 GCI 2010-2011 u členských zemí EU a dalších vybraných ekonomik  

Země GCI 2010-2011 
Hodnocení 

(1-7) GCI 2009-2010 
Hodnocení 

(1-7) 
Stupeň 
vývoje 

Švédsko 2 5,6 4 5,5 3 

Německo 5 5,4 7 5,4 3 

Finsko 7 5,4 6 5,4 3 

Nizozemí 8 5,3 10 5,3 3 

Dánsko 9 5,3 5 5,5 3 

Velká Británie 12 5,3 13 5,2 3 

Francie 15 5,1 16 5,1 3 

Rakousko 18 5,1 17 5,1 3 

Belgie 19 5,1 18 5,1 3 

Lucemburk 20 5 21 5 3 

Irsko 29 4,7 25 4,8 3 

Estonsko 33 4,6 35 4,6 mezi 2 a 3 

Česká republika 36 4,6 31 4,7 3 

Polsko 39 4,5 46 4,3 mezi 2 a 3 

Kypr 40 4,5 34 4,6 3 

Španělsko 42 4,5 33 4,6 3 

Slovinsko 45 4,4 37 4,6 3 

Portugalsko 46 4,4 43 4,4 3 

Litva 47 4,4 53 4,3 mezi 2 a 3 

Itálie 48 4,4 48 4,3 3 

Malta 50 4,3 52 4,3 3 

Maďarsko 52 4,3 58 4,2 mezi 2 a 3 

Slovensko 60 4,2 47 4,3 mezi 2 a 3 

Rumunsko 67 4,2 64 4,1 2 

Lotyšsko 70 4,1 68 4,1 mezi 2 a 3 

Bulharsko 71 4,1 76 4 2 

Řecko 83 4 71 4 3 

EU 27 36,037 4,696 34,741 4,696   

EU 15 36,400 4,707 35,933 4,693   

EU 12 (10+2) 35,583 4,683 33,250 4,700   

USA 4 5,4 2 5,6 3 

Japonsko 6 5,4 8 5,4 3 

Čína 27 4,8 29 4,7 2 

Indie 51 4,3 49 4,3 1 

Rusko 63 4,2 63 4,2 2 

Zdroj: [33], vlastní úprava 

 
 Z tabulky 4.4 je zřejmé, že přistoupení nových členských zemí v roce 2004 a 2007 

oslabilo pozici Evropské unie jako celku. Hodnoty jsou velice rozdílné v jednotlivých státech 

od Švédska, které je umístěno na druhé příčce ve světové konkurenceschopnosti až po Řecko, 

které po krizi kleslo až na 83. místo. Rozptyl představuje více než 80 příček. Z hlediska 

světové konkurenceschopnosti jsou na tom státy Evropské unie poměrně dobře. Jen v nejlepší 

světové dvacítce ze 139 ekonomik se jich umístilo 10 – Švédsko, Německo, Finsko, 

Nizozemí, Dánsko, Velká Británie, Francie, Rakousko, Belgie a Lucemburk, které patří ke 
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„starým“ členským státům.  Dokonce Švédsko předstihlo svým postavením i tolik zmiňované 

Spojené státy, které jsou jinými ekonomikami považovány za vzor v oblasti 

konkurenceschopnosti.  

 Většina členských států Evropské unie je podle tabulky řazena do třetího stupně 

vývoje, tedy do ekonomik poháněných inovacemi. Překvapivé je však umístění Číny, které již 

zabírá poměrně vysokou 27. příčku i přestože je řazena do druhého stupně, tedy mezi 

ekonomiky poháněné efektivitou. Toto dokazuje její obrovský potenciál, který ještě nebyl 

zdaleka vyčerpán. Také Indie, která je umístěna na 51. příčce, tedy v lepší polovině ze 139ti 

států, spadá dokonce pod ekonomiky poháněné výrobními faktory, označené stupněm jedna. 

V jejím případě se dá očekávat ještě dynamičtější růst už jenom proto, že má, stejně jako 

Čína, ohromné množství obyvatel přesahující 1 miliardu, ale její demografický vývoj není 

omezen politikou jednoho dítěte, je zde tedy větší počet mladé a dokonce vzdělanější 

populace.  

 Japonsko, které v minulosti bylo považováno za hrozbu pro samotné Spojené státy a 

které se od devadesátých let stalo obětí stagnace, patří stále mezi nejkonkurenceschopnější 

ekonomiky světa, což dokazuje její umístění na šesté pozici.   

 Z tabulky lze vyčíst fakt, že v oblasti světové konkurenceschopnosti Rusko výrazně 

zaostává, přestože je zařazováno do skupiny ekonomik BRIC, od nichž je očekáván růst 

hospodářského vlivu ve světové ekonomice. 
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  5 Závěr 
 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu průběhu a výsledků Lisabonské strategie, 

která výrazně ovlivnila hospodářské dění v členských zemích Evropské unie v uplynulém 

desetiletí, přestože nedošlo k naplnění jejich hlavních cílů.  

 

 Cílem této práce bylo zhodnotit globální cíl Lisabonské strategie, jímž bylo dosáhnout 

toho, aby se Evropská unie stala do roku 2010 nejkonkurenceschopnějším a 

nejdynamičtějším, na znalostech založeným hospodářským prostorem světa. Prostorem, který 

je s to dosahovat trvalého hospodářského růstu, prostorem s početnějšími a lepšími 

pracovními místy a větší soudržností. Jak bylo uvedeno v současném hodnocení, viz kapitola 

2.3.3, nepodařilo se tento hlavní cíl naplnit. Důvodem byla zejména již z počátku nereálnost 

daného cíle předehnat do deseti let Spojené státy americké v oblasti konkurenceschopnosti.   

 

 V této práci jsem se zaměřila na výše zmíněnou Lisabonskou strategii. Analyzovala 

jsem související pojem konkurenceschopnost a faktory ji ovlivňující, což je předmětem první 

kapitoly, podrobněji jsem zhodnotila naplňování Lisabonské strategie během jednotlivých let, 

což je uvedeno v kapitole následující, a dále jsem se věnovala strategii Evropa 2020 a Zprávě 

o globální konkurenceschopnosti, což je rozebráno v poslední kapitole.  

 

 Konkurenceschopnost je v dnešní době hojně používaným hospodářským pojmem. 

Každý stát se snaží dosahovat v této oblasti co nejlepších výsledků, přesto není stanovena 

jednoznačná definice, kterou by používaly všechny státy. Ani Evropská unie neopomíjí 

problematiku konkurenceschopnosti a věnuje ji náležitou pozornost. V první kapitole jsem se 

zabývala legislativou Evropské unie týkající se konkurenceschopnosti, jejím měřením a nověji 

používaným pojmem klastry. Regionální konkurenceschopnost je, podle definice EU, 

ovlivňována čtyřmi hlavními faktory (viz 2.1) , kterými jsou struktura ekonomických aktivit, 

úroveň inovací, stupeň dostupnosti regionů a úroveň dosažené vzdělanosti pracovních sil. 

V následujících částech diplomové práce je dokázáno, že ne vždy dosahuje Evropská unie 

optimálních hodnot těchto faktorů.  

 Dále jsou v první části podrobněji rozebrány faktory, které ovlivňují i výše zmíněnou 

konkurenceschopnost nejen v evropských zemích. Jsou jimi změny na politické a ekonomické 

mapě světa, které jsou výrazně ovlivněny současným trendem – globalizací. Nejvýraznější 
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globální změnou, kterou zaznamenala světová ekonomika, byl v posledních desetiletích náhlý 

vzestup asijských ekonomik, konkrétně především Číny. Dalším faktorem je rozmístění 

světového obyvatelstva. V tomto bodě potvrzuji již déle známý fakt, evropská populace 

„vymírá“(viz kapitola 2.2.2). Obyvatelstvo přitom představuje v hospodářství hlavní element, 

ať už jako pracovní síla, či jako konečný spotřebitel. Nepříznivý demografický vývoj je tedy 

jednou z příčin ztráty konkurenceschopnosti zemí EU. Navazuji dále problematikou 

energetického průmyslu a s ní související elektrickou energií. Z tabulek 2.2 a 2.3 je patrná 

skutečnost, že Čína dožene EU v množství spotřebované elektřiny, přičemž Spojené státy 

nadále zůstanou největším spotřebitelem, což je dáno konzumním způsobem života tamních 

obyvatel. V druhé kapitole diplomové práce se věnuji také hutnickému průmyslu, ve kterém 

již vede Čína, automobilovému průmyslu, kterému stále dominuje ne s příliš velkým 

náskokem Evropská unie jako celek, textilnímu a oděvnímu průmyslu, kterému opět dominuje 

Čína a Indie, cestovnímu ruchu a dopravě. 

 

 Druhá kapitola je zaměřena na samotný důvod vzniku Lisabonské strategie, na její 

členění do jednotlivých pilířů a na postupné hodnocení v průběhu let. Na základě hodnocení 

vydaného Evropskou komisí v roce 2010 bylo konstatováno, že strategie přinesla řadu 

pozitivních efektů, i když se nepodařilo naplnit hlavní cíle, došlo k pokroku v určitých 

oblastech a k nenaplnění cílů Lisabonské strategie přispěla nejen nyní doznívající 

hospodářská krize (viz 3.3.3). 

 V této kapitole jsem dále věnovala pozornost problematice měření 

konkurenceschopnosti v různých studiích a nejednoznačnosti výsledků porovnání a s tím 

související metodologický problém (viz 3.4). Ty souvisí s tím, že samotných definic 

konkurenceschopnosti je větší množství a nedá se doporučit pouze jediná. Hodnocení jsou 

prováděna na základě stovek indikátorů na desítkách ekonomik, ve kterých neexistují 

srovnatelné podmínky. Navíc jsou tato hodnocení kombinací statistických a nestatistických 

dat, přičemž data nestatistická (měkká) lze ovlivnit. Zpracovatelé problematiky 

konkurenceschopnosti neberou ohledy na potřeby obyvatel jednotlivých ekonomik a zaměřují 

se především na zájmy podnikatelské sféry.   

 

 Ve třetí kapitole jsem analyzovala strukturu strategie Evropa 2020, která navazuje na 

nenaplněnou Lisabonskou strategii a také reaguje na světovou hospodářskou krizi, kdy se 

snaží najít cestu, jak nastartovat v členských zemích Evropské unie hospodářský růst. Zda se 

během následujícího desetiletí podaří naplnit stanovené cíle Evropské unie, které již od 
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počátku nepůsobí tak nereálně, jak působil cíl stát se nejkonkurenceschopnější ekonomikou 

světa, však ukáže až čas.  

 V závěru třetí části jsem rozebírala nejrozsáhlejší studii týkající se 

konkurenceschopnosti zemí, kterou představuje Zpráva o globální konkurenceschopnosti. Tu 

každoročně vydává Světové ekonomické fórum a poslední z roku 2010/2011 zaznamenává 

situaci ve 139ti ekonomikách světa. Z této zprávy vyplývá skutečnost, že většina zemí 

Evropské unie, s výjimkou posledně přistoupivších zemí Bulharska a Rumunska, spadá pod 

ekonomiky poháněné inovacemi, tedy pod ekonomiky nejvíce vyspělé. Deset členských zemí 

Evropské unie se navíc umístilo na prvních dvaceti místech v tomto žebříčku, z čehož vyplývá 

závěr, že v otázce konkurenceschopnosti si především starší členské státy Evropské unie 

nevedou špatně, ale jako celek představuje Unie příliš mnoho rozdílných ekonomik, jejichž 

sladění bude trvat ještě značně dlouhou dobu.  

 

 Hypotéza formulovaná v úvodu této diplomové práce, že se Evropská unie nestala a 

zřejmě se ani v nebližší budoucnosti nestane nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa byla 

potvrzena. Dokázalo to především hodnocení ekonomik ve Zprávě o globální 

konkurenceschopnosti (viz tabulka 4.4). Vývoji konkurenceschopnosti Evropské unie brání 

především nepříznivý demografický vývoj, vysoká nezaměstnanost, nevýrazná politická 

scéna, ztráty v oblastech automobilového, ocelářského a jiného průmyslu způsobené 

vzestupem Číny a další výše uvedené faktory. Pokud nedojde k účinným reformám 

důchodových systémů, nárůstu porodnosti, změně imigrační politiky či snad k poklesu růstu 

asijských ekonomik, nestane se Evropská unie v nejbližší budoucnosti 

nejkonkurenceschopnějším světovým regionem.  
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