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1 Úvod 

Pojem disparity pochází z latinského slova disparitas a znamená nerovnost, různost                       

a rozdílnost. Tato diplomová práce je zaměřená na regionální disparity ve vybraných 

kohezních zemích. Konkrétně se jedná o tři země - Španělsko, Řecko a Portugalsko. Kromě 

společného znaku, kterým je geografické umístění, tyto státy pojí i další přívlastek. Spolu 

s Itálií patří do skupiny problémových zemí, jeţ ohroţují eurozónu, pro kterou se vytvořil 

nový název PIGS. Cílem politiky soudrţnosti je eliminovat hospodářské a sociální rozdíly, 

které existují mezi jednotlivými regiony a v konečném důsledku i mezi členskými státy 

Evropské unie. 

Hlavním cílem diplomové práce je porovnávání a analyzování regionálních disparit mezi 

jednotlivými regiony soudrţnosti vybraných kohezních zemí za pouţití semaforové metody. 

Dílčím cílem diplomové práce, který vede k naplnění hlavního cíle, je teoretické vymezení 

pojmů souvisejících s regionálními disparitami a charakteristika socioekonomického prostředí 

ve Španělsku, Řecku a Portugalsku. K naplnění cíle diplomové práce je vyuţíváno 

deskriptivního přístupu, analýzy a dedukce. 

Hypotézou této diplomové práce je, ţe Španělsko, jakoţto země s nejvyspělejší ekonomikou 

v rámci sledovaných zemí, bude mít ve sledovaném období niţší disparity neţ Řecko                   

a Portugalsko. Další hypotézu, kterou tato práce ověřuje je, ţe regiony soudrţnosti s hlavním 

městem, u indikátoru HDP na obyvatele v PPS, vykazují lepší výsledky neţ ostatní sledované 

regiony dané země. 

Diplomová práce je rozdělná do pěti kapitol. První je úvod. Druhá kapitola práce                         

se soustřeďuje na regionální disparity v teoretické rovině, jejich příčiny, vývoj, typy, 

měřitelnost a také popisuje regionální disparity v teoriích regionálního rozvoje. Další 

podkapitoly teoretického vymezení regionálních disparit se věnuji ekonomické, sociální                

a uzemní soudrţnosti v Evropské unii, ukazatelům regionálních disparit a závěrem kapitoly           

je popsána strategie Evropa 2020. 

Třetí kapitola se jiţ přímo zaměřuje na socioekonomickou analýzu Španělska, Řecka                  

a Portugalska, na jejich obecnou charakteristiku, politický systém, mezinárodní zapojení             

a ekonomickou charakteristiku. Samostatná podkapitola u kaţdého státu je věnována 
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regionální struktuře, nomenklatuře územních statistických jednotek a obecné charakteristice 

NUTS 2 regionů.  

Čtvrtá, analytická část diplomové práce se zabývá analýzou a hodnocením regionálních 

disparit regionů soudrţnosti ve vybraných kohezních zemích, pomocí vybraných indikátorů. 

Konkrétně pomocí ukazatelů HDP na obyvatele v PPS, míry zaměstnanosti, míry 

zaměstnanosti starších pracovníků, hrubých domácích výdajů na výzkum a vývoj, míry 

nezaměstnanosti osob starších 15 let a míry dlouhodobé nezaměstnanosti. Tato kapitola              

je rozdělená do tří dílčích částí. Nejprve je provedena analýza vybraných ukazatelů 

regionálních disparit v regionech NUTS 2 a následně je provedena komparace jednotlivých 

ukazatelů mezi vybranými zeměmi. Jsou zde vytvořeny tabulky s nejlepšími a nejhoršími 

regiony a provedena grafická analýza pomoci pavučinových grafů. V poslední podkapitole           

je nastíněno moţné řešení současného stavu disparit pomoci politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti. 

Závěrečná pátá kapitola shrnuje a hodnotí informace, které byly v průběhu diplomové práce 

nashromáţděny.  

Při tvorbě diplomové práce bylo vyuţito převáţně zahraničních zdrojů v tištěné                           

či elektronické podobě. Pro teoretický základ byly zejména vyuţity jednotlivé dílčí                    

a výroční zprávy výzkumného projektu ,,Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich 

vznik, identifikace a eliminace“, realizovaného v rámci výzkumného programu Ministerstva 

pro místní rozvoj v letech 2007 – 2011, který byl v období 2007 – 2010 realizován                       

na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava. Rovněţ monografie od Kutscherauera a kol. 

,,Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace                 

a hodnocení“, byla pomocná při tvorbě teoretické kapitoly. Analýza a hodnocení regionálních 

disparit vychází z údajů dostupných na webových stránkách Evropského statistického úřadu.  
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2  Teoretická východiska regionálních disparit  

2.1 Pojetí regionálních disparit 

Pojem disparity pochází z latinského slova disparitas a znamená nerovnost, různost, 

rozdílnost.  

Pojem disparita můţeme definovat mnoha způsoby. Mezinárodní organizace práce (ILO) 

definuje regionální disparity jako rozdíly mezi ekonomickým výkonem a blahobytem mezi 

zeměmi nebo regiony. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uvádí, ţe regionální neboli 

prostorové disparity vyjadřují míru odlišnosti projevu intenzity zkoumaného ekonomického 

jevu pozorovaného v rámci regionu dané země.  

Disparity můţeme chápat jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či procesů, jejichţ 

identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, 

ekonomický, politický).
1
 

Region je sloţitý pojem, který nelze vymezit jednoznačnou definicí. Můţeme jej definovat 

jako část geografické sféry s komplexem přírodních a socioekonomických prvků a procesů, 

které tím, ţe se vyznačují specifickým rozmístěním, uspořádáním, mírou integrace a vlastní 

prostorovou strukturou s vnitřní zákonitou podobností, se odlišují od jiných geografických 

sfér (regionů).
2
 Region můţe být také subnárodní celek, tedy část jednoho státu nebo jednoho 

národního hospodářství, oddělený od ostatních formálními hranicemi a obvykle s nimi 

spojený ekonomickými bariérami.
3
 Dle Zákona o podpoře regionálního rozvoje          

č.248/2000 Sb. je region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, 

okresů, obcí nebo sdruţení obcí, jehoţ rozvoj je podporován podle tohoto zákona.
4
 Zlý

5
 

definuje region jako geopoliticky vymezenou oblast, kraj, území. 

Regionální disparity mají jednoznačné územní umístění, můţeme je charakterizovat                 

jako diferenciaci znaků, jevů či procesů. 

                                                
1 Disparity.vsb, 2010. 
2
Malinovský, .Sucháček. 2006. 

3 Stejskal, Kovárník, 2009. 
4 Zákon o podpoře regionálního rozvoje č.248/2000 Sb. 
5 Zlý, 2009. 
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Příčiny regionálních disparit 

Za příčiny regionálních disparit můţeme povaţovat mnohé faktory, např.: přírodní podmínky, 

demografická situace, ekonomická struktura, přirozené fyzicko-geografické výhody, 

ekonomická a sociální struktura a institucionální faktory. Tyto faktory můţeme dále členit           

na primární a sekundární. Regionální disparity můţeme dále rozdělit na negativní a pozitivní.  

Jak uvádí Kutscherauer a kol
6
. primárními faktory územních nerovností jsou relativně 

nízká mobilita pracovní síly, důsledkem toho vznikají regionální deformace v příjmech, 

relativně nízká mobilita kapitálu a geografické faktory, kam můţeme zařadit nadprůměrné 

dopravní náklady vedoucí k vysokým cenám, nízkým ziskům nebo omezeným trhům, 

omezený přístup k dostatečně velkým městským centrům poskytujícím specifické sluţby, 

velkou vzdálenost od trţních informací a kontaktu se zákazníkem, a také nízkou kvalitu 

dopravních spojů. Mezi primární faktory můţeme dále také zařadit institucionální faktory 

(centralizace či decentralizace státních institucí), politická rozhodnutí ve státoprávním                  

a územním uspořádání, či psychologické faktory. 

Sekundárními faktory územních nerovností jsou potom vnější ekonomika, demografická 

situace, kde se jedná o rozdíl ve vzdělanosti venkovského obyvatelstva vůči městskému              

či rozdíly v přírůstcích obyvatelstva. Rigidita nákladů a cen, přitažlivost prostředí, jeţ               

je důleţitým faktorem z hlediska přilákání zahraničního kapitálu a nových odvětví do regionů 

a ostatní faktory, kde jde především o regionální odlišnosti v inovacích a odlišnosti                       

v průmyslovém a sociálním prostředí pro vznik nových firem. 
7
 

Negativní a pozitivní regionální disparity: 

Negativní disparity můţeme chápat jako slabé stránky, které mohou výrazným způsobem 

ovlivnit zkoumaný objekt, jedná se zejména o chybějící schopnosti a chybějící zdroje. Naproti 

tomu pozitivní disparity můţeme označit jako silné stránky, které zkoumanému objektu 

přisuzují konkurenční výhodu. Graf č. 2.1 schematicky znázorňuje pozitivní a negativní 

disparity.  

 

 

                                                
6 Kutscherauer a kol., 2010. 
7 Hučka, 2007. 
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Graf 2.1: Negativní a pozitivní regionální disparity 

 

Zdroj:Hučka, Kutscherauer, Sucháček, 2010 

Charakteristika a vývoj regionálních disparit 

K základním charakteristikám disparit můţeme zařadit měřitelnost, tedy způsob hodnocení 

velikosti regionálních disparit, teritorialitu, coţ znamená identifikaci disparit dle určitého 

územního hlediska a ovlivnitelnost, čili moţnost jejich zmírňování. Dále také způsob 

vzniku, dopadu a v neposlední řadě také časové hledisko, tedy období zkoumání a působení 

regionálních disparit. Atributy regionálních disparit znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 2.1: Atributy regionálních disparit 

Atribut Výčet možností 

Sféra výskytu regionálních disparit Sociální, ekonomické, územní 

Teritorialita regionálních disparit EU, ČR, kraj, okres, obec 

Měřitelnost 

Indikátor Primární, sekundární 

Metoda měření Absolutní a relativní hodnota, srovnávací 

hodnota, vyuţití standardů 

Objektivnost měření Objektivní (kvantitativní), subjektivní 

(kvalitativní), výběrové měření 

Čas 
Časový horizont Krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý 

Časová dynamika Okamţitý stav, změny v čase 

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010; vlastní úprava 

Regionální disparity 

Negativní Pozitivní 

Slabé stránky 

Klíčové zranitelnosti 

Chybějící zdroje Chybějící schopnosti 

Silné stránky 

Komparativní výhody 

Konkurenční výhody 

Unikátní a hodnotné zdroje Unikátní schopnosti  

(způsobilosti) 
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Měřitelnost regionálních disparit 

Jedná se o způsob a metodu hodnocení velikosti regionálních disparit, slouţí k jejich 

hodnocení a srovnávání. S měřením regionálních disparit je spojená celá řada problémů uvnitř 

zemí, data mohou být nedostupná ve správném časovém měřítku a výsledky tak mohou být 

obtíţně interpretovatelné.  

Měření regionálních disparit je prováděno na základě objektivních a subjektivních 

ukazatelů. Objektivní ukazatele mají představovat blahobyt, jako je příjem, zdraví, vzdělání, 

bydlení a počet osobních aut. Subjektivní ukazatele se tvoří na základě dotazování lidí 

ohledně toho, co si myslí o své situaci, to znamená, zda se cítí šťastní, nebo jak by popsali 

stupeň spokojenosti se svým ţivotem.
8
 

Významným faktorem měřitelnosti disparit je objektivnost měření. Výsledkem je výpověď    

o tom, co můţe nebo nemůţe být za disparitu povaţováno
9
. 

Při měření disparit můţou být uplatněny dílčí a souhrnné ukazatele. Pokud jsou disparity 

měřeny prostřednictvím souhrnného ukazatele, je nutné respektovat určité principy:
10

 

 Princip členění – bez ohledu na to, do kolika regionů je rozčleněna země, by              

se ocenění nerovnosti nemělo měnit,  

 tolerance k velikostním rozdílům - měřítko nerovnosti by mělo produkovat shodná 

ocenění jak pro geograficky stejnoměrné, tak geograficky nepravidelné rozdělení 

obyvatelstva, 

 necitlivost k pořadí - ocenění nerovnosti by se nemělo měnit v důsledku změny           

v pořadí, v němţ jsou regiony zaváděny do kalkulace. 

Dalším aspektem pro měření disparit je výběr metod pro měření, jeţ musí být přizpůsobeny 

disparitě a cíli, jenţ je sledován. Možné sledované cíle měření jsou absolutní hodnota, 

relativní hodnota - např. ukazatel na obyvatele, srovnávání regionů na základě srovnávání 

ukazatele souhrnného hodnocení regionů, vyuţití určitých standardů a míry jejich plnění        

                                                
8 Molle, 2007. 
9 Např. objektivnost měření HDP na obyvatele podle regionů je sporná. 
10 Hučka, Kutscherauer, Tománek, 2008. 
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či neplnění a měřítka strádání (nedostatku) - např. Atkinsonův index nerovnosti
11

,                 

nebo Thielův index nesouladu
12

. 

Vhodné metody pro měření regionálních disparit jsou metoda průměrné odchylky, bodová 

metoda, metoda normované proměnné, metoda vzdálenosti od fiktivního bodu, metoda 

souhrnného indexu, metoda semaforu a metoda zaloţená na škalovacích technikách. 
13

 

Teritorialita regionálních disparit 

Disparity se mohou projevovat na různých geografických úrovních. Klíčovým aspektem             

je výběr území, na které by měla být politika zaměřena. Hodnocení regionálních disparit            

je vhodné provádět pouze na velikostně odpovídajících územních celcích. Proto se regionální 

disparity hodnotí v rámci daného území, kterým je zpravidla region. 

Teritorialita disparit by měla sledovat dva aspekty:  

 ,,Jak (čím) je hodnocena „velikost“ regionu - velikost regionu (území) lze chápat např. 

jako hledisko: velikosti území, počtu obyvatel, hustoty obyvatelstva, ekonomiky; 

mnoho závisí na tom, jak se malá velikost země přenáší do měřitelné metriky, jako 

jsou vzdálenost, hustota, faktor mobility, nabídka půdy apod.,  

 do jaké míry je moţno hodnotit disparity z pohledu „velikostně“ (podstatně) různých 

regionů - lze-li např. (větší) region při jeho srovnání (jednoho jevu) s jiným regionem 

povaţovat z hlediska tohoto jevu za stejný („nedisparitní“), pak sledování stejného 

jevu na úrovni niţší („subregiony“) jiţ můţe vyvolávat existenci těchto disparit mezi 

subregiony, a to ať uţ v rámci jednoho regionu či v rámci více regionů.“
 14

 

Dalším faktorem, který souvisí s teritorialitou regionálních disparit, můţe být to, zda             

je na úrovních regionu představitel (orgán), který můţe disparity sám ovlivňovat, nebo či jde 

jen o,,územní celek“ bez vlastního představitele. 

 

                                                
11 Atkinsonův index nerovnosti je zaloţen na výpočtu tzv. spravedlivého průměrného příjmu, který je definován 

jako takový příjem na skupinu, který je-li rovnoměrně rozdělený mezi příjemce, vytvoří stejnou úroveň 

společenského blahobytu jako současná distribuce příjmů. 

12 Theilův index nesouladu je dalším ukazatelem, kterým je moţné posuzovat míru příjmové nerovnosti ve 

společnosti. Je to vlastně váţený geometrický průměr podílů příjmů. 
13Tuleja, 2010. 
14 Kutscherauer a kol; 2010, str.28. 
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Ovlivnitelnost disparit není nezbytnou charakteristikou regionálních disparit, můţeme            

ji vyjádřit jako moţnost dosaţení ţádoucích změn disparit pomocí určitých nástrojů. 

Z hlediska ovlivnitelnosti můţeme na disparity pohlíţet jako na ovlivnitelné a neovlivnitelné.  

Ovlivnitelné disparity můţeme dále rozčlenit na přímo ovlivnitelné disparity, u kterých lze 

vymezit poměrně úzkou vazbu mezi řídícím aktem a dosaţeným výsledkem, a na nepřímo 

ovlivnitelné disparity, u kterých neexistuje úzká vazby mezi disparitou, která má být 

ovlivněná a nástrojem regionální politiky, který byl pouţit.  

Mezi neovlivnitelné disparity se řadí disparity neovlivnitelné ani v budoucnu, kam můţeme 

zařadit disparity přírodních zdrojů a disparity neovlivnitelné dočasně, jeţ by se mohly stát 

ovlivnitelnými prostřednictvím rozvoje vědy
15

.
 
 

Dopady regionálních disparit mohou mít různé vlastnosti. Můţeme rozlišovat dopady disparit 

citlivé pro obyvatelstvo, charakteristické tím, ţe obyvatelé regionu je intenzivně vnímají         

a pociťují (např. rozdíly v příjmech), dopady disparit na ekonomický rozvoj, které mají 

poměrně úzkou vazbu na povzbuzování, či brzdění ekonomického rozvoje regionu                       

a v neposlední řadě také dopady na ţivotní prostředí, projevující se na stavu a vývoji 

ţivotního prostředí. 

Z hlediska vzniku regionálních disparit rozeznáváme dva základní druhy vzniku regionálních 

disparit, samovolně vznikající, mezi které řadíme disparity vyvolané geografickými nebo 

zdrojovými asymetrickými šoky (povodně, kalamity), a vznikající činností člověka, kam patří 

disparity vyvolané ekonomickou činností, politickými vlivy nebo vnější ekonomikou 

(ekonomická krize). 

Časové hledisko regionálních disparit je velice významné pro zkoumání, sledování                      

a hodnocení regionálních disparit. Je známo, ţe stejné znaky mají v různých obdobích 

rozdílné dopady. Regionální disparity působící krátkodobě, regionální disparity působící 

střednědobě a regionální disparity působící dlouhodobě. 

Dynamiku regionálních disparit dále můţeme členit na okamţitý stav disparit a změny 

disparit v čase.  

 

 

                                                
15 Hučka, Kutscherauer, Tománek, 2008. 



11 

 

2.2 Regionální disparity v teoriích regionálního rozvoje 

Existuje celá řada teorií regionálního rozvoje, jeţ navazují na jednotlivé školy ekonomických 

teorií. Neoklasické a neoliberální směry se přiklánějí k názoru, ţe v rámci regionálního 

rozvoje existuje automatický trend k vyrovnávání regionálních rozdílů a úkolem regionální 

politiky je posilování vyrovnávacích mechanismů, kdeţto ostatní teorie povaţují za základní 

směr regionálního rozvoje divergenci, coţ je vývoj, který bez zásahu regionální politiky vede 

k nárůstu územních disparit. Vývoj přístupu k regionálnímu rozvoji je znázorněn v tabulce 

2.2. Dále stručně přestavím jednotlivé teorie ve vztahu k regionálním disparitám.
16

 

Tabulka 2.2: Vývoj přístupu k regionálnímu rozvoji 

Obecné paradigma Prostorové tendence Dílčí teorie region.rozvoje 

Liberální endogenně 

rozvojové  

Tenduje k rovnováze, 

konvergenci, a proto není nutné 

zasahovat do trţních procesů. 

Neoklasické jedno a 

dvousektorové modely 

růstu, nová teorie 

endogenního růstu, nová 

teorie růstu. 

Keynesiánské exogenně 

rozvojové  

Tenduje k nerovnováze, 

divergenci, a proto jsou zásahy 

do trţních procesů nutností. 

Teorie kumulativních příčin 

nerovnoměrného rozvoje, 

teorie pólu růstu, center 

růstu a růstových os, teorie 

výrobních cyklů a ziskových 

cyklů, teorie exportní 

základny 

Marxisticko - socialistické 

Vývoj tenduje k regionální 

nerovnováze, nutnost plánování 

a řízení prostorového vývoje.  

Teorie krize, houpačková 

teorie nerovnoměrného 

rozvoje. 

Moderní ,,transformovaný“ 

neoendogenní rozvoj 

Vývoj tenduje k regionální 

nerovnováze, nutno vyuţít 

regionální potenciál. 

Teorie učících se regionů, 

teorie výrobních okrsků, 

QWERTY teorie, teorie path 

dependence.  

Zdroj: Kutscherauer a kol., 2010; vlastní úprava 

Liberální endogenní přístup 

Endogenní přístup klade důraz na vlastní vyuţívání hospodářských, sociálních a přírodních 

zdrojů regionu. Tento přístup jako jediný vychází z předpokladu, ţe prostorové tendence jsou 

konvergenční v dlouhodobé perspektivě. Prvopočátky liberálního směru regionálního rozvoje 

řadíme do dvacátých aţ třicátých let dvacátého století. Na liberální endogenní přístup můţeme 

                                                
16 Kutscherauer a kol., 2010. 
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nahlíţet jako na liberální hospodářsko-politickou koncepci, která odpovídá na zásadní 

ekonomické otázky – co, jak a pro koho vyrábět, odsuzuje vsak jakékoliv státní zásahy         

do hospodářství. Tento přístup řadíme mezi neintervencionistický, jehoţ teoretická základna 

vychází z neoklasické ekonomie. 

Neoklasická teorie nepředpokládá existenci regionálních disparit. Projevuje                           

se v jednosektorovém a dvousektorovém modelu. Dle jednosektorového modelu                       

se meziregionální mobilita produkčních faktorů bude ubírat do oblastí s nejvyšším výnosem, 

zejména pak půjde o nejvyšší mzdy v případě mobility pracovních sil a o nejvyšší výnosy 

kapitálu v případě mobility investic. Z výše uvedených předpokladů vychází, ţe mobilita 

kapitálu a pracovních sil bude protikladná a přispěje ke sníţení rozdílů mezi regiony. Naproti 

tomu dvousektorový model předpokládá působení sil kapitálu a mobility pracovních sil 

stejným směrem do té doby, neţ dojde k dosaţení nového stavu rovnováhy. 

Podle neoklasiků je nejefektivnější způsob alokace zdrojů působení trţních sil. Státní zásahy 

do hospodářství by měly být minimální, jelikoţ nevedou k optimálnímu řešení. Disparity 

nakonec zmizí vyrovnáním produktivity ve všech regionech způsobené prostorovou mobilitou 

výrobních faktorů. 

K dalším teoriím, jeţ spadají pod liberální endogenně rozvojové přístupy, patří nová teorie 

endogenního růstu a nová teorie růstu. 

Nová teorie endogenního růstu povaţuje za příčinu meziregionálního rozvoje rozdíly                

ve vybavení regionů lidskými zdroji a technologiemi. Za základní směr regionálního rozvoje 

povaţuje konvergenci.  

Nová teorie růstu, jeţ vychází z neoklasických základů, se kloní k názoru, ţe příčinou 

meziregionálních rozdílů jsou různé úrovně stavů rovnováhy regionů v důsledku jejich 

rozdílných technologických parametrů. Stejně jako nová teorie endogenního růstu povaţuje 

konvergenci za základní tendenci regionálního rozvoje. 
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Keynesiánský exogenní přístup k regionálnímu rozvoji 

Výše zmíněný endogenní přístup vycházel primárně z vlastních zdrojů, naproti tomu exogenní 

přístup se opírá o vnější pomoc, kterou můţou být dotace nebo subvence. Jedná se tedy               

o intevrencionalistický přístup, který zdůrazňuje intervence z veřejného sektoru a státní 

zásahy do ekonomiky. Tento přístup jako všechny ostatní povaţují prostorový vývoj                    

za divergentní. Mezi keynesiánské exogenně rozvojové přístupy můţeme např. zařadit teorii 

kumulativních příčin, teorii růstových pólů a teorii exportní základny.  

Teorie kumulativních příčin spatřuje příčinu meziregionálních rozdílů                                        

ve fyzicko-geografických a historických faktorech. Dle této teorie se budou rozdíly mezi 

regionem a ostatními regiony dále zvětšovat, jestliţe se některé regiony budou vyvíjet rychleji 

neţ ostatní, buď uţ pro nějakou přirozenou výhodu (např. geografickou polohu), nebo díky 

zcela náhodné události. 

Teorie růstových pólů za hlavní příčinu meziregionálních rozdílů povaţuje rozdíly 

v ekonomické struktuře. Za hlavní faktor regionálního růstu jsou pokládány rychle                     

se rozvíjející odvětví, u nichţ růst produkce indukuje výrazný nárůst produkce v hnaných 

odvětvích.  

Teorie exportní základny, jeţ byla rozpracována v 50. létech, spatřuje jako hlavní příčinu 

meziregionálních rozdílů poptávku po zboţí v produkovatelném regionu. Mobilita výrobních 

faktorů je zde povaţována za hlavní mechanismus, který působí na vyrovnání 

meziregionálních rozdílů z dlouhodobého hlediska. Dle Northa je mobilita ve vyspělých 

zemích dostatečná, zejména díky poklesu dopravních nákladů, proto není potřeba do procesu 

regionální diferenciace zasahovat. I přesto tato teorie pracuje jednoznačně s koncepty, které 

v krátkém období předpokládají nerovnoměrný vývoj. Rozlišuje dva základní sektory 

v ekonomice: a to sektor základní a sektor doplňkový.
17

 

 

 

 

 

                                                
17 Sucháček, 2008. 
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Marxisticko – socialistický přístup 

Tento přístup řadíme mezi extrémně intervencionalistické přístupy, jeţ se zakládají                  

na centrálním plánování a řízení prostorového vývoje. Meziregionální disparity jsou 

povaţovány za důsledek politického rozhodování a nedokonalého plánování. Dílčí teorii                    

Marxisticko – socialistického paradigmatu je houpačková teorie nerovnoměrného rozvoje, 

která říká, ţe nerovnoměrný vývoj způsobují nerovnoměrné společenské vztahy. Příčinu 

meziregionálních rozdílů spatřuje v dělbě práce ve společnosti. 

Moderní ,,transformovaný“ neoendogenní rozvoj 

Vytváří podmínky pro endogenní iniciativy, jedná se spíše o neintervencionistický přístup. 

V 80. létech vznikla řada moderních teorii regionálního rozvoje, můţeme zde zařadit teorii 

výrobních okrsků a teorii učících se regionů. Obě tyto teorie pokládají za příčinu 

meziregionálních rozdílů sociokulturní a institucionální rozdíly mezi jednotlivými regiony, 

které byly vytvořené historickým vývojem. Za základní směr regionálního rozvoje povaţuji 

divergenci. 

Úspěšný ekonomický rozvoj regionu je podle teorie výrobních okrsků v mimořádně velkém 

podílu a rychlém růstu malých a velmi malých firem, a také v jejich osobitém způsobu 

spolupráce a aglomeračním efektu.  

Vědomosti a schopnost učit se je dle teorie učících se regionů povaţováno za hlavní zdroj 

konkurenceschopnosti, který napomáhá k inovacím.  

Dílčí teorií, kterou také můţeme zařadit pod toto paradigma, je path dependence,                      

jenţ za základní příčinu meziregionálních rozdílů povaţuje náhodu, přírodní podmínky, silný 

subjekt či historickou událost. Základní tendenci regionálního rozvoje spatřuje v divergenci. 
18

 

 

 

 

 

                                                
18 Sucháček, 2008. 
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2.3 Regionální disparity a soudržnost v Evropské unii 

Následující podkapitola bude zaměřena na pojetí konceptu soudrţnosti v Evropské unii (EU)  

a typy regionálních disparit. 

2.3.1 Koncept politiky soudržnosti v Evropské unii 

Politika soudrţnosti v EU má zajišťovat, aby nedocházelo k divergenci mezi bohatými            

a chudými. Díky existujícím disparitám mezi zeměmi, regiony a sociálními skupinami došlo 

ke vzniku politiky soudrţnosti, jejímţ hlavním cílem je tyto rozdíly redukovat.  

Soudrţnost se dá chápat jako určitá úroveň rozdílností mezi státy, regiony nebo skupinami       

v rámci EU, které jsou politicky a společensky snesitelné.
19

 Čím niţší jsou tyto rozdílnosti, 

tím je vyšší úroveň soudrţnosti. Dnes můţeme v dokumentech EU rozlišit tři úrovně 

soudrţnosti. Koncem roku 2000 se začala rozvíjet třetí dimenze, teritoriální neboli územní 

soudrţnosti, zatímco na počátku spolupráce mezi zeměmi Evropského společenství (ES)              

se hodnotila pouze ekonomická a sociální soudrţnost. Následující tabulka zachycuje 

jednotlivé dimenze soudrţnosti podle cílů politiky soudrţnosti, která je jejich nositelem.  

Tabulka 2.3: Cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti  

Dimenze 

soudržnosti 
Cíle politiky soudržnosti Dlouhodobý cíl 

Sociální 

soudržnost 

 Sníţit sociální disparity, nerovnosti a 

sociální vyloučení. 

 Posílit sociální vztahy, interakce a 

vazby 

Vytvářet a rozvíjet 

sociální kapitál 

Hospodářská 

soudržnost 

 Zvýšit udrţitelnost ekonomického 

růstu.  

 Redistribuovat ekonomické aktivity a 

růst v rámci území. 

Vytvořit a rozvíjet 

ekonomický a finanční 

kapitál 

Územní 

soudržnost 

 Zvýšit přístup ke sluţbám 

všeobecného ekonomického zájmu.  

 Vyvarovat se územní nerovnováhy.  

 Rozvíjet polycentrické územní 

systémy v urbánních i venkovských 

oblastech a vytvářet příleţitosti pro 

všechny 

Vytvořit a rozvíjet 

územní kapitál 

Zdroj: Kutscherauer, Hučka, Skokan a kol., 2010 

 

                                                
19 Molle, 2007. 
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Ekonomická a sociální soudržnost 

Pojem ekonomická a sociální soudrţnost zobrazuje solidaritu mezi členskými státy a regiony 

EU. Cílem soudrţnosti je vyváţený rozvoj v rámci EU, který přispívá ke sniţování rozdílu 

mezi regiony a k podpoře rovných příleţitostí pro všechny. V praxi se tohoto cíle dosahuje 

pomoci různých finančních operací, zejména prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti.  

První zmínka o ekonomické a sociální soudrţnosti v Evropě se objevuje jiţ v Římské smlouvě 

(1957), ,,ve které je v preambuli uveden odkaz na zajištění harmonického rozvoje sniţováním 

regionálních disparit mezi různými regiony a zmírňováním zaostalostí méně rozvinutých 

oblastí.“
20

  

V 70. létech 20. století dochází k rozvoji finanční pomoci nejchudším regionům 

prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a začínají se koordinovat 

národní politiky. Skutečné podmínky pro politiku soudrţnosti se vytvořily s přijetím 

Jednotného evropského aktu (1986), který modifikoval primární právo Evropského 

společenství. 

Maastrichtská smlouva o Evropské unii (1992) definuje soudrţnost jako jeden z hlavních cílů 

EU, spolu s jednotným trhem a měnovou unií.  

V Amsterodamské smlouvě z r. 1997 je v článku 2 hospodářská a sociální soudrţnost zařazena 

mezi základní úkoly Společenství. Byla vytvořena i samostatná hlava XVII Hospodářská        

a sociální soudrţnost s články 158 aţ 162, kde stojí: „Na podporu svého celkového 

harmonického rozvoje Společenství rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k posilování své 

hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství usiluje o snižování rozdílů mezi úrovněmi 

rozvoje různých regionů a zaostalostí nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně 

venkovských oblastí“
21

 

Na zasedání Rady EU v prosinci 2007 v Lisabonu byla podepsaná nová reformní smlouva, 

která vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Tato smlouva pozměňuje a rozšiřuje cíle EU         

a vztahuje se také k cíli týkajícího se soudrţnosti. Lisabonská smlouva např. nově doplnila 

hospodářskou a sociální soudrţnost o územní soudrţnost a dále zavedla nový pododstavec,  

                                                
20 Kutscherauer a kol; 2010, str. 147. 
21 Evropské společenství, 1997. 
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ve kterém se uvádí:,,V rámci dotyčných regionů je zvláštní pozornost věnována venkovským 

oblastem, oblastem postižených průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně       

a trvalé znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například 

nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské 

regiony.“
22

 

Územní soudržnost 

EU se vyznačuje neobyčejnou územní rozmanitostí od světových velkoměst po staleté 

vesničky a městečka. Cílem územní soudrţnosti je zabezpečit harmonický rozvoj těchto míst 

a zajistit, aby lidé, kteří v nich ţijí, mohli z jejich typických rysů vytěţit maximum.   

Pojem územní soudrţnost se poprvé objevil koncem 90. let minulého století v dokumentu 

Evropské perspektivy územního rozvoje (ESDP). Dále byl zmíněn v roce 2001 ve Druhé 

zprávě o hospodářské a sociální soudrţnosti, a také ve Třetí zprávě o hospodářské a sociální 

soudrţnosti z roku 2004. I přesto, ţe byl Lisabonskou smlouvou zakotven do hlavních cílů 

EU, nikde není explicitně a jednoznačně definován. 

Jedna z definic říká, ţe územní soudržnost znamená vyváţenou distribuci lidských aktivit 

v rámci Unie a je doplňkovým pojmem k hospodářské a sociální soudrţnosti. Koncept územní 

soudrţnosti rozvíjí hospodářskou a sociální soudrţnost tím, ţe základní cíl EU, vyváţený       

a udrţitelný rozvoj, převádí do územního kontextu. ,,Znamená vyváženou distribuci lidských 

aktivit v rámci území, která umožňuje efektivní využívání územního potenciálu pro zvyšování 

konkurenceschopnosti. Je to zastřešující pojem, který integruje sociální a geografické 

dimenze území a jeho potenciál. Vyjadřuje poskytování rovných příležitostí pro všechny 

občany EU bez ohledu na místo, kde žijí a pracují.“
23

 

V dokumentu Evropské perspektivy územního rozvoje (1990) je stanoven jako hlavní cíl 

územního rozvoje v Evropě: posílení územní soudrţnosti v Evropě, podporování 

vyváţenějšího rozvoje a sniţování disparit, zvyšování regionální konkurenceschopnosti            

a spolupráce mezi evropskými regiony a územími. Pro územní soudrţnost stanovuje tři hlavní 

cíle: 

 

                                                
22 Lisabonská smlouva, 2009. 
23 Skokan, Káňa, Lebiedziek, Melecký; 2008, str. 8.  
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 Dostupnost – zajištění rovného přístupu všech regionů EU k infrastruktuře                  

a k know-how, 

 polycentrismus
24

 – udrţení pro EU vyváţený urbánní systém jak pro celek,             

tak i pro její části, 

 správu hodnot – zajištění prozíravého řízení kulturního a přírodního dědictví. 

Územní soudrţnost je sloţená ze tří součástí, kterými jsou územní efektivnost, územní kvalita 

a územní identita. Územní efektivnost v sobě zastřešuje efektivnost zdrojů s ohledem                   

na energii, půdu, přírodní zdroje a konkurenceschopnost ekonomických subjektů. Pod územní 

kvalitou je představována kvalita ţivotních a pracovních podmínek nebo také srovnatelná 

ţivotní úroveň v rámci území. Uzemní identitou je myšlena přítomnost sociálního kapitálu, 

schopnost přípravy a rozvoje sdílené vize. 

Územní soudrţnost si klade za cíl zajistit harmonický rozvoj různých území, dát občanům 

moţnost co nejvíce těţit z charakteristických rysů jednotlivých území, učinit z různorodosti 

aktivum, které přispěje k udrţitelnému rozvoji Evropské unie jako celku, doplňovat                

a posilovat ekonomickou a sociální soudrţnost.
25

 

Cílem územní soudrţnosti je prosazování harmonického a vyváţeného vývoje a jako taková 

má rozměr solidarity, neboť usiluje o sníţení regionálních rozdílů a o rovný přístup                       

k moţnostem.  

Maier se zabývá odlišnostmi mezi sociální, ekonomickou a územní soudrţností. Odlišnosti 

popisuje pomocí subjektu, ke kterým se příslušná politika soudrţnosti vtahuje. Podle Maiera 

sociální soudrţnost směřuje k osobám i domácnostem a jejím cílem je odvrátit bídu                

a minimalizovat nezaměstnanost. Ekonomická soudrţnost směřuje k firmám a k dalším 

aktérům ekonomického rozvoje, jako jsou například odbory a další zaměstnanecké 

organizace, a k prostředí pro podnikání. Územní soudrţnost se pak vztahuje k regionálním 

agregátům a k územnímu kontextu ekonomické a sociální soudrţnosti.
26

 

 

                                                
24

Polycentrismus znamená polycentrické uspořádání oblasti, soustředění kolem více místních administrativních, 

hospodářských a kulturních středisek. Existenci dvou nebo více center v rámci určitého systému nebo procesu. 

Uţívá se například pro seskupení několika blízkých měst. 
25 Evropská komise, 2010. 
26 Maier, 2007. 
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2.3.2 Typy regionálních disparit 

Disparity můţeme dělit dle toho, v jaké oblasti působí, nebo v jaké oblasti se projevují.              

Na základě toho můţeme disparity rozdělit na 1. úroveň klasifikace: ekonomické, sociální            

a územní. 

Ekonomické disparity 

Ekonomické disparity odráţejí úroveň ekonomické soudrţnosti. Hospodářská soudrţnost           

se zlepšuje, pokud dochází k poklesu rozdílu mezi regiony, kdyţ nejslabší regiony jsou 

schopny vyrovnat se vyspělejším. 

„Ekonomická soudržnost existuje, když všechny segmenty (zejména regiony) jsou vloženy            

do celkové evropské ekonomiky takovým způsobem, aby mohly čelit mezinárodní 

konkurenci.“
27

 

Ekonomické disparity můţeme měřit pomocí různých ukazatelů. Za hlavní ukazatel                    

je povaţován hrubý domácí produkt (HDP)
28

, resp. HDP na obyvatele, dále můţeme zmínit 

produktivitu nebo výdaje na vědu a výzkum. 

HDP patří do skupiny syntetických ukazatelů, coţ znamená, ţe podléhá změnám jeho sloţek, 

které určují konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost můţeme měřit úrovní produktivity, 

s jakou ekonomika vyuţívá své zdroje, přičemţ produktivita tvoří hlavní součást ukazatele 

hrubého domácího produktu na obyvatele - HDP/obyvatele (Gross Domestic Produkt, GDP 

per capita)
29

.  

I přestoţe se ukazatel HDP/obyvatele povaţujeme za hlavní ukazatel soudrţnosti, má 

omezenou vypovídající schopnost, coţ se můţe projevit zejména u regionálního hodnocení. 

HDP je zaloţen na regionální produkci, přičemţ obyvatelstvo se zjišťuje podle bydliště             

a ne podle pracoviště, coţ můţe vést k určitým nepřesnostem. Vzhledem k nedostatečným 

statistickým informacím jiných ukazatelů zůstává HDP/obyvatele hlavním ukazatelem 

ekonomické soudrţnosti. 

                                                
27 Molle, 2007. 
28HDP se dá vyjádřit jako celková peněţní hodnota toků statků a sluţeb vytvořených v národním hospodářství 

výrobními faktory subjektů na území daného státu (bez ohledu na to, zda jsou občany státu nebo cizinci) za dané 

období (zpravidla 1 rok). 
29 Novotná, 2007. 
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Při hodnocení vývoje musí být ukazatel HDP/obyvatele za jednotlivé státy a regiony převeden 

směnným kurzem na jednotnou měnu. Dalším krokem je odstranění vlivu rozdílů mezi 

cenovými hladinami jednotlivých zemí. K tomuto účelu se pouţívá parita kupní síly (PPP), 

která přepočítává ekonomické údaje vyjádřené v národních měnách na umělou společnou 

měnu, tzv. standard kupní síly (PPS)
30

. HDP/obyvatele se tedy v EU vyjadřuje ve standardu 

kupní síly. HDP/obyvatele vyjádřený ve standardu kupní síly očištěný od rozdílů v cenových 

hladinách je hlavním ukazatelem hodnocení vývoje hospodářství. 
31

 

Sociální disparity 

Otázky a problémy sociální soudrţnosti se týkají vyváţené účasti různých skupin                        

na společenském ţivotě. 
32

 Sociální disparity se vyskytují, jestliţe existují disharmonické 

vztahy mezi společenskými skupinami. Jsou zaměřeny na dosahování cílů v nezaměstnanosti,                 

na úroveň vzdělání, sociální vyloučení různých skupin v demografických trendech v rámci 

EU a podobně. Za hlavní ukazatel měřitelnosti je povaţována míra nezaměstnanosti, 

respektive míra zaměstnanosti. Tyto dva ukazatele se nejvíce pouţívají pro identifikaci 

sociálních problémů. Samotné vyjádření míry nezaměstnanosti není však dostačující, a proto 

by mělo být doplněno o kvalitu zaměstnání, dostupnost zaměstnání, kvalifikaci pracovní síly, 

úroveň vzdělání a o další sloţky, které jsou obtíţně měřitelné. U sociálních disparit není jeden 

univerzální ukazatel měřitelnosti, jako tomu bylo v případě ekonomických disparit
33

. 

Územní disparity 

Územní disparity jsou často označovány pojmem územní nerovnováha. Jedná se o určité 

nevyváţené vztahy mezi územími, regiony nebo zeměmi v rámci EU. V dnešní době existuje 

celá řada aspektů územní nerovnováhy, které můţou v budoucnu ohroţovat harmonický         

a vyváţený rozvoj EU jako celku. Můţeme na ně nahlíţet z úrovně národní, regionální, 

celkové a z pozice regionu a měst
34

: 

                                                
30PPS vyjadřuje umělou referenční měnovou jednotku pouţívanou v EU k vyjádření objemu ekonomických 

agregátů za účele¨m prostorového srovnání tak, aby byly eliminovány rozdíly cenových hladin v jednotlivých 

zemích. PPS se upravuje kaţdoročně v poměru ke vzorci spotřeby a investic, které v danou dobu převládají.  
31 Novotná, 2007. 
32 Molle, 2007. 
33 Skokan, Káňa, Melecký, Lebiedzik, 2008. 
34 Tamtéţ. 
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 Na úrovni EU jde především o vysokou koncentraci hospodářské činnosti obyvatelstva 

v centrální oblasti neboli v ,,Pentagonu“, jeţ je vymezená městy Londýn, Paříţ, 

Miláno, Mnichov a Hamburg,  

 pokud se jedná o hospodářský rozvoj, na národní úrovni přetrvávají výrazné rozdíly 

mezi hlavními metropolitními oblastmi a zbytkem států, 

 na regionální úrovni dochází k zvětšování velkého počtu územních rozdílů. Můţeme 

jmenovat vzrůstající dopravní zácpy, znečištění ovzduší a přetrvávání sociálního 

vyloučení v hlavních městských aglomeracích, přičemţ mnoho venkovských oblastí  

se potýká s nedostatečným hospodářským spojením se sousedními malými a středními 

městy, dále také pokles počtu obyvatel a sniţování dostupnosti základních sluţeb, 

 v rámci regionů a měst můţeme spatřovat rozvoj hnízd chudoby a sociálního 

vyloučení.  

Pod pojmem uzemní disparity, chápeme určitý stupeň nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi 

(popř. regiony), zejména co se týká jejich vybavenosti faktory, které přispívají k jejich rozvoji 

a konkurenceschopnosti. Existence těchto disparit (regionální, národní) vedou                               

k nerovnoměrné distribuci fyzického a lidského kapitálu. Podle míry vybavenosti tzv. 

"faktory konkurenceschopnosti
35

“, rozlišujeme jednotlivé státy (regiony) na centra (oblasti            

s vysokou koncentraci faktoru konkurenceschopnosti) a periferie (oblasti s nízkou 

koncentraci/vybavenosti fyzickým kapitálem). Prohlubující se rozdíly mezi centry                      

a periferiemi mají negativní dopad na konkurenceschopnost a celkovou ekonomickou úroveň 

EU jako celku. 

Pro územní disparity existují mnohé klasifikace. Můţeme je hodnotit podle dostupnosti trhů, 

přístupu ke znalostem a k inovacím. Dostupnost můţeme dále hodnotit pomocí četných 

statistických ukazatelů, např. velikost trhu, náklady přístupu na trh z jiného regionu.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, disparity můţeme rozdělit na 1. úroveň klasifikace: ekonomické, 

sociální a územní, a kromě tohoto členění rozlišujeme členění disparit také na 2. úroveň 

klasifikace, jak znázorňuje následující tabulka. 

 

                                                
35 Obyvatelstvo, bohatství, přístup k dopravě a sluţbám, k energii, telekomunikacím a informační společností. 
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Tabulka 2.4: Základní členění na 2. úrovně klasifikace 

1. úroveň  2. úroveň klasifikace 

Ekonomická 

 ekonomický potenciál (výkonnost ekonomiky, produktivita) 

 ekonomická struktura (odvětvová struktura, struktura podle subjektu) 

 rozvojový potenciál (výzkum, vývoj, investice, zahraniční kapitál) 

 lidský potenciál (zaměstnanost, nezaměstnanost, mobilitu) 

Sociální 

 obyvatelstvo (ţivotní úroveň, vzdělání, migrace, zdravotní stav) 

 sociální vybavenost (zdravotnictví, školství, kultura, bydlení) 

 sociální patologie (kriminalita, sociální exkluze, nehodovost)  

Územní 

 fyzicko-geografický potenciál (nerostné bohatství, klima) 

 ţivotní a přírodní prostředí (ovzduší, odpady, voda, příroda, lesy) 

 dopravní infrastruktura (silniční, ţelezniční, letecká, vodní) 

 technická infrastruktura (zásobování vodou, energií, kanalizace) 

Zdroj: Kutscherauer a kol, 2010 

2.4 Ukazatelé regionálních disparit v Evropské unii 

V rámci EU se při hodnocení disparit uţívá klasifikace teritoriálních jednotek                      

NUTS - nomenklatura územních statistických jednotek (z francouzského La nomenclature des 

unités teritiriales statistiques). NUTS jsou územní celky, které byly vytvořeny v roce 1988 

Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem) ve spolupráci s ostatními orgány 

EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Konstrukce 

klasifikace vycházela z jednotných metodických principů Eurostatu s přihlédnutím                 

k administrativnímu uspořádání konkrétního státu.
36

 Kromě soustavy NUTS existuje také od 

roku 1990 soustava LAU - místní samosprávné jednotky (z francouzského Local 

Administrative Units), jeţ zahrnuje obce a okresy. Jak klasifikace NUTS, tak klasifikace LAU 

je hierarchická.  

 

 

 

                                                
36 Český statistický úřad, 2010a. 
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Přehled územních statistických jednotek, včetně českého ekvivalentu je zachycen 

v následující tabulce 2.5. Dále jsou pro jednotlivé úrovně soustavy NUTS stanoveny meze 

počtu obyvatel, pro 3 základní úrovně NUTS jsou stanoveny minimální a maximální hranice 

počtu obyvatel v případě, ţe je počet obyvatel celého členského státu menší neţ minimální 

hranice pro danou úroveň NUTS, tvoří celý stát jedinou územní jednotku NUTS pro tuto 

úroveň. V tabulce 2.6 je zachyceno rozdělení pro tři základní úrovně NUTS podle počtu 

obyvatel.  

Tabulka 2.5: Hierarchie NUTS a LAU 

Statistická jednotka 

Zkratka  Český ekvivalent 

NUTS 0 stát 

NUTS 1 území 

NUTS 2 region 

NUTS 3 kraj 

LAU 1 (NUTS 4) okres 

LAU 2 (NUTS 5) obec 

Zdroj: Český statistický úřad, 2010b; vlastní úprava 

Tabulka 2.6: Rozdělení tři základních úrovní NUTS regionů podle počtu obyvatel 

Úroveň 
Počet obyvatel 

maximální minimální 

NUTS 1 7 000 000 3 000 000 

NUTS 2 3 000 00 800 000 

NUTS 3 800 000 150 000 

Zdroj: Wokoun a kol., 2010 

V analytická část této diplomové práce se zabývá porovnáváním regionů na úrovni NUTS 2 

v rámci vybraných kohezních států, jedná se tedy o regiony, jeţ mají počet obyvatel větší jak 

800 000, ale zároveň nepřesáhnou hranici 3 000 000. 

V následujících podkapitolách 2.4.1 a 2.4.2, josu rozebrány základní systémy ukazatelů, které 

existují na úrovní EU. 
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2.4.1 Ukazatelé pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti v EU 

Na základě článku 159 Smlouvy o Evropské unii má Komise povinnost předkládat kaţdé tři 

roky Evropskému parlamentu a dalším institucím EU zprávu o pokroku dosaţeném při 

upevňování hospodářské, sociální a územní soudrţnosti prostřednictvím Zpráv                               

o hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Ukazatele pro hodnocení 

ekonomické, sociální a územní soudrţnosti jsou nejdostupnější právě z těchto Zpráv.  

Tyto Zprávy uvádějí, jakého pokroku bylo dosaţeno při uplatňování hospodářské, sociální             

a územní soudrţnosti, a jakým způsobem k tomu přispěly politiky členských zemí                          

a Společenství. Poslední Zpráva o hospodářské, sociální a územní soudrţnosti EU byla 

zveřejněná 10. listopadu 2010, jedná se v pořadí o pátou Zprávu s názvem ,,Investování             

do budoucnosti Evropy“. Všechny dosud zveřejněné Zprávy nesou vţdy určitý podtitul, jenţ 

charakterizuje současný a následný vývoj v blízké budoucnosti EU. Přehled dosud 

zveřejněných zpráv uvádí následující tabulka. 

Tabulka 2.7: Seznam zpráv o hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 

Zpráva Zveřejnění Název 

1 1996 První kohezní zpráva 

2 2001 Jednota, solidarita, diverzita pro Evropu, její obyvatele a její území 

3 2004 Nové partnerství pro soudrţnost, konvergenci, 

konkurenceschopnost, spolupráci 

4 2007 Rostoucí regiony, rostoucí Evropa 

5 2010 Investice do budoucnosti Evropy 

Zdroj: Kutscherauer a kol, 2010; vlastní úprava 

V roce 1996 byla vydána první Zpráva o hospodářské a sociální soudrţnosti, po 5 letech, 

v roce 2001, Evropská komise vydala v pořadí druhou kohezní Zprávu a od tohoto roku byly 

pravidelně co tři roky vydávány nové Zprávy o hospodářské a sociální soudrţnosti, jeţ měly 

podobný obsah a v zásadě se ve své struktuře nelišily.  

Ze samotného názvu poslední páté Zprávy ,,Investice do budoucnosti Evropy“ vyplývá,        

ţe nepůjde o pouhé čerpání z fondů, ale také o investování do budoucnosti Evropy, nikoli tedy 

rychlost a kvantita projektu, ale kvalita a strategický význam výsledků projektu bude hrát 

rozhodující roli. Zpráva se zabývá nejen současným stavem přetrvávajících disparit                     

na regionální úrovni, ale také tím, jak kohezní politika přispívá k naplňování cílů, které byly 
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stanoveny ve strategii Evropa 2020. Neméně důleţitým bodem této zprávy je zaměření                

na budoucnost kohezní politiky po roce 2013, kdy se počítá s omezeným počtem priorit                       

a zaměřením i na nové problémy, kterým regiony v rámci EU čelí. 

Obsahem páté Zprávy je zvýšení evropské přidané hodnoty, posílení řízení, zefektivnění 

implementace a architektura politiky soudrţnosti. 

Hlavním poselstvím zprávy by mělo být zachování strukturální a regionální politiky              

ve stávající podobě podpory ze strukturálních fondů i po roce 2013, přestoţe o samotných 

zdrojích pro budoucí financování kohezní politiky ve zprávě není zmínka. Ze zprávy vyplývá, 

ţe hlavním kritériem pro poměřování relativního bohatství jednotlivých regionů, na jehoţ 

základě potom dochází k přerozdělování finančních prostředků, by i nadále měla být míra 

HDP na obyvatele.
37

  

Mimo pravidelné výše uvedené zprávy vydává Evropská komise EU, zpravidla jednou ročně, 

Zprávy o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti. Jedná se o kratší 

analytické studie, jeţ shrnují situaci od vydání poslední Zprávy o ekonomické a sociální 

soudrţnosti EU.  

V příloze č. 1 je uveden seznam regionálních ukazatelů, které sleduje Eurostat na úrovni 

NUTS 2. 

2.4.2 Ukazatelé pro hodnocení cílů Lisabonské strategie rozvoje EU 

Lisabonská strategie byla přijata Evropskou radou v březnu 2000 v Lisabonu s cílem vytvořit 

z Evropské unie do roku 2010 „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa 

založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více 

kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“. Tato navrţená reforma 

rozvoje je zaloţena na třech pilířích, ekonomickém, sociálním a environmentálním. 

Pro hodnocení dosaţení cílů Lisabonské strategie vznikly strukturální ukazatelé, coţ jsou 

ukazatele mezinárodního srovnání sestavované v Eurostatu. V průběhu tříletého vývoje byl 

sestaven seznam 42 ukazatelů ze šesti oblastí: národohospodářské ukazatele, zaměstnanost, 

inovace a výzkum, ekonomická reforma, sociální soudrţnost a ţivotní prostředí
38

.  

                                                
37 Euroskop, 2010. 
38 Český statistický úřad, 2010c. 
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Tento seznam byl v roce 2004 aktualizován a vzniklo 14 základních jádrových ukazatelů   

(tzv. core indicators), které pokrývají všechny tři pilíře Lisabonské strategie. Tabulka 2.8 

zachycuje seznam těchto 14 strukturálních ukazatelů. 

Tabulka 2.8: Seznam strukturálních ukazatelů 

 Strukturální ukazatel Pilíř Data 

1 HDP na obyvatele v PPS Ekonomický Stát, NUTS 2 

2 Produktivita práce na zaměstnanou osobu Ekonomický Stát, NUTS 2 

3 Míra zaměstnanosti Ekonomický Stát, NUTS 2 

4 Míra zaměstnanosti starších pracovníků Ekonomický Stát, NUTS 2 

5 Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) Ekonomický Stát, NUTS 2 

6 Úroveň dosaţeného vzdělání mládeţe Ekonomický Stát, NUTS 2 

7 Kapitálové investice Ekonomický Stát, NUTS 2 

8 Relativní cenová úroveň Ekonomický Stát 

9 Rozptyl regionální míry zaměstnanosti Sociální Stát, NUTS 2 

10 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Sociální Stát, NUTS 2 

11 Míra rizika chudoby (po sociálních dávkách) Sociální Stát 

12 Emise skleníkových plynů Environmentální Stát 

13 Energetická náročnost národního hospodářství Environmentální Stát 

14 Objem nákladní dopravy k HDP Environmentální Stát 

Zdroj: Skokan, Káňa, Melecký, Lebiedzik, 2008; vlastní úprava 

Evropa 2020 

V červnu roku 2010 byla Evropskou radou schválená nová strategie Evropa 2020, která 

navazuje na výše zmíněnou Lisabonsku strategii, která nebyla příliš úspěšná a snaţí                     

se vyvarovat jejich chyb.  

Evropa 2020 je zaloţená na třech prioritách, na inteligentním a udržitelném růstu                      

a na růstu, jenž podporuje začlenění. 

Evropská komise stanovila 5 dílčích cílů v rámci těchto priorit, které by měly být měřitelné, 

zaloţené na dostatečně spolehlivých údajích, aby je bylo moţné srovnávat a byly schopné 

odráţet rozmanitost situace členských států. Těchto 5 cílů je popsáno v následující tabulce. 
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Tabulka 2.9: Cíle strategie Evropa 2020 

Cíl Obsah 

1 Míra zaměstnanosti lidí ve věku od 20 do 64 let by měla z nynějších 69 % vzrůst na 75% 

2 Podíl investic do výzkumu a vývoje na hrubém národním produktu by z nynějších 1,9 % 

měl vzrůst na 3% 

3 Do roku 2020 by se měly emise skleníkových plynů ve srovnání se stavem z roku 1990 

sníţit o 20 % a spotřeba energie také o 20 % 

4 Podíl obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním ve věkové skupině 30 aţ 34 let by měl 

z dnešních 31 % vzrůst na 40 % 

5 Počet obyvatel ţijících pod hranici chudoby (zhruba 80 milionů), by se měl sníţit o 20 

milionů, tedy o jednu čtvrtinu. 

Zdroj: European Commission; 2011a; vlastní zpracování 

Všechny uvedené cíle na sebe navazují, navzájem se doplňují a jsou klíčové pro dosaţení 

celkového úspěchu. Těchto pět cílů měří 8 ukazatelů, jeţ jsou uvedeny v následující tabulce. 

Kromě výše stanovených cílů Komise předloţila sedm stěţejních iniciativ, jeţ budou 

tematicky rozděleny do stěţejních priorit a budou závazné jako pro EU, tak pro členské státy. 

Stěţejní iniciativy jsou znázorněny v příloze č. 2. 

Tabulka 2.10: Pět cílů a jejich ukazatelé měření 

Cíl Indikátor 

75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let 

by mělo být zaměstnáno 

Míra zaměstnanosti podle pohlaví, věkové 

skupiny 20-64 let 

3 % HDP Evropské unie by měla být 

investována do výzkumu a vývoje 
Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj 

V oblasti klimatu a energie by mělo být 

dosaženo cílů „20-20-20“ 

Emise skleníkových plynů 

Podíl obnovitelných zdrojů na konečné 

spotřebě energie 

Energetická náročnost ekonomiky 

Podíl dětí, které předčasně ukončí školní 

docházku, by měl být pod hranicí 10 % a 

nejméně 40 % mladší generace by mělo 

dosáhnout terciární úrovně vzdělání 

Počet předčasně ukončujících vzdělávání a 

odborné přípravy podle pohlaví 

Vysokoškolsky vzdělaní podle pohlaví ve 

věkové skupině 30-34 let 

Počet osob ohrožených chudobou by měl 

klesnout o 20 milionů 

Osoby ohroţené chudobou nebo vyloučením 

Osoby ţijící v domácnostech s velmi nízkou 

intenzitou práce 

Osoby po započítání sociálních dávek 

ohroţené chudobou  

Materiálně nejchudší osoby 
Zdroj: Eurostat, 2011a; vlastní zpracování 
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3 Socioekonomická analýza vybraných kohezních zemí Evropské 

unie 

Tato kapitola diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou, zjednodušenou situační 

analýzou a regionální strukturou vybraných zemí jiţní Evropy. Konkrétně se jedná                 

o 3 země – Španělsko, Řecko a Portugalsko. Kromě společného znaku, kterým je geografické 

umístění, tyto státy spojují i další přívlastky. Spolu s dalšími státy patří do tzv. skupiny 

kohezních států, a také do skupiny problémových zemí, jeţ ohroţují eurozónu, pro kterou          

se vytvořil nový název PIGS
39

. 

Kohezními státy jsou země, které mohou čerpat finanční pomoc z Kohezního fondu, známého 

téţ jako Fond soudrţnosti. Kohezní fond vznikl v 90. létech 20. století a byl zřízen jako 

mimořádný fond solidarity, s cílem pomoci nejvíce zaostalým státům Evropského 

společenství 
40

. Tento fond napomáhá ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy
41

.  

Mezi tzv. kohezní státy patří země, jeţ vstoupily do ES v 80. létech 20. století, jednalo              

se o Španělsko, Řecko, Portugalsko a Irsko. Jak jiţ bylo zmíněno výše, tato diplomová práce 

se zabývá pouze prvními třemi státy. Přestoţe právě Irsko dosáhlo díky Koheznímu fondu 

největšího pokroku a je dáváno za vzor vyuţití kohezní politiky pro rozvoj zaostávajících 

regionů a rovněţ se řadí mezi nejúspěšnější členské státy EU v procesu evropské integrace, 

není v této práci dále rozpracováno, jelikoţ v analytické části této práce jsou analyzovány 

regionální disparity na úrovni NUTS 2, které má Irsko pouze dvě. 

V následující tabulce je zobrazeno přidělení finančních prostředků z Kohezního fondu 

kohezních zemí v létech 2000 – 2006 a 2007 – 2013. 

 

 

                                                
39 PIGS je v angličtině pojmenování pro prasata. Zkratka vznikla z počátečních písmen zemí, které mohou 

ohrozit stabilitu Eurozóny. Do nelichotivého spolku patří Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko.   
40 V roce 2004 došlo k dosud největšímu rozšíření EU o 10 nových členských států, jeţ mohou čerpat finanční 

pomoc z Fondu soudrţnosti. Jedná se o Kypr, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, 

Polsko, Slovensko, Slovinsko.  
41 Pomoc z fondu je poskytnutá po splnění dvou podmínek: HNP na obyvatele, měřený paritou kupní síly, nesmí 

u členského státu překročit 90 % průměru Společenství, a také členský stát musí realizovat program splňující 

podmínky hospodářské konvergence. 
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Tabulka 3.1: Přidělení finančních prostředků (v mil. EUR) z Kohezního fondu v létech 

2000 – 2006 a 2007 - 2013 

Země 2000 - 2006 2007 – 2013 

Irsko** 584 - 

Řecko 3 388 3 700 

Portugalsko 3 388 3 100 

Španělsko 12 357 4 000 

* za období 2004-2006, **jen do konce roku 2003 

Zdroj: European Commission, 2011b; vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce finančních prostředku v období 2000 - 2006 mělo k dispozici 

Španělsko, které čerpalo ročně 61 – 63,5 % prostředků, zatímco částka určená                            

pro Portugalsko a Řecko se pohybovala zhruba kolem 16 – 18 % a pro Irsko jen okolo                 

2 – 6 % ročně
42

. Irsko mohlo čerpat finanční prostředky pouze v létech 2000 – 2003, 

v následujících létech jiţ ztratilo nárok na čerpání finančních prostředků z tohoto fondu. 

Globální krize 

Vzhledem k tomu, ţe všechny výše uvedené země byly postiţené globální krizi, která 

ovlivnila jejích ekonomický vývoj, v následujícím textu je ve stručnosti popsán vznik této 

krize. 

Za prvotní příčinu globální krize je povaţována americká hypoteční krize z roku 2007. 

Důvodem byl laxní přístup hypotečních ústavů v USA, který byl doprovázen politickou 

podporou státu niţších příjmových skupin k vlastnímu bydlení. Tyto skupiny nebyly schopny 

splácet hypotéky, z důvodu navýšení úrokových měr, se kterými bylo moţné v průběhu 

hypoték manipulovat. Došlo ke vzniku tzv. ,,toxických aktiv“, kterých se americké banky 

postupně pokoušely zbavovat, sníţila se likvidita bank a investoři se začali bát investic. O rok 

později zaznamenala newyorská burza nejhlubší propad od roku 2001, kdy došlo 

k teroristickému útoku na Světové obchodní centrum. Všechny tyto faktory nakonec vyústily 

v celosvětovou ekonomickou krizi a největší propad světové ekonomiky od druhé světové 

války. Příloze č. 3 je znázorněno, jak je zadluţená v roce 2011 eurozóna. 

                                                
42 Europeum, 2011. 
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3.1 Španělsko 

3.1.1 Obecná charakteristika Španělska 

Španělsko vzniklo v roce 1469 sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. 

Oficiální název Španělska je Španělské království, leţí v jihozápadní Evropě na Pyrenejském 

poloostrově. Na západě hraničí s Portugalskem, s Andorrou a Francií na severovýchodě            

a s Gibraltarem na jihu.  

Součástí Španělska jsou dvě autonomní města na africkém pobřeţí. Kanárské ostrovy, které 

leţí v Atlantském oceánu na severozápadě Afriky a souostroví Baleáry skládající se ze dvou 

velkých ostrovů, kterými jsou Mallorca a Menorca. Součástí Španělska je i katalánské město 

Llívia, které je zcela obklopeno územím Francie. 

Svou rozlohou Španělsko zaujímá téměř 505 000 km
2
, čímţ se řadí mezi 50 největších zemí 

na světě a hned po Francii na druhé místo v Evropské unii. Počtem obyvatel 46 milionů je pak 

pátou nejlidnatější zemí v EU
43

. 

Hlavní a zároveň největší město Španělska je Madrid, ve kterém ţije přes 3 milióny obyvatel 

a dalších 14 % obyvatel této země ţije v jeho aglomeraci. Nejvíce obyvatel ţije ve věkové 

skupině 15 aţ 64 let necelých 68 %. Hustota zalidnění Španělska 91,2 obyvatele na km²               

je mírně pod průměrem EU, osídlení je velmi nerovnoměrné a převládá zde vysoká míra 

urbanizace (více neţ polovina obyvatelstva ţije ve městech s více neţ 50 000 obyvatel). 

Nejvíce zalidněné jsou pobřeţní oblasti a ostrovy, naproti tomu centrální Španělsko je téměř 

pusté, trpí dlouhodobým stárnutím a odchodem obyvatelstva právě do Madridu.
44

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Před Španělskem stojí Německo, Francie, Spojené království Velké Británie a Itálie. 
44 Instituto Nacional De Estadistica, 2011. 
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Politický systém 

Španělské království se řadí mezí konstituční monarchie, kde hlavou státu na základě 

primogenitury
45

 je král
46

, jeţ reprezentuje stát navenek. Mezi jeho pravomoci patří 

schvalování a následné vyhlašování zákonů, a také svolávání a rozpouštění parlamentu. 

Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorový parlament (Cortesy), skládající se z Poslanecké 

sněmovny (dolní komora) a Senátu (horní komora).  

Poslanecká sněmovna má 350 členů a je volena na 4 roky na základě poměrného zastoupení, 

kde volebním obvodem je provincie. Senát má 264 členů, 208 senátorů je voleno přímo a 56 

pak jednotlivými autonomiemi. Funkční období senátora je 4 roky a kaţdá provincie zde má 

své 4 zástupce. Vláda
47

 vykonává výkonnou a nařizovací moc a jejím poradním orgánem              

je Státní rada. Včele vlády stojí král nebo parlament. Poslední volby do Poslanecké sněmovny 

a Senátu se konaly 9. března 2008, další volby se uskuteční v březnu roku 2012.  

Počátkem roku 2002 bylo do oběhu zavedeno euro, které je národní peněţní jednotkou 

Španělska. Původní národní měnou byla peseta (Pta/ESP), která byla staţena z oběhu            

28. února 2002. Pro tuto měnu byl v lednu 1999 stanoven neodvolatelný převodní kurs vůči 

euru v poměru 166,386 peset za euro. 

Španělsko v mezinárodním prostředí 

Španělsko je členem řady mezinárodních organizací. V následující tabulce je souhrnně 

uveden výčet těch nejdůleţitějších včetně data vstupu a anglického názvu organizace. 

Španělsko stálo u zaloţení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, ve kterém           

je od 14. prosince 1960 plnohodnotným členem. V roce 1982 se stalo součástí 

Severoatlantické aliance (NATO) a dalším důleţitým krokem byl v roce 1986 vstup                   

do Evropské unie. Následně v roce 1995 vstoupilo do Světové obchodní organizace (WTO).       

V Madridu se nachází sídlo Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). 

 

                                                
45 Dědický řád zajišťující přednostní právo prvorozeného při dědické posloupnosti. 
46

 Hlavou státu král Juan Carlos I., královskou rodinu dále tvoří královna Sofía de Grecia, následník trůnu Felipe 

de Borbón y Grecia, princ asturský, jeho manţelka princezna Letizia, dcera následnického páru Leonor a dále 

Elena de Borbón y Grecia a María Cristina de Borbón y Grecia, dcery královského páru. 
47 Předseda vlády je José Luis Rodríguez Zapatero od 17. dubna 2004, první viceprezident (a ministr vnitra), je 

Alfredo Perez Rubalcaba od 20. října 2010, druhý místopředseda od 8. dubna 2009 (a ministr hospodářství a 

financí) je Elena Salgadová Mendez, Manuel Chaves Gonzalez je třetí místopředseda (a ministr pro regionální 

záleţitosti) od 8. dubna 2009. 
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Tabulka 3.2: Členství Španělska v mezinárodních organizacích a integracích 

Organizace  Zkratka  Anglický název Rok vstupu 

Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj 
OECD 

Organisation for Economic Co 

operation and Development 
1960 

Severoatlantická aliance NATO 
North Atlantic Treaty 

Organization 
1982 

Evropská unie EU European Union 1986 

Světové obchodní organizace WTO World Trade Organization 1995 

Zdroj: vlastní tvorba; 2011 

3.1.2 Zjednodušená situační analýza Španělska 

Ekonomická charakteristika země 

Španělsko se svou úrovní ekonomické vyspělosti nachází v pořadí na pátém místě v rámci 

Evropské unie a patří mezi dvanáctou nejrozvinutější ekonomiku světa. Pokud jde o příjem  

na obyvatele, ve Španělsku je téměř na stejné úrovni jako silné ekonomiky Německa                

a Francie. Léta 1986 aţ 1991 jsou označována jako období euforie španělské ekonomiky, 

kdy došlo k výraznému oţivení v souvislosti se vstupem Španělska do EU.  

Následující tabulka zachycuje vývoj španělské ekonomiky v létech 2001 – 2009. Tabulka 

uvádí hospodářský růst měřený jako procentní změnu reálného HDP proti předcházejícímu 

roku, HDP/obyvatele vyjádřeného jako standart parity kupní síly (EU 27 = 100 %), míru 

inflace měřenou harmonizovaným indexem spotřebitelských cen (HICP) a dále tabulka uvádí 

míru nezaměstnanosti vyjádřenou v procentech. 

Tabulka 3.3: Vývoj španělské ekonomiky v létech 2001 – 2009 

Ukazatel/rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský růst    

(% HDP) 
3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 

HDP / obyvatele (PPS) 98 100 101 101 102 104 105 103 103 

Míra inflace (%) 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 

Nezaměstnanost (%) 10,3 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 

Zdroj:Eurostat, 2011; vlastní zpracování 
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Od roku 2001 se růst HDP udrţoval poměrně stabilně okolo 3 %, nicméně na konci roku 

2007, po téměř 15 létech nadprůměrného růstu HDP, začala španělská ekonomika zpomalovat 

a ve druhém čtvrtletí roku 2008 vstoupila do recese. Deficit státního rozpočtu se zhoršil           

z 3,8 % HDP v roce 2008 na přibliţně 9,7 % HDP v roce 2010, coţ je více neţ trojnásobné 

překročení limitů, který je stanoven konvergenčními kriterií
48

, i přestoţe vláda usilovala               

o omezení vládních výdajů, zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím reformy trhu 

práce a privatizace průmyslu. Míra inflace zaznamenávala kolísavou tendenci a v roce 2009 

dokonce došlo k deflaci.  

V současné době Španělsko prochází nejtěţší bankovní krizí od 30. let. Jen díky přímým 

půjčkám od Evropské centrální banky (ECB) komerčním bankám, které nyní přesahují přes 

70 miliard EUR, se španělské banky drţí stále nad vodou. Donedávna se Španělsko 

nepotýkalo se zásadními problémy ve veřejných financích, od roku 2000 dokonce došlo              

ke sníţení veřejného dluhu ze 71 % HDP na necelých 40 % HDP v roce 2008. Celkový dluh, 

který se skládá z veřejného a soukromého dluhu, mělo Španělsko v roce 2008 k velikosti své 

ekonomiky, v poměru 342 %.
49

V roce 2010 celkový veřejný dluh Španělska činil                     

64,4 % HDP. Španělsko se také dlouhodobě potýká s velkými deficity regionálních vlád, 

např. v Katalánsku.  

Reakci na světovou finanční krizi jsou fiskální stimulační balíčky, od kterých si vlády zemí 

slibují zmírnění dopadu krize. Španělsko v květnu loňského roku přijalo vládní úsporný 

balíček v hodnotě 15 miliard (mld.) EUR, jehoţ cílem je sníţení rozpočtového deficitu. 

Balíček obsahuje sníţení mezd ve veřejném sektoru aţ o 15 %, zmrazení důchodů, zrušení 

porodného, reformu ve zdravotnictví či krácení veřejných investic o 6 miliard. 

 

 

 

                                                
48

 Konvergenční, nebo téţ Maastrichtská kriteria stanovují kriteria, která musí státy, jeţ chtějí zavést Euro splnit: 

Cenová stabilita – průměrná roční inflace nesmí překročit o více neţ 1,5 p. b. průměrnou roční inflaci tří 

členských zemí s s nejlepšími hodnotami inflace. Stabilita devizového kurzu – alespoň dva roky před vstupem do 

měnové unie by se kandidátská země měla zapojit do ERM II a po tuto dobu by nemělo dojít k devalvaci. 

Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb – dlouhodobá nominální úroková míra nesmí přesahovat o více 

neţ 2 p. b. průměr tří zemí s nejlepšími výsledky týkajících se cenové stability. Výše hrubého veřejného dluhu – 

podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. Deficit veřejného rozpočtu – podíl deficitu státního 

rozpočtu na HDP musí být menší neţ 3 %.
 

49 Kohout, 2008. 
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Trh práce 

Nezaměstnanost je jedním z největších problémů španělské ekonomiky, můţou za to zejména 

příliš štědré dávky v nezaměstnanosti, které nepobízejí nezaměstnané k hledání si nových 

míst. Vláda přijala několik opatření ke sníţení nezaměstnanosti, coţ se projevilo v roce 2006 

sníţením nezaměstnanosti blíţící se 8 %, nicméně v souvislosti s hospodářským poklesem 

došlo k výraznému poklesu pracovních příleţitostí. Nezaměstnanost ve Španělsku                     

se vyšplhala na 18 % v roce 2009 a rázem se více neţ 4 miliony práceschopných obyvatel 

ocitlo bez zaměstnání. Nejvíce nezaměstnaných bylo v sektoru stavebnictví, zemědělství              

a průmyslu. V roce 2011 španělská ekonomika vykazuje více neţ 20 % nezaměstnanost. 

Následující tabulka znázorňuje trh práce v létech 2005 aţ 2009.  

Tabulka 3.4: Trh práce ve Španělsku 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nezaměstnanost (%) 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 

Počet nezaměstnaných ( v tis.) 1 913 1 837 1 834 2 591 4 150 

Míra zaměstnanosti (%) 63,3 64,8 65,6 64,3 59,8 

Celková aktivní populace (v tis.) 20 866 21 586 22 190 22 848 23 037 

Zdroj:Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Cestovní ruch 

Španělsko je třetí nejnavštěvovanější zemí světa, hned po Francii a USA, přičemţ nejvíce 

navštěvovanými oblastmi jsou Katalánsko, Andalusie, Baleáry a Kanárské ostrovy. Nejvíce 

turistů přijíţdí z Velké Británie, Německa a Francie. V roce 2009 oblasti Španělska navštívilo   

52,2 milionů turistů, kteří se podíleli na příjmech z turistiky ve výši  48  mld. EUR, avšak 

vlivem globální krize došlo ke sníţení objemu příjmu o 8,7 % oproti předcházejícímu roku. 

V sektoru cestovního ruchu pracuje přes 12 % obyvatel a cestovní ruch se podílí na tvorbě 

HDP země 11 %.
50

  

                                                
50 Central Inteligence Agency, 2011. 
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3.1.3 Regionální struktura Španělska  

Stát je členěn na obce, 17 autonomních společenství, sloţených z 52 provincií                      

(47 na Pyrenejském poloostrově, 1 na Baleárských ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech)                 

a 2 autonomní města v severní Africe Ceuta a Melilla.  

Pro Španělsko je typický vysoký stupeň decentralizace. Kaţdá z autonomních oblastí má svůj 

vlastní parlament s rozsáhlými pravomocemi vlastní vládu, jeţ samostatně rozhoduje 

v oblastech vzdělávání a zdravotnictví. Následující obrázek 3.1 ukazuje autonomní rozdělení 

Španělska. 

Obrázek 3.1: Autonomní rozdělení Španělska 

 
Zdroj: Spanishbank, 2011; vlastní úprava 

Nomenklatura územně statistických jednotek Evropské unie 

Tak jako všechny členské státy Evropské unie, tak i Španělsko pouţívá členění na územní 

jednotky NUTS.  

NUTS 0 je tvořeno celým Španělskem, na úrovni NUTS 1 ve Španělsku existuje                      

7 autonomních společenství (agrupación de comunidades autónomas), na niţší úrovni           

NUTS 2, jak jiţ bylo uvedeno výše, existuje 17 autonomních oblastí (comunidades 

autónomas) a 2 autonomní města (ciudades autónomas).  
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Na úrovni NUTS 3 se nachází 59 územních jednotek, rozkládajících se na pevnině (47),            

v severním pobřeţí Afriky (2) a přilehlých ostrovech (10) patřících Španělsku.  

Na úrovní LAU 1 ve Španělsku neexistuje ekvivalent, úroveň LAU 2 pak tvoří 8 111 obcí 

(Municipio). Následující tabulka znázorňuje rozdělení na úroveň NUTS 1 a NUTS 2             

ve Španělsku. 

Tabulka 3.5: Rozdělení NUTS 1 a NUTS 3 ve Španělsku 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 1 NUTS 2 

Severozápad 

Galicie 

Střed 

Kastilie a León 

Asturie Kastilie-La Mancha 

Kantábrie Extremadura 

Severovýchod 

Baskicko 

Jih 

Andalusie 

Navarra Murcie 

La Rioja Ceuta 

Aragonie Melilla 

Východ 

Katalánsko Kanárské ostrovy Kanárské ostrovy 

Valencijské 

společenství Společenství 

Madrid 
Madrid 

Baleárské ostrovy 

Zdroj: Europa, 2011; vlastní zpracování 

Obecná charakteristika NUTS 2 regionů Španělska 

Španělsko se se svým počtem NUTS 2 regionů řadí na páté místo v EU hned za Itálií, která 

má 21 regionů soudrţnosti. NUTS 2 regiony ve Španělsku odpovídají                         

administrativně -  správním jednotkám dané země.  

Největším regionem soudrţnosti z hlediska rozlohy je Kastilie a León, tato NUTS 2                         

se rozprostírá na ploše o rozloze 94 225 km
2
, coţ představuje téměř 19 % veškeré rozlohy 

Španělska, hustota obyvatel v tomto regionů činí 26,6 obyvatel na km
2
. Největší hustota 

obyvatel na km
2 

je v regionech NUTS 2 Ceuta a Melilla, jedná se o ostrůvky                               

ve Středozemním moři, jeţ se rozprostírají na ploše o velikosti 19 a 13 km
2
, kde zároveň ţije 

nejméně obyvatel Španělska. Z vnitrozemních NUTS 2 regionů má největší hustotu zalidnění 

Madrid, kde ţije 784,1 obyvatel na km
2
 a zároveň se jedná o třetí nejvíce zalidněný region 

NUTS 2 ve Španělsku. Obecná charakteristika španělských NUTS 2 regionů je uvedená 

v následující tabulce. 
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Tabulka 3.6: Charakteristika španělských NUTS 2 regionů  

NUTS 2 Počet obyvatel* Rozloha (km
2
) 

Hustota obyvatel 

(obyv./ km
2
) 

Galicie 2 738 930 29 574 92,6 

Asturie 1 058 923 10 604 99,9 

Kalábrie 576 418 5 321 108,3 

Baskicko 2 136 061 7 235 295,2 

Navarra 614 526 10 391 59,1 

La Rioja 315 718 5 045 62,6 

Aragonie 1 313 735 47 721 27,5 

Katalánsko 7 290 292 32 114 227,0 

Valencijské společenství 4 991 789 23 260 214,6 

Baleárské ostrovy 1 070 066 4 992 214,4 

Kastilie a León 2 510 545 94 225 26,6 

Kastilie-La Mancha 2 022 647 79 461 25,5 

Extreamadura 1 080 439 41 636 25,9 

Andalusie 8 150 467 87 599 93,0 

Murcie 1 443 383 11 314 127,6 

Ceuta 72 561 19 3819 

Melilla 70 076 13 5390,5 

Kanárské ostrovy 2 076 585 7 477 277,7 

Madrid 6 295 011 8 028 784,1 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní výpočty hustoty obyvatel 

* Údaje za rok 2009. 
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3.2 Řecko 

3.2.1 Obecná charakteristika Řecka 

Řecko zaujímá nejjiţnější část Balkánského poloostrova, součástí Řecka je na 3 000 ostrovů. 

Země je omývána Egejským, Jonským a Středozemním mořem. Na severu hraničí 

s Bulharskem, Makedonií a Albánií, na východě s Tureckem. Oficiální název Řecka zní 

Řecká republika (Elliniki Dhimokratia).   

Svou rozlohou Řecko zaujímá téměř 132 000 km
2
, čímţ se řadí na 96 místo na světě. Počtem 

obyvatel 10 milionů je pak devátou nejlidnatější zemí v EU. 

Hlavním městem Řecka jsou Atény, kde ţijí 3 miliony obyvatel. Nejvíce obyvatel ţije                 

ve věkové skupině 15 aţ 64 let, celých 66 %. Athény spolu se Soluní (Thessaloniki) patří 

mezi největší města Řecka, Soluň obývá 834 tisíc obyvatel. 61 % z celkového počtu obyvatel, 

ţije ve městech, zbylých 39 % obyvatel ţije na venkově. V Řecku se narodí 9 dětí na tisíc 

obyvatel a 10 osob na 1000 obyvatel zemře. Z toho vyplývá, ţe Řecko se potýká 

s demografickým problémem, kdy počet narozených je niţší neţ počet zemřelých.  

Politický systém 

Řecko patří mezi parlamentní republiky. V čele státu stojí prezident, jenţ je jmenován              

na dobu 5 let, maximálně dvakrát po sobě, poměrnou většinou parlamentu. Vykonává moc 

zákonodárnou spolu s parlamentem a moc výkonnou společně s vládou. Mezi základní 

pravomoci prezidenta patří jmenování a odvolávání ministerského předsedy, svolávání           

a rozpouštění parlamentu. Poslední prezidentské volby se konaly 3. února 2010, vyhrál                 

je Karolos Papoulias, jenţ je v prezidentském úřadu od 12. března 2010.  

Řecký parlament je jednokomorový, skládající se z 300 členů, jeţ jsou hlavními nositeli 

zákonodárné moci. Členové jsou volení přímým lidovým hlasováním na maximálně 4leté 

funkční období. Poslední parlamentní volby se konaly 4. října 2009. 

Hlavní nositelkou výkonné moci ve státě je vláda, skládající se z 48 členů (z 16 ministrů,       

7 alternujících ministrů, 24 náměstků a ministerského předsedy). V čele vlády stojí 

ministerský předseda, kterého do funkce jmenuje prezident republiky. Ministerský předseda 

je předsedou té strany, která v parlamentních volbách získala absolutní většinu hlasů. 

V současné době funkci ministerského předsedy vykonává Giorgos Papandrea.  
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Moc soudní v Řecku vykonává Nejvyšší soudní dvůr a specializované soudy. Všichni soudci 

jsou jmenováni doţivotně prezidentem po konzultaci se soudním radou. 

Řecko do 31. 12. 2001 pouţívalo jako národní peněţní jednotku řeckou drachmu (GRD), 

která byla 1. 1. 2002 nahrazena společnou měnou euro, která je od tohoto roku povaţována  

za národní peněţní jednotku. Původní národní měna GRD byla zafixována vůči euru v kurzu 

340,75 GRD za euro. 

Řecko v mezinárodním prostředí 

Řecko je členem řady mezinárodních organizací. V následující tabulce je souhrnně uveden 

výčet těch nejdůleţitějších včetně data vstupu a anglického názvu organizace. V roce 1952         

se stalo součástí NATO. Řecko stálo u zaloţení Organizace pro ekonomickou spolupráci           

a rozvoj, ve kterém je od 14. prosince 1960 plnohodnotným členem. Dalším důleţitým 

krokem byl v roce 1981 vstup do Evropské unie a v roce 1995 vstup to Světové obchodní 

organizace, ve kterém je členem od 1. ledna tohoto roku. 

Tabulka 3.7: Členství Řecka v mezinárodních organizacích a integracích 

Organizace  Zkratka  Anglický název Rok vstupu 

Severoatlantická aliance NATO 
North Atlantic Treaty 

Organization 
1952 

Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj 
OECD 

Organisation for Economic Co 

operation and Development 
1960 

Evropská unie EU European Union 1981 

Světové obchodní organizace WTO World Trade Organization 1995 

Zdroj: vlastní tvorba; 2011 

 

 

 

 

 



40 

 

3.2.2 Zjednodušená situační analýza Řecka 

Ekonomická charakteristika země 

Řecko má kapitalistickou smíšenou ekonomiku s veřejným sektorem, jeţ odpovídá                 

asi za 40 % HDP, v EU patří mezi nejchudší ekonomiky. Patří mezi hlavní příjemce pomoci 

z EU, která se rovná přibliţně 3,3 % ročního HDP. V eurozoně je Řecko řazeno mezi země 

s nejniţší úrovní HDP na obyvatele (zhruba 95 % průměru)51. Po propuknutí globální krize 

v roce 2008 řecká ekonomika stále zaznamenávala hospodářský růst (meziroční nárůst HDP      

o 2,0 %), první problémy se začaly objevovat aţ v posledním čtvrtletí tohoto roku.  

Následující tabulka zachycuje vývoj řecké ekonomiky v létech 2001 – 2009. Tabulka uvádí 

hospodářský růst měřený jako procentní změnu reálného HDP proti předcházejícímu roku, 

HDP/obyvatele vyjádřeného jako standart parity kupní síly (EU 27 = 100 %), míru inflace 

měřenou harmonizovaným indexem spotřebitelských cen a dále tabulka uvádí míru 

nezaměstnanosti vyjádřenou v procentech. 

Tabulka 3.8: Vývoj řecké ekonomiky v létech 2001 – 2009 

Ukazatel/rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský růst     

(% HDP) 
4,2

P
 3,4 

P
 5,9 

P
 4,4 

P
 2,3 

P
 5,2 

P
 4,3 

P
 1,0 

P
 -2,0 

P
 

HDP/ obyvatele (PPS) 86 
P
 90 

P
 92 

P
 94 

P
 91 

P
 93 

P
 92 

P
 94 

P
 94 

P
 

Míra inflace (%) 3,7 3,9 3,4 3,0 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 

Nezaměstnanost (%) 10,7 10,3 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

P- prozatímní hodnota 

Od roku 2001 se růst HDP udrţoval poměrně stabilně okolo 4 %, coţ je o 2,6 % více neţ            

je průměr v EU. Největšího ekonomického růstu dosahovalo Řecko v roce 2003, coţ                  

je moţno přisuzovat olympijským hrám v Aténách v roce 2004, nicméně na konci roku 2008 

začala řecká ekonomika zpomalovat a v posledním čtvrtletí tohoto roku vstoupila do recese. 

Růstová dynamika, poprvé od roku 1993, klesla do minusových hodnot. 

                                                
51 Bussinesinfo. CZ, 2011b. 
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Míra inflace a nezaměstnanost52 je nad průměrem eurozóny, nezaměstnanost v roce 2010 

dosahovala 12 %. Celkový veřejný dluh Řecka v roce 2010 činil 140,2 % HDP, rozpočtový 

deficit se vyšplhal na 9,6 % HDP, čímţ se Řecko dostalo na první místo největších dluţníků 

EU.
53

 Celkový dluh země je 295 mld. EUR. 

Mezi slabé stránky Řecka patří neschopnost efektivně vybírat daně, slabý průmysl, velký vliv 

odborů a vláda, jeţ není ochotná provádět zásadní škrty, Také falšování statistik, zemi 

nepřidalo na důvěryhodnosti. 

Řecká vláda na krizi reagovala protikrizovými balíčky. První balíček se skládal ze dvou částí, 

první část se zaměřovala na ochranu bankovních úvěru a vkladů, druhá část se soustředila           

na podporu bankovního sektoru. Tento balíček byl přijat v hodnotě 28 mld. EUR
54

.  

Řecká vláda počátkem roku 2010 předloţila Evropské komisi aktualizovaný Program 

stability a růstu (PSR) na léta 2011 – 2013. V rámci tohoto programu se zavázala ke sníţení 

rozpočtového deficitu na 8,7 % HDP do konce roku 2010 a pod 3 % HDP do roku 2012. 

Součástí PSR byl také protikrizový balíček. V březnu roku 2010 byl přijat druhý úsporný 

balíček, který obsahoval např. zvýšení koeficientů daně z přidané hodnoty (DPH), sníţení 

daňových úniků, reformu zdravotnictví a důchodového systému a další mzdové škrty                

ve veřejném sektoru, v pořadí jiţ třetí úsporný balíček přijala řecká vláda v květnu téhoţ 

roku.
55

 Ratingové agentury opakovaně sníţily hodnocení řecké důvěryhodnosti a finanční trhy 

odmítly Řecku poskytnout úvěry za přijatelnou cenu, díky čemuţ se země ocitla na pokraji 

bankrotu.  

Dne 6. května 2010 řecký parlament schválil Zákon č.3845/2010 Sb.„Opatření k aplikaci 

podpůrného mechanismu řecké ekonomiky ze strany členských států eurozóny                 

a Mezinárodního měnového fondu“. Tento zákon upravuje podmínky pro čerpání finanční 

výpomoci Řecka. Řecku byla schválená finanční půjčka ve výši 110 miliard EUR, přičemţ   

80 mld. jsou dvoustranné půjčky od členských států eurozóny, vyjma Slovenské republiky,           

zbylých 30 miliard tvoří nízkoúročná půjčka od Mezinárodního měnového fondu (MMF). 

Tato pomoc bude poskytnuta do roku 2012 ve 12 dávkách, jestliţe Řecko bude plnit přijaté 

závazky.  

                                                
52 Průměr eurozóny činí 10 %. 
53 Eurostat, 2011. 
54 Bussinesinfo. CZ, 2011b. 
55 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011b. 



42 

 

Trh práce 

V roce, kdy Řecko vstupovalo do EU, vykazovalo 7 % nezaměstnanost (1981), coţ bylo             

ve srovnání s ostatními členy evropské patnáctky relativně nízká hodnota.                                  

Aţ do 90. let 20. století si Řecko zachovalo tento trend, poté následovalo období soustavného 

růstu aţ na hranici přes 10 % v roce 2001. Zlomový byl rok 2004, kdy nezaměstnanost začala 

klesat. V roce 2008 vykazovala nejniţších hodnot od roku 1998, avšak v následujícím roce 

nezaměstnanost opět rostla a ani prognózy budoucího vývoje nenasvědčují zlepšení situace. 

V roce 2009 bylo 471 000 osob bez práce, coţ je proti loňskému roku o 93 000 osob více. 

V letošním roce se opět dostala nezaměstnanost přes hranici 10 %. Následující tabulka 

zachycuje trh práce v Řecku. 

Tabulka 3.9: Trh práce v Řecku 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nezaměstnanost (%) 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 

Počet nezaměstnaných ( v tis.) 477 435 407 378 471 

Míra zaměstnanosti (%) 60,1 61,0 61,4 61,9 61,2 

Celková aktivní populace (v tis.) 4 846 4 886 4 916 4 937 4 979 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Cestovní ruch 

Řecko se nachází na 15. místě nejnavštěvovanějších destinací v Evropě. Skládá                          

se s nepřeberného mnoţství ostrůvků, ale pouhých 169 z nich je obydlených. Právě tyto 

ostrovy jsou turisty nejnavštěvovanějšími destinacemi. Cestovní ruch se na tvorbě HDP 

Řecka podílí 18 %, v tomto sektoru je zaměstnáno cca 1 milion pracovníků. Řecko nejvíce 

navštěvují turisté z Evropy, konkrétně Němci, Britové, Francouzi a Italové, nemalou skupinou 

turistů tvoří také Bulhaři a Albánci, avšak většina z nich dojíţdí k sousedům za prací.              

I na cestovní ruch Řecka měla globální krize vliv. Přestoţe hoteliéři sníţili své ceny, aby 

nalákali turisty, jejich příjmy klesly o 16 % oproti roku 2008.  

V roce 2004 zde byly pořádány letní olympijské hry, Řecko si od toho slibovalo velký příliv 

turistů. Do cestovního ruchu bylo investováno více neţ 5,6 mld. EUR, coţ bylo 13,7 % všech 

investic, opak byl však pravdou. Důvodem bylo předraţení poskytovaných sluţeb. Na konci 
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roku 2004 byla zahájena mohutná kampaň, která přilákala téměř 15 miliónů turistů 

v následujícím roce, coţ byl nárůst o 10 %. 

3.2.3 Regionální struktura Řecka 

Řecké území bylo do loňského roku rozděleno na 13 krajů, v jejichţ čele stála vláda,             

54 územně samosprávných celků 2. stupně (obdoba okresů) a 1034 územně samosprávných 

celků 1. stupně (města a obce). Počátkem letošního roku došlo k reformě
56

 územní 

samosprávy Řecka.  

Cílem reformy bylo zredukovat počet územních celků. Došlo ke slučování územně 

samosprávných celků a vytvoření nových, přičemţ byla respektována velikost slučovaných 

měst a obcí, stupeň rozvoje, kvalita obecní infrastruktury a také historie. Ze slučování byly 

vyjmuty ostrovy, kaţdý ostrov, bez ohledu na velikost, představuje samostatný územně 

samosprávný celek.  

Územně samosprávními celky 1. stupně nadále zůstávají obce a města, v jejichţ čele stojí 

volený starosta, či předseda městského obecního úřadů. Došlo však k jejich redukci                    

na pouhých 325 územních celků. 

Nejzásadnějším bodem reformy bylo zrušení územně samosprávných celků 2. stupně, zrušeny 

byly prefektury (okresy), jen některé byly zachovány jako zeměpisné označení. Jejich 

kompetence přebírá 13 regionálních (krajských) úřadů vedených volenými předsedy. Orgány 

místní samosprávy jsou voleny v přímých komunálních volbách. Do reformy byli zástupci 

voleni na 4leté funkční období, od roku 2014, kdy jsou plánované nové komunální volby,             

se jejich volební období prodluţuje na 5 let. Poslední komunální volby proběhly 14. listopadu 

2010. 

Netypickou správní jednotkou je tzv. mnišská komunita na hoře Athosu „Agion Oros“
57

. 

Umoţňuje vstup pouze muţům na základě povolení Ministerstva zahraničních věcí Řecka 

v Aténách, nebo Soluni. Následující obrázek 3.2 znázorňuje 13 krajů Řecka. 

 

 

                                                
56 Zákonem č.3852/2010 „Nová struktura místní samosprávy a decentralizované administrativy – plán 

Kallikratis“. 
57 Central Inteligence Agency, 2011. 
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Obrázek 3.2: Kraje Řecka 

1- Athény,  

2 - Střední Řecko,  

3 - Střední Makedonie, 

4 - Kréta,  

5 - Východní Makedonie,  

6 - Epirus,  

7 - Jónské ostrovy,  

8 - Severní Egeis,  

9 - Peloponés,  

10 - Jiţní Egeis,  

11- Thesálie,  

12 - Západní Řecko,  

13 - Západní Makedonie. 
Zdroj: Řecko.Tv, 2011; vlastní tvorba 

Nomenklatura územně statistických jednotek Evropské unie 

NUTS 0 je tvořeno celým územím Řecké republiky, NUTS 1 tvoří čtyři rozvojové regiony. 

Dále je řecké území rozděleno na 13 správních oblastí (periferií), tyto regiony odpovídají 

úrovni NUTS 2, které jsou shodné s řeckými kraji, které jsou uvedeny výše. Územní 

statistickou jednotku NUTS 3 tvoří 51 prefektur (okresů). 

Na úrovní LAU 1 je 1034 obcí (Dimoi) a nejniţší úroveň LAU 2 představují městské obvody 

(Demotiko diamerisma), kterých je v Řecku 6 130. Následující tabulka popisuje rozdělení 

regionů na územně statistické jednotky EU na úrovni NUTS 1 a NUTS 2.  

Tabulka 3.10: Rozdělení NUTS 1 a NUTS 2 v Řecku 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 1 NUTS 2 

Severní Řecko 

Východní Makedonie 

Střední Řecko 

Epirus 

Západní Makedonie Jónské ostrovy 

Thesalie Západní Řecko 

Střední Makedonie 
Střední Řecko 

Peloponés 

Atény Atény 
Ostrovy v Egejském 

moři, Kréta 

Severní Egeis 

Jiţní Egeis 

Kréta 

Zdroj: Europa, 2011; vlastní zpracování 
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Obecná charakteristika NUTS 2 regionů Řecka 

Největším NUTS 2 regionem z hlediska rozlohy je Střední Makedonie, která má také druhý 

největší počet obyvatel a hustotu zalidnění. Tato periferie se rozkládá na ploše 19 147 km 
2
         

a obývá jí 1 944 793 obyvatel. Se svou hustotou zalidnění se řadí v Řecku k hustě 

zalidněným. Nejméně obyvatel ţije v periferií Severní Egeis. Rozlohou jsou nejmenší Jónské 

ostrovy s hustotou zalidnění 100,4 obyvatel na km
2
. Nejvíce zalidněn je region Atény, kde 

ţije 1073, 6 obyvatel na km
2
, jedná se o region s největším počtem obyvatel,                           

který se rozprostírá na ploše 3 808 km
2
. K periferiím s nejniţší hustotou zalidnění patří 

Západní Makedonie a Střední Řecko. V následující tabulce je zachycená obecná 

charakteristika NUTS 2 regionů. 

Tabulka 3.11: Charakteristika řeckých NUTS 2 regionů 

NUTS 2 Počet obyvatel* Rozloha (km
2
) 

Hustota obyvatel 

(obyv./ km
2
) 

Východní Makedonie 606 622 14 157 42,8 

Západní Makedonie 293 172 9 451 31,0 

Thesalie 735 885 14 037 52,4 

Střední Makedonie 1 944 793 19 147 101,6 

Atény 4 088 447 3 808 1073,6 

Epirus 355 175 9 203 38,6 

Jónské ostrovy 231 514 2 307 100,4 

Západní Řecko 742 038 11 350 65,4 

Střední Řecko 554 426 15 549 35,7 

Peloponés  592 017 15 490 38,2 

Severní Egeis 200 275 3 836 52,2 

Jižní Egeis 307 228 5 286 58,1 

Kréta 608 810 8 336 73,0 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní výpočty hustoty obyvatel 

* Údaje za rok 2009 
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3.3 Portugalsko 

3.3.1 Obecná charakteristika Portugalska 

Portugalsko leţí na nejjihozápadnějším cípu evropského kontinentu, na Pyrenejském 

poloostrově. Jiţní a západní břehy země omývá Atlantský oceán. Jediným hraničním 

sousedem Portugalska je Španělsko, se kterým tvoří východní hranici země.  

Oficiální název Portugalska je Portugalská republika (República Portuguesa), která vznikla   

5. října 1910. Součástí Portugalska je autonomní oblast souostroví Madeira a Azory, leţící 

v Atlantském oceánu 1500 km od hlavního města Portugalska Lisabonu.  

Souostroví Azory je tvořeno devíti obydlenými ostrovy, kde ţije přes 244 tisíc obyvatel. 

Souostroví Madeira je tvořeno dvěma obydlenými ostrovy, kterými jsou Madeira a Porto 

Santo, na kterých ţije přes 270 tisíc obyvatel. 

Svou rozlohou Portugalsko zujímá 92 000 km
2
, čímţ se řadí na 110 místo ve světě. Počtem  

10 milionů obyvatel je pak desátou nejlidnatější zemi v EU hned za Řeckem. Nejvíce 

obyvatel ţije ve věkové skupině 15 aţ 64 let přes 66 %. Z celkového počtu všech obyvatel 

ţije 59 % ve městech a zbylých 41 % ţije na venkově. 

Hlavní město Lisabon je centrem metropolitní oblasti Região de Lisboa, ve které ţije přes        

3 miliony obyvatel. Dalším významným městem je Porto s 240 tisíci obyvateli.  

Politický systém 

Portugalsko je parlamentní republikou. V čele státu stojí prezident, který je volen přímou 

volbou na pětileté funkční období maximálně dvakrát po sobě. Od 9. března 2006 tuto funkci 

vykonává Anibal Cavaco Silva. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, mezi jeho 

pravomoci patří rozpouštění parlamentu, odvolávání vlády, nebo uplatňování práva veto při 

rozhodování o zákonech. Poradním orgánem prezidenta je Státní rada, která má sedmnáct 

členů
58

.  

 

                                                
58 Skládá se z předsedy Republikového shromáţdění, premiéra, předsedy Ústavního soudu, Ochránce 

spravedlnosti, z předsedů regionálních vlád, z pěti občanů vybraných prezidentem a z pěti občanů volených 

republikovým shromáţděním 
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Moc zákonodárnou v Portugalsku vykonává Shromáţdění republiky (Assembleia                        

da República), skládající se z 230 členů volených v lidovém hlasování na 4leté funkční 

období. Poslední parlamentní volby se konaly 27. září 2009. Členové volí rovněţ na 4leté 

funkční období svého předsedu, který stojí v čele Shromáţdění republiky. Mezi jeho 

pravomoci patří zastupování prezidenta v době jeho nepřítomnosti. 

V samostatných autonomních oblastech Madeira a Azory existují dvě regionální shromáţdění 

(Assembleia Regional). Tyto oblasti mají svou vlastní regionální politiku, zákony                          

a samosprávné instituce. 

Moc výkonnou má vláda, která je tvořená ministerským předsedou, ministry, státními 

tajemníky a případně státními podtajemníky.  

Moc soudní vykonává Nejvyšší soudní dvůr (Supremo Tribunal de Justiça), deset soudců             

je jmenováno Shromáţděním republiky a ti si následně zvolí další tři členy. Funkční období 

13 soudců je šestileté.  

Portugalsko do 28. 2. 2002 pouţívalo jako národní peněţní jednotku escudo (PTE), která byla 

nahrazená společnou měnou euro, jenţ je od tohoto roku národní peněţní jednotkou 

Portugalska. Původní národní měna escudo byla zafixována vůči euru v kurzu 200,482 PTE 

za euro. 

Portugalsko v mezinárodním prostředí 

Portugalsko je členem řady mezinárodních organizací. V následující tabulce je souhrnně 

uveden výčet těch nejdůleţitějších včetně data vstupu a anglického názvu organizace. 

Portugalsko je zakládajícím členem Severoatlantické aliance, rovněţ stálo u zaloţení OECD, 

ve které je od 14. prosince 1960 plnohodnotným členem. Další důleţitý krok byl v roce 1986 

vstup do Evropské unie a v roce 1995 vstup to Světové obchodní organizace, ve kterém                

je členem od 1. ledna tohoto roku. Během portugalského předsednictví v Radě EU v roce 

2007 byla zformulována a podepsána Lisabonská smlouva. V lednu tohoto roku převzalo 

Portugalsko křeslo v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) na období           

2011 - 2012. 

 

 



48 

 

Tabulka 3.12: Členství Portugalska v mezinárodních organizacích a integracích 

Organizace  Zkratka  Anglický název Rok vstupu 

Severoatlantická aliance NATO 
North Atlantic Treaty 

Organization 
1949 

Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj 
OECD 

Organisation for Economic Co 

operation and Development 
1960 

Evropská unie EU European Union 1986 

Světové obchodní organizace WTO World Trade Organization 1995 

Zdroj: vlastní tvorba; 2011 

3.3.2 Zjednodušená situační analýza Portugalska 

Ekonomická situace 

Portugalsko je otevřenou ekonomikou, zaměřenou na zemědělství a průmysl se zásobami 

nerostného bohatství. Do roku 1986 portugalské hospodářství stagnovalo, HDP na obyvatele 

činilo 55 % průměru EU. Vstupem země do EU došlo k značnému rozmachu a v roce 1990 

dokonce hospodářský růst převyšoval průměr EU. Portugalsko je na 18. místě v rámci  EU 

z hlediska tvorby HDP. HDP na obyvatele činí zhruba dvě třetiny průměru EU, představuje 

70 % HDP a nachází se na 17. místě v EU. Portugalsko trpí vysokým stupněm negramotnosti 

obyvatelstva, téměř 15 % obyvatelstva neumí číst a psát.  

Následující tabulka zachycuje vývoj portugalské ekonomiky v létech 2001 – 2009. Tabulka 

uvádí hospodářský růst měřený jako procentní změnu reálného HDP proti předcházejícímu 

roku. HDP/obyvatele vyjádřeného jako standart parity kupní síly (EU 27 = 100 %), míru 

inflace měřenou harmonizovaným indexem spotřebitelských cen, a dále tabulka uvádí míru 

nezaměstnanosti vyjádřenou v procentech. 
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Tabulka 3. 13: Vývoj portugalské ekonomiky v létech 2001 – 2009 

Ukazatel/rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský růst     

(% HDP) 
2,0 0,7 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,5 

HDP/ obyvatele (PPS) 80 80 79 77 79 79 78 78 80 

Míra inflace (%) 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 3,0 2,4 2,7 -0,9 

Nezaměstnanost (%) 4,1 5,1 6,4 6,7 7,7 7,8 8,1 7,7 9,6 

Zdroj:Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Vývoj makroekonomických ukazatelů Portugalska se vyvíjí poměrně nestabilně, v roce 2003 

ekonomika země zaznamenala výrazný propad a od té doby očekávaný přechod do růstové 

fáze nenastal.  

Ekonomický růst Portugalska dlouhodobě zaostává za evropským průměrem, vlivem 

ekonomické krize se ekonomický růst opět dostal do záporných hodnot. Pokud se jedná                

o inflaci, nejeví se být současným problémem portugalské ekonomiky, od roku 2000 trvale 

klesá a v roce 2009 se dokonce dostala do deflace. V  roce 2010 inflace dosahovala hodnoty 

1,1 %, nezaměstnanost se nacházela pod hranici průměru EU, ale v následujících létech                

se očekává její další růst. V roce 2011 vykazovalo Portugalsko 11% nezaměstnanost.   

V roce 2010 dosahoval vládní dluh 83 % HDP a deficit veřejných financí 7,3 % HDP, čímţ 

tato země porušila maastrichtská kriteria a řadí se na páté místo největších dluţníků v EU. 

Celkový dluh země činí 127,9 mld. EUR. Vysoký deficit by měl být s pouţitím mnoha 

nových omezení sníţen pod 3 % aţ v roce 2013. 

Za slabé stránky země je povaţována vysoká závislost na španělském trhu, slabá exportní 

výkonnost a vysoká závislost na neefektivních odvětvích. 

V současné době Lisabon provádí řadu úsporných opatření ke sníţení rozpočtového schodku. 

Cílem je sníţit současný deficit veřejných financí do roku 2011 na 4,6 % HDP. Portugalsko  

se zaměřuje na zvyšování vývozu a provádění reforem na trhu práce, aby se pokusilo oţivit 

růst HDP a konkurenceschopnost země. 
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Dne 23. března 2011 v Portugalsku došlo k pádu vlády, současný premiér José Sócrates 

Carvalho Pinto de Sousa, který je ve svém úřadu jiţ od 12. března 2005, podal demisi. 

Parlament zamítl schválit nová úsporná opatření, navrţená jeho menšinovou vládou, která 

měla zemi pomoci vyhnout se finanční podpoře od EU a MMF. 

Portugalsko tak můţe potkat stejný osud, jako výše zmíněné Řecko. U Portugalska                  

by se finanční pomoc měla pohybovat v rozmezí 60 aţ 80 mld. EUR, coţ je méně neţ 

v případě Řecka
59

. 

Trh práce 

Portugalsko vykazovalo dlouhodobě velice nízkou úroveň nezaměstnanosti. V roce 2000 

vykazovalo pouze 4% nezaměstnanost, coţ bylo o více neţ polovinu méně neţ průměr EU. 

Ve srovnání s EU se Portugalsko stále potýká s vysokým počtem zaměstnaných v průmyslu, 

zemědělství a stavebnictví a stále nedostatečnou zaměstnaností v sektoru sluţeb.   

V posledních létech dochází k nárůstu nezaměstnaných. V roce 2009 to bylo téměř 530 000 

osob bez práce, a v letošním roce s 11% nezaměstnaností převyšuje průměr EU. V následující 

tabulce jsou zachyceny základní ukazatele trhu práce v Portugalsku. 

Tabulka 3.14: Trh práce v Portugalsku 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nezaměstnanost (%) 7,7 7,8 8,1 7,7 9,6 

Počet nezaměstnaných ( v tis.) 422,3 427,8 448,6 427,1 528,6 

Míra zaměstnanosti (%) 67,5 67,9 67,8 68,2 66,3 

Celková aktivní populace (v tis.) 5 545 5 587 5 618 5 625 5 582 

Zdroj:Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

                                                
59 Presseurop, 2011. 
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Tehdejší vláda José Sócratese se snaţila s touto nezaměstnaností bojovat a ve svém programu 

přijala tyto zásady, pomocí kterých by mělo být dosaţeno niţší nezaměstnanosti:
60

 

 Umístit tisíc absolventů vysokých škol technických a správních oborů do malých             

a středních podniků, 

 obnovit 150 tis. pracovních míst ztracených za předchozí koaliční vlády, 

 provést revizi Zákoníku práce, zvlášť pokud jde o kolektivní vyjednávání, 

 zvýšit ze 16 na 25 tisíc počet „odborných stáţistů“, 

 zajistit, ţe bude moţno zaloţit podnik do 24 hodin. 

Cestovní ruch 

Nejvíce navštěvovanými oblastmi Portugalska jsou Madeira, Azorské ostrovy, hlavní město 

Lisabon, a také jih Portugalska. V posledních létech příjmy z turistiky zaznamenávají trvalý 

nárůst, představují 8 % na celkovém HDP země. Podíl turistického ruchu na celkové 

zaměstnanosti převyšuje 6 %. V příjmu z cestovního ruchu na jednoho obyvatele patří 

Portugalsko na první příčky, jedná se o 400 amerických dolarů (USD).  

Nejvíce turistů přijíţdí z Evropy, konkrétně z Velké Británie, Německa, Francie či sousedního 

Španělska. Ročně zemi navštíví přes 12 miliónů turistů. Intenzita cestovního ruchu v roce 

2009 byla 4 175 000 turistů.  

3.3.3 Regionální struktura Portugalska 

Ústava z roku 1976 uvádí tří stupňovou úroveň správy, kraje, obce a civilní farnosti. 

Portugalsko má 18 okresů, které zahrnují 305 obcí a 4 241 civilních farností. Kromě toho            

se Portugalsko dále člení na 2 autonomní oblasti, kterými jsou Azory a Madeira. Pro volební 

účely je země rozdělena do 20 okresů, tvořených z 18 územních obvodů a dvou autonomních 

oblastí.  

Obcím je povoleno sdruţovat se do meziobecních společenství (comunidades 

intermunicipais), která mohou mít obecný nebo specifický účel, a metropolitních oblastí 

(oblastech metropolitanas), jeţ mohou být dvojího typu: velké metropolitní oblasti (grandes 

oblastí metropolitanas) a městské komunity (comunidades urbanas). 

 

                                                
60Ministério Do Trabalho e da Solidariededa Social, 2011. 
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Největší metropolitní oblastí je Região de Lisboa, ve které ţije přes 3 miliony obyvatel. 

Obce jsou zodpovědné za řízení obecních záleţitostí a budování základní infrastruktury. 

Současný trend směřuje k rozšíření jejich pravomocí, zejména k podpoře místních 

hospodářských činností a ochraně ţivotního prostředí. 

Okresy spravuje zástupce státu. Tento územní celek zmizí s vytvořením administrativních 

regionů, které budou mít na rozdíl od okresů statut místní autonomie, regulační pravomoci            

v některých oblastech a pravomoc koordinovat práci obcí. Následující obrázek znázorňuje             

18 okresů v Portugalsku. 

Obrázek 3.3: Okresy Portugalska 

1 - Lisabon      13 - Viseu 

2 - Leiria   14 - Braganca 

3 - Santerém   15 – Vila Real 

4 - Setúbal   16 - Porto 

5 - Beja   17 - Braga 

6 - Faro   18 – Viana do Castelo  

7 - Évora 

8 - Portalegre 

9 – Castelo Branco 

10 - Guarda 

11 - Coimbra 

12 - Aveiro 

 

Zdroj: Central Inteligence Agency, 2011; vlastní zpracování 
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Nomenklatura územně statistických jednotek Evropské unie 

NUTS 0 je tvořeno celým územní Portugalské republiky. NUTS 1 tvoří Kontinent 

(Kontinente), Azory a Madeira. Na úrovni NUTS 2 je Portugalsko rozděleno                             

na 7 autonomních regionů (Regiões Autónomas). Územní statistickou jednotku NUTS 3 tvoří       

30 krajů (Grupos de concelhos).  

Na úrovni LAU 1 je 308 obcí (concelhos - municipios) a nejniţší úroveň LAU 2 představují 

farnosti (freguesias), kterých je v Portugalsku 4 260. Následující tabulka popisuje rozdělení 

regionů na územně statistické jednotky EU na úrovni NUTS 1 a NUTS 2.  

Tabulka 3.15: Rozdělení NUTS 1 a NUTS 2 v Portugalsku 

NUTS 1 NUTS 2 

Kontinent 

Severní 

Algarve 

Centrum 

Lisabon 

Alentejo 

Azory Azory 

Madeira Madeira 

Zdroj: Europa, 2011; vlastní zpracování 

Obecná charakteristika NUTS 2 regionů Portugalska 

Největším NUTS 2 regionem z hlediska rozlohy je Alentejo rozkládající se na ploše                

31 483,6 km 
2
 s 757 069 obyvateli. Se svou hustotou zalidnění se řadí v Portugalsku k velmi 

řídce zalidněným. Nejméně obyvatel ţije v regionu Azory. Rozlohou je nejmenší region 

Maderia s hustotou zalidnění 298,5 obyvatel na km
2
. Největší hustotu zalidnění má region 

Lisabon, ve kterém ţije 2 819 433 obyvatel. Jedná se o region s druhým největším počtem 

obyvatel na ploše 2 864,6 km
2
. Severní region se rozkládá na ploše 21 280 km

2
, z hlediska 

počtu obyvatel se jedná o největší region, kde ţije 3 745 439 obyvatel. K regionům s nejniţší 

hustotu zalidnění patří Alatntejo. V následující tabulce je zachycená obecná charakteristika 

NUTS 2 regionů Portugalska. 
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Tabulka 3.16: Charakteristika portugalských NUTS 2 regionů 

NUTS 2 Počet obyvatel* Rozloha (km
2
) 

Hustota obyvatel 

(obyv./ km
2
) 

Severní 3 745 439 21 280 176,0 

Algarve 430 084 4 989,9 86,2 

Centrum 2 383 284 28 178,6 84,6 

Lisabon 2 819 433 2 864,6 984,2 

Alentejo 757 069 31 483,6 24,1 

Azory 244 780 2 322 105,4 

Madeira 247 161 828 298,5 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní výpočty hustoty obyvatel 

* Údaje za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4 Analýza a hodnocení regionálních disparit ve vybraných 

kohezních zemích Evropské unie 

Pro analýzu a hodnocení regionálních disparit na úrovni NUTS 2 ve vybraných kohezních 

zemích jsou vybrány ukazatele mezinárodního srovnání sestavované v Eurostatu. Jedná              

se o soubor 14 strukturálních ukazatelů, které slouţí pro hodnocení cílů Lisabonské strategie. 

V databázi Eurostatu však nejsou k dispozici všechna data těchto ukazatelů pro regiony          

na úrovni NUTS 2, z tohoto důvodu jsou vybrány pouze některé z nich. Konkrétně pak pro 

ekonomický pilíř - HDP na obyvatele v PPS, míra zaměstnanosti, míra zaměstnanosti starších 

pracovníků a hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD). V rámci sociálního pilíře          

jsou analyzovány ukazatelé míra nezaměstnanosti osob starších 15 let a míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti.  

Pro ukazatel HDP na obyvatele v PPS je pro zkoumání regionálních disparit referenčním 

obdobím období let 2003 aţ 2008. Aktuálnější data nejsou dostupná. Referenčním obdobím 

pro zkoumání regionálních disparit pro ukazatelé míra zaměstnanosti, míra zaměstnanosti 

starších pracovníků, míra nezaměstnanosti osob starších 15 let a míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti je období let 2003 aţ 2009. Ani u toho ukazatele nejsou k dispozici 

aktuálnější data. Ukazatel hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj je zkoumán v období let 

2002 aţ 2008. Aktuálnější data nejsou rovněţ dostupná. 

Kaţdému zkoumanému ukazateli regionálních disparit náleţí tabulka, která zachycuje 

skutečné hodnoty daného ukazatele v přiřazeném referenčním období a vychází z informací 

Eurostatu. Pro analýzu nejlepších a nejhorších regionů NTUS 2 je vyuţívaná metoda 

semaforu. 

Jedná s o grafickou metodu, která vychází z metody škálování. Na základě této metody         

se jednotlivým indikátorům přiřadí specifické barvy, přičemţ tyto barvy odpovídají určité 

procentuální úrovní, a to buď minimální, nebo naopak maximální výši hodnoty 

analyzovaného indikátoru. Nejčastěji se uţívají barvy semaforu, odkud je také odvozen název 

této metody. Na základě této metody můţeme sestavit několik typu hodnotících škal. Nejlepší 

hodnoty sledovaného indikátoru mají zelenou barvu, která barevnou škálou postupně přechází 

do červené barvy, jeţ odpovídá nejhorším hodnotám analyzovaného indikátoru.   
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4.1 Analýza a hodnocení regionálních disparit ve Španělsku 

Ekonomické prostředí 

Z následující tabulky vyplývá, ţe svou vyspělostí patří mezi hospodářsky nejvyspělejší 

regiony Španělska Baskicko. HDP na obyvatele v PPS zde v roce 2008 představuje 138 %, 

coţ je o 38 procentních bodů (p.b.) více neţ průměr EU – 27. 

Druhým nejvyspělejším regionem Španělska je Madrid, na jehoţ území se nachází hlavní 

město země. I tento region v roce 2008 převyšoval svým HDP na obyvatele v PPS průměr          

EU – 27 o 34 p.b. V rámci zemí, jeţ jsou sledovány v této diplomové práci, se jedná               

o nejvyspělejší region s hlavním městem. Naopak nejméně vyspělými regiony jsou 

Extremadura, Kastilie-La Mancha a Andalusie.  

Tabulka 4.1: HDP na obyvatele v PPS (EU 27 = 100 %) 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Galicie 80 81 83 87 89 89 

Asturie 86 87 90 95 97 97 

Kalábrie 97 98 100 103 105 105 

Baskicko 125 126 129 134 137 138 

Navarra 127 127 128 131 132 131 

La Rioja 111 110 109 112 112 111 

Aragonie 108 108 109 112 114 113 

Madrid 133 132 133 136 136 134 

Kastilie a León 94 95 96 99 101 100 

Kastilie-La Mancha 80 79 80 81 82 80 

Extremadura 66 67 69 71 73 73 

Katalánsko 121 121 121 123 123 121 

Valencijské společenství 95 94 94 96 95 93 

Baleárské ostrovy 116 114 114 115 113 111 

Andalusie 77 78 79 81 81 80 

Murcie 85 85 86 87 87 85 

Ceuta 90 91 92 96 97 98 

Melilla 86 88 90 94 93 93 

Kanárské ostrovy 94 93 92 93 92 90 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, ţe meziregionální rozdíly mezi regiony Španělska z hlediska ekonomické 

úrovně existují, dále je moţno konstatovat, ţe region Extramadura je méně vyvinutý. 
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Zaměstnanost a sociální soudržnost 

Základní ukazatele regionálních disparit jsou zachyceny v následujících tabulkách. Tabulka 

4.2 zachycuje míru zaměstnanosti osob ve věku 15 aţ 64 let v %, tabulka 4.3 popisuje míru 

zaměstnanosti starších pracovníků, tedy osob ve věku 55 aţ 64 let, tabulka 4.4 zobrazuje míru 

nezaměstnanosti osob starších 15 let v % a poslední tabulka 4.5 zobrazuje míru dlouhodobé 

nezaměstnanosti ve Španělsku uvedenou rovněţ v %. 

Tabulka 4.2:Míra zaměstnanosti (15 – 64 let) v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 58,3 58,9 61,1 53 64,4 64,8 62,4 

Asturie 53,2 53,7 55,8 58,4 59,7 62,2 58,4 

Kalábrie 58,6 59,2 62 64,1 65,6 65,5 61,9 

Baskicko 62,6 63,1 65,5 67 67,4 67,9 64,2 

Navarra 65,3 66,5 69,1 70,4 71 69,8 66,5 

La Rioja 63,1 64,9 69,1 69,2 68,7 68,4 64,9 

Aragonie 63,5 65,7 68,2 68,2 70,8 69,8 65,3 

Madrid 64,2 66,33 68,5 70,2 70,8 69,6 66,0 

Kastilie a León 57,8 59,1 62,7 63,8 65 64,3 61,4 

Kastilie-La Mancha 58,5 59,4 61,4 62,6 64,3 62,3 57,8 

Extremadura 52,1 52,8 54,4 56 57,5 56,8 53,4 

Katalánsko 66,3 67 69,3 70,4 71 69,9 63,9 

Valencijské společenství 61,3 63,1 64,5 65,8 66 64,7 58,2 

Baleárské ostrovy 66,3 67,2 67,9 69,9 69,6 67,9 63,0 

Andalusie 51,0 52,8 55,4 57,3 58,1 56 51,6 

Murcie 60,1 61,5 62,8 64,0 65,5 63,0 57,3 

Ceuta 50,6 49,8 53,2 47,8 46,2 51,3 51,7 

Melilla 50,5 52,7 51,3 52 51,6 49,2 45,9 

Kanárské ostrovy 59,1 59 59,7 61,6 62,4 57,6 52,7 

EU  62,4 62,6 68,6 69,6 65,3 65,8 64,4 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Celková míra zaměstnanosti ve Španělsku v roce 2009 dosahovala 59,8 %, tato hodnota               

se nachází pod průměrem EU – 27. Nejlepších hodnot v zaměstnanosti dosahují regiony 

Navarra a Madrid. V těchto regionech je dosaţeno vyšších hodnot, neţ je celounijní průměr, 

stejně jako v regionech La Rioja a Aragonie. Nejhorších hodnot dosahuje region Melilla, 

který je hluboce pod celorepublikovým i unijním průměrem. Největší propad v zaměstnanosti 

zaznamenalo Valencijské společenství, kde zaměstnanost v roce 2008 dosahovala hodnoty 

64,7 %, coţ byla hodnota lehce pod celounijním průměrem, ale v následujícím roce počet 

ekonomicky aktivních obyvatel činil pouhých 58,2 %.  
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Z tabulky je patrné, ţe ve Španělsku existují výrazné rozdíly mezi regiony nejvyspělejšími             

a méně vyspělými, rozdíl mezi regionem, jeţ dosahuje nejlepších hodnot a regionem, který 

zaostává za ostatními, je 20, 6 p.b.. 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků ve Španělsku v roce 2009 dosáhla hodnoty 44,1 %, 

tato hodnota se nachází pod celounijním průměrem. Nejlepších hodnot dosáhl region 

Baleárské ostrovy, který dlouhodobě převyšuje celorepublikový i celounijní průměr. Stejně 

příznivý vývoj dlouhodobě vykazují regiony Navarre, La Rioja, Madrid a Katalánsko.  

Naopak nejniţší míra zaměstnanosti starších pracovníků je v regionech Extremadura, 

Andalusie a Melilla, přičemţ v Melille došlo v roce 2009 k největšímu nárůstu míry 

zaměstnanosti oproti přecházejícímu roku a to o 9,8 p.b.. 

Tabulka 4.3: Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 43,1 43,5 43,2 43,1 42,9 44,4 45,4 

Asturie 33 34,9 34,9 37,5 38,4 40,9 39,8 

Kalábrie 37,7 38,2 42,1 41,5 44,4 46,3 40,8 

Baskicko 37,4 37,8 41,7 42,8 44,2 45 41 

Navarra 43,1 45,9 48 47,8 49,4 47,4 47,5 

La Rioja 42,5 42,1 51,8 49,5 45,7 49 49 

Aragonie 46,1 45,5 46,1 44,7 47,6 50,5 50,8 

Madrid 42,5 46,7 48,6 49,4 48,9 49,2 48,7 

Kastilie a León 40,2 41,3 43,6 43,9 44,4 45,5 43,8 

Kastilie-La Mancha 40,8 39,9 40,7 42,4 43,2 43,3 41,9 

Extremadura 37,4 37,3 35,7 35,4 39,6 36 34,8 

Katalánsko 47,1 45,6 48,6 51 51,7 54,1 50,1 

Valencijské společenství 40,9 40,7 43,7 44,4 44,7 47 44,6 

Baleárské ostrovy 49,3 47,1 47,7 50 50,1 53,1 51,6 

Andalusie 32,4 34 34,9 35,3 35,8 35,6 35,7 

Murcie 41,7 40,4 41 42,8 42,7 44,4 46 

Ceuta 38,2 42,5 43,8 40,8 39,1 47,7 43,4 

Melilla 32,9 46,4 45,2 39,5 33,7 29 38,8 

Kanárské ostrovy 41,3 37,9 40,4 42,8 42,5 41,4 39,5 

EU 39,7 40,4 45,7 47 44,6 45,6 46 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

V roce 2009 vykazovalo Španělsko 18 % míry nezaměstnanosti a v roce 2010 stále rostla            

na současných 20 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti osob starších 15 let vykazuje region 

Kanárské ostrovy, jehoţ nezaměstnanost se v roce 2009 vyšplhala na 26,2 %, podobně 
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špatných hodnot dosahují regiony Andalusia (25,4 %) a Melilla (24,2 %). Naopak nejniţší 

nezaměstnanosti v roce 2009 dosáhl region Navarra (10,9 %). 

Celounijní průměr míry nezaměstnanosti v roce 2009 byl 8,9 %. Region Kanárské ostrovy 

tuto hranici téměř 3krát překračuje. Ve sledovaném roce 2009 se ţáden ze španělských 

regionů nenachází se svou mírou nezaměstnanosti pod průměrem EU.  

Tabulka 4.4: Míra nezaměstnanosti osob starších 15 let v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 12,7 13,6 9,9 8,5 7,6 8,7 12,6 

Asturie 11,1 10,4 10,2 9,3 8,5 8,4 13,4 

Kalábrie 10,5 10,5 8,5 6,6 5,9 7,2 12,0 

Baskicko 9,5 9,7 7,3 7,0 6,1 6,4 11,0 

Navarra 5,7 5,5 5,6 5,3 4,8 6,7 10,9 

La Rioja 6 5,6 6,2 6,2 5,7 7,8 12,8 

Aragonie 6,6 5,6 5,8 5,5 5,2 7,1 12,8 

Madrid 7,4 6,7 6,8 6,4 6,3 8,1 14,0 

Kastilie a León 11,1 10,7 8,7 8,1 7,2 9,5 13,8 

Kastilie-La Mancha 10,1 9,5 9,2 8,8 7,6 11,6 18,8 

Extremadura 17,4 17,2 5,8 13,4 13,1 15,2 20,5 

Katalánsko 10 9,7 7,0 6,6 6,5 9,0 16,2 

Valencijské společenství 11,2 10,4 8,8 8,4 8,8 12,1 21,2 

Baleárské ostrovy 9,7 9,1 7,2 6,5 7,0 10,2 18,0 

Andalusie 18,6 17,1 13,8 12,7 12,8 17,8 25,4 

Murcie 10,7 10,7 8,0 7,9 7,6 12,6 20,7 

Ceuta 9,5 10,7 19,7 21 20,3 17,3 18,9 

Melilla 8,9 17,0 14,0 13,4 18,2 20,7 24,2 

Kanárské ostrovy 11,4 12,0 11,7 11,7 10,4 17,4 26,2 

EU 9,1 9,2 8,9 8,4 7,2 7,0 8,9 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, ţe mezi španělskými regiony existují markantní rozdíly v míře 

nezaměstnanosti. Nezaměstnanost se zde pohybuje od 10,9 % do 26,2 %, rozdíl mezi 

regionem, ve kterém je zaměstnáno nejvíce osob a regionem, jeţ vykazuje nejvyšší míru 

nezaměstnanost je 15,3 p.b..  

Za hlavní příčinu vysoké nezaměstnanosti na Kanárských ostrovech je povaţována územní 

roztříštěnost, členitý terén, jeţ omezuje prostor vhodný pro zřízení obchodní činnosti, špatná 

přístupnost kvůli ostrovnímu statusu a vzdálenost od Evropy. V prosinci 2007 Evropská 
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komise schválila ,,Operační program Kanárské ostrovy“, který si klade za cíl vytvořit 

přibliţně 8 700 pracovních míst, přičemţ příspěvek společenství činí 1, 02 mld. EUR. 

Nejvyšších hodnot míry dlouhodobé nezaměstnanosti dosahuje region Melilla, kde v roce 

2009 dlouhodobá nezaměstnanost vyšplhala na 12 %, tato hodnota více neţ 4krát převyšuje 

celounijní průměr. Podobně jsou na tom regiony Ceuta a Kanárské ostrovy, přičemţ Kanárské 

ostrovy do roku 2007 vykazovaly dlouhodobou nezaměstnanost, jeţ byla pod průměrem      

EU.  

Nejniţší dlouhodobou nezaměstnanost vykazuje region Navarra, jehoţ dlouhodobá 

nezaměstnanost je o 1,26 p.b. niţší neţ celounijní průměr. Druhým regionem s nejniţší 

dlouhodobou nezaměstnaností je region Aragonie. Region Madrid vykazoval v roce 2009    

3,27 % míry dlouhodobé nezaměstnanosti, coţ není typické na region s hlavním městem.   

Tabulka 4.5: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 5,28 5,82 3,18 2,29 1,95 1,94 3,24 

Asturie 4,92 4,44 4,07 2,94 2,59 2,32 4,02 

Kalábrie 5,29 4,37 2,41 1,65 1,19 1,08 2,32 

Baskicko 3,57 3,75 1,82 1,93 1,52 1,54 2,69 

Navarra 1,04 1,09 1 0,69 0,69 0,85 1,72 

La Rioja 2,24 1,48 1,4 1,05 0,88 1,22 2,77 

Aragonie 1,92 1,45 0,99 0,91 0,9 0,94 2,11 

Madrid 2,54 2,11 1,48 1,2 1,09 1,27 3,27 

Kastilie a León 4,35 3,91 2,18 1,89 1,61 1,93 3,48 

Kastilie-La Mancha 2,91 3,01 2,33 1,88 1,47 1,93 4,24 

Extremadura 4,66 4,93 4,42 3,35 3,28 3,52 5,13 

Katalánsko 3,93 3,59 1,49 1,33 1,34 1,53 3,87 

Valencijské společenství 2,69 2,4 1,98 1,43 1,41 1,74 4,54 

Baleárské ostrovy 1,88 1,4 0,95 0,76 0,65 0,97 3,24 

Andalusie 6,12 5,13 3,5 3 2,76 3,5 6,31 

Murcie 2,75 2,51 1,47 1,32 1,09 1,7 4,22 

Ceuta 3,07 2,19 10,13 7,95 9,39 6,86 8,52 

Melilla 4,3 9,83 5,13 5,46 7,3 9,27 12,12 

Kanárské ostrovy 3,61 3,39 3,06 2,52 2,28 3,42 7,28 

EU 4,23 4,21 4,1 3,76 3,07 2,61 2,98 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, ţe pro všechny regiony byl v posledních létech patrný rostoucí trend míry 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Ve Španělsku existují výrazné vnitro – regionální disparity 
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v dlouhodobé nezaměstnanosti, rozdíl mezi regionem, jeţ dosahuje nejlepších hodnot                   

a regionem, který zaostává za ostatními, je 10,4 p.b.. 

Inovační a výzkumné aktivity 

Španělsko vynakládá na vědu a výzkum 1, 38
61

 % svého HDP. V rámci španělských regionů 

existují výrazné disparity ve výdajích na vědu a výzkum. Nejvíce na vědu a výzkum vydává 

region Madrid, coţ není překvapivé, jelikoţ jde o region, na jehoţ území se nachází hlavní 

město. Dobrých výsledků vykazují také regiony Baskicko a Navarra, oba dva regiony 

převyšují průměrnou unijní hodnotu. Ostatní španělské regiony na vědu a výzkum vydávají 

zanedbatelné prostředky. Následující tabulka zachycuje výdaje na výzkum a vývoj jako        

% z celkového HDP. 

Tabulka 4.6:Výdaje na výzkum a vývoj (GERD) jako % HDP 

NUTS 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Galicie 0,79 0,85 0,85 0,87 0,89 1,03 1,04 

Asturie 0,62 0,67 0,65 0,7 0,88 0,92 0,97 

Kalábrie 0,53 0,45 0,44 0,45 0,79 0,88 1,01 

Baskicko 1,29 1,39 1,51 1,48 1,58 1,87 1,98 

Navarra 1,05 1,34 1,8 1,68 1,91 1,88 1,94 

La Rioja 0,54 0,63 0,66 0,66 1,04 1,16 1,01 

Aragonie 0,71 0,7 0,69 0,79 0,87 0,9 1,03 

Madrid 1,76 1,69 1,64 1,81 1,95 1,92 2,01 

Kastilie a León 0,8 0,86 0,93 0,89 0,97 1,1 1,27 

Kastilie-La Mancha 0,43 0,42 0,41 0,41 0,47 0,6 0,72 

Extremadura 0,59 0,62 0,41 0,68 0,72 0,74 0,86 

Katalánsko 1,18 1,27 1,33 1,35 1,42 1,47 1,62 

Valencijské společenství 0,77 0,83 0,89 0,98 0,95 0,95 1,05 

Baleárské ostrovy 0,24 0,23 0,26 0,27 0,29 0,33 0,36 

Andalusie 0,6 0,85 0,76 0,84 0,89 1,02 1,03 

Murcie 0,54 0,68 0,65 0,73 0,76 0,91 0,86 

Ceuta - 0,17 0,1 0,11 0,16 0,14 0,15 

Melilla - -* 0,1 0,16 0,22 0,28 0,26 

Kanárské ostrovy 0,58 0,52 0,58 0,58 0,62 0,64 0,63 

EU 1,87 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,92 

* Údaje nejsou k dispozici 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

                                                
61 V roce 2009. 
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V prosinci 2007 Evropská komise schválila multi – regionální Operační program (OP) pro 

Španělsko ,,Výzkum, vývoj a inovace pro podniky – Technologický fond“. Tento program            

je zaměřen na všechny španělské regiony v cílech Konvergence a Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. V příštích létech se očekává zvýšení HDP na výzkum  

a vývoj z přibliţně 1 % na 2,5 % HDP. Technologický fond bude podporovat koordinaci          

a řízení veřejných politik na podporu výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni,                

se zvláštním zaměřením na regiony, jeţ zaostávají za celostátním průměrem, pokud se jedná  

o výzkum, vývoj a inovace.  

Celkový rozpočet programu činí přibliţně 3,3 mld. EUR (2,2 mld. EUR příspěvek EU            

a 1,1 mld. EUR  národní veřejné zdroje) a zahrnuje investice společenství prostřednictvím 

ERDF, coţ představuje přibliţně 6,2 % celkových investic EU určených pro Španělsko                

v rámci politiky soudrţnosti pro období 2007 - 2013. Investice by měly vést k vytvoření 

17 084 vědecko – výzkumných a inovačních projektů, 15 vědecko - výzkumných center          

a 615 pracovních míst v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
62

 

4.2 Analýza a hodnocení regionálních disparit v Řecku 

Ekonomické prostředí 

HDP na obyvatele měřeného v PPS v Řecku v roce 2008 dosahovalo 94 % průměru EU. 

Z následující tabulky, která zachycuje relativní poměr HDP na obyvatele vzhledem 

k procentnímu podílu HDP na obyvatele v EU – 27, vyplývá, ţe Atény a Jiţní Egeis výrazně 

převyšují hodnoty hospodářské výkonnosti dalších řeckých NUTS 2 regionů. HDP                      

na obyvatele v PPS zde v roce 2008 dosahovalo hodnot 113 %, coţ bylo o 13 p.b. více neţ byl 

celounijní průměr a o 7 p.b. více neţ celorepublikový průměr.  

Nejméně hospodářsky vyspělým regionem Řecka je Východní Makedonie, která v roce 2008 

dosáhla pouhých 66 % průměru EU.  

 

 

 

                                                
62European Commission, 2011c. 
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Tabulka 4.7: HDP na obyvatele v PPS (EU 27 = 100 %) 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Východní Makedonie 68 68 67 65 66 66 

Střední Makedonie 82 84 82 83 81 81 

Západní Makedonie 83 83 86 88 87 84 

Thesalie 80 83 78 78 76 78 

Epirus 77 79 75 76 74 73 

Jónské ostrovy 92 92 91 91 89 90 

Západní Řecko 73 73 70 72 72 73 

Střední Řecko 99 99 100 97 97 100 

Peloponés 82 83 83 86 83 84 

Atény 110 111 108 111 109 113 

Severní Egeis 82 78 75 81 79 80 

Jižní Egeis 109 108 106 114 111 113 

Kréta 91 90 91 93 92 94 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Tabulka dále ukazuje, ţe dochází ke zvyšování ekonomické úrovně řeckých NUTS 2 regionů, 

kromě Atén, Jiţního Egeis a Středního Řecka, nejsou meziregionální disparity z hlediska 

ekonomické úrovně příliš velké, respektive je moţno konstatovat, ţe region Východní 

Makedonie je méně vyvinutý.    

Zaměstnanost a sociální soudržnost 

Základní indikátory pro zaměstnanost a sociální soudrţnost jsou zachyceny v následujících 

tabulkách. Tabulka 4.8 popisuje míru zaměstnanosti osob ve věku 15 aţ 64 let v %, tabulka 

4.9 zachycuje míru zaměstnanosti starších pracovníků, tedy osob ve věku 55 aţ 64 let, tabulka 

4.10 zobrazuje míru nezaměstnanosti osob starších 15 let v % a poslední tabulka 4.11 

znázorňuje míru dlouhodobé nezaměstnanosti v Řecku uvedenou rovněţ v %. 
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Tabulka 4.8: Míra zaměstnanosti (15 – 64 let) v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Východní Makedonie 60,2 59,4 59,5 60,1 61,3 61,3 60,8 

Střední Makedonie 57,8 56,9 57,9 59,9 60 60 59 

Západní Makedonie 53,8 53,3 52,1 54,8 55,3 56,5 57,7 

Thesalie 58 60,9 60,4 60,4 60,7 61 61,1 

Epirus 56,3 57,7 56,3 59,3 59,1 60 60 

Jónské ostrovy 61,3 61,1 64,1 60,6 60,9 64,7 64,6 

Západní Řecko 57,2 55,6 56,6 56,8 58 58,1 58,6 

Střední Řecko 59,5 57,2 60 61,1 61,1 60,5 58,8 

Peloponés 62,4 62,1 63,6 64,9 65,1 65,8 65,5 

Atény 58,7 60,8 61,4 62,1 62,4 63,4 62,5 

Severní Egeis 54,1 56,4 56,8 57,6 58,7 58,1 58,6 

Jižní Egeis 59,7 60,4 61 59,3 60,6 61,3 61,1 

Kréta 63,3 64 64,9 65,5 65,8 64,7 64,1 

EU 62,4 62,6 68,6 69,6 65,3 65,8 64,4 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Celková míra zaměstnanosti v Řecku v roce 2009 dosahovala 61,2 %, tato hodnota je mírně 

pod průměrem EU. Nejlepších hodnot v zaměstnanosti dosahují regiony Peloponés a Jónské 

ostrovy, jejichţ míra zaměstnanosti se pohybuje lehce nad celounijním průměrem. Nejméně 

ekonomicky aktivních obyvatel má dlouhodobě Západní Makedonie, kde míra zaměstnanosti 

činí pouhých 57,7 %.  

Z tabulky je patrné, ţe v Řecku neexistují výrazné disparity mezi regiony nejvyspělejšími             

a méně vyspělými. Míra zaměstnanosti se pohybuje od 58,6 % - 65,5 %.  

Míra zaměstnanosti starších pracovníků v Řecku v roce 2009 dosahovala hodnoty 42,2 %. 

Nejlepší úroveň míry zaměstnanosti starších pracovníků dlouhodobě vykazuje region 

Peloponés, který v roce 2009 vykazoval 57,6% míru zaměstnanosti, coţ je hodnota                    

o 11,6 p.b. vyšší neţ celounijní průměr. Tento průměr převyšují také regiony Thesálie, Kréta   

a Jónské ostrovy.  

Naopak nejméně zaměstnaných starších pracovníků je v regionech Severní Egeis, Atény               

a Střední Makedonie. 
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Tabulka 4.9: Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Východní Makedonie 46,5 44,8 43,4 42,4 43,4 41,6 41,8 

Střední Makedonie 39,9 37,5 38,4 39,5 40,2 39,5 38,4 

Západní Makedonie 41,1 34,5 33,5 37,7 38,3 41,9 41,1 

Thesalie 45,1 46 47,6 46 46,1 46,8 49,4 

Epirus 45,5 43,4 45,4 47,7 46,5 46,8 46,7 

Jónské ostrovy 52,8 43 49,9 52 47,5 52 51,2 

Západní Řecko 46,1 38,8 42,9 42,5 45,1 42,5 41,6 

Střední Řecko 44,1 35,5 39,5 43,3 43,4 46,2 44 

Peloponés 53,3 45,6 52,6 54,1 54,3 55,7 57,6 

Atény 34,5 35,8 38 38,4 38,2 39,2 38,4 

Severní Egeis 39,4 35,6 41,6 42,7 42,6 36,2 37,2 

Jižní Egeis 43,6 42,9 46,6 44 43 49,3 45,4 

Kréta 54,7 52,9 53 54,8 55,7 52,3 51,1 

EU  39,7 40,4 45,8 47 44,6 45,6 46 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Nezaměstnanost v Řecku v roce 2009 vykazovala hodnotu 9,5 %. Nejvyšší míru 

nezaměstnanosti osob starších 15 let v roce 2009, 12,5 %, vykazoval region Západní 

Makedonie. Ačkoli se jedná o region, jehoţ nezaměstnanost překračuje celounijní                          

i celorepublikový průměr a vykazuje dlouhodobě nejhorší výsledky, od roku 2005 

zaznamenává klesající tendenci v míře nezaměstnanosti. Od tohoto roku do roku 2009, došlo 

k poklesu nezaměstnanosti o 5,5 p.b. 

Druhý nejhůře hodnocený region Řecka je region Jiţní Egeis s 12% nezaměstnaností. Tento 

region zaznamenává kolísající tendenci v míře nezaměstnanosti. V roce 2004 dokonce 

vykazoval nezaměstnanost niţší neţ byl tehdejší průměr EU. 

Naopak nejlepších výsledků v roce 2009 dosáhl region Severní Egeis s 6% mírou 

nezaměstnanosti. Od roku 2005, kdy tento region dokonce překročil celorepublikový                

i celounijní průměr, zaznamenává klesající tendenci v míře nezaměstnanosti,                   

pomineme – li rok 2009, kdy nezaměstnanost opět zaznamenala růst o 1,5 p.b. v důsledku 

globální krize. 

Celounijní průměr míry nezaměstnanosti v roce 2009 činil 8,9 %, pod touto hranici                      

se nacházely pouze čtyři řecké NUTS 2 regiony, region Peloponés, Atény, Severní Egeis               

a Kréta.  
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V regionu s hlavním městem Atény míra nezaměstnanosti činí 8,8 %. Řecko si klade za cíl 

vytvořit 95 000 nových pracovních míst do roku 2015. 

Tabulka 4.10: Míra nezaměstnanosti osob starších 15 let v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Východní Makedonie 10,5 13,2 11,9 11,0 9,7 8,7 10,9 

Střední Makedonie 10,3 12,2 11,1 9,3 8,9 8,3 9,9 

Západní Makedonie 16,6 16,6 18,0 14,2 12,1 12,5 12,5 

Thesalie 10,7 9,8 9,5 8,2 7,8 8,4 9,2 

Epirus 11,8 11,2 11,5 9,8 10,0 9,9 11,2 

Jónské ostrovy 11,9 11,4 8,5 11,2 9,0 8,5 9,7 

Západní Řecko 9,4 12,5 10,6 9,5 9,6 9,6 9,5 

Střední Řecko 9,7 12,8 10,9 9,2 9,4 8,5 10,5 

Peloponés 8,8 9,2 8,7 7,7 7,5 7,1 8,0 

Atény 8,8 9,1 8,8 8,3 7,6 6,5 8,8 

Severní Egeis 8,0 9,3 10,2 9,4 7,9 4,5 6,0 

Jižní Egeis 11,8 8,7 9,3 8,8 9,1 8,1 12,0 

Kréta 7,4 7,7 7,1 7,0 5,5 6,3 8,8 

EU 9,1 9,2 8,9 8,4 7,2 7,0 8,9 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Tabulka dále dokazuje, ţe v roce 2009 u většiny regionů vzrostla nezaměstnanost. Výjimku 

tvoří pouze region Západní Makedonie, kde se nezaměstnanost vyvíjela konstantním tempem 

a region Západní Řecko, který dokonce zaznamenal mírný pokles.  

Můţeme konstatovat, ţe mezi řeckými regiony v míře nezaměstnanosti existuji regionální 

disparity, rozdíl mezi regionem Severní Egeis, jeţ vykazuje nejlepší výsledek a regionem 

Západní Makedonie, který vykazuje nejhorší výsledek tohoto indikátoru je více neţ 

dvojnásobný. 

Západní Makedonie má vyváţenou ekonomickou strukturu, klíčovou infrastrukturu, 

mezinárodní spojení, hlavní průmyslové zóny a vysokou školu, přesto regionální HDP                   

na obyvatele a míra zaměstnanosti je niţší, neţ je celostátní průměr. V prosinci 2007 

Evropská komise schválila OP pro Řecko ,,Střední Makedonie - Západní Makedonie                     

- Východní Makedonie a Thrákie“, tento Operační program obsahuje podporu Společenství 

pro 3 NUTS 2 regiony v severním Řecku, konkrétně pro Střední Makedonii, Západní 

Makedonii a Východní Makedonii.  
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Hlavním cílem OP je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost prostřednictvím znalostí               

a inovací a vytvořit 2 000 nových pracovních míst, přičemţ příspěvek společenství činí                

2, 675 mld. EUR, coţ představuje přibliţně 13,34 % z celkových finančních prostředků EU 

investovaných v Řecku, v rámci politiky soudrţnosti 2007 - 2013.
63

 

Tabulka 4.11: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Východní Makedonie 5,22 7,36 6,88 6,69 5,44 4,97 5,43 

Střední Makedonie 5,93 6,44 5,57 5,15 4,87 4,57 4,61 

Západní Makedonie 10,07 10,68 12,26 9,67 7,63 7,23 5,76 

Thesalie 6,27 6,51 5,13 4,05 3,75 4,01 3,45 

Epirus 7,41 6,97 7,24 6,48 5,96 6,35 6,25 

Jónské ostrovy 3,19 2,16 2,15 2,75 2,5 1,73 2,0 

Západní Řecko 6,35 7,67 6,13 5,31 4,97 4,94 4,84 

Střední Řecko 6,17 7,22 6,13 5,4 4,69 4,22 4,41 

Peloponés 4,73 5,48 5,17 4,84 4,07 3,71 4,14 

Atény 5,05 4,7 4,45 4,54 3,78 2,82 3,28 

Severní Egeis 4,92 5 6,11 5,16 3,23 2,31 2,71 

Jižní Egeis 1,74 1,94 2,54 2,61 1,99 1,06 1,67 

Kréta 2,46 2,19 2,66 2,55 1,51 1,76 2,65 

EU 4,23 4,21 4,1 3,76 3,07 2,61 2,98 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Nejvyšších hodnot míry dlouhodobé nezaměstnanosti dosahuje řecky region Epirus, kde 

v roce 2009 dlouhodobá nezaměstnanost vyšplhala na 6,25 %, tato hodnota 2krát převyšuje 

celounijní průměr. Podobně jsou na tom regiony Západní a Východní Makedonie. Západní 

Makedonie v roce 2005 dokonce dosáhla 12,26 % míry dlouhodobé nezaměstnanosti,              

ale od tohoto roku má dlouhodobě klesající tendenci, stejně jako Východní a Střední 

Makedonie. 

Nejniţší míru dlouhodobé nezaměstnanosti vykazuje region Jiţní Egeis, jehoţ dlouhodobá 

nezaměstnanost je o 1,31 p.b. niţší neţ celounijní průměr. Druhým regionem s nejniţší 

dlouhodobou nezaměstnaností jsou Jónské ostrovy.  

Dále je z tabulky patrné, ţe v regionech Jónské ostrovy, Střední Řecko, Severní Egeis, Jiţní 

Egeis a Kréta došlo v posledním roce k mírnému nárůstu míry dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Naopak ostatní řecké regiony zaznamenávají klesající tendenci míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti.  

                                                
63 European Commission, 2011d. 
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Moţno konstatovat, ţe v Řecku existují vnitro – regionální rozdíly v míře dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Rozdíl mezi regionem, jeţ dosahuje nejlepších hodnot a regionem, který 

zaostává za ostatními, je 4,58 procentních bodů. 

Inovační a výzkumné aktivity 

Řecko vynakládá na vědu a výzkum 0, 58
64

 % svého HDP. V rámci řeckých regionů existují 

zanedbatelné disparity ve výdajích na vědu a výzkum. Nejvíce na vědu a výzkum vydává 

region Kréta, 0,84 %, coţ je hodnota hluboce pod celounijním průměrem. Druhý nejlepší 

výsledek dosahuje region Atény, coţ není překvapivé, jelikoţ jde o region, na jehoţ území            

se nachází hlavní město.  

Ostatní řecké regiony na vědu a výzkum vydávají zanedbatelné prostředky. Následující 

tabulka zachycuje výdaje na výzkum a vývoj jako % z celkového HDP. Na Eurostatu jsou pro 

Řecko k dispozici pouze léta 2003 a 2005. 

Tabulka 4.12: Výdaje na výzkum a vývoj (GERD) jako % HDP 

NUTS 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Východní Makedonie - 0,4 - 0,33 - - - 

Střední Makedonie - 0,58 - 0,53 - - - 

Západní Makedonie - 0,2 - 0,1 - - - 

Thesalie - 0,27 - 0,27 - - - 

Epirus - 0,55 - 0,66 - - - 

Jónské ostrovy - 0,08 - 0,13 - - - 

Západní Řecko - 0,7 - 0,67 - - - 

Střední Řecko - 0,07 - 0,16 - - - 

Peloponés - 0,11 - 0,26 - - - 

Atény - 0,78 - 0,83 - - - 

Severní Egeis - 0,34 - 0,42 - - - 

Jižní Egeis - 0,09 - 0,13 - - - 

Kréta - 0,81 - 0,84 - - -* 

EU 1,87 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,92 

* Údaje nejsou k dispozici 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Podíl výzkumu a vývoje na HDP je v současné době velmi nízký, Řecko si klade za cíl zvýšit 

tuto hodnotu na 1,5% HDP do konce programového období, ve kterém můţe investovat více 

neţ 3, 6 mld. EUR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

                                                
64 V roce 2007. 



69 

 

4.3 Analýza a hodnocení regionálních disparit v Portugalsku 

Ekonomické prostředí 

V rámci srovnávaných zemí v této diplomové práci dosahuje Portugalsko nejhoršího výsledku 

v HDP na obyvatele měřeného v PPS. Ekonomická úroveň zde v roce 2008 dosahovala 

pouhých 78 % průměru EU. 

Z následující tabulky, která zachycuje relativní poměr HDP na obyvatele vzhledem 

k procentnímu podílu HDP na obyvatele v EU - 27 vyplývá, ţe nejvíce vyspělým regionem 

Portugalska je Lisabon, HDP na obyvatele v PPS zde v roce 2008 dosahoval hodnoty 109 %, 

coţ je o 9 p.b. více neţ je celounijní průměr a o 31 p.b. více neţ celorepublikový průměr.  

Regiony Severní a Algarve můţeme označit jako výrazně zaostávající regiony, protoţe jejich 

úroveň HDP na obyvatele v roce 2009 pouze mírně překročila hranici hodnoty 60% průměru 

EU – 27.  

HDP na obyvatele v regionu portugalského hlavního města Lisabon se z 81 % v 1983 zvýšil 

na 96 % průměru EU v roce 1993 a od toho roku stále roste, zatímco u sousedního regionu 

Alantejo došlo v průběhu deseti let k poklesu HDP na obyvatele z 48 % v roce 1983 na 42 % 

průměru EU v roce 1993, nicméně z hlediska dynamiky vývoje je moţno u tohoto regionu 

poukázat, na více něţ dvojnásobný pokrok v oblasti hospodářské výkonnosti od roku 1993          

do roku 2008. 

Tabulka 4.13: HDP na obyvatele v PPS (EU 27 = 100 %) 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Severní 62 60 62 62 62 62 

Algarve 89 86 89 88 88 86 

Centrum 67 65 67 66 65 64 

Lisabon 111 109 112 110 110 109 

Alentejo 73 71 73 74 73 72 

Azory 72 70 73 72 72 73 

Madeira 95 96 98 104 101 103 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Tabulka dále ukazuje, ţe dochází k mírnému poklesu ekonomické úrovně portugalských 

NUTS 2 regionů. Kromě regionu Madeira, který zaznamenal mírný pokles v roce 2007,             

ale v roce 2008 opět zaznamenal růst.  
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Dále je zde patrný charakteristický významný metropolitní charakter disparit daný 

dominantním postavením hlavního města v regionu Lisabon.  

Zaměstnanost a sociální soudržnost 

Základní indikátory pro zaměstnanost a sociální soudrţnost jsou zachyceny v následujících 

tabulkách. Tabulka 4.14 popisuje míru zaměstnanosti osob ve věku 15 aţ 64 let v %, tabulka 

4.15 zachycuje míru zaměstnanosti starších pracovníků, tedy osob ve věku 55 aţ 64 let, 

tabulka 4.16 znázorňuje míru nezaměstnanosti osob starších 15 let v % a poslední tabulka 

4.17 znázorňuje míru dlouhodobé nezaměstnanosti v Portugalsku uvedenou rovněţ v %. 

Tabulka 4.14: Míra zaměstnanosti (15 – 64 let) v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Severní 67 66,3 65,9 66,3 66 66,3 64 

Algarve 68,7 69,5 68 69,5 69,5 69,2 67,9 

Centrum 72,8 72,1 71,4 71,6 71,6 71,9 69,9 

Lisabon 67 67,1 66,8 67,1 67,3 68,5 66,5 

Alentejo 65,1 66,8 67 67,9 67,8 66,1 65,7 

Azory 62,2 63,3 63 63,7 63 64,7 64,8 

Madeira 66,5 66,6 67,6 66,8 66,1 67 66 

EU 62,4 62,6 68,6 69,6 65,3 65,8 64,4 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Portugalsko dlouhodobě vykazuje velmi dobrou úroveň zaměstnanosti. V roce 2009 zde bylo 

5 582 000 ekonomicky aktivních obyvatel a zaměstnanost činila 66,3 %.  

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe regionální disparity v Portugalsku jsou z hlediska míry 

zaměstnanosti zanedbatelné, kromě Severního regionu, všechny NUTS 2 regiony Portugalska 

v roce 2009 překračují celounijní průměr. Nejlepších výsledků dlouhodobě dosahuje region 

Centrum.  

U všech portugalských NUTS 2 regionů můţeme v roce 2009 pozorovat mírnou degresi 

oproti roku předcházejícímu. Míra zaměstnanosti se zde pohybuje od 64 - 69,9 %.  

U indikátoru Míra zaměstnanosti starších pracovníků uţ můţeme sledovat větší diferenciaci 

mezi portugalskými regiony. Míra zaměstnanosti se u tohoto indikátoru pohybuje v rozmezí 

44 – 61 %.  
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Nejlepších výsledků dlouhodobě vykazuje rovněţ region Centrum s 61 % mírou 

zaměstnanosti, coţ je o 5 p.b. více neţ průměr EU – 27. Celounijní průměr překračuji také 

regiony Algarve, Alentejo a Madeira. 

Region Azory má dlouhodobě nízkou úroveň míry zaměstnanosti starších pracovníků, v roce 

2003 dokonce vykazoval ztrátu proti nejlepšímu NUTS 2 regionu Portugalska 30 p.b., avšak 

od roku 2007 tento region zaznamenává translační přírůstek ekonomicky aktivních obyvatel. 

Tabulka 4.15: Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Severní 47,5 46,7 47,1 46,9 46,7 46,8 45,6 

Algarve 55,4 55,5 54,3 53,8 53,9 52 54,9 

Centrum 64,7 62,9 62,5 60,1 62,1 61,4 61,2 

Lisabon 47,5 45,1 45,1 45,9 46,9 48 45 

Alentejo 47,2 47,9 49,1 50,5 52,1 47,2 49,2 

Azory 35,9 36,1 38,8 37 40 44,3 44,3 

Madeira 49,6 49,5 54,5 53,5 52,9 54,7 55,8 

EU 39,7 40,4 45,8 47 44,6 45,6 46 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Portugalsko dlouhodobě vykazovalo velmi nízkou úroveň nezaměstnanosti, nicméně v roce 

2009 jiţ vykazovalo 9,6 % nezaměstnanosti a o rok později se se svou 11% mírou 

nezaměstnanosti dostalo nad průměr EU.  

Tabulka 4.16: Míra nezaměstnanosti osob starších 15 let v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Severní 6,8 7,7 8,8 8,9 9,4 8,7 11,0 

Algarve 6,1 5,5 6,2 5,5 6,7 7,0 10,3 

Centrum 3,6 4,3 5,2 5,5 5,6 5,4 6,9 

Lisabon 8,1 7,6 8,6 8,5 5,9 8,2 9,8 

Alentejo 8,2 8,8 9,1 9,2 8,4 9,0 10,5 

Azory 2,9 3,4 4,1 3,8 4,3 5,5 6,7 

Madeira 3,4 3 4,5 5,4 6,8 6,0 7,6 

EU 9,1 9,2 8,9 8,4 7,2 7,0 8,9 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Nejvyšší nezaměstnanost osob starších 15 let dlouhodobě vykazuje portugalský region 

Severní, kde nezaměstnanost v roce 2009 činila 11 %, oproti předcházejícímu roku došlo 

k navýšení nezaměstnanosti o 2,3 p.b. Podobně nepříznivý vývoj vykazuje také region 

Alantejo s 10,5 % nezaměstnanosti. Také region s hlavním městem Lisabon se potýká 
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s negativním výsledkem míry nezaměstnanosti, v roce 2009 zde byla míra nezaměstnanosti 

osob starších 15 let 9,8 %, jednalo se o 1 393 000 osob tohoto regionu bez práce. 

Naopak největší zaměstnanost je v portugalském regionu Centrum, kde míra nezaměstnanosti 

v roce 2009 nepřekročila hranici 7 %, nicméně i tento region se potýká s 22 % nárůstem 

nezaměstnanosti oproti přecházejícímu roku. 

Pod celounijním průměrem 8,9 % se nacházejí regiony Madeira, Azory a Centrum, z tabulky 

je patrné, ţe vnitro - regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi portugalskými regiony 

nejsou tak výrazné. 

Evropská komise v roce 2007 schválila ,,Operační program pro Severní region“, který                

je nejvíce postiţen nezaměstnanosti. V rámci tohoto programu bude poskytnuto 

prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj přibliţně 2,7 miliardy EUR, coţ 

představuje asi 12,3 % celkových investic EU pro Portugalsko v rámci politiky soudrţnosti 

pro období 2007 - 2013. Očekává se zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky, 

rozvoj měst, dopravy a cestovního ruchu. Cílem programu je zvýšení zaměstnanosti                       

a poskytování široké škály kvalitních kolektivních sluţeb, zejména ve venkovských                      

a znevýhodněných oblastech.
65

 

Z níţe uvedené tabulky vyplývá, ţe z hlediska vývoje míry dlouhodobé nezaměstnanosti 

nejhorších výsledku opět vykazuje region Severní, jehoţ míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

převyšuje celounijní průměr o více neţ 2 p.b. U tohoto portugalského regionu můţeme               

od roku 2003 sledovat nárůst míry dlouhodobé nezaměstnanosti o 2,74 p.b., přičemţ právě 

v roce 2003 Severní region vykazoval míru dlouhodobé nezaměstnanosti nacházející se pod 

průměrem EU.  

Z hlediska dynamiky vývoje míry dlouhodobé nezaměstnanosti je moţno poukázat na odlišný 

vývoj s výrazně lepšími hodnotami ve srovnání s tímto regionem u regionů NUTS 2 Azory          

a Centrum. Jedině tyto dva regiony v roce 2009 překračují hranici EU - 27 v míře dlouhodobé 

nezaměstnanosti a zujímají tak první místa ve vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti mezi 

portugalskými regiony. 

 

                                                
65 European Commission, 2011e. 
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Tabulka 4.17: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v % 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Severní 2,41 3,62 4,56 4,85 4,91 4,32 5,15 

Algarve 1,63 2,08 2,03 4,46 2,57 2,83 3,42 

Centrum 1,27 1,78 2,34 2,33 2,38 2,39 2,93 

Lisabon 2,95 3,34 4,13 4,47 4,07 4,01 4,28 

Alentejo 2,59 3,55 3,71 3,54 2,98 3,58 3,99 

Azory 0,79 1,09 1,62 1,33 1,67 2,37 2,69 

Madeira 1,07 1,51 2,33 2,54 3,13 2,91 3,68 

EU 4,23 4,21 4,1 3,76 3,07 2,61 2,98 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, ţe ve všech portugalských NUTS 2 regionech došlo v posledním roce 

k mírnému nárůstu míry dlouhodobé nezaměstnanosti. Rozdíl mezi regionem s nejniţší mírou 

dlouhodobé nezaměstnanosti a regionem vykazujícím nejhorší výsledek tohoto indikátoru činí 

2,46 p.b. 

Inovační a výzkumné aktivity 

Portugalsko vynakládá na vědu a výzkum 1,66
66

 % svého HDP, celounijní průměr v roce 

2009 činil 2,01 %, z čehoţ vyplývá, ţe Portugalsko je 0,35 p.b. pod tímto průměrem.               

To je relativně dobrý výsledek, i přesto však v rámci EU v roce 2009 zaujalo 13 místo.  

V rámci portugalských regionů existují výrazné disparity ve výdajích na vědu a výzkum. Je 

zde charakteristický významný metropolitní charakter disparit daný dominantním postavením 

hlavního města, z čehoţ vyplývá, ţe nejvíce na vědu a výzkum vydává region Lisabon,           

2,26 % v roce 2008, coţ bylo vysoce nad celounijním i celorepublikovým průměrem. 

Pozitivních výsledků vykazuje také region Centrum. 

Ostatní portugalské regiony na vědu a výzkum vydávají zanedbatelné prostředky. Následující 

tabulka zachycuje výdaje na výzkum a vývoj jako % z celkového HDP, na Eurostatu jsou pro 

Portugalsko k dispozici pouze data bez let 2006 a 2007. 

 

 

 

                                                
66 V roce 2009. 



74 

 

Tabulka 4.18: Výdaje na výzkum a vývoj (GERD) jako % HDP 

NUTS 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Severní 0,42 0,62 0,65 0,67 - - 1,22 

Algarve 0,24 0,22 0,2 0,19 - - 0,37 

Centrum 0,61 0,61 0,62 0,64 - - 1,22 

Lisabon 1,1 1,01 1,07 1,13 - - 2,26 

Alentejo 1,09 0,42 0,44 0,45 - - 0,9 

Azory 0,39 0,41 0,38 0,35 - - 0,42 

Madeira 0,27 0,19 0,23 0,28 - - 0,38 

EU 1,87 1,86 1,83 1,82 1,85 1,85 1,92 

* Údaje nejsou k dispozici 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

V programovacím období 2007- 2013 má Portugalsko v plánu utratit 5 mld. EUR (24% z jeho 

celkové alokace) na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Rovněţ plánuje posílit výcvik              

ve vědě, výzkumu a inovacích s cílem vytvořit vědecká a technologická centra, která jsou 

povaţována za podmínku pro hospodářský a sociální pokrok. Mělo by se jednat o investici           

ve výši aţ 452 milionů EUR. 

4.4 Komparace regionálních disparit 

V následující části diplomové práce je provedená komparativní analýza vybraných indikátorů 

regionálních disparit. Pro jednotlivé ukazatele, které byly představeny u jednotlivých států, 

jsou zpracovány souhrnné tabulky, na kterých je rovněţ uplatněna semaforová metoda. Tyto 

tabulky obsahují všechny NUTS 2 regiony Španělska, Řecka a Portugalska. Vzhledem ke své 

velikosti jsou tabulky součástí příloh 4 - 9 diplomové práce. Na základě získaných výsledků 

jsou pro všechny indikátory zpracovány tabulky, které vţdy obsahuji 5 regionů, jeţ vykazují 

nejlepší výsledky v posledním známém roce daného indikátoru a 5 regionů, které naopak 

v dané oblasti dosahují nejhorších hodnot. Pro takto vybrané regiony jsou následně 

zpracovány pavučinové grafy, zachycující změnu vývoje prvního a posledního sledovaného 

roku daného indikátoru.  

První skupinou sledovaných indikátorů je ekonomická výkonnost, která je vyjádřená jako 

úroveň HDP na obyvatele v PPS (EU – 27 = 100 %). V následující tabulce je zachycen 

seznam 5 regionů, jeţ v ekonomické výkonnosti dosahují nejlepších výsledků a seznam                

5 regionů, které naopak dosáhly nejhorších výsledků v této oblasti. 
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Tabulka 4.19: HDP na obyvatele v PPS (EU – 27 = 100%) 

 Nejlepší NUTS 2 regiony Nejhorší NUTS 2 regiony 

Pořadí NUTS 2 Hodnota Stát NUTS 2 Hodnota Stát 

1 Baskicko 138 % ES Severní 62 % PT 

2 Madrid 134 % ES Centrum 64 % PT 

3 Navarra 131% ES Východní Makedonie 66 % GR 

4 Katalánsko 121% ES Alantejo 72 % PT 

5 

Jiţní Egeis 113 % GR Extramadura 73 % ES 

Atény 113 % GR Epirus 73 % GR 

Aragonie 113 % ES 
Západní Řecko 73 % GR 

Azory 73 % PT 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Pořadí prvních čtyř míst obsadily regiony Španělska, páté místo se ztrátou 25 p.b. obsadily 

regiony Řecka a jeden region Španělska. Zajímavé je, ţe ţádný z portugalských NUTS 2 

regionu nevykazuje takovou hospodářskou výkonnost, aby obsadil první pozice. Portugalský 

region s hlavním městem Lisabon by obsadil sedmé místo. V této oblasti můţeme 

konstatovat, ţe z hlediska ekonomické výkonnosti jsou nejvyspělejší regiony Španělska, které 

by obsadily i další pozice.  

K regionům, jeţ vykazují v této oblasti nejhorší výsledky, patří regiony všech sledovaných 

států, avšak první tři příčky obsadily pouze regiony Portugalska a Řecka. První dvě nechvalné 

pozice obsadily portugalské regiony, třetí místo patří řeckému regionu Východní Makedonie.  

Španělský region Baskicko je dokonce více neţ 2x vyspělejší neţ nejslabší portugalský region 

Severní. 

Z následujícího grafu, který přináší údaje o změně hospodářské výkonnosti v průběhu let 

2003 a 2008 u pěti nejvyspělejších a pěti nejméně vyspělých regionů, můţeme konstatovat,  

ţe hospodářská výkonnost sledovaných regionů se vyvíjí konstantním tempem. Nejvyspělejší 

region Baskicko od roku 2003 do roku 2008 udělal pokrok 13 p.b.  

U regionu s nejniţší hospodářskou výkonností můţeme sledovat výraznější změnu pouze          

u španělského regionu Extremadura, který v průběhu těchto let zvýšil svou hospodářskou 

výkonnost o zanedbatelných 7 p.b. 
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Graf 4.1: Změna HDP na obyvatele v PPS u nejlepších a nejhorších regionů,  

rok 2003 a 2008 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Následně je provedena komparace indikátoru trhu práce, prvním zkoumaným indikátorem 

této oblasti byl ukazatel míry zaměstnanosti. Pět nejlepších a nejhorších regiony tohoto 

ukazatele je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 4.20: Míra zaměstnanosti (15 – 64 let) v % 

 Nejlepší NUTS 2 regiony Nejhorší NUTS 2 regiony 

Pořadí NUTS 2 Hodnota Stát NUTS 2 Hodnota Stát 

1 Centrum 69,9 % PT Melilla 45,9 % ES 

2 Algarve 67,9 % PT Andalusia 51,6 % ES 

3 
Navarra 66,5 % ES 

Ceuta 51,7 % ES 
Lisabon 66,5 % PT 

4 
Madrid 66 % ES 

Kanárské ostrovy 52,7 % ES 
Madeira 66 % PT 

5 Alentejo 65,7 % PT Extramadura 53,4 % ES 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Největší úrovně míry zaměstnanosti dosahuje portugalský region Centrum                                     

s  69,9 % zaměstnanosti. Také další příčky patří portugalským regionům, pouze o třetí                 

a čtvrtou pozici se dělí se španělskými regiony Navarra a Madrid, coţ není překvapivým 

výsledkem, jelikoţ se jedná o nejvyspělejší španělské regiony. Průměrná hodnota míry 

zaměstnanosti celé EU v roce 2009 činila 64,4 %, z toho vyplývá, ţe všechny regiony, jeţ 

obsadily první místa nejlepších regionů, tuto hranici překračují. S výjimkou dvou španělských 

regionů je tedy nejvyšší úroveň zaměstnanosti mezi portugalskými regiony. 
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Nejhorších hodnot v zaměstnanosti dosáhly regiony Španělska, které obsadily všech prvních 

pět pozic. Nejhůře je na tom region Melilla s 45,9% mírou zaměstnaností. Rozdíl mezi 

nejlepším regionem Centrum a nejhorším regionem Melilla je 24 p.b. 

Zajímavostí je, ţe ţádný z řeckých regionů neobsadil ani první, ani poslední příčku 

nejvyspělejších či nejméně vyspělých regionů. Nejlepších hodnot v zaměstnanosti v Řecku 

dosahuje region Peloponés, který by obsadil šestou nejlepší pozici s hodnotou 65,5 %. 

Následující graf přináší údaje o změně míry zaměstnanosti v průběhu let 2003 a 2009             

u pěti nejvyspělejších a pěti nejméně vyspělých regionů. 

Graf 4.2: Změna míry zaměstnanosti nejlepších a nejhorších regionů, roky 2003 a 2009 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Z grafů je patrné, ţe míra zaměstnanosti se u sledovaných regionů vyvíjí poměrně stabilním 

tempem. Nejvyspělejší region Centrum v roce 2003 vykazoval vyšší míru zaměstnanosti, neţ 

tomu bylo v roce 2009. Míra zaměstnanosti v tomto regionu klesla z hodnoty                           

72,8 % na dnešní hodnotu 69,9 %. Za zmínku stojí španělský region Kanárské ostrovy, který 

v roce 2003 vykazoval daleko vyšších hodnot v míře zaměstnanosti neţ v roce 2009, míra 

ekonomicky aktivního obyvatelstva zde v průběhu šesti let poklesla o 6,4 p.b. 

Jak vyplývá z následující tabulky, v oblasti míry zaměstnanosti starších pracovníků,           

na prvních pět pozic nejlepších regionů se dostaly jak regiony Španělska a Řecka,                      

tak Portugalska. Opět nejlepšího výsledku však vykazuje portugalský region Centrum.                

Se ztrátou 3,6 p.b. zaujímá druhé místo řecký region Peloponés. 
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Všechny regiony, které obsadily prvních pět pozice nejlepších NUTS 2 regionů, překračují 

hranici 46 %, která je v roce 2009 stanovená jako celounijní průměr v míře zaměstnanosti 

starších pracovníků.  

Naopak nejhorších výsledků u tohoto indikátoru dosáhly španělské a řecké NUTS 2 regiony. 

Zcela nejniţší míra zaměstnanosti starších pracovníků je ve španělských regionech 

Extremadura a Andalusie. Míra zaměstnanosti starších pracovníků je zde téměř 2x niţší neţ         

u nejvyspělejšího regionu v této oblasti, kterým je portugalský region Centrum.  

Čtvrtou nejhorší pozici obsadil řecký region s hlavním městem Atény, coţ není zcela typické 

pro region s hlavním městem. 

Je zajímavé, ţe se portugalské regiony neobjevily na ţádných příčkách nejhorších NUTS 2 

regionů, nejniţší míra zaměstnanosti starších pracovníků je v portugalském regionu Azory. 

Tento region by obsadil aţ 17. pozici mezi nejhoršími regiony, z čehoţ je moţno konstatovat, 

ţe v rámci sledovaných zemí, vykazují portugalské regiony nejvyšší míru zaměstnanosti 

starších pracovníků. 

Tabulka 4.21: Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) 

 Nejlepší NUTS 2 regiony Nejhorší NUTS 2 regiony 

Pořadí NUTS 2 Hodnota Stát NUTS 2 Hodnota Stát 

1 Centrum 61,2 % PT Extremadura 34,8 % ES 

2 Peloponés 57,6 % GR Andalusie 35,7 % ES 

3 Madeira 55,8 % PT Severní Egeis 37,2 % GR 

4 Algarve 54,9 % PT 
Střední Makedonie 38,4 % GR 

Atény 38,4 % GR 

5 Baleárské ostrovy 51,6 % ES Melilla 38,8 % ES 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Změnu míry zaměstnanosti starších pracovníků, mezi roky 2003 a 2008, u nejlepších                   

a nejhorších regionů, můţeme pozorovat v následujícím grafu.  

U regionů, jeţ vykazují nejlepší výsledky, můţeme sledovat největší pozitivní změnu oproti 

roku 2003 v regionu Peloponés a Madeira, ostatní regiony se vyvíjejí poměrně konstantním 

tempem. V řeckém regionu Peloponés došlo k nárůstu 4,3 p.b. oproti roku 2003, ještě 

výraznější nárůst je moţno pozorovat u portugalského regionu Madeira a to 6,2 p.b.                    

ve srovnání s rokem 2003. 
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Graf 4.3: Změna míry zaměstnanosti starších pracovníků nejlepších a nejhorších 

regionů, roky 2003 a 2009 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Daleko dynamičtější je situace u regionů, jeţ v míře zaměstnanosti starších pracovníků 

vykazují nejhorších výsledků. S výjimkou regionů Extremadura a Severní Egeis, došlo           

u všech ostatních k nárůstu zaměstnanosti starších pracovníků. Největší pozitivní změnu 

v této oblasti dosáhl španělský region Melila, nárůst zaměstnanosti o 5,9 p.b. oproti roku 

2003. 

V níţe uvedené tabulce je zachycen seznam pěti nejlepších a pěti nejhorších NUTS 2 regionů 

ukazatelé míry nezaměstnanosti osob starších 15 let.  

Z tabulky je patrné, ţe k regionům s nejniţší mírou nezaměstnanosti patří řecký region 

Severní Egeis s 6% mírou nezaměstnanosti. Zajímavosti je, ţe tento region v roce 2005 

vykazoval dvanáctou nejhorší míru nezaměstnaností v rámci sledovaných NUTS 2 regionů       

a od tohoto roků dokázal sníţit svou nezaměstnanost o 4,2 p.b. 

Na druhé místo v rámci nejlepších NUTS 2 regionů patří španělský region Azory a třetí pozici 

obsadil portugalský region Centrum. Rozdíl mezi prvním a pátým nejlepších regionem není 

příliš patrný, jedná se o pouhé 2 p.b. 

Celounijní průměr v roce 2009 činí 8,9 % z čehoţ je patrné, ţe region Severní Egeis                    

se nachází pod průměrem EU – 27, stejně jako zbylých pět nejlépe hodnocených regionů 

tohoto ukazatele.  
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Naopak hluboce pod celounijním průměrem se nachází všech pět nejhůře hodnocených 

regionů. Míra nezaměstnanosti se zde pohybuje od 20,7 – 26,2 %, jedná se tedy o regiony        

s  vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Všech pět nejhorších příček obsadily španělské regiony. Nejvyšší nezaměstnanost vykazuje 

region Kanárské ostrovy, kde míra nezaměstnanosti je více neţ 4x větší, neţ v nejlépe 

hodnoceném řeckém regionu Severní Egeis. Španělské regiony by obsadily i dalších devět 

pozic, z čehoţ můţeme konstatovat, ţe v rámci sledovaných zemí nejvyšší míru 

nezaměstnanosti osob starších 15 let vykazuji regiony Španělska. 

Tabulka 4.22: Míra nezaměstnanosti osob starších 15 let v % 

 Nejlepší NUTS 2 regiony Nejhorší NUTS 2 regiony 

Pořadí NUTS 2 Hodnota Stát NUTS 2 Hodnota Stát 

1 Severní Egeis 6,0 % GR Kanárské ostrovy 26,2 % ES 

2 Azory  6,7 % ES Andalusie 25,4 % ES 

3 Centrum 6,9 % PT Melilla 24,2 % ES 

4 Madeira  7,6 % ES Valencijské společenství 21,2 % ES 

5 Peloponés 8,0 % GR Murcie 20,7 % ES 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Na níţe uvedeném grafu je moţno pozorovat změnu ve vývoji ukazatele míry 

nezaměstnanosti osob starších 15 let. Pozitivní situace u nejlepších NUTS 2 regionů je pouze 

u regionů Severní Egeis a Peloponés, kterým se od roku 2003 podařilo výrazně sníţit míru 

nezaměstnanosti. Naopak ostatní regiony vykazují negativní trend, ačkoli se jedná o nejlépe 

hodnocené regiony, jejich nezaměstnanost od roku 2003, markantně vzrostla.  

Největší nárůst nezaměstnanosti zaznamenal španělský region Madeira a to 4,2 p.b.                      

ve srovnání s rokem 2003. Průměrný nárůst nezaměstnaností těchto tří regionů je 3,8 p.b. 

oproti roku 2003. 
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Graf 4.4: Změna míry nezaměstnanosti osob starších 15 let nejlepších a nejhorších 

regionů, roky 2003 a 2009 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

U nejhůře hodnocených NUTS 2 regionů můţeme pozorovat stejně nepříznivý vývoj. U všech 

regionů došlo k nárůstu osob bez práce. K téměř trojnásobnému nárůstu míry nezaměstnanosti 

došlo v regionu Melilla, kde se nezaměstnanost od roku 2003 zvýšila o 15,3 p.b.  

Druhý největší nárůst zaznamenal region, který je zároveň regionem nejhorším, Kanárské 

ostrovy. U tohoto regionů došlo v průběhu šesti let k více neţ dvojnásobnému nárůstu míry 

nezaměstnanosti.   

Následující tabulka popisuje poslední sledovanou oblast trhu práce, kterou je ukazatel míry 

dlouhodobé nezaměstnanosti. K regionům s nejniţší mírou dlouhodobé nezaměstnanosti 

patří řecké a španělské regiony. Nejlepšího výsledku poprvé mezi sledovanými indikátory 

dosáhl řecký region Jiţní Egeis s 1,67 % mírou dlouhodobé nezaměstnanosti. Také řecký 

region Jónské ostrovy si ve vývoji míry dlouhodobé nezaměstnanosti nevede špatně, se svou      

1,72 % mírou dlouhodobé nezaměstnanosti obsadil třetí pozici. Ostatní přední místa náleţí 

španělským regionům.  

Všechny ,,nejlepší NUTS 2 regiony“ v míře dlouhodobé nezaměstnanosti překračují průměr 

EU – 27, průměrná unijní hodnota v roce 2009 činí 2,98 %. 

Za zmínku stojí portugalský region Azory, který se sice nedostal do první pětice ve vývoji 

dlouhodobé nezaměstnanosti, avšak míra dlouhodobé nezaměstnanosti se v tomto 

portugalském regionu rovněţ nachází pod celounijním průměrem, v rámci sledovaných 

regionů by obsadil 7 pozici. 
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K regionům s nejvyšší mírou dlouhodobé nezaměstnanosti patří regiony s úrovní  míry 

dlouhodobé nezaměstnanosti 12,12 – 7,28 %. Jak jiţ bylo zmíněno výše, průměr EU                

je 2,98 %, jedná se tedy o regiony s velice vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Kromě jednoho řeckého regionu mají nejvyšší míru dlouhodobé nezaměstnanosti španělské 

regiony. Jednoznačně nejhorší výsledek vykazuje region Melilla. Úroveň míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti je více neţ 7x vyšší v regionu Melilla neţ v regionu Jiţní Egeis.  

Tabulka 4.23: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v % 

 Nejlepší NUTS 2 regiony Nejhorší NUTS 2 regiony 

Pořadí NUTS 2 Hodnota Stát NUTS 2 Hodnota Stát 

1 Jiţní Egeis 1,67 % GR Melilla 12,12 % ES 

2 Navarra 1,72 % ES Ceuta 8,52 % ES 

3 Jónské ostrovy 2,00 % GR Andalusie 6,31 % ES 

4 Aragonie 2,11 % ES Epirus 6,25 % GR 

5 Kalábrie 2,32 % ES Kanárské ostrovy 7,28 % ES 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Z následujícího grafu je patrné, ţe jak u regionů nejlepších, tak i nejhorších došlo v průběhu 

let 2003 a 2008 k výrazným změnám v míře dlouhodobé nezaměstnanosti. Za pozornost stojí 

region Kalábrie, který dokázal svou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti v průběhu šesti let 

sníţit o téměř 3. p.b. V roce 2003 by mezi srovnávanými regiony obsadil aţ 33 pozici. 

Naopak nechvalné změny dosáhl španělský region Melilla, který se dokázal z 24. pozice 

v roce 2003 propadnout na dnešní poslední místo. V roce 2003 vykazoval téměř 3x lepší míru 

dlouhodobé nezaměstnanosti neţ v roce 2009. 

Graf 4.5: Změna míry dlouhodobé nezaměstnanosti nejlepších a nejhorších regionů, 

roky 2003 a 2009 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 
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Poslední sledovanou oblastí je ukazatel úrovně inovačních a výzkumných aktivit. 

Následující tabulka opět uvádí seznam nejlepších a nejhorších regionů v oblasti výdaje                

na vědu a výzkum v % HDP (GERD). Tyto údaje tedy nepředstavují absolutní výdaje                    

v peněţních částkách. Vzhledem k nedostatku dat na Eurostatu bylo vycházeno z roku 2005, 

který byl poslední dostupný pro sledované státy a ne z roku posledního, jak tomu bylo                   

u jiných indikátorů.  

Tabulka 4.24: Výdaje na výzkum a vývoj (GERD) jako % HDP 

 Nejlepší NUTS 2 regiony Nejhorší NUTS 2 regiony 

Pořadí NUTS 2 Hodnota Stát NUTS 2 Hodnota Stát 

1 Madrid 1,81 % ES Západní Makedonie 0,1 % GR 

2 Navarra 1,68 % ES Ceuta 0,11% ES 

3 Baskicko 1,48 % ES 
Jónské ostrovy 0,13 % GR 

Jiţní Egeis 0,13 % GR 

4 Lisabon 1,13 % PT 
Střední Řecko 0,16 % GR 

Melilla 0,16 % ES 

5 Katalánsko 1,35 % ES Algarve 0,19 % PT 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

V této oblasti existují mezi regiony gigantické rozdíly. Z hlediska poměru k HDP bylo v roce 

2005 nejvíce vydáno ve španělském regionu s hlavním městem Madrid, šlo o 1,81 % HDP.  

Průměr EU v roce 2005 činil 1,82 % HDP, z čehoţ vyplývá, ţe ačkoli je Madrid nejlepším 

NUTS 2 regionem v rámci sledovaných států, nachází se mírně pod celounijním průměrem. 

Další přední příčky obsadily také španělské regiony Navarra a Baskicko. Čtvrtá pozice patří 

portugalskému regionu s hlavním městem Lisabon. Kdybychom vycházeli z údajů za rok 

2008, byl by to právě region Lisabon, který by se svými 2,26 % HDP na výzkum a vývoj 

obsadil první místo nejlepších regionů a španělské regiony by posunul na niţší pozice. 

Západní Makedonie v roce 2005 vydala pouhých 0,1 % HDP na výzkum a vývoj, čímţ se řadí 

na poslední místo mezi sledovanými regiony. Další příčka mezi nejhoršími regiony v roce 

2005 náleţí španělskému regionu Ceuta. Rozdíl mezi nejhorším a nejlepším regionem                 

je propastný. Region Madrid na vědu a výzkum vydává 18x více neţ region Západní 

Makedonie.  

U indikátoru výdaje na výzkum a vývoj můţeme konstatovat, ţe nejhorších výsledků vykazují 

regiony Řecka, vyjma Atén a Kréty, které by se vešly do první desítky sledovaných regionů. 

Tato informace můţe být však zkreslená z důvodu nedostatečných dat.   
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V níţe uvedeném grafu můţeme sledovat změnu ve výdajích na výzkum a vývoj u nejlepších 

regionů mezi roky 2002 a 2008 a u regionů, jeţ vykazují nejhorší výsledky mezi léty 2003           

a 2005. Aktuálnější data nejsou k dispozici. 

Graf 4.6: Změna ve výdajích na výzkum a vývoj jako % HDP nejlepších a nejhorších 

regionů 

 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

Regiony, které jsou zařazené mezi ,,nejlepší NUTS 2 regiony“, vykazují u tohoto indikátoru 

pozitivní trend, ovšem nejlepšího výsledku, jak jiţ bylo uvedeno výše, vykázal v průběhu 

těchto sedmi let portugalský region s hlavním městem Lisabon. Zde je zajímavá změna               

ve vývoji u sledovaných ,,nejlepších NUTS 2 regionů“. V roce 2005 ţádný ze sledovaných 

regionů nedokázal překročit celounijní průměr, ale vzhledem k dynamickému rozvoji všech 

těchto regionů, kromě španělského regionu Katalánsko, v roce 2008 všechny 4 ,,nejlepší 

NUTS 2 regiony“ převyšují průměr EU, který u indikátoru změna ve výdajích na výzkum              

a vývoj jako % HDP v roce 2008 vykazuje hodnotu 1,92 %. 

Naopak méně pozitivní je vývoj u ,,nejhorších NUTS 2 regionů“. Tři z těchto sedmi regionů 

v roce 2003 vydávaly na vědu a vývoj více prostředků. Příznivý je vývoj řeckého regionu, 

který své výdaje do vědy a vývoje zvýšil v roce 2005 více neţ 2x ve srovnání s rokem 2003. 
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4.5 Možné řešení regionálních disparit 

Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, disparity existují jak mezi sledovanými státy, tak uvnitř 

států mezi regiony soudrţnosti. Pomocí nástrojů a programů politiky hospodářské                    

a sociální soudrţnosti EU, dochází ke zmírňování regionálních disparit. Základní programový 

dokument, který zpracovává kaţdý členský stát, jenţ se zabývá regionálním rozvojem 

s vyuţitím strukturálních fondů a disparitami, je Národní strategický referenční rámec pro 

období let 2007 až 2013(NSRR). Kromě tohoto dokumentu členské státy zpracovávají také 

Strategie udržitelného rozvoje.  

V následujícím textu je více rozpravována konkrétní realizace politiky hospodářské a sociální 

soudrţnosti jednotlivých sledovaných zemí podle jejich NSRR, jelikoţ právě tato politika, 

vzhledem k největším finančním prostředkům, hraje nejvýznamnější roli při sniţování 

regionálních disparit. 

Realizace politiky soudržnosti ve Španělsku 

V rámci politiky soudrţnosti můţe Španělsko v novém programovacím období 2007 – 2013 

čerpat více neţ 35 mld. EUR. V rámci tří cílů
67

 bude prováděno 45 operačních programů, 

z nich 23 obdrţí finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylých             

22 operačních programů bude profinancováno z Evropského sociálního fondu (ESF). 

Pro první cíl ,,Konvergence“je vyhrazeno 26,2 mld. EUR. Pod tento cíl spadají NUTS 2 

regiony Španělska, Andalusie, Kastilie-La Mancha, Extremadura, Asturie, Ceuta, Melilla, 

Murciie, Galicie. V těchto ,,konvergenčních regionech“ ţije 14,3 milionů lidí, coţ je 32 % 

z celkového počtu obyvatel. 

Regiony NUTS 2 Aragonie, Baleárské ostrovy, Kalábrie, Katalánsko, Madrid, Navarra, 

Baskicko, Kanárské ostrovy, Kastilie a León, Valencijské společenství, La Rioja spadají pod 

cíl 2 ,,Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, ze kterého mohou vyčerpat 8,5 mld. 

EUR. Zbylých 559 milionů EUR připadá na cíl 3,,Evropská územní spolupráce“. 

Z ESF je nejvíce finančních prostředků připraveno na zlepšení přístupu k zaměstnání, jedná  

se o 50,8 % prostředků, coţ by mělo pomoci sníţit vysokou míru nezaměstnanosti, která          

se objevuje v některých španělských regionech. Pro sektor výzkumu, technologický vývoj, 

                                                
67 1. cíl – Konvergence, 2. cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 3. cíl – Evropská územní 

spolupráce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremadura
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inovace a podnikání je vyhrazeno 30,1 % prostředků z ERDF. Jedná se o největší procentuální 

podíl prostředků vyhrazených z ERDF pro Španělsko na období 2007 – 2013, z čehoţ                

je patrná důleţitost tohoto sektoru. Cílem je odstranit disparity u regionů, jeţ zaostávají               

za celostátním průměrem, aby se netvořily jádrové a periferní oblasti.  

Prostřednictvím Operačních programů by mělo docházet ke sniţování regionálních disparit. 

Jedním z příkladů takového OP, je regionální ,,Operační program Extremadura“, týkající             

se španělského regionu Extramadura, který se objevil u většiny sledovaných indikátorů mezi 

nejhoršími NUTS 2 regiony. Pro tento OP je vyhrazen rozpočet 2,3 mld. EUR, přičemţ 

příspěvek z ERDF činí 1,6 mld. EUR. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost, 

podporovat hospodářský růst regionu tak, aby se regionální úroveň HDP na obyvatele 

přiblíţila rozvinutým zemím EU a v neposlední řadě také zvýšit investice do výzkumu               

a vývoje. Dále můţeme uvést ,,Operační program Kanárské ostrovy“, který byl podrobněji 

popsán v kapitole 4.1 týkající se zaměstnanosti a sociální soudrţnosti ve Španělsku. 

Realizace politiky soudržnosti v Řecku 

Pro období let 2007 – 2013 bylo pro Řecko v rámci politiky soudrţnosti vyčleněno 20,4 mld. 

EUR. Řecko má na toto období 5 regionálních operačních programů financovaných z ERDF  

a 8 tematických programů financovaných z Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudrţnosti. 

Pro první cíl ,,Konvergence“je vyhrazeno 19,6 mld. EUR, pod tento cíl spadá 11 NUTS 2 

regionů Řecka, konkrétně Východní Makedonie, Střední a Západní Makedonie, Epirus, 

Thesálie, Jónské ostrovy, Západní Řecko, Peloponés, Atény, Kréta a Severní Egeis. 

Pro cíl ,,Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je k dispozici 635 milionů EUR, 

které mohou čerpat dva NUTS 2 regiony Řecka, jedná se o Jiţní Egeis a Střední Řecko.  

Na cíl 3 ,,Evropská územní spolupráce“ připadá zbylých 210 milionů EUR, kam patří 

,,Operační program Středomoří“, ,,Operační program Řecko – Kypr“, ,,Operační program 

Řecko – Itálie“, ,,Operační program Řecko – Bulharsko“ a ,,Operační program Jihovýchodní 

Evropa“. 

Z ERDF je pro sektor výzkumu, technologický vývoj, inovace a podnikání připraveno          

na programovací období 2007 – 2013 pouhých 11,8 %, coţ je ve srovnání se Španělskem             

a Portugalskem výrazně niţší podíl i přesto, ţe právě Řecko u sledovaného indikátoru výdaje 
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na vědu a výzkum v % HDP (GERD), dosáhlo nejhoršího výsledků. Největší finanční 

příspěvek z ERDF je očekáván v sektoru dopravy a ţivotního prostředí. 

Z ESF je nejvíce prostředků, 37,1%, připraveno na zlepšení lidského kapitálů. Přibliţně             

se stejným mnoţstvím prostředků je také počítáno na zlepšení přístupu k práci. Tyto 

prostředky by měly být směřovány do řeckých regionů, u kterých přetrvává vysoká míra 

nezaměstnanosti a přispívat tak k jejímu sniţování. 

Příkladem regionálního OP, který bude přispívat ke sniţování regionálních rozdílů, je OP 

,,Střední Makedonie - Západní Makedonie - Východní Makedonie a Thrákie“, který                

je podrobně rozpracován v kapitole 4.2 zaměstnanost a sociální soudrţnost v Řecku. 

Dalším podobně zaměřeným regionálním OP je např. ,,Operační program Západní Řecko - 

Peloponés - Jónské ostrovy“, na který je vyhrazen rozpočet 1,14 mld. EUR. Tento operační 

program si klade tyto cíle
68

: 

 rozvoj a modernizaci dopravní infrastruktury, 

 podpora digitální konvergence s vyuţitím informačních a komunikačních technologií  

a podpory podnikání, 

 podpora udrţitelného rozvoje a kvality ţivota. 

Strategickým cílem programu je zvýšit atraktivitu regionu. 

Mezi tematické programy můţeme zařadit OP ,,Ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj“, 

,,Digitální konvergence“ a ,,Konkurenceschopnost a podnikání“. 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Regional Policy Inforegio, 2011. 
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Realizace politiky soudržnosti v Portugalsku 

V rámci politiky soudrţnosti můţe Portugalsko v novém programovacím období 2007 – 2013 

čerpat 21,5 mld. EUR. V rámci tří cílů bude prováděno 14 operačních programů                      

(9 regionálních operačních programů, 3 tematické operační programy a 2 operační programy 

technické pomoci). 

Pro první cíl ,,Konvergence“je vyhrazeno 20,5 mld. EUR. Pod tento cíl spadají NUTS 2 

regiony Portugalska, Sever, Centrum, Alentejo, Azory a Algarve.  

Regiony NUTS 2 Madeira a Lisabon spadají pod cíl 2 ,,Regionální konkurenceschopnost            

a zaměstnanost“, ze kterého mohou vyčerpat 0,9 mld. EUR. Zbylých 0,1 mld. EUR připadá 

na cíl 3,,Evropská územní spolupráce“. 

Z ESF je nejvíce podporován sektor zlepšení lidského kapitálu (73,4 % prostředků) a dále 

z ERDF sektor výzkum, technologický vývoj, inovace a podnikání (30,2 % prostředků), coţ je 

jistě krok správným směrem, protoţe právě v této oblasti existují markantní                      

vnitro – regionální rozdíly. 

Konkrétním operačním programem, jenţ by měl napomoci ke sniţování rozdílů mezi regiony, 

je např. ,,Operační program Sever“, na který je vyhrazeno přibliţně 12,3 % celkových 

investic EU pro Portugalsko v rámci politiky soudrţnosti pro období 2007 - 2013. Hlavním 

cílem tohoto programu je zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky, rozvoj měst, 

dopravy a cestovního ruchu a zvýšení sociální a územní soudrţnosti, zejména ve venkovských 

a znevýhodněných oblastech. 

Dalším příkladem můţe být tematický Operační program ,,Tematické faktory 

konkurenceschopnosti“. Program je určen pouze pro regiony Severní, Centrum                          

a Alantejo s celkovým rozpočetem okolo 3,1 miliard EUR. Hlavním cílem Operačního 

programu je podpořit udrţitelný hospodářský růst, zaloţený na principu trvalé udrţitelnosti           

a sociální soudrţnosti. 
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5 Závěr 

Mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie dochází ke konvergenci a sniţování 

disparit. Přes tuto známou skutečnost se ale regionální disparity jednotlivých zemí naopak 

prohlubují. Hlavním cílem diplomové práce bylo porovnání a analyzování regionálních 

disparit mezi jednotlivými regiony soudrţnosti vybraných kohezních zemí. Při identifikaci 

regionálních disparit na úrovni NUTS 2 bylo pracováno s vybranými ukazateli, které slouţí 

pro hodnocení cílů Lisabonské strategie a s omezenou délkou referenčního období vzhledem 

k dostupnosti dat na Eurostatu. Pro práci byly vybrány tři země – Španělsko, Řecko                      

a Portugalsko. Tedy země Jiţní Evropy, které patří do skupiny tzv. kohezních zemí.  

První analyzovanou zemí bylo Španělsko, kde můţeme identifikovat vnitro – regionální 

rozdíly u všech sledovaných indikátorů. Dlouhodobě největším problémem Španělska               

je nezaměstnanost, která v roce 2011 překročila hranici 20 %, čímţ se tato země dostala             

na první pozici zemi EU s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Mezi španělskými regiony existují 

markantní disparity právě u tohoto indikátoru. Ţádný ze španělských regionů se v posledním 

sledovaném roce nedostal pod průměr EU. Nezaměstnanost se zde pohybuje od 10,9 %        

do 26,2 %. Rozdíl mezi regionem, ve kterém je zaměstnáno nejvíce osob a regionem, jeţ 

vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanost je 15,3 p.b.. Naopak u ukazatelů HDP na obyvatele 

v PPS a výdaje na výzkum a vývoj jako % HDP španělské regiony obsadily nejlepší pozice           

a je moţno konstatovat, ţe patří mezi nejlépe se vyvíjející regiony vybraných zemí. Při 

sniţování regionálních disparit ve Španělsku hraje nejvýznamnější roli politika hospodářské         

a sociální soudrţnosti, ze které můţe Španělsko v novém programovacím období 2007 – 2013 

čerpat více neţ 35 mld. EUR 

Druhou popisovanou zemí bylo Řecko, také zde můţeme konstatovat, ţe mezi regiony 

existuji výrazné disparity. Ekonomická úroveň regionů se zvyšuje, ovšem nejdynamičtější            

je tento růst u regionů s hlavním městem Atény a Jiţní Egeis. Tyto dva regiony výrazně 

převyšují hodnoty hospodářské výkonnosti dalších řeckých NUTS 2 regionů. Nejméně 

vyspělým regionem je region Západní Makedonie. Řecko se také potýká s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, zejména ve zmiňovaném regionu Západní Makedonie. Ačkoli se jedná        

o region, jehoţ nezaměstnanost překračuje celounijní i celorepublikový průměr a vykazuje 

dlouhodobě nejhorší výsledky, od roku 2005 zaznamenává klesající tendenci v míře 

nezaměstnanosti. Podíl výzkumu a vývoje na HDP Řecka je v současné době velmi nízký, 

v posledním známém roce se jednalo o 0,58 % HDP. U tohoto indikátoru můţeme 
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konstatovat, ţe nejhorších výsledků v rámci sledovaných zemí vykazují právě regiony Řecka, 

vyjma Atén a Kréty, které by se vešly do první desítky sledovaných regionů. Všechny ostatní 

regiony dosahují velmi nízké úrovně, která je výrazně pod průměrem EU – 27. Tato 

informace můţe být však zkreslená z důvodu nedostatečných dat. U Řecka je výrazná 

tendence přetrvávajícího zaostávání regionů Východní a Západní Makedonie. Pro období let                  

2007 – 2013 bylo pro Řecko v rámci politiky soudrţnosti vyčleněno 20,4 mld. EUR, které by 

měly výrazným způsobem napomoci při sniţování regionálních disparit země. 

Poslední sledovanou zemí bylo Portugalsko. V Portugalsku můţeme sledovat podobné 

tendence, jako tomu bylo u předchozích zemí. Hospodářsky nejvyspělejším regionem                 

je region s hlavním městem Lisabon, oproti tomu regiony Severní a Algarve můţeme označit 

jako výrazně zaostávající regiony. Co se týče ukazatele trhu práce, vnitro - regionální rozdíly 

v míře nezaměstnanosti mezi portugalskými regiony nejsou příliš výrazné. V rámci 

portugalských regionů existují výrazné disparity u ukazatele výdaje na vědu a výzkum. Je zde 

charakteristický významný metropolitní charakter disparit daný dominantním postavením 

hlavního města, z čehoţ vyplývá, ţe nejvíce na vědu a výzkum vydává region Lisabon. Při 

analýze sledovaných indikátorů jsou regionální disparity nejvíce patrné mezi regionem 

s hlavním městem a ostatními regiony. Řešení regionálních disparit nalezneme 

v programových dokumentech politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, v novém 

programovacím období 2007 – 2013 můţe Portugalsko vyčerpat 21,5 mld. EUR.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe hlavní cíl diplomové práce byl naplněn. V úvodu této 

diplomové práce byly stanoveny dvě hypotézy. Na první z nich, která zněla: ,,Španělsko, 

jakožto země s nejvyspělejší ekonomikou v rámci sledovaných zemí, bude mít ve sledovaném 

období nižší disparity než Řecko a Portugalsko“, lze nalézt odpověď v kapitole 4.4,                 

z níţ vyplývá, ţe španělské regiony vykazují výrazně lepších výsledků neţ ostatní dvě země 

pouze u ukazatelů HDP na obyvatele v PPS a výdaje na výzkum a vývoj. Na základě 

uvedených faktoru, musí být tato hypotéza vyvrácená. 
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Rovněţ odpověď na druhou hypotézu: ,,Regiony soudržnosti s hlavním městem, u indikátoru 

HDP na obyvatele v PPS, vykazují lepší výsledky než ostatní sledované regiony dané země“, 

můţeme nalézt v kapitole 4.4. Regiony soudrţnosti s hlavním městem opravdu vykazují vyšší 

hospodářskou výkonnost neţ ostatní regiony. Avšak španělský region Baskicko v roce 2008 

překonal region s hlavním městem Madrid o 4 p.b. a u řeckého regionu Jiţní Egeis můţeme 

zaznamenat stejný ekonomický vývoj jako u regionu s hlavím městem Atény. Z výše 

uvedeného můţeme hypotézu potvrdit pouze částečně.  

Všechny analyzované země v průběhu roku 2008 zasáhla celosvětová ekonomická krize. 

K hlavním důsledkům patří rostoucí nezaměstnanost a hospodářský propad zemí, coţ bylo 

ověřeno v průběhu celé diplomové práce, dá se tedy očekávat, ţe v průběhu následujících let 

dojde k dalšímu prohlubování regionálních nerovností. 
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Příloha č. 1: Seznam regionálních ukazatelů 

Základní členění Sledované indikátory 

Regionální zemědělská statistika 

 Populace zvířat 

 Sklízené plochy, výnosy, produkce 

 Vyuţívání půdy 

Regionální demografická statistika 

 Obyvatelstvo a rozloha 

 Změna v počtu obyvatel 

 Úmrtnostní tabulka - Regionů úrovně NUTS 2 

Regionální ekonomické účty ESA 

95 

 Hrubý domácí produkt 

 Účetní závěrky ESA 95 

 Účty domácnosti ESA 95 

Regionální statistika vzdělávání 

 Počet studentů podle úrovně vzdělání, 

orientace, pohlaví a krajů 

 Počet studentů podle věku, pohlaví a krajů 

Regionální statistika vědy a 

techniky 

 Výdaje a zaměstnanci Vědy a výzkumu 

 Lidské zdroje ve vědě a technice 

 Ţádosti o evropské patenty EPO 

Regionální zdravotní statistika 
 Příčiny smrti 

 Zdravotní péče: Prostředky a pacienti 

Regionální statistiky cestovního 

ruchu 

 Návštěvnost v hromadných ubytovacích 

zařízeních: domácí a aktivní cestovní ruch 

 Kapacity hromadných ubytovacích 

Regionální dopravní statistika 

 Silniční, ţelezniční a vodní cesty 

 Silniční nákladní doprava 

 Oběti dopravních nehod 

Regionální statistika trhu práce 

 Regionální zaměstnanost 

 Regionální nezaměstnanost 

 Regionální trh práce 

Regionální statistiky o informační 

společnosti 

 Domácnosti s přístupem k internetu 

 Domácnosti s vysokorychlostním přístupem 

 Počet osob pravidelně pouţívajících internet 

Regionální statistiky migrace 
 Příjezdy z důvodu vnitřní migrace 

 Odjezdy z důvodu vnitřní migrace 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Stěžejní iniciativy Evropy 2020 podle priorit 

Priorita Iniciativa Obsah 

Inteligentní růst 

Inovace v Unii 

zlepšení rámcových podmínek 

a přístupu k financování 

výzkumu a inovací, čímţ by se 

posílil inovativní řetězec a 

zvýšil objem investic v celé 

Unii. 

Mládež v pohybu 

zlepšení výsledků vzdělávacích 

systémů a zlepšit mezinárodní 

atraktivitu evropských 

vysokoškolských institucí. 

Digitální program pro Evropu 

urychlení rozvoje 

vysokorychlostního internetu a 

vyuţití jednotného digitálního 

trhu domácnostmi a podniky. 

Udržitelný růst 

Evropa méně náročná na zdroje 

větší vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie, modernizace 

odvětví dopravy a podpora 

energetické účinnosti. 

Průmyslová politika pro věk 

globalizace 

zlepšení podnikatelského 

prostředí, zejména pro malé a 

střední podniky 

Růst podporující 

začlenění 

Program pro nové dovednosti a 

pracovní místa 

modernizace pracovních trhů a 

posílení postavení občanů  

rozvojem jejich dovedností v 

průběhu celého ţivota za 

účelem zvýšení účasti na trhu 

práce a lepšího vyrovnání 

nabídky a poptávky na trhu 

práce 

Evropská platforma pro boj proti 

chudobě 

zajištění sociální a územní 

soudrţnosti tak, aby výhody 

vyplývající z růstu a 

zaměstnanosti byly ve velkém 

měřítku sdíleny a lidem 

postiţeným chudobou a 

sociálním vyloučením bylo 

umoţněno ţít důstojně a 

aktivně se zapojovat do 

společnosti. 

Zdroj: Evropská komise, 2011; vlastní tvorba 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: 

Zdroj: Ihned.cz; 2011, vlastní úprava 
 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: HDP na obyvatele v PPS (EU – 27 = 100 %) všech NUTS 2 regionů 

sledovaných zemí 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Galicie 80 81 83 87 89 89 

Asturie 86 87 90 95 97 97 

Kalábrie 97 98 100 103 105 105 

Baskicko 125 126 129 134 137 138 

Navarra 127 127 128 131 132 131 

La Rioja 111 110 109 112 112 111 

Aragonie 108 108 109 112 114 113 

Madrid 133 132 133 136 136 134 

Kastilie a León 94 95 96 99 101 100 

Kastilie-La Mancha 80 79 80 81 82 80 

Extremadura 66 67 69 71 73 73 

Katalánsko 121 121 121 123 123 121 

Valencijské společenství 95 94 94 96 95 93 

Baleárské ostrovy 116 114 114 115 113 111 

Andalusie 77 78 79 81 81 80 

Murcie 85 85 86 87 87 85 

Ceuta 90 91 92 96 97 98 

Melilla 86 88 90 94 93 93 

Kanárské ostrovy 94 93 92 93 92 90 

Východní Makedonie 68 68 67 65 66 66 

Střední Makedonie 82 84 82 83 81 81 

Západní Makedonie 83 83 86 88 87 84 

Thesalie 80 83 78 78 76 78 

Epirus 77 79 75 76 74 73 

Jónské ostrovy 92 92 91 91 89 90 

Západní Řecko 73 73 70 72 72 73 

Střední Řecko 99 99 100 97 97 100 

Peloponés 82 83 83 86 83 84 

Atény 110 111 108 111 109 113 

Severní Egeis 82 78 75 81 79 80 

Jižní Egeis 109 108 106 114 111 113 

Kréta 91 90 91 93 92 94 

Severní 62 60 62 62 62 62 

Algarve 89 86 89 88 88 86 

Centrum 67 65 67 66 65 64 

Lisabon 111 109 112 110 110 109 

Alentejo 73 71 73 74 73 72 

Azory 72 70 73 72 72 73 

Madeira 95 96 98 104 101 103 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 



 

Příloha č. 5: Míra zaměstnanosti (15 – 64 let) v % všech NUTS 2 regionů sledovaných 

zemí 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 58,3 58,9 61,1 53 64,4 64,8 62,4 

Asturie 53,2 53,7 55,8 58,4 59,7 62,2 58,4 

Kalábrie 58,6 59,2 62 64,1 65,6 65,5 61,9 

Baskicko 62,6 63,1 65,5 67 67,4 67,9 64,2 

Navarra 65,3 66,5 69,1 70,4 71 69,8 66,5 

La Rioja 63,1 64,9 69,1 69,2 68,7 68,4 64,9 

Aragonie 63,5 65,7 68,2 68,2 70,8 69,8 65,3 

Madrid 64,2 66,33 68,5 70,2 70,8 69,6 66 

Kastilie a León 57,8 59,1 62,7 63,8 65 64,3 61,4 

Kastilie-La Mancha 58,5 59,4 61,4 62,6 64,3 62,3 57,8 

Extremadura 52,1 52,8 54,4 56 57,5 56,8 53,4 

Katalánsko 66,3 67 69,3 70,4 71 69,9 63,9 

Valencijské společenství 61,3 63,1 64,5 65,8 66 64,7 58,2 

Baleárské ostrovy 66,3 67,2 67,9 69,9 69,6 67,9 63 

Andalusie 51 52,8 55,4 57,3 58,1 56 51,6 

Murcie 60,1 61,5 62,8 64 65,5 63 57,3 

Ceuta 50,6 49,8 53,2 47,8 46,2 51,3 51,7 

Melilla 50,5 52,7 51,3 52 51,6 49,2 45,9 

Kanárské ostrovy 59,1 59 59,7 61,6 62,4 57,6 52,7 

Východní Makedonie 60,2 59,4 59,5 60,1 61,3 61,3 60,8 

Střední Makedonie 57,8 56,9 57,9 59,9 60 60 59 

Západní Makedonie 53,8 53,3 52,1 54,8 55,3 56,5 57,7 

Thesalie 58 60,9 60,4 60,4 60,7 61 61,1 

Epirus 56,3 57,7 56,3 59,3 59,1 60 60 

Jónské ostrovy 61,3 61,1 64,1 60,6 60,9 64,7 64,6 

Západní Řecko 57,2 55,6 56,6 56,8 58 58,1 58,6 

Střední Řecko 59,5 57,2 60 61,1 61,1 60,5 58,8 

Peloponés 62,4 62,1 63,6 64,9 65,1 65,8 65,5 

Atény 58,7 60,8 61,4 62,1 62,4 63,4 62,5 

Severní Egeis 54,1 56,4 56,8 57,6 58,7 58,1 58,6 

Jižní Egeis 59,7 60,4 61 59,3 60,6 61,3 61,1 

Kréta 63,3 64 64,9 65,5 65,8 64,7 64,1 

Severní 67 66,3 65,9 66,3 66 66,3 64 

Algarve 68,7 69,5 68 69,5 69,5 69,2 67,9 

Centrum 72,8 72,1 71,4 71,6 71,6 71,9 69,9 

Lisabon 67 67,1 66,8 67,1 67,3 68,5 66,5 

Alentejo 65,1 66,8 67 67,9 67,8 66,1 65,7 

Azory 62,2 63,3 63 63,7 63 64,7 64,8 

Madeira 66,5 66,6 67,6 66,8 66,1 67 66 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 



 

Příloha č. 6: Míra zaměstnanosti starších pracovníků v % všech NUTS 2 regionů 

sledovaných zemí 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 43,1 43,5 43,2 43,1 42,9 44,4 45,4 

Asturie 33 34,9 34,9 37,5 38,4 40,9 39,8 

Kalábrie 37,7 38,2 42,1 41,5 44,4 46,3 40,8 

Baskicko 37,4 37,8 41,7 42,8 44,2 45 41 

Navarra 43,1 45,9 48 47,8 49,4 47,4 47,5 

La Rioja 42,5 42,1 51,8 49,5 45,7 49 49 

Aragonie 46,1 45,5 46,1 44,7 47,6 50,5 50,8 

Madrid 42,5 46,7 48,6 49,4 48,9 49,2 48,7 

Kastilie a León 40,2 41,3 43,6 43,9 44,4 45,5 43,8 

Kastilie-La Mancha 40,8 39,9 40,7 42,4 43,2 43,3 41,9 

Extremadura 37,4 37,3 35,7 35,4 39,6 36 34,8 

Katalánsko 47,1 45,6 48,6 51 51,7 54,1 50,1 

Valencijské společenství 40,9 40,7 43,7 44,4 44,7 47 44,6 

Baleárské ostrovy 49,3 47,1 47,7 50 50,1 53,1 51,6 

Andalusie 32,4 34 34,9 35,3 35,8 35,6 35,7 

Murcie 41,7 40,4 41 42,8 42,7 44,4 46 

Ceuta 38,2 42,5 43,8 40,8 39,1 47,7 43,4 

Melilla 32,9 46,4 45,2 39,5 33,7 29 38,8 

Kanárské ostrovy 41,3 37,9 40,4 42,8 42,5 41,4 39,5 

Východní Makedonie 46,5 44,8 43,4 42,4 43,4 41,6 41,8 

Střední Makedonie 39,9 37,5 38,4 39,5 40,2 39,5 38,4 

Západní Makedonie 41,1 34,5 33,5 37,7 38,3 41,9 41,1 

Thesalie 45,1 46 47,6 46 46,1 46,8 49,4 

Epirus 45,5 43,4 45,4 47,7 46,5 46,8 46,7 

Jónské ostrovy 52,8 43 49,9 52 47,5 52 51,2 

Západní Řecko 46,1 38,8 42,9 42,5 45,1 42,5 41,6 

Střední Řecko 44,1 35,5 39,5 43,3 43,4 46,2 44 

Peloponés 53,3 45,6 52,6 54,1 54,3 55,7 57,6 

Atény 34,5 35,8 38 38,4 38,2 39,2 38,4 

Severní Egeis 39,4 35,6 41,6 42,7 42,6 36,2 37,2 

Jižní Egeis 43,6 42,9 46,6 44 43 49,3 45,4 

Kréta 54,7 52,9 53 54,8 55,7 52,3 51,1 

Severní 47,5 46,7 47,1 46,9 46,7 46,8 45,6 

Algarve 55,4 55,5 54,3 53,8 53,9 52 54,9 

Centrum 64,7 62,9 62,5 60,1 62,1 61,4 61,2 

Lisabon 47,5 45,1 45,1 45,9 46,9 48 45 

Alentejo 47,2 47,9 49,1 50,5 52,1 47,2 49,2 

Azory 35,9 36,1 38,8 37 40 44,3 44,3 

Madeira 49,6 49,5 54,5 53,5 52,9 54,7 55,8 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 



 

Příloha č. 7: Míra nezaměstnanosti osob starších 15 let v % všech NUTS 2 regionů 

sledovaných zemí 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kalábrie 10,5 10,5 8,5 6,6 5,9 7,2 12 

Baskicko 9,5 9,7 7,3 7 6,1 6,4 11 

Navarra 5,7 5,5 5,6 5,3 4,8 6,7 10,9 

La Rioja 6 5,6 6,2 6,2 5,7 7,8 12,8 

Aragonie 6,6 5,6 5,8 5,5 5,2 7,1 12,8 

Madrid 7,4 6,7 6,8 6,4 6,3 8,1 14 

Kastilie a León 11,1 10,7 8,7 8,1 7,2 9,5 13,8 

Kastilie-La Mancha 10,1 9,5 9,2 8,8 7,6 11,6 18,8 

Extremadura 17,4 17,2 5,8 13,4 13,1 15,2 20,5 

Katalánsko 10 9,7 7 6,6 6,5 9 16,2 

Valencijské společenství 11,2 10,4 8,8 8,4 8,8 12,1 21,2 

Baleárské ostrovy 9,7 9,1 7,2 6,5 7 10,2 18 

Andalusie 18,6 17,1 13,8 12,7 12,8 17,8 25,4 

Murcie 10,7 10,7 8 7,9 7,6 12,6 20,7 

Ceuta 9,5 10,7 19,7 21 20,3 17,3 18,9 

Melilla 8,9 17 14 13,4 18,2 20,7 24,2 

Kanárské ostrovy 11,4 12 11,7 11,7 10,4 17,4 26,2 

Východní Makedonie 10,5 13,2 11,9 11,0 9,7 8,7 10,9 

Střední Makedonie 10,3 12,2 11,1 9,3 8,9 8,3 9,9 

Západní Makedonie 16,6 16,6 18,0 14,2 12,1 12,5 12,5 

Thesalie 10,7 9,8 9,5 8,2 7,8 8,4 9,2 

Epirus 11,8 11,2 11,5 9,8 10,0 9,9 11,2 

Jónské ostrovy 11,9 11,4 8,5 11,2 9,0 8,5 9,7 

Západní Řecko 9,4 12,5 10,6 9,5 9,6 9,6 9,5 

Střední Řecko 9,7 12,8 10,9 9,2 9,4 8,5 10,5 

Peloponés 8,8 9,2 8,7 7,7 7,5 7,1 8,0 

Atény 8,8 9,1 8,8 8,3 7,6 6,5 8,8 

Severní Egeis 8,0 9,3 10,2 9,4 7,9 4,5 6,0 

Jižní Egeis 11,8 8,7 9,3 8,8 9,1 8,1 12,0 

Kréta 7,4 7,7 7,1 7,0 5,5 6,3 8,8 

Severní 6,8 7,7 8,8 8,9 9,4 8,7 11 

Algarve 6,1 5,5 6,2 5,5 6,7 7 10,3 

Centrum 3,6 4,3 5,2 5,5 5,6 5,4 6,9 

Lisabon 8,1 7,6 8,6 8,5 5,9 8,2 9,8 

Alentejo 8,2 8,8 9,1 9,2 8,4 9 10,5 

Azory 2,9 3,4 4,1 3,8 4,3 5,5 6,7 

Madeira 3,4 3 4,5 5,4 6,8 6 7,6 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 

 



 

Příloha č. 8: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v % všech NUTS 2 regionů sledovaných 

zemí 

NUTS 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Galicie 5,28 5,82 3,18 2,29 1,95 1,94 3,24 

Asturie 4,92 4,44 4,07 2,94 2,59 2,32 4,02 

Kalábrie 5,29 4,37 2,41 1,65 1,19 1,08 2,32 

Baskicko 3,57 3,75 1,82 1,93 1,52 1,54 2,69 

Navarra 1,04 1,09 1 0,69 0,69 0,85 1,72 

La Rioja 2,24 1,48 1,4 1,05 0,88 1,22 2,77 

Aragonie 1,92 1,45 0,99 0,91 0,9 0,94 2,11 

Madrid 2,54 2,11 1,48 1,2 1,09 1,27 3,27 

Kastilie a León 4,35 3,91 2,18 1,89 1,61 1,93 3,48 

Kastilie-La Mancha 2,91 3,01 2,33 1,88 1,47 1,93 4,24 

Extremadura 4,66 4,93 4,42 3,35 3,28 3,52 5,13 

Katalánsko 3,93 3,59 1,49 1,33 1,34 1,53 3,87 

Valencijské společenství 2,69 2,4 1,98 1,43 1,41 1,74 4,54 

Baleárské ostrovy 1,88 1,4 0,95 0,76 0,65 0,97 3,24 

Andalusie 6,12 5,13 3,5 3 2,76 3,5 6,31 

Murcie 2,75 2,51 1,47 1,32 1,09 1,7 4,22 

Ceuta 3,07 2,19 10,13 7,95 9,39 6,86 8,52 

Melilla 4,3 9,83 5,13 5,46 7,3 9,27 12,12 

Kanárské ostrovy 3,61 3,39 3,06 2,52 2,28 3,42 7,28 

Východní Makedonie 5,22 7,36 6,88 6,69 5,44 4,97 5,43 

Střední Makedonie 5,93 6,44 5,57 5,15 4,87 4,57 4,61 

Západní Makedonie 10,07 10,68 12,26 9,67 7,63 7,23 5,76 

Thesalie 6,27 6,51 5,13 4,05 3,75 4,01 3,45 

Epirus 7,41 6,97 7,24 6,48 5,96 6,35 6,25 

Jónské ostrovy 3,19 2,16 2,15 2,75 2,5 1,73 2 

Západní Řecko 6,35 7,67 6,13 5,31 4,97 4,94 4,84 

Střední Řecko 6,17 7,22 6,13 5,4 4,69 4,22 4,41 

Peloponés 4,73 5,48 5,17 4,84 4,07 3,71 4,14 

Atény 5,05 4,7 4,45 4,54 3,78 2,82 3,28 

Severní Egeis 4,92 5 6,11 5,16 3,23 2,31 2,71 

Jižní Egeis 1,74 1,94 2,54 2,61 1,99 1,06 1,67 

Kréta 2,46 2,19 2,66 2,55 1,51 1,76 2,65 

Severní 2,41 3,62 4,56 4,85 4,91 4,32 5,15 

Algarve 1,63 2,08 2,03 4,46 2,57 2,83 3,42 

Centrum 1,27 1,78 2,34 2,33 2,38 2,39 2,93 

Lisabon 2,95 3,34 4,13 4,47 4,07 4,01 4,28 

Alentejo 2,59 3,55 3,71 3,54 2,98 3,58 3,99 

Azory 0,79 1,09 1,62 1,33 1,67 2,37 2,69 

Madeira 1,07 1,51 2,33 2,54 3,13 2,91 3,68 
Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 

 

 



 

Příloha č. 9: Výdaje na výzkum a vývoj (GERD) jako % HDP všech NUTS 2 regionů 

sledovaných zemí 

NUTS 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Galicie 0,79 0,85 0,85 0,87 0,89 1,03 1,04 

Asturie 0,62 0,67 0,65 0,7 0,88 0,92 0,97 

Kalábrie 0,53 0,45 0,44 0,45 0,79 0,88 1,01 

Baskicko 1,29 1,39 1,51 1,48 1,58 1,87 1,98 

Navarra 1,05 1,34 1,8 1,68 1,91 1,88 1,94 

La Rioja 0,54 0,63 0,66 0,66 1,04 1,16 1,01 

Aragonie 0,71 0,7 0,69 0,79 0,87 0,9 1,03 

Madrid 1,76 1,69 1,64 1,81 1,95 1,92 2,01 

Kastilie a León 0,8 0,86 0,93 0,89 0,97 1,1 1,27 

Kastilie-La Mancha 0,43 0,42 0,41 0,41 0,47 0,6 0,72 

Extremadura 0,59 0,62 0,41 0,68 0,72 0,74 0,86 

Katalánsko 1,18 1,27 1,33 1,35 1,42 1,47 1,62 

Valencijské společenství 0,77 0,83 0,89 0,98 0,95 0,95 1,05 

Baleárské ostrovy 0,24 0,23 0,26 0,27 0,29 0,33 0,36 

Andalusie 0,6 0,85 0,76 0,84 0,89 1,02 1,03 

Murcie 0,54 0,68 0,65 0,73 0,76 0,91 0,86 

Ceuta - 0,17 0,1 0,11 0,16 0,14 0,15 

Melilla - -* 0,1 0,16 0,22 0,28 0,26 

Kanárské ostrovy 0,58 0,52 0,58 0,58 0,62 0,64 0,63 

Východní Makedonie - 0,4 - 0,33 - - - 

Střední Makedonie - 0,58 - 0,53 - - - 

Západní Makedonie - 0,2 - 0,1 - - - 

Thesalie - 0,27 - 0,27 - - - 

Epirus - 0,55 - 0,66 - - - 

Jónské ostrovy - 0,08 - 0,13 - - - 

Západní Řecko - 0,7 - 0,67 - - - 

Střední Řecko - 0,07 - 0,16 - - - 

Peloponés - 0,11 - 0,26 - - - 

Atény - 0,78 - 0,83 - - - 

Severní Egeis - 0,34 - 0,42 - - - 

Jižní Egeis - 0,09 - 0,13 - - - 

Kréta - 0,81 - 0,84 - - -* 

Severní 0,42 0,62 0,65 0,67 - - 1,22 

Algarve 0,24 0,22 0,2 0,19 - - 0,37 

Centrum 0,61 0,61 0,62 0,64 - - 1,22 

Lisabon 1,1 1,01 1,07 1,13 - - 2,26 

Alentejo 1,09 0,42 0,44 0,45 - - 0,9 

Azory 0,39 0,41 0,38 0,35 - - 0,42 

Madeira 0,27 0,19 0,23 0,28 - - 0,38 
* Údaje nejsou k dispozici 

Zdroj: Eurostat, 2011; vlastní zpracování 


