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1. Úvod 

Konkurenceschopnost na podnikové, regionální a národní úrovni a její m��ení je sou�asným 

trendem a stále více sledovanou oblastí. Vznikají nové strategie, které mají napomoci vládám 

a d�ležitým institucím v zemích zvýšit konkurenceschopnost. Pro �eskou republiku znamenal 

velký posun vstup do Evropské unie. Zp�sobila to p�edevším implementace Lisabonské 

strategie a reforem s ní souvisejících. Ambiciózní cíle v Lisabonské strategii stát se 

nejkonkurenceschopn�jší sv�tovou ekonomikou se sice ukázaly jako p�íliš velké sousto, ale i 

tak p�inesly své výsledky. Už jen snaha o dosažení t�chto cíl� znamenala, že se dostávaly do 

pop�edí zájm� p�i tvo�ení strategií a legislativy jednotlivých �lenských zemí. Následující 

Strategie Evropa 2020 klade konkurenceschopnost op�t do pop�edí zájm� Evropské unie, 

reaguje na hospodá�skou krizi a snaží se stát�m napomoct odstranit její d�sledky.  

�eská republika naopak svou pozici v mezinárodním srovnání zhoršila. Podle hodnocení 

Sv�tového ekonomického fóra k let�m 2011 – 2012 obsadila 38. pozici a tím se posunula o 

dv� p�í�ky dozadu. Ke zhoršení o jednu p�í�ku v mezinárodním srovnání došlo i v hodnocení 

Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu na sou�asné 30. místo.  

Hlavním cílem diplomové práce je mezinárodní hodnocení konkurenceschopnosti �eské 

republiky a její vývoj v �ase. Pro napln�ní tohoto cíle jsou využity analýzy a hodnocení 

mezinárodních institucí pro hodnocení konkurenceschopnosti, analýza Ministerstva pr�myslu 

a obchodu a hodnocení Lisabonské strategie. Díl�ím cílem je komparace vývoje �R 

s pr�m�rem Evropské unie.  

Druhá kapitola je zam��ena na definici konkurenceschopnosti a její vymezení jednotlivých 

typ� na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Jsou charakterizovány hlavní faktory 

ovliv�ující konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni a je vysv�tlena i konkuren�ní 

výhoda a kdy je zem� atraktivní. Jsou charakterizovány základní prvky Evropského 

sociálního modelu a modelu konkurenceschopnosti USA.  

T�etí kapitola se zabývá r�znými metodami hodnocení konkurenceschopnosti a indexy pro 

provád�ní hodnocení. V rámci vícekriteriálních index� jsou podrobn�ji rozvedeny indexy 

konkurenceschopnosti podle Sv�tového ekonomického fóra a Mezinárodního institutu pro 

rozvoj managementu a je prezentováno i hodnocení Evropské unie v rámci Lisabonské 

strategie a ukazatele pro hodnocení Strategie Evropa 2020. 

�tvrtá kapitola je zam��ena na hodnocení konkurenceschopnosti �R. Pro hodnocení budou 

použity p�edevším data od institucí a organizací hodnotící mezinárodní konkurenceschopnost 

z jimi vydávaných publikací a ro�enek. Vývoj pozice a hodnocení �eské republiky je 
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srovnáván s vývojem pr�m�ru EU. Hodnocení je provedeno podle Lisabonské strategie, 

Ministerstva pr�myslu a obchodu a Sv�tového ekonomického fóra. 

V práci jsou použita p�edevším data z publikací a hodnotících dokument�, které jsou 

zam��eny na hodnocení mezinárodní konkurenceschopnosti. Byly využity i strategické 

dokumenty vydané Ministerstvem pr�myslu a obchodu �eské republiky a Evropské unie. 

Data hodnotící situaci Evropských zemí byly �erpány z Evropského statistického ú�adu 

Eurostatu. Hlavním informa�ním zdrojem je internet, kde jsou všechny tyto hodnotící zprávy 

voln� p�ístupné. 
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2. Teoretická východiska konkurenceschopnosti 

Analýza a hodnocení konkurenceschopnosti zemí pat�í mezi relativn� nové oblasti 

ekonomické v�dy, pozornost je jí v�nována ale i v hospodá�ské realit�. Zvyšuje se zájem o 

sledování jejího vývoje, a to zejména díky rostoucím nárok�m na zem� vyvolaných 

globaliza�ními procesy ve sv�tové ekonomice (Plchová, 2011).

2.1 Vymezení pojmu konkurenceschopnost 

Samotný termín konkurenceschopnost má složitý výklad a je zpravidla definován jen jako 

slovo odvozené. Etymologicky je p�vod slova v latinském com-petere, kde petere nese 

význam jisté akce v intencích jisté spolupráce, nic konfliktního, p�edložka com pak nijak 

neovliv�uje význam slovesa (Klva�ová, 2008). Problém nastává se správným vymezením 

významu pojmu, hlavn� pokud jde o konkurenceschopnost na úrovni státu, ale také navíc p�i 

aplikaci kritéria p�ežití, které slouží u podnikové úrovn� jako základní znak pro odlišení 

konkurenceschopných a nekonkurenceschopných firem. �eský výraz konkurenceschopnost 

lze vysv�tlit rozkladem na dv� složky, které jsou „konkurence“ a „schopnost“. Výraz 

„schopnost“ vyjad�uje ur�itou kapacitu daného aktéra k n�jaké akci, ale také kapacita daného 

aktéra být v dané �innosti relativn� úsp�šný. Druhou �ást slova „konkurence“ lze pochopit 

jako ú�ast v pomyslném souboji, nebo podle jiného výkladu je nutná úsp�šnost v tomto 

souboji. Konkurenceschopnost lze chápat v obou t�chto rovinách a rozlišit ji na absolutní a 

relativní konkurenceschopnost. Pod absolutní rozumíme tedy schopnost být p�ítomen na 

ur�eném trhu a st�etávat se s konkurencí. Jako relativní ji chápeme tehdy, kdy vyjad�uje 

úsp�šnost subjektu ve vztahu ke konkurent�m na trhu (Slaný, 2006).

Hlavním zdrojem konkurenceschopnosti je konkuren�ní výhoda. Tato výhoda je 

potencionální prosp�ch, jenž m�že daný subjekt na trhu dosáhnout mezi konkurencí, a to díky 

specifických charakteristikám, které jsou vždy jen v jeho vlastnictví. Ty lze nazvat také jako 

konkuren�ní charakteristiky. Konkuren�ní charakteristiky lze zjistit jen na základ� provedení 

srovnání alespo� dvou subjekt� na trhu. Stát m�že být konkurenceschopný v��i n�kolika 

rival�m, ale zárove� nekonkurenceschopný v��i jiným. Vše záleží na specifických 

podmínkách, které se nacházejí na trhu. Konkurenceschopnost lze potom chápat jako 

konkuren�ní výkonnost, která je závislá na konkuren�ní výhod�. Tato výhoda není z hlediska 

udržitelnosti automatická, ale závisí na vývoji konkuren�ních charakteristik v �ase. Každá 
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zem� nebo region mají své konkuren�ní charakteristiky, které determinují jejich konkuren�ní 

výhodu oproti jiným zemím nebo region�m. Odraz t�chto výhod v tržních situacích a v daném 

období (krátkém nebo dlouhém) je potom jejich konkurenceschopností. Když se zm�ní 

podmínky na trhu, m�žou se zm�nit i jednotlivé konkuren�ní výhody a tedy i 

konkurenceschopnost jednotlivých aktér�. 

2.1.1 Mikroekonomická konkurenceschopnost  

Základní a nejjednodušší úrovní konkurenceschopnosti je vymezení na úrovní firmy. Toto 

vymezení se objevovalo daleko d�íve, než úrove� makroekonomická. Setkáváme se zde 

s dvojí možností vymezení této úrovn�, konkurenceschopnost jako výsledek n�jakého 

„souboje“, nebo že každá firma na trhu je konkurenceschopná, když dosahuje pozitivních 

výsledk� p�i své nenulové produkci. Nabízí se zde jednoduchá definice: „Firma je 

konkurenceschopná, pokud dokáže obsluhovat trh. Pokud ne, tak jde ven z byznysu.“ (Cellini, 

Soci 2002, str. 17). Problém ovšem je v tom, že konkurenceschopnost považujeme za relativní 

pojem, nikoli za absolutní. D�ležitou roli zde sehrává daný tržní kontext p�i hodnocení firmy 

a také jaké �asové období hodnotíme. D�ležité je p�edevším znát situaci na trhu, konkrétn�

jak je to s konkurencí. Konkurence je ur�itým druhem sout�že, kterou vyhrává ten, kdo je 

schopen nabídnout svou produkci v co nejvyšší kvalit� a za co nejnižší cenu. V konkuren�ním 

prost�edí p�ežijí jen ti nejkonkurenceschopn�jší, kte�í p�ijdou s n��ím novým a lepším - 

s inovací (Beneš, 2006). 

Typy konkurence na mikroekonomické úrovni 

Pro lepší ur�ení konkurenceschopnosti na mikroekonomické úrovni musíme znát daný tržní 

kontext, na jehož pozadí danou firmu hodnotíme. D�ležité je p�edevším to, o jakou tržní 

strukturu se jedná a jaké �asové období hodnotíme. Tržní struktura m�že být v n�kolika 

podobách, které lze rozd�lit na dokonalou a nedokonalou konkurenci (Beneš, 2006).  

Elementárním p�íkladem pro hodnocení konkurence se dv�mi firmami je dokonalá 

konkurence. Dokonale konkuren�ní prost�edí je charakterizováno tím, že firma není schopna 

ovlivnit cenu, za kterou prodává své výrobky nebo služby a je tedy p�íjemcem tržní ceny. 

Použijeme standardní neoklasické p�edpoklady, jako jsou: homogenní produkt, dostate�ný 

po�et kupujících, stejná tržní cena a dokonalá informovanost aktér�. Možností pro odlišení 

firem od sebe z�stala jen funkce celkových náklad�. Pro hodnocení konkurenceschopnosti 

v tomto prost�edí m�žeme posuzovat tržní podíl, zisk, zisk na jednotku nebo pr�m�rné 
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náklady firmy. Lepší hodnocení ovšem po�ítá i s poptávkovou stranou, p�edevším s velikostí 

trhu. Dv� firmy se stejnou nákladovou funkcí, ale na odlišném trhu, mohou mít zcela opa�né 

výsledky. Závisí tedy na tom, jak vymezíme relevantní trh. V dlouhém období budou všechny 

firmy operovat na minimu pr�m�rných náklad�, a to všechny firmy ke stejné výši. 

S dokonalou konkurencí se ovšem v praxi setkáváme jen z�ídka. 

Nedokonalá konkurence (oligopol, duopol) je konkuren�ní prost�edí, které v realit� existuje 

na v�tšin� trh�. Situace duopolu je obdobná jako u dokonalé konkurence dvou firem. 

Strategické chování firem ovliv�uje, že v�dí o tom, že pouze dodávají na trh. Lze tedy �íci, že 

podniky mezi sebou sout�ží v cen� nebo v množství. Je zde také možnost odlišit produkci a 

opustit tak p�edpoklad homogenního produktu. Hodnocení strategické závislosti dvou firem 

p�ináší teorie her. Tato teorie hodnotí možné chování firem na trhu a jeho vliv na chování 

konkurent�. Nap�íklad sobecké chování firem jim m�že získat v�tší podíl na trhu, ale ne za 

optimálních okolností. Lze tedy �íci, že firmy by se m�ly nejlépe, pokud by spolupracovaly. 

Vztáhneme-li tuto situaci na konkurenceschopnost, je z�ejmé, že podle kritéria podílu na trhu 

nebo ziskovosti je konkurenceschopn�jší firmou ta, která se chová sobecky (Beneš, 2006). 

Jak tedy správn� hodnotit úsp�šnost firmy v sou�asném sv�t� by mohlo být klí�em 

k objasn�ní mikroekonomické konkurenceschopnosti. Od ukazatel�, jako jsou celkový zisk, 

p�echázíme k lépe vypovídajícím, které se od zisku už jen odvíjejí. Mezi nejpoužívan�jší pat�í 

rentabilita vlastního jm�ní (ROE) nebo také rentabilita aktiv (ROA). Firmy kótované na burze 

používají zejména zisk na akcii nebo P/E ratio. Volba indikátoru pro hodnocení výrazn�

ovliv�uje kone�ný výsledek, proto je d�ležitá zainteresovanost toho, kdo hodnotí.  

Postoupíme-li blíže k reálné ekonomice, odstraníme p�edpoklad nem�nnosti technologií. 

Dostaneme se tak do oblasti ekonomie, n�kdy nazývané jako „schumpeterovský sv�t“ 

(Schumpeter, 1975). Nastává zde proces, který neustále narušuje rovnováhu pomocí inovací 

podnikatel�, kte�í cht�jí dosáhnout n�jaké výhody na trhu oproti ostatním konkurent�m. 

Inovace jsou zde dynamickým procesem. Nejlépe konkurenceschopná je taková firma, která 

se dokáže nejlépe p�izp�sobovat m�nícímu se prost�edí, nebo ho sama pomocí svých inovací 

vytvá�í. Z tohoto lze vyvodit, že dlouhodob� konkurenceschopnou firmou bude taková, která 

existuje dlouho. Takováto firma se dokáže p�izp�sobovat zm�nám na trzích, p�ípadn� je sama 

pomocí inovací vytvá�et. D�ležitým je také p�edpoklad, že pokud firma na trhu neobstojí, 

musí jej opustit (Slaný, 2006). 
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2.1.2 Makroekonomická konkurenceschopnost 

Tato úrove� konkurenceschopnosti je velmi kontroverzní. Sledováním konkurenceschopnosti 

na makroekonomické úrovni se rozumí úrove� region�, stát�, p�ípadn� národních uskupení. 

Je to relativn� nové téma, které se ve sv�tové ekonomice objevuje až v posledních dvou 

desetiletích. Souvisí to s prom�nami sv�tové ekonomiky, zejména s globalizací, a dochází tak 

k zviditel�ování konkurence jednotlivých zemí a region�. I samotný význam 

konkurenceschopnosti na úrovni stát� se v �ase zm�nil. D�íve byla považována za 

synonymum exportní výkonnosti, ale dnes je chápána v širším kontextu. Rozlišujeme 

agregátní pojetí makroekonomické konkurenceschopnosti, kde je kladen d�raz na zvyšování 

p�íjm� obyvatel. Ovšem je zde propojenost, protože úsp�šnost domácího zboží na 

zahrani�ním trhu p�edur�uje r�st životní úrovn� v domácí zemi. Podle modern�jšího pojetí 

m�žeme tedy za konkurenceschopnou zemi považovat takovou, která vykazuje vysokou 

životní úrove� obyvatel. Sou�ástí hodnotících kritérií se tak stala spolu s ekonomickými 

faktory i sociální a ekologické kritéria, p�echází se tedy na multikriteriální metody hodnocení. 

Za jistý trend poslední doby lze považovat v�tší reflexi zdroj� konkuren�ní výhody. Lze tedy 

�íci, že dochází k vytvo�ení nového paradigmatu hodnocení konkurenceschopnosti, kdy si 

všímáme více faktor�, které ji ovliv�ují, než jí samotné. V�tší d�raz je kladen na dynamické 

pojetí než na statické. Pokud si všímáme hlavn� zdroj� konkurenceschopnosti, provádíme 

jakousi prognózu jejího budoucího vývoje  (Klva�ová, 2008 a). 

Celé toto téma je od samého za�átku velmi politizováno, protože vláda je ten, kdo ur�uje 

základní p�edpoklady pro konkurenceschopnost. Sledování konkurenceschopnosti na 

makroekonomické úrovni se stále více za�íná institucionalizovat. Jsou zakládány r�zné rady, 

které mají provád�t analýzy jednotlivých zemí ve srovnání s ostatními aktéry na trzích 

sv�tové ekonomiky. Analýzy pak slouží jako základ pro doporu�ovaná opat�ení, které jsou 

pak implementovány t�eba jen z �ásti do hospodá�ských politik jednotlivých zemí.  

Národní konkurenceschopnost postupn� získávala r�zné definice. 

Stephan Garelli vytvo�il následující definici: „konkurenceschopnost je jako dostih, nejde 

v n�m o to b�žet dnes rychleji, než jste b�želi v�era, ale jde o to b�žet rychleji, než všichni 

ostatní kon�“ (Klva�ová, 2008 b, s. 5). 

Evropská unie používá definici, která je více zam��ená na „ evropské“ hodnoty, jimiž jsou 

r�st zam�stnanosti a životní úrovn�. Tato definice zní: „konkurenceschopnost je schopnost 

zem� poskytovat svým ob�an�m vysokou a stále rostoucí životní úrove� a zam�stnanost všem, 

kdo cht�jí pracovat“ (Klva�ová, 2008 a, s. 12). 
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Dalšími používanými definicemi jsou: 

 „Konkurenceschopnost je míra schopnosti, s jakou je v otev�ených tržních podmínkách zem�

schopna produkovat zboží a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence, a zárove�

udržovat nebo zvyšovat reálný domácí d�chod“ (OECD, 1992, str. 237). 

„Konkurenceschopnost je soubor institucí, politik a faktor�, které determinují úrove�

produktivity“ (WEF, 2012, str. 4). 

„Konkurenceschopnost zemí je oblastí ekonomické teorie, která analyzuje skute�nosti a politiky, 

které utvá�ejí schopnost zem� vytvo�it a udržet prost�edí, které zajistí v�tší p�idanou hodnotu pro 

její firmy a v�tší prosperitu pro její obyvatelstvo“ (IMD, 2007). 

Tyto definice se pak �adily do n�kolika sm�r�. Jeden takovýto sm�r byla nap�íklad tzv. vn�jší 

konkurenceschopnost (Balcarová, Beneš, 2006), v rámci kterého se hodnotí jen podle 

exportní výkonnosti sledované zem�. Hodnocení konkurenceschopnosti závisí na tom, kterou 

definici aplikujeme. M�žeme hodnotit vývoj schopnosti prodávat na zahrani�ních trzích, ale 

podle dalších definic je možné brát v úvahu i kvalitu produkce, nikoliv jen cenov�-nákladové 

faktory. Používanou �eskou definicí je následující: „Mezinárodní konkurenceschopnost se 

chápe jako schopnost zem� proniknout se svým obchodovatelným zbožím a službami na 

zahrani�ní a sv�tové trhy a z takové mezinárodní sm�ny získávat komparativní výhody“ 

(Kubišta, 1999, str. 316). Tato definice ovšem už z�ásti zasahuje do druhého pojetí 

konkurenceschopnosti, protože po�ítá s komparativní výhodou, není už to jen souboj mezi 

zem�mi o co nejv�tší tržní podíl. Podle vn�jšího pojetí je ekonomika konkurenceschopná 

tehdy, když jsou její produkty úsp�šné v zahrani�í a na domácím trhu a tento úsp�ch lze m��it 

indikátory typu objemu vývozu a dovozu, výkonovou bilancí, indexy komparativních výhod 

apod. Problém ovšem nastává tehdy, jedná-li se o v�tší ekonomiku. Tyto siln�jší zem� jsou 

zpravidla uzav�en�jší a význam zahrani�ního obchodu pro agregátní poptávku je menší. To by 

v d�sledku znamenalo, že je tato ekonomika nekonkurenceschopná, což není pravda. Proto je 

tedy lepší pro v�tší ekonomiky sledovat k �emu dochází uvnit� než jen na sv�tovém trhu.  

Druhým sm�rem je tzv. celková (agregátní) konkurenceschopnost. Za konkurenceschopnou 

považujeme takovou ekonomiku, která má pozitivní trajektorii na základ� hodnocení hlavních 

makroekonomických indikátor� jako jsou r�st HDP, životní úrove� i nezam�stnanost. Je zde 

zapot�ebí trvalý r�st produktivity, který je nezbytný pro dosahování p�íznivých výsledk�
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v daných indikátorech. Takovéto hodnocení už je založeno na srovnání s dalšími 

ekonomikami.  

V sou�asné dob� ovšem jsou si tyto p�ístupy velmi blízké, protože ekonomiky jsou zpravidla 

pom�rn� otev�ené, takže i vn�jší sektor je standardní sou�ástí jejich agregátní nabídky a 

poptávky. Konkurenceschopnost pak lze chápat jako kombinaci p�íznivé obchodní výkonnosti 

a aspekt� dalších ekonomických prom�nných. 

Pro pochopení konkurenceschopnosti je t�eba podle M. Portera (Skokan, 2004) znát 

p�edevším její zdroje. Proto je tedy skute�ná konkurenceschopnost m��ena pomocí 

produktivity, jenom ta umož�uje vysoké mzdy, silnou m�nu, dobrou výnosnost kapitálu a 

tedy potažmo i vysokou životní úrove�. Cílem tedy není export samotný, ale práv�

produktivita. Není d�ležité, jestli ji vykazují firmy domácí nebo zahrani�ní, nebo jestli se 

jedná o produkci ur�enou k vývozu nebo pro domácí trh, ale záleží na produktivit� celé 

ekonomiky.  

2.1.3 Atraktivnost zem�

Tím, že se stále rozši�uje obsah pojmu konkurenceschopnost, hovo�íme v této souvislosti o 

atraktivnosti zem�. Ta je souborem znak�, které umož�ují dané ekonomice p�ekonávat jiné 

ekonomiky ve schopnosti vytvá�et národní d�chod a p�itažlivosti pro faktory produkce. Pat�í 

zde nap�íklad nákladové a technologické komparativní výhody, da�ový režim, trh práce, 

politická situace nebo p�íznivá geografická poloha zem�. Lze zde za�adit i souboj 

jednotlivých stát� (aktér�) na trhu o mobilní zdroje, kterými jsou hlavn� kapitál a pracovní 

síla. Dle názoru P. Krugmana je posedlost konkurenceschopností velmi nebezpe�ná. Vede to 

ke špatným politickým rozhodnutím, když cht�jí politici zvýšit konkurenceschopnost 

(Krugman, 1997). Podle jeho názoru nelze na zem� aplikovat stejné záv�ry jako u firem, 

nebo� zem� nemají bod zvratu ani nic mu podobného a nemohou odejít z byznysu. Z toho lze 

vyvodit, že mezinárodní obchod není hrou s nulovým sou�tem. Takovýto názor je vcelku 

kontroverzní. I když komparativní výhody dle Ricardovské teorie takto fungují, 

konkurenceschopnost jako taková není omezena jen na mezinárodní obchod, ale jsou zde i 

další vstupy na národní úrovni, které ji ovliv�ují (Garelli, 2002). N�které tyto vstupy mohou 

být omezeny a pokud p�ijmeme tento fakt, nem�že jít o hru s nenulovým sou�tem.  

O atraktivnosti zem� hovo�í také S. Garelli, který staví atraktivnost zem� do vztahu 

s agresivitou zem� (Garelli, 2002). Mezinárodní konkurenceschopnost zem� je hodnocena 
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p�edevším jako vývoz zem� a p�ímé zahrani�ní investice. Agresivita vytvá�í p�edevším p�íjmy 

v domovské zemi, avšak nemusí znamenat vytvo�ení pracovních míst v této zemi. Atraktivita 

zem� generuje pomocí p�íjmu zahrani�ních investic pracovní místa, ale p�íjem PZI m�že být 

krátký z d�vodu existence investi�ních pobídek. Z tohoto tedy vyplývá, že bohatá zem�

nem�že p�ehlížet zvyšování své atraktivity díky jejímu vlivu na zam�stnanost. Obecn� platí, 

že se zem� zam��ují na jednu z možností, bu�to hlavn� na agresivitu, nebo hlavn� na 

atraktivitu. Atraktivita, která zajiš�uje pracovní místa, byla ješt� nedávno typická pro Irsko. 

Naopak agresivita je typickým znakem pro Jižní Koreu, která není atraktivní pro zahrani�ní 

investice. Jedinou zemí, která umí skloubit atraktivitu pro zahrani�ní investice a agresivitu 

v mezinárodním obchod� jsou Spojené Státy.  

Z r�zných definic konkurenceschopnosti lze vyvodit n�kolik znak� konkurenceschopné 

ekonomiky, nap�íklad: je úsp�šná na mezinárodních trzích, roste kvalita života, tento r�st je 

dlouhodob� udržitelný (Slaný, 2006). Podmínkou je ovšem r�st produktivity a nejvyšší možné 

využití zdroj�. Za stavební kameny úsp�chu lze považovat vstupy, jako jsou infrastruktura, 

dan�, regulace, vzd�lání, podnikání a inovace a jejich prost�ednictvím m�že být 

konkurenceschopnost ovliv�ována pomocí hospodá�ské politiky.   

  

2.1.4 Konkurenceschopnost na úrovni systému 

Na konkurenceschopnost m�žeme aplikovat systémový p�ístup. Mezi mikroekonomickou a 

makroekonomickou úrovní se nachází oblast konkurenceschopnosti, kterou m�žeme definovat 

jako systém (Beneš, 2006) neboli konkurenceschopnost m�žeme spojovat s r�znými systémy. 

Systém je souborem subjekt�, které jsou navzájem koordinovány a tvo�í tak relativn�

samostatný celek s pravidly a spole�nými cíli. I p�es existenci spole�ných cíl� mají jednotliví 

akté�i i své individuální cíle. Konkurenceschopnost firem tvo�ících systém ovliv�ují spole�né 

charakteristiky s ostatními a pln�ní individuální cíl� je snadn�jší. Základním prvkem 

v systému jsou znalosti a spole�né informace, které mají podobu ve�ejných statk� a externalit. 

Firmám se snižují transak�ní náklady a usnad�uje se ší�ení inovací, pomocí kterých se 

zvyšuje konkurenceschopnost systému a tím také jednotlivých aktér� v n�m.  

Systémy, na kterých definujeme konkurenceschopnost, d�líme na dv� základní skupiny podle 

toho, zda je vymezujeme geograficky �i sektorov�. Další oblastí jsou i velké transnacionální 

korporace (Beneš, 2006).  
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Geografické vymezení konkurenceschopnosti 

Rozlišujeme zde konkurenceschopnost m�sta, okresu �i regionu. Konkurenceschopnost m�sta 

je ozna�ována jako jeho schopnost podporovat firmy zde sídlící, které se snaží usp�t na trhu, 

pomocí poskytnutí dopl�kových aktiv jako je infrastruktura, lidský kapitál nebo lepší p�ístup 

na trh. Pokud uvažujeme úrove� regionu, není zde zásadní rozdíl oproti m�stu. 

Konkurenceschopnost na této úrovni chápeme jako schopnost zvyšovat zam�stnanost, 

diverzifikovat produkci, zvyšovat p�idanou hodnotu a produkt dosta�ujícím tempem pro 

vyrovnaný vývoj obchodních vztah�. Používanou definicí konkurenceschopnosti m�sta je: 

„schopnost m�stské ekonomiky p�etáhnout a udržet firmy se stabilním nebo rostoucím 

podílem na trhu jejich produkce, které zárove� zachovávají nebo zvyšují životní standard t�m, 

kdo na jejich výrob� participují“ (Kitson, Martin, Tyler 2004, str. 4). Lokální 

konkurenceschopnost, a� už jako region, m�sto nebo okres, je vždy sou�ástí širšího 

ekonomického systému, mnoha sítí a r�zných tok�. Regiony lze ozna�it jako základ národní 

konkurenceschopnosti, protože na této úrovni dochází k p�ímému st�etu mezi tv�rci znalostí a 

jejich uživateli. Zm�ny ve sv�tové ekonomice vedou k omezování rolí národních státu a jakési 

jejich regionalizaci v rámci nadnárodních uskupení. Státy p�icházejí o n�které své pravomoci 

v provád�ní makroekonomické politiky, kdy jsou tyto pravomoci p�enášeny na spole�né 

instituce v rámci nadnárodního uskupení (Beneš, 2006). 

Sektorové vymezení konkurenceschopnosti 

Takovéto vymezení systému lze chápat jako ur�itý shluk firem ze stejného oboru ekonomické 

�innosti. Starší pojetí hovo�í o odv�tvích, dnes je více používáno vymezení na úrovni klastr�.  

Nevýhodou odv�tví je zejména technokratické vymezení, které má za nevýhodu hodnocení 

vstup�, narozdíl od klastr�, kde je hlavním finální výstup. Vyhodnocování na úrovni odv�tví 

je vhodné, pokud má daný systém konkuren�ní výhodu založenou cenov� (nákladov�). 

Definice klastru podle Portera (Skokan, 2004) uvádí, že „klastry jsou geograficky blízké 

skupiny vzájemn� propojených firem, dodavatel�, poskytovatel� služeb a dalších institucí 

v ur�ité oblasti, které jsou spojeny p�es rozli�né spole�né zájmy a pot�eby.“ Klastr m�že 

zahrnovat firmy z r�zných odv�tví a zahrnovat i ve�ejné a akademické instituce. P�ínosem 

�lenství pro firmu je zvýšení produktivity a lepší p�ístup k inovacím a informacím. Tyto 

informace jsou ší�eny pomocí regionálních inova�ních sítí nebo regionálních inova�ních 

systém�, které znamenají existenci formálních dohod mezi ú�astníky, p�ípadn� i dalších 

institucí za tímto ú�elem. Mezi základní znaky charakteristické pro klastry jsou (Slaný, 2006): 
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• relativní blízkost jednotlivých aktér� klastru umož�ující znalostní p�elévání, 

• existence funk�ních vazeb mezi jednotlivými aktéry a spojení �inností za spole�ným 

cílem, 

• interakce mezi firmami a jejich spolupráce, 

• p�ekonání jistého množství po�tu ú�astník�. 

Význam klastr� se zvyšuje, protože globalizace odstra�uje bariéry obchodu a investic a 

zvyšuje tím konkuren�ní tlaky mezi lokalitami. Klastr je zpravidla definován v rámci regionu 

nebo státu, ale m�žeme se setkat i s rozši�ováním na nadnárodní úrove� v�tšinou mezi 

sousedící státy. V takovémto ekonomickém prost�edí m�že být p�ístup do klastru konkuren�ní 

výhodou. Zejména kv�li výhodám, které pro ú�astníky p�ináší, m�ly by hospodá�ské politiky 

podporovat vznik a fungování klastr�.  

Specifickým systémem z pohledu konkurenceschopnosti jsou multinacionální korporace. 

Jednotlivé pobo�ky sdílejí znalosti a informace v rámci globální korporátní sít�. Externality 

z ší�ení znalostí v rámci multinacionální korporace mohou p�evyšovat výhody vyplývající 

z �lenství v klastru.  Problémem konkuren�ního boje na regionální úrovni je možnost 

upadnutí do tzv. „v�z�ova dilematu“. Imitace úsp�šných region� prost�ednictvím r�zných 

investi�ních pobídek a subvencí m�že vést k boji o stejnou skupinu investor�, turist� �i 

specialist�. P�evažuje tak snaha o jejich p�etáhnutí pomocí nižší ceny, nikoliv snaha o odlišení 

a jedine�nost (Slaný, 2006). 

2.2 Faktory p�sobící na konkurenceschopnost 

Pokud budeme p�edpokládat, že konkurenceschopnost je schopnost ekonomiky dosahovat 

dlouhodobého ekonomického r�stu, pak i faktory, které tento r�st ovliv�ují, jsou zárove� i 

faktory ovliv�ujícími konkurenceschopnost ekonomiky. Tyto faktory lze rozd�lit do t�í 

základních skupin podle toho, co p�esn� ovliv�ují. Jednotlivé skupiny pak ovliv�ují 

akumulaci lidského kapitálu, akumulaci fyzického kapitálu nebo celkovou produktivitu 

výrobních faktor�. Jednotlivé vazby lze vid�t v následujícím obrázku 2.1. (Slaný, 2010) 
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Obrázek 2.1 Faktory p�sobící na konkurenceschopnost 

Zdroj: Slaný, 2007, vlastní zpracování 

Akumulace lidského kapitálu – pracovní síla 

Pracovní síla je d�ležitým výrobním faktorem. Hlavní vlivy p�sobící na její efektivnost a 

produktivitu jsou: demografický vývoj, efektivita trh� práce, sociální politika a migrace.  

Demografický vývoj je ovlivn�n v�kovou skladbou populace, jejíž vliv na hospodá�ský r�st 

byl identifikován pomocí tzv. demografické dividendy. Zem� procházejí tzv. demografickou 

transformací, která zahrnuje p�echod od vysokého po�tu úmrtnosti a porodnosti na výrazn�

nižší hodnoty v t�chto ukazatelích. D�sledkem této p�em�ny je vznik transforma�ní generace, 

která jakmile dosáhne svého práceschopného v�ku, snižuje míry závislosti a tímto vytvá�í 

„demografickou dividendu“.  

Efektivita trh� práce je faktorem, který významn� ovliv�uje hospodá�ský r�st. Reálná 

ekonomika podléhá demografickým, strukturálním �i cyklickým výkyv�m, které zp�sobují 

šoky pro trhy práce. Efektivitu alokace na trhu práce ovliv�uje také mobilita na trhu práce, 

která m�že vyrovnávat regionální rozdíly v nabídce a poptávce práce. Flexibilitu trhu práce 

ur�uje legislativa upravující ochranu pracovních míst.  

Sociální politika má vliv na objem i kvalitu pracovní síly. M�la by p�ispívat k efektivnímu 

využívání dostupné pracovní síly, zejména prost�ednictvím opat�ení aktivní politiky 

zam�stnanosti na podporu vytvá�ení nových pracovních míst.  

Migrace má umožnit efektivní využívání výrobního faktoru práce. Umož�uje utlumit 

nedostate�nou nebo naopak nadbyte�nou nabídku práce na propojených trzích (Slaný, 2007). 

Zásoba kapitálu - kapitál 

Kapitál je pro hospodá�ský r�st d�ležitým hlavn� v podob� investic v ekonomice, p�i vyšší 

mí�e investic dochází k vyššímu ekonomickému r�stu a posunu produk�ních možností. 

KONKURENCESCHOPNOST – SCHOPNOST DLOUHODOBÉHO 

R�STU

Pracovní síla Zásoba 

kapitálu 

Produktivita 



17 

Investice jsou ur�eny množstvím domácích úspor v ekonomice, p�ípadn� mohou být chyb�jící 

zdroje dopln�ny pomocí p�ílivu zahrani�ních investic (zejména u tranzitivních ekonomik). 

Zem� musí být p�itažlivá pro tyto investice, investo�i sledují hlavn� stabilitu 

makroekonomického prost�edí, zhodnocení investic, ale i vládní programy na podporu spo�ení 

a da�ový systém.  

Hlavní vlivy p�sobící na tuto oblast tedy jsou: burza a bankovní sektor, monetární politika, 

fiskální politika a mezinárodní pohyb kapitálu. Burza a bankovní sektor jsou zásadní pro 

p�em�nu úspor na investice. Efektivní fungování p�ináší nízké náklady na získání investice 

(Slaný, 2010). 

Pro provád�ní monetární politiky je d�ležitá centrální banka, její �innost musí být pr�hledná a 

p�edvídatelná. Špatné provád�ní této politiky m�že zp�sobit poruchy a šoky v ekonomice. 

Fiskální politika je nástrojem vlády pro ovlivn�ní množství kapitálu v dané ekonomice. 

Hlavním nástrojem jsou ve�ejné rozpo�ty a p�edevším jejich p�íjmová �ást, která je tvo�ena 

dan�mi. Míra zdan�ní v zemi ur�uje motivaci k úsporám a investicím. 

Mezinárodní pohyb kapitálu zajiš�uje efektivní nakládání s kapitálem v situacích, kdy je 

možnost alokace úspor do produktivn�jších odv�tví, nebo pokud je ho v ekonomice 

nedostatek. Nejv�tší podíl zde mají p�ímé zahrani�ní investice (Slaný, 2010). 

Produktivita 

Dalším sledovaným faktorem je souhrnná produktivita využití výrobních faktor�. Tento faktor 

má dopad na intenzivní ekonomický r�st (Slaný, 2009). Existuje zde mnoho r�zných aspekt�, 

které ji ovliv�ují. Mezi ty hlavní pat�í: politika, regulace, strukturální politika a zahrani�ní 

obchod. 

Kvalita vlády (politika) ur�uje schopnost zem� dosahovat ekonomického r�stu. Míra 

demokracie v dané zemi udává úrove� politických, ob�anských a ekonomických svobod, 

které mají vliv na schopnost ekonomiky dosahovat hospodá�ského r�stu. 

Regulace trhu je nutná v oblastech, kde trh sám selhává a není schopen zajistit optimální 

alokaci zdroj�. Stát reguluje ur�ité ceny, hospodá�skou sout�ž ale také podmínky pro 

podnikání.  

Strukturální politika je nástrojem vlády pro aktivní zásah do ekonomického systému. Pomocí 

této politiky stát pozitivn� p�sobí nap�íklad na udržení zam�stnanosti. 
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Zahrani�ní obchod je ur�en otev�eností zem�. Umož�uje snadné a rychlé ší�ení informací, 

inovací a znalostí, pomocí kterých se m�že ekonomika snadno p�izp�sobovat zm�nám 

v technologiích. Zahrani�ní obchod také umož�uje ekonomice specializaci a d�lbu práce. 

2.3 Konkuren�ní výhoda 

Konkurenceschopnost je odrazem konkuren�ních výhod, které jsou zase odrazem konkrétní 

situace na trhu (Beneš, 2006). Lze ji chápat jak na úrovni mikroekonomické tak i na 

makroekonomické. Z pohledu mikroekonomického (firemního) lze identifikovat konkuren�ní 

výhodu v porovnávání skupiny firem v závislosti na daném tržním prost�edí. Avšak nastává 

zde situace, že firma je konkurenceschopná ve vztahu k n�kterým firmám na trhu, ale nemusí 

být konkurenceschopná v��i n�kterým ostatním. Z konkuren�ní výhody m�žeme vyvodit 

konkuren�ní charakteristiky, které jsou ve vlastnictví firmy, avšak samy charakteristiky ješt�

konkuren�ní výhodu nedefinují. Konkuren�ní výhoda je relativní pojem, nebo� není 

majetkem firmy. 

Z �asového hlediska je pot�eba rozlišovat období krátké (statické) a dlouhé (dynamické). 

V krátkém období hodnotíme p�edevším ziskovost �i podíl na trhu. V dlouhém období nás 

zajímá hlavn� kapacita inovací a r�st. Udržení konkuren�ní výhody závisí na �innosti 

ostatních firem na trhu a vývoji trhu samotného. M�že se stát, že konkuren�ní charakteristiky, 

které firm� na za�átku období p�inášely konkuren�ní výhodu, mohou na konci sledovaného 

období mít podobu konkuren�ní nevýhody a m�nit tak konkurenceschopnost jednotlivých 

aktér� na trhu. Samotná konkurenceschopnost je v dlouhém období ovlivn�na charakterem 

konkuren�ní výhody. 

Koncept používaný pro hodnocení charakteru konkuren�ní výhody je rozd�len do dvou 

základních skupin (Kade�ábková, 2006). Jsou to cenové/nákladové (kvantitativní) a 

kvalitativní zdroje konkuren�ní výhody. �len�ní závisí na dosažené ekonomické úrovni a 

p�edpokladech pro její další zvyšování. Pravidlem bývá, že konkuren�ní výhoda vysp�lých 

zemí je založena kvalitativn� díky rozvinuté domácí znalostní základn�. Naopak v mén�

rozvinutých zemích bývá tato výhoda kvantitativní, která je spojena s nízkou úrovní mezd a 

podhodnocenou m�nou zem�. Avšak p�i r�stu ekonomické úrovn� zem� roste i produktivita 

výrobních faktor�, která v d�sledku znamená r�st jejich ceny a také zhodnocování m�ny na 

sv�tovém trhu. Zem� tak p�ichází o svou nákladovou konkuren�ní výhodu a m�že se stát 

nekonkurenceschopnou. Tento druh konkuren�ní výhody je z �asového hlediska v dlouhém 
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období limitován, zatímco konkurenceschopnost založená na kvalit� je udržitelná. Zem� tedy 

musejí od kvantitativní konkuren�ní výhody postupn� p�ejít ke kvalitativn� založené, aby 

dosáhly dlouhodob� udržitelného r�stu. 

Tento p�echod je rozd�len do t�í fází. První je výchozí vývojovou fází, kdy je 

konkurenceschopnost zem� tažena výrobními faktory (factor – driven stage). Hlavními zdroji 

jsou nízké ceny a levné vstupy. Zem� pomocí technologického transferu p�ejímají technologie 

z vysp�lejších zemí, avšak je zapot�ebí dobré absorp�ní schopnosti znalostní základny v zemi 

p�íjemce. 

Ve druhé fázi je konkurenceschopnost zem� tažená efektivností (efficiency – driven stage). 

Ur�ující jsou efektivní výrobní postupy a kvalita výrobk�. Stejn� jako u p�edchozí fáze je 

velmi d�ležitý p�ístup firem k technologiím a to i jen t�m p�evzatým ze zahrani�í. 

T�etí fáze je tažená inovacemi (innovation – driven stage). Je to nejvyšší fáze z pohledu 

kvality. Velký význam nabývá inova�ní výkonnost a inovace, které p�inášejí zemi nové 

produkty a procesy, a tedy i výhodu oproti ostatním. Inovace je chápána jako „nová myšlenka, 

která je komer�n� využita“ (Kade�ábková, 2006). Svou roli sehrává i kvalitativní rozvoj 

klastr� a d�ležitým p�edpokladem jsou podporující specifické instituce a pobídky. 

Nov� se objevuje i další typ zdroje konkuren�ní výhody a tím je kreativita, p�esn�ji 

konkurenceschopnost založená na kreativit� (creativity – driven). A�koliv se �asto v literatu�e 

setkáváme s pojmem kreativní inovace, samotná kreativita je stále více zd�raz�ována. 

Definice kreativity zní: „proces, pomocí n�hož jsou myšlenky vytvá�eny, spojovány a 

transformovány do v�cí, které mají hodnotu“ (Slaný, 2006, str. 21). Kreativita je považována 

za širší pojem, který zahrnuje inovace, nebo� bez kreativního myšlení by k nim v�bec 

nedošlo. Avšak její výsledky nejsou jen komer�ního charakteru, ale mohou být i v um�lecké 

�i kulturní tvorb�, které nem�žeme tedy považovat za inovace jako takové. Pomocí kreativity 

je tvo�ena vysoká p�idaná hodnota hlavn� díky jedine�nosti samotné �innosti. Vzniká také 

tzv. kreativní sektor pr�myslu a služeb, který tvo�í jak komer�ní produkty, tak i neziskové 

um�ní. Díky takovéto kombinaci m�že vzniknout vysoká p�idaná hodnota zejména 

v odv�tvích, jako je architektura, zábava anebo designové �innosti. Zdrojem takovéto 

konkuren�ní výhody je lidský kapitál a prost�edí, ve kterém se tento kapitál nachází. Pokud 

tedy budeme hovo�it o kreativní ekonomice, je zde boj mezi jednotlivými aktéry o talenty. 

Každý chce získat kreativní osoby pro sebe a jedním z možných nástroj� pro p�ilákání 

takovýchto lidí je pestrá sociální skladba daného místa (Slaný, 2006). 
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2.3.1 Paradigma konkurenceschopnosti 

Pro pochopení zdroj� konkurenceschopnosti sestavil M. Porter tzv. paradigma 

konkurenceschopnosti (Pavelková, 2009), které je znázorn�no na obrázku 2.2. Toto 

paradigma zachycuje vztahy mezi makroekonomickým prost�edím, vybaveností ekonomiky 

p�írodními zdroji, geografickou polohou a mikroekonomickým prost�edím. Mikroekonomické 

základy rozvoje zachycují vysp�lost firemních operací, kvalitu prost�edí a jako t�etí položka je 

zde rove� rozvoje klastr�. Porter vychází z p�edpokladu, že produktivita zem� závisí na 

produktivit� jejich firem. Produktivita firem je závislá na provozní efektivnosti, vytvo�ené 

jasné strategii, ale i na externím prost�edí. Firmy vyžadují kvalifikovan�jší zam�stnance, lepší 

informace a p�ístup k nim, kvalitní infrastrukturu, vysp�lejší výzkumné instituce apod. 

Všechny tyto schopnosti firem, jejich budování a rozši�ování ovliv�uje vyšší kvalita 

podnikatelského prost�edí a p�ítomnost klastr�. (Slaný, 2006) 

Obrázek 2.2 Paradigma (determinanty) konkurenceschopnosti 

Zdroj: Pavelková, 2009, vlastní zpracování 

Michael Porter za zdroj konkurenceschopnosti považuje na úrovni firem konkuren�ní výhodu. 

Na národní úrovni je podle jeho teorie zdrojem konkurenceschopnosti produktivita, která 

umož�uje silnou m�nu, dobrou výnosnost kapitálu, vysoké mzdy a vysokou životní úrove�. 

Tato produktivita tvo�í onu konkurenceschopnost zem�, které lze dosáhnout pomocí inovací.  
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2.3.2 Diamant konkuren�ní výhody

Podnikatelské prost�edí lze rozd�lit na �ty�i provázané oblasti, které znázor�uje tzv. model 

diamantu, který je zachycen v obrázku 2.3. (Pavelková, 2009) 

Obrázek 2.3 Porter�v diamant konkuren�ní výhody 

Zdroj: Pavelková, 2009, vlastní úprava. 

Firemní strategie, struktura a rivalita – tato oblast p�edstavuje místní kontext. Základním 

faktorem je zde rivalita mezi konkurenty, která zvyšuje produktivitu ekonomiky. Intenzivní 

rivalita zp�sobí p�echod od nízkých mezd k nízkým náklad�m, od imitací k inovacím, od 

nízkých investic k vysokým, a to i do technologií a kvalifikace. Rivalita mezi konkurenty tedy 

posiluje konkurenceschopnost pomocí inovací. D�ležitá je také i otev�enost ekonomiky v��i 

zahrani�í. 

Domácí poptávka – podmínky na stran� poptávky musí obsahovat sofistikovaného a 

náro�ného odb�ratele a neobvyklou místní poptávku po specializovaných segmentech. 

Takováto poptávka m�že být uspokojena i globáln� a to firmy tla�í ke zlepšování a p�edvídání 

budoucích pot�eb a k inovacím.  

P�íbuzná a související odv�tví – zahrnují se zde p�íbuzná odv�tví z hlediska technologií, 

pracovních sil nebo znalosti zákazník�. Snadn�jší se stává komunikace, p�elévání informací a 

inovace.  

Faktorové vybavení – podmínky na stran� vstup� zahrnují faktory práce, p�du, kapitál, 

p�írodní zdroje, administrativní systém, v�deckou nebo technologickou infrastrukturu a 
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mnoho dalšího. Pro r�st konkuren�ní výhody je zapot�ebí takových podmínek, které umož�ují 

zvyšování produktivity ekonomiky.  

Mezi t�mito �ty�mi oblastmi se nachází lokální kontext, který stimuluje efektivnost, trvalé 

zlepšování a investice (Pavelková, 2009). 

2.4 Evropský a americký model konkurenceschopnosti 

V povále�né Evrop� se postupn� rozvíjel evropský sociální model, který nahradil d�ív�jší 

„�ist�“ tržní model (Pick, 2006). Jednotlivé státy m�ly r�zné modifikace tohoto modelu, avšak 

hlavní prvky byly podobné. P�erozd�lování nebylo už jen na samotném trhu, ale fungovaly 

systémy sociálního p�erozd�lování vytvo�eného hrubého domácího produktu. Byla zde také 

snaha harmonizovat úlohu státu na p�erozd�lování a usm�r�ovat i jeho p�sobení na trhu p�i 

tvorb� produktu. Sociální rozdíly byly utlumovány pomocí rozsáhlého p�erozd�lení 

vytvo�ených p�íjm�, díky �emuž vznikala sociální soudržnost. Ta byla nejen cílem, ale také 

nový podstatný výrobní faktor, který zvýšil komparativní výhodu v konkurenceschopnosti 

tohoto modelu.  

I povále�né USA modernizovaly sv�j model. Vznikl zde model neoliberální, založený na 

�istém trhu a dvou dalších komparativních výhodách. T�mito výhodami jsou zvýšené 

využívání cenové konkurence (politika relativn� levné práce) a zvýšená pružnost trhu. Tyto 

faktory umožnily vysoký hospodá�ský r�st, který byl ale dosahován extenzivní cestou. 

Zvyšování zam�stnanosti na místo zvyšování produktivity není ovšem dlouhodob� udržitelná 

konkurenceschopnost.  

Hospodá�ský r�st byl rychlejší v USA než v Evrop�. USA absorbovaly p�íliv pracovník�, 

zp�sobený p�íznivým demografickým vývojem, avšak Evropa dosahovala rychlejšího r�stu 

produktivity práce než USA (Pick, 2006). 

Od poloviny 90.tých let se za�aly objevovat problémy a sociální evropský model se dostává 

do ohrožení své výkonnosti, konkurenceschopnosti ale i životaschopnosti. Tento model se 

dostal pod vn�jší i vnit�ní tlak. Vn�jší tlak zp�sobil nový vývoj chování neoliberálního 

modelu, kdy USA zaznamenalo zrychlení r�stu produktivity a novou komparativní výhodu ve 

form� znalostní fáze v�deckotechnického rozvoje. Ten nahradil tradi�ní technický pokrok, 

který byl mén� ú�inný. Znalostní éra a technický pokrok byl zam��en p�edevším na úsporu 

výrobních �initel� a zm�nu jejich struktury, nahrazení práce kapitálem a zvyšování souhrnné 

produktivity výrobních faktor�. USA tak k cenové konkurenci založené na levné pracovní síle 
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p�idaly novou komparativní výhodu. Lze zaznamenat p�echod od neoliberálního modelu 

k neoliberáln� znalostnímu modelu (Kluso�, 2007). Naopak evropské zem� se opírají stále o 

tradi�ní technický pokrok s omezenou možností participace státu na ve�ejných výdajích do 

výzkumu a vzd�lávání. USA provedly i další kroky ke zvýšení své produktivity a 

konkurenceschopnosti, mezi které pat�ily zejména makroekonomické pro-r�stové kroky, 

oslabení kurzu USD a využití rozpo�tové politiky. Tato opat�ení posílila exportní 

konkurenceschopnost ekonomiky a p�isp�ly k hospodá�skému r�stu. Naopak práv� Evropskou 

unii p�ibrzdila. Tlak na Evropu podpo�ilo i snížení daní podnik�m a nízká sociální ochrana 

práce. Vnit�ní p�í�iny ohrožení evropského sociálního modelu nacházíme zejména ve 

zm�nách struktury ekonomik zemí, jejich výdaj� a celkové nové poptávky po nových 

civiliza�ních trendech, založených na p�echodu od konzumní spole�nosti k sociáln� znalostní. 

Výdaje na vzd�lávání a zdravotnictví, prodlužování doby vzd�lávání a lidského života a 

zvyšování jeho kvality stále rostou. Tento trend nelze zastavit, m�že být jen ovlivn�no 

rozši�ování zdroj� pro jejich úhradu a uskute��ování solidární, tržní nebo soukromou cestou. 

Rostl také tlak na snižování da�ového zatížení firem ze strany podnikatelského sektoru. 

Avšak z analýz vyplývá, že pokud je snížena celková míra zdan�ní o jedno procento v pom�ru 

k HDP, zp�sobí jeho r�st jen 0,1 procenta nebo i mén� a zárove� p�ispívá ke zvyšování 

chudoby. Evropské státy nem�ly dostate�né prost�edky na financování výzkumu a vzd�lávání 

na dostate�né úrovni pro r�st kvalitativní konkurenceschopnosti zemí. Tento vývoj 

v evropském sociálním modelu pot�ebuje aktivní opat�ení k jeho modernizaci, naopak pasivita 

zp�sobuje postupnou ztrátu konkurenceschopnosti zem�. Vysp�lé evropské zem� od poloviny 

90.tých let modernizovaly své modely a vytvo�ily tak t�i nové, které jsou do ur�ité míry 

shodné pro jednotlivé skupiny zemí.  

Ve Skandinávii je uplat�ován tzv. znalostn�-sociální model, který je zam��en na p�ekonání 

špatné situace v sociálním modelu. Je založen na p�edbíhání výdaj� p�ed jeho výkonností 

pomocí aktivní cesty a zvyšováním výkonnosti. Aktivní opat�ení zahrnují p�edevším 

restrukturalizaci výdaj� ve�ejných rozpo�t� a zvýšení výdaj� na výzkum a vzd�lávání. Oproti 

neoliberálnímu znalostnímu modelu USA není tento model založen na tržním systému, ale do 

zna�né míry na solidární cest� bez sociálních bariér. Znalostn�-sociální model má navíc 

komparativní výhodu založenou na intelektualizované a relativn� drahé práci. Tento model 

p�estihuje všechny ostatní nástupnické, ale i neoliberáln� znalostní model USA. Dobrých 

výsledk� dosahuje zejména v r�stu souhrnné produktivity výrobních faktor� (Pick, 2006). 
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Jako další model se vyvinul tzv. zadržovací model. Ten je uplat�ován p�edevším ve Francii, 

N�mecku a Itálii. Rozdíl mezi výdaji sociálního modelu a r�stem výkonnosti se snaží �ešit 

jednostrann� pomocí restrikce výdaj� na sociální a zdravotní ochranu, a to v takové mí�e, 

která by p�ekonala schodkové financování. Takovýto postup ovšem jen zadržuje d�sledky a 

nevytvá�í dlouhodobé p�edpoklady pro financování t�chto rostoucích sociálních výdaj�

pomocí zvyšování výkonnosti. Z dlouhodobého pohledu je tento model neudržitelný a 

bezvýchodný.  

Na zadržovací model navazuje tzv. Blair�v hybridní model, který p�idává i aktivní cesty pro 

zvyšování konkurenceschopnosti a hospodá�ského r�stu. 	ešení je založeno na extenzivní 

cest�. Do sociálního modelu zanáší hlavní prvky neoliberálního modelu, a to levnou práci, 

nižší zdan�ní podnik� a pružný pracovní trh. Tento model lze ozna�it jako postupný p�echod 

k modelu neoliberálnímu, kdy uplat�uje stejné cíle, ale mírn�jší a opatrn�jší postup pro jejich 

dosažení. Tento model vede k vyššímu extenzivnímu r�stu u výrobních faktor� práce a 

kapitálu, ale to vše na úkor souhrnné produktivity (Pick, 2006). Hlavní ukazatele vývoje zemí, 

které jsou typickými p�edstaviteli pro jednotlivé druhy model�, jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

Z tabulky je patrné, že Severské zem� v t�chto ukazatelích dosahují lepších výsledk�, 

zejména velikostí vládního dluhu a deficitu státního rozpo�tu.  

Tabulka 2.1 Vybrané ukazatele stavu ekonomik 
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Dánsko 1,0 40 200 -2,8 46,5 111,1 6,0 7,0 7,8 

Finsko 2,7 38 300 -1,7 49,0 85,4 7,8 11,7 5,9 

Švédsko 4,4 40 600 +0,6 36,8 204,2 7,6 9,9 6,6 

Norsko 1,7 53 300 +13,5 48,4 159,8 3,4 9,7 6,8 

Francie 1,7 35 000 -5,8 85,5 578,4 9,1 3,5 5,6 

N�mecko 2,7 37 900 -1,7 81,5 1 408,0 5,7 8,1 4,5 

Itálie 0,4 30 100 -3,6 120,1 522,0 8,4 5,1 4,3 

�R 1,8 25 900 -3,7 40,7 146,7 8,5 7,6 4,2 

USA 1,5 48 100 -8,9 69,4 1 511,0 9,1 16,2 5,5 

Zdroj: www.cia.gov, 2012, vlastní zpracování 
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Existuje velké množství studií, které porovnávají konkurenceschopnost Evropské unie a 

Spojených stát�. Ve v�tšin� z nich dojdou auto�i k záv�ru, že EU zaostává za Spojenými 

státy, a to zejména díky evropského sociáln� tržního modelu. V�tší efektivnost by EU dosáhla 

zavedením anglosaského modelu, který je více funk�ní, klade hlavní d�raz na individuální 

odpov�dnost a menší d�raz už potom na sociální soudržnost.  

Ovšem všechny tyto záv�ry o stavu konkurenceschopnosti EU a USA jsou velmi podmín�ny 

tím, jakou definicí konkurenceschopnosti použijeme. Nejv�tší rozpory jsou mezi použitím 

hodnocení podle jednoho ukazatele, nap�. HDP na obyvatele, nebo jestli použijeme 

multikriteriální hodnocení. Toto hodnocení vypovídá o jakési p�itažlivosti zem� a její 

atraktivit� pro zahrani�ní investory (Klva�ová, 2008b). 

Lze identifikovat hlavní záv�ry o odlišnostech modelu EU a modelu USA (Klva�ová, 2008a, 

str. 55): 

1. Evropská unie p�i svém sou�asném po�tu 27 �len� má významn� v�tší trh než USA. 

2. Hrubý domácí produkt za EU 27 je v�tší než hrubý domácí produkt USA.  

3. Makroekonomický pilí� globální konkurenceschopnosti Spojených stát� je velmi labilní, 

ve�ejné finance jsou ve špatném stavu, je zde nižší míra úspor než v EU a naopak vyšší míra 

inflace.  

4. USA má dlouhodobou schopnost získávat zahrani�ní úspory a prom��ovat je v p�íliv 

investic. V absolutních �íslech je tak nejv�tším sv�tovým dlužníkem. Tato skute�nost 

ohrožuje p�ímo americkou konkurenceschopnost a nep�ímo i globální ekonomiku. 

5. P�i porovnání kvality ve�ejných institucí je z�ejmé zaostávání USA za starými �lenskými 

zem�mi EU. V �ase lze také sledovat zhoršování t�chto institucí. Spojené státy mají nejv�tší 

problém s efektivností a transparentností. Silný vliv mají i r�zné lobbistické skupiny.  

6. Pracovní síla z pohledu podnikatel� v USA, její vzd�lanost a zdraví, je slabou stránkou. I 

p�es vysoké výdaje USA do této oblasti, nejsou zde dosahovány výsledky. V EU je 

dosahováno lepších výsledk� indikátor�, nap�íklad nižší kojenecká úmrtnost nebo vyšší 

nad�je na dožití. Primární vzd�lání dosahuje v EU také vyšší kvality.  

7. Silnou stránkou USA je efektivnost trhu. Toto zjišt�ní je založeno p�edevším na m�kkých 

datech. Významná je zde míra sofistikovanosti finan�ních trh� a dostupnost rizikového 

kapitálu.  

8. Další silnou stránkou USA je technologická p�evaha, ta existuje zejména v kosmonautice, 

ve vojenských technologiích, v informatice a v medicín�. 
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9. Technologický pokrok ovšem souvisí i se situací na trhu práce. Ten je rozd�lený na dva 

hlavní segmenty, kvalifikovaná pracovní síla a nekvalifikovaná pracovní síla. Disparity mezi 

t�mito segmenty mají tendenci se v �ase prohlubovat. Pracovní síla se nep�esouvá z jednoho 

segmentu do druhého. Lidé s nízkým vzd�láním nejsou schopni dosáhnout vyššího p�íjmu a 

s tím souvisejících zam�stnaneckých výhod a zdravotního pojišt�ní. EU naopak funguje na 

sociáln� tržních základech ekonomiky, takže takovýto vývoj zde nesledujeme (Klva�ová, 

2008a). 

2.5 Díl�í shrnutí 

Konkurenceschopnost pat�í v posledních letech mezi velmi �asto užívané slova a stává se z ní 

pojem, kterému se nelze vyhnout. Existují �ady definic konkurenceschopnosti na úrovni státu, 

regionu i firmy, ale nepoda�ilo se jednozna�n� ur�it hranici mezi konkurenceschopným a 

nekonkurenceschopným státem. Nejjednodušší definicí konkurenceschopnosti státu je 

schopnost p�itahovat zahrani�ní investory a vyhov�t jejich kritériím. D�ležitým p�edpokladem 

na globálních trzích je také jistá atraktivnost zem�. Konkurenceschopnost je ovlivn�na také 

konkuren�ní výhodou dané zem�. Vztahy mezi mikroekonomickými základy rozvoje, 

makroekonomickým prost�edím a vybaveností ekonomiky p�írodními zdroji a lokalitou jsou 

definovány v paradigmatu konkurenceschopnosti podle Portera. Rozdíl v kulturních 

p�ístupech se projevuje jako Evropský sociální model a model konkurenceschopnosti USA 

s jejich typickými prvky. 
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3. Hodnocení konkurenceschopnosti na národní úrovni

Hodnocení konkurenceschopnosti zem� je stále diskutovan�jším tématem. Pro toto hodnocení 

vznikají instituty, které si tvo�í vlastní žeb�í�ky a kritéria (Klva�ová, 2008a). Samotná volba 

t�chto díl�ích ukazatel� je �asto rozhodující pro to, jak bude kone�né po�adí zemí vypadat. 

Jednodušší možností hodnocení konkurenceschopnosti zemí jsou jednoduché indexy. Ty 

ovšem ale vždy hodnotí pouze jednu vlastnost zem� a jsou založeny na tvrdých statistických 

datech. Multikriteriální ukazatele lépe vystihují rozsah vliv� p�sobících na 

konkurenceschopnost. Významnými institucemi v této oblasti jsou Sv�tové ekonomické 

fórum a Mezinárodní institut pro rozvoj managementu, které jako nevládní organizace 

vydávají nezávislé hodnocení. Konkurenceschopnost je jedním z cíl� Evropské unie, která ji 

za�lenila jak do Lisabonské strategie, tak i do následující strategie Evropa 2020.  

3.1 Jednoduché ukazatele konkurenceschopnosti 

M��ení konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni bylo zejména pomocí exportní 

výkonnosti zem�, dnes ale p�evažuje spíše pojetí, kde je v�tší d�raz kladen na zvyšování 

p�íjm� obyvatelstva. Tento p�edpoklad vychází z toho, že pokud je zboží dané zem� úsp�šné 

na zahrani�ním trhu, p�edur�uje to r�st životní úrovn� v takovéto zemi. K hodnoceným 

kritériím jsou p�idávány i sociální a ekologické, které jsou zahrnuty v multikriteriálních 

indexech. Tyto indexy lépe zachycují skute�nou konkurenceschopnost zem�. Tento index 

ovšem hodnotí více faktory a zdroje, které konkurenceschopnost ovliv�ují. Toto hodnocení 

lze ozna�it jako prognózování budoucího vývoje konkurenceschopnosti. Tyto podmínky 

ovšem ješt� vždy neznamenají, že pokud je zem� splní, bude konkurenceschopná (Balcarová, 

Beneš, 2006). 

3.1.1 Cenové a nákladové indikátory  

Zejména v krátkém období platí, že nižší náklady znamenají nižší ceny, které se posléze 

pozitivn� promítají do konkurenceschopnosti sledované zem�. D�ležitý je zejména vývoj cen 

ve vztahu k produktivit�. Klí�ovou roli zde hraje cenový vývoj, produktivita a náklady a 

reálný m�nový kurz.  
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Cenový vývoj  

Tento vývoj pat�í mezi základním nástroje makroekonomické analýzy (Plchová, 2011). 

Problematická je ale správná volba cenového indexu. Pokud je zvolen deflátor HDP, je zde 

výhodou, že jeho koš tvo�í celé HDP. Pokrývá tak celou ekonomiku, což je sou�asn� i jeho 

nevýhodou, protože p�i hodnocení konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni není 

zajímavé zboží, které se netýká zahrani�ního obchodu (non-tradable), ale hlavn� jen 

mezinárodn� obchodovatelné statky (tradable). P�i použití indexu spot�ebitelských cen (CPI) 

nastává podobný problém, jelikož op�t zahrnuje i statky, které se netýkají zahrani�ního 

obchodu. Další problémové místo je omezení tohoto indexu na spot�ební výrobky, kdy tyto 

výrobky mohou být dovezeny z druhé zem�. Po�ítána je finální produkce, což znamená jisté 

omezení vypovídací schopnosti, jelikož podíl obchodu s polotovary má rostoucí charakter. 

Vhodn�jší je využít index cen výrobc� (PPI), který je specifikován podle sektoru. Používá se 

zejména pro pr�mysl, protože výrobky tohoto sektoru jsou mezinárodn� obchodovatelné. 

Možné použití tohoto indexu je pro zem�d�lství i polotovary. Další možností sledování 

konkurenceschopnosti je použití indexu, jako jsou ceny exportu a importu. Sledují strukturu 

zahrani�ního obchodu pomocí podílu exportních a importních cen. Takto vzniklé sm�nné 

relace jsou kvalitním nástrojem pro porovnání zemí mezi sebou. 

Produktivita a náklady  

Zvyšování životní úrovn� je závislé na zdrojích konkurenceschopnosti (Balcarová, Beneš, 

2006). Produktivitu ekonomiky ur�uje hodnota zboží a služeb na jednotku vstupu. Zohled�uje 

tedy efektivnost p�em�ny vstup� na výstupy. Logicky tedy musí být sou�ástí hodnocení 

konkurenceschopnosti i m��ení souhrnné produktivity faktor�. R�st produktivity m�že být 

d�vodem r�stu ekonomiky, avšak tato rostoucí ekonomika nemusí být konkurenceschopnou. 

D�ležit�jší je proto sledovat p�i hodnocení vazbu náklad� a produktivity.  

Reálný sm�nný kurz 

�asto používaným nástrojem pro hodnocení konkurenceschopnosti zem� v dynamické podob�

je reálný sm�nný kurz (Plchová, 2011). Jako základ je použit nominální m�nový kurz, který je 

deflován za pomocí diferenciálu cenových index� mezi domácí a zahrani�ní m�nou. Jako 

cenový index lze použít zejména CPI, deflátor HDP, exportní ceny nebo i ULC. Pro lepší 

vypovídací schopnost je sestavován tzv. reálný efektivní m�nový kurz (REER). Je tvo�en na 

základ� bilaterálních kurz� m�ny sledované zem� spolu s m�nami zemí, které považuje za 
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konkurenty na exportních trzích. REER je ve form� indexu, p�i jeho r�stu je zaznamenáváno 

zhodnocování a v jeho d�sledku dochází ke snižování konkurenceschopnosti dané 

ekonomiky. Zm�ny tohoto indexu zp�sobuje efekt nominálního kurzu nebo efekt zvoleného 

diferenciálu cenového indexu.  

3.1.2 Obchodní výkonnost 

Podíl zem� na sv�tovém obchodu býval jedním z hlavních kritérií p�i hodnocení 

konkurenceschopnosti zem� (Balcarová, Beneš, 2006). I p�esto že se dnes používají p�evážn�

multikriteriální ukazatele, má sledování zahrani�ního obchodu sv�j význam. 

Konkurenceschopná zem� musí být úsp�šná p�i exportu na ostatní trhy a vytvá�et si tak zdroje 

pro r�st životní úrovn� v zemi. 

Indikátory na bázi platební bilance 

Než sledovat saldo nebo hodnotu celkové platební bilance zem�, je lepší �ešení zam��it se na 

jednotlivé ú�ty, ze kterých je tvo�ena. B�žný ú�et platební bilance a jeho p�ípadné 

saldo/p�ebytek vypovídá o obchodní výkonnosti zem�. Výkonová bilance pak poskytuje 

informace o tocích služeb. Globalizace a s ní spojený r�st mobility kapitálu �iní zajímavým i 

sledování finan�ního ú�tu. Zde se projeví p�ímé zahrani�ní investice, které lze ozna�it za 

ukazatel atraktivnosti zem� pro investory ze zahrani�í, kte�í zde hledají nevyužité zisky a 

potenciál k r�stu (Balcarová, Beneš, 2006). 

Struktura zahrani�ního obchodu 

Z hlediska analýzy zahrani�ního obchodu je d�ležitá jeho teritoriáln�-komoditní struktura. 

Komodity jsou �len�ny dle statistických nebo funkcionálních klasifikací do skupin. Pro 

hodnocení konkurenceschopnosti zemí jsou vhodné p�edevším funkcionální klasifikace. 

Hodnoceny jsou p�evážn� kvalitativní charakteristiky obchodu zpravidla u zpracovatelského 

pr�myslu. Význam tohoto pr�myslu neustále stoupá na úkor primární produkce a také plní 

hlavní roli v oblasti inovací. Vypovídací schopnost takovýchto klasifikací ovšem ovliv�uje 

p�edpoklad úplnosti produk�ních �et�zc�, který v dnešním globalizovaném sv�t� již neplatí. 

Zjišt�né výsledky jsou tudíž zkreslené (Balcarová, Beneš, 2006). 
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3.2 Vícekriteriální ukazatele 

Jedná se o komplexní indikátory, které zohled�ují široké spektrum faktor� a díl�ích ukazatel�

z r�zných oblastí (Klva�ová, 2008a). Tyto ukazatele jsou tvo�eny tvrdými daty, která jsou 

m��itelná a získávána z r�zných statistik, ale také m�kkými daty, která sledují kvalitativní 

jevy a získávána jsou pomocí dotazníkových šet�ení respondent�. Z takovýchto dat jsou 

sestavovány žeb�í�ky konkurenceschopnosti, ve kterých jsou vyhodnocovány sledované 

ekonomiky zemí, a je jim p�id�leno po�adí podle hodnocení. Vlády jednotlivých hodnocených 

zemí mohou sledovat po�adí dané zem� v celkovém žeb�í�ku a zm�ny v �ase. Tyto informace 

se mohou poté použít p�i tvorb� hospodá�ské politiky zem�. Mezinárodní a nadnárodní 

organizace, které sestavují tyto žeb�í�ky, mohou dát vládám doporu�ení, které mají zvýšit 

konkurenceschopnost zem�. Problémem ovšem je, že po�adí zemí v sestavovaném žeb�í�ku 

lze ovlivnit pomocí volby sledovaných kritérií nebo volby sledovaných zemí. Sledování a 

hodnocení konkurenceschopnosti provádí �ada organizací. Na mezinárodní úrovni pat�í mezi 

nejvýznamn�jší ro�enky Sv�tového ekonomického fóra a Mezinárodního institutu pro rozvoj 

managementu viz tabulka 3.1. D�ležité informace poskytuje také Lisabon Review vydávané 

také Sv�tovým ekonomickým fórem. 

Tabulka 3.1: Instituce a publikace hodnotící konkurenceschopnost 

The Global Competitiveness Report 

(Zpráva o sv�tové konkurenceschopnosti) 
WEF 

Lisbon Review 

(P�ezkum Lisabonské strategie) 

IMD 
World Competitiveness Yearbook 

(Ro�enka sv�tové konkurenceschopnosti) 

Lisabonská strategie 
EU 

Strategie Evropa 2020 

Zdroj: Klva�ová, 2008, vlastní úprava 

3.2.1 Sv�tové ekonomické fórum (World economic forum, WEF) 

WEF bylo poprvé koncipováno v lednu roku 1971, kdy se sešla skupina evropských 

vedoucích pracovník�. Tyto jednání zast�ešovala Evropská komise a Evropská pr�myslová 

asociace. N�mec Klaus Schwab, profesor obchodní politiky na Univerzit� v Žen�v�, 

p�edsedal shromážd�ní ve Švýcarském Davosu. WEF je známé p�edevším svým výro�ním 
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zasedáním, které se koná vždy v Davosu. Zde jsou projednávány hlavní a aktuální globální 

problémy a diskutovány jejich �ešení. K. Schwab založil fórum jako neziskovou organizaci, 

která má oficiální sídlo v Ženev� ve Švýcarsku. Hlavní jednání fóra se konají každoro�n�

v lednu v Davosu a ú�astní se ho �editele �lenských firem, vybraní politici, zástupci 

akademické obce, náboženských v�dc�, nevládních organizací a médií (WEF, 2012). 

3.2.1.1 Zpráva o sv�tové konkurenceschopnosti 

WEF vydává v oblasti konkurenceschopnosti zprávy, kde hodnotí vybrané zem� sv�ta. Toto 

hodnocení má podobu zprávy s názvem The Global Competitiveness Report (Zpráva o 

sv�tové konkurenceschopnosti). První zpráva vyšla roku 1979, poslední zpráva je na období 

let 2011 - 2012. Tato zpráva obsahuje hodnocení 139 ekonomik a je tak nejkomplexn�jší 

hodnocení svého druhu. Obsahuje také profil každé ekonomiky a rozsáhlou �ást s daty, které 

pokrývají více než 100 indikátor�. Zpráva zakládá hodnocení na systému výpo�tu jednotného 

indexu. 

Obrázek 3.1: Pilí�ová struktura Indexu globální konkurenceschopnosti 

Zdroj: WEF, 2012, vlastní zpracování.  

Od roku 2005 používá Sv�tové ekonomické fórum k analýze konkurenceschopnosti index 

globální konkurenceschopnosti (Global competitiveness index, GCI). Tento index je ur�en 

pro komplexní m��ení konkurenceschopností zemí a zachycuje jak mikroekonomické tak i 

makroekonomické základy národní konkurenceschopnosti. Tato je definována jako soubor 
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institucí, politik a faktor�, které ur�ují úrove� produktivity zem�. Zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky vede k produkci vyššího p�íjmu ob�an�. Úrove�

produktivity také ur�uje výnosy z investic v ekonomice. Návratnost t�chto investic je základní 

hnací silou tempa r�stu ekonomiky, proto je konkurenceschopn�jší ekonomikou ten, kdo má 

pravd�podobn� rychlejší r�st ve st�edn�dobém až dlouhodobém horizontu. Tento koncept 

indexu konkurenceschopnosti zahrnuje v sob� jak statické tak i dynamické složky. Index 

globální konkurenceschopnosti je tvo�en 12-ti pilí�i, které zohled�ují r�zné aspekty 

konkurenceschopnosti. Tyto pilí�e jsou tvo�eny váženým pr�m�rem z r�zných komponent�. 

Struktura pilí�� Indexu globální konkurenceschopnosti je zachycena v obrázku 3.1. 

(Klva�ová, 2008b). 

Jednotlivé pilí�e jsou podrobn� popsány jak ve Zpráv� o sv�tové konkurenceschopnosti, tak i 

v publikaci Ministerstva pr�myslu a obchodu Analýza konkurenceschopnosti �eské 

republiky. 

Instituce  

Mají zásadní vliv na fungování ekonomiky. Jsou zde pojímány v podob� pravidel, která 

p�sobí jako dlouhodobé faktory ekonomické výkonnosti. Jedná se p�edevším o politický 

systém, právní systém, demografické zm�ny, vnímání korupce a ekonomická svoboda 

(Schwab, 2011). Za d�ležitý faktor je považována kvalita ve�ejné správy, ve které jsou 

zahrnuty tradice a státní orgány, jejichž prost�ednictvím je zem� spravována. Je zde 

zohledn�ný i negativní vliv korupce na státní správu. Korupce odráží neschopnost státu 

realizovat základní funkce, �ímž oslabuje ú�innost hospodá�ských politik. Korupce má za 

následek snížení d�v�ryhodnosti zem� pro zahrani�ní investory a nízká efektivita využití 

zdroj� s následkem nízké ekonomické výkonnosti. Dv� hlavní oblasti, které jsou hodnoceny, 

tvo�í ve�ejné a soukromé instituce.  

Infrastruktura 

Infrastruktura do zna�né míry funguje jako páte� hospodá�ství a díky ní je umožn�n rozvoj 

podnikatelských aktivit (Schwab, 2011). Rozlišujeme na infrastrukturu technickou a sociální. 

Technickou infrastrukturou se rozumí dopravní, energetické a telekomunika�ní sít�. 

Jednotlivé oblasti, které jsou hodnoceny: dopravní infrastruktura a energetická a 

telekomunika�ní infrastruktura. 
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Makroekonomické prost�edí 

Stabilita makroekonomického prost�edí je d�ležitá hlavn� pro podnikání a následn� pro 

celkovou konkurenceschopnost zem� (MPO, 2010). Špatné makroekonomické prost�edí škodí 

ekonomice. Je zde nep�ímo hodnoceno, jak vláda spravuje ve�ejné finance a jak je s nimi 

hospoda�eno. Hodnotí se p�edevším vyrovnanost vládního rozpo�tu, národní míra úspor, 

inflace, úrokový diferenciál, vládní dluh, míra zadlužení zem�. 

Zdraví a základní vzd�lání 

Nezbytným p�edpokladem pro každou spole�nost je vysoká úrove� zdraví. Ta se promítá jak 

do soukromého, tak i do ekonomického života všech lidí (Schwab, 2011). Zdraví je také jedno 

z nejd�ležit�jších m��ítek životní úrovn�, které má vypovídací hodnotu o kvalit� života dané 

populace. Konkurenceschopnost státu ovliv�uje nap�íklad i to, jestli jsou starší lidé zdravotn�

v po�ádku a mohou tak vydržet být déle ekonomicky aktivní. Tento pilí� také zohled�uje 

základní vzd�lávání, a to p�edevším jeho kvalitu. Základním vzd�láváním se zvyšuje 

schopnost každého pracovníka. Proto nedostatek základního vzd�lávání m�že vést 

k omezenému rozvoji podnikání. Dv� hlavní hodnocené oblasti jsou oblast zdraví a základní 

vzd�lávání.  

Vysokoškolské vzd�lávání a p�íprava 

Kvalitní vysokoškolské vzd�lávání a odborná p�íprava je klí�ová pro ekonomiku, která chce 

r�st (MPO, 2010). Zejména dnešní globalizující se ekonomiky vyžadují, aby zem�

vychovávaly vzd�lané pracovníky, kte�í jsou schopni se rychle p�izp�sobovat m�nícímu se 

prost�edí a pot�ebám výrobního procesu. V tomto pilí�i se po�ítají jak studenti, tak i p�íprava 

v podob� školení, která je také d�ležité zejména pro p�izp�sobení pracovník� novým 

podmínkám. Oblasti, které podléhají hodnocení, jsou: kvalita vzd�lávání, kvantita vzd�lávání 

a vzd�lávání se p�i práci.  

Efektivnost trhu se zbožím 

Zem�, která má efektivní trh se zbožím, produkuje správný mix produkt� a služeb dané jejich 

konkrétní nabídkou a poptávkou. D�ležitou roli hraje také zdravá konkurence na trhu, a to jak 

na domácím, tak i zahrani�ním. Hospodá�ská krize poukázala na provázanost ekonomik po 

celém sv�t� a závislost na r�stu otev�ených ekonomik. Nejv�tší váhu má konkurence, hodnotí 

se domácí a zahrani�ní konkurence, dále pak ješt� kvalita poptávky (Schwab, 2011). 
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Efektivnost na trhu práce 

Efektivita a flexibilita na trhu práce jsou d�ležité zejména proto, aby pracovníci m�li 

p�id�lenou práci, kterou jsou schopni vykonávat nejefektivn�ji. D�ležitá je také schopnost 

sm�ny jedné ekonomické aktivity za druhou co nejrychleji a za nízkou cenu (bez kolísání 

mezd). Hodnotí se zde oblast flexibility a efektivní využití potenciálu (MPO, 2010). 

Vývoj finan�ního trhu 

Finan�ní krize zd�raznila významnou roli zdravého a dob�e fungujícího finan�ního sektoru 

(Schwab, 2011). Efektivní finan�ní sektor poskytuje finan�ní prost�edky ob�an�m a stejn� tak 

i podnik�m. Podnikatelské investice jsou rozhodující pro produktivitu ekonomiky. Jsou 

vyžadovány sofistikované finan�ní trhy, regulovány burzy cenných papír�, rizikového 

kapitálu a dalších finan�ních prost�edk�. Bankovní sektor musí být d�v�ryhodný a 

transparentní. Oblasti, které byly hodnoceny, jsou následující: efektivita a d�v�ryhodnost a 

spolehlivost. 

Technologická p�ipravenost 

V dnešním sv�t� se technologie stávají stále více d�ležitým prvkem pro firmy, aby byly 

konkurenceschopné. Tento pilí� hodnotí, jak ekonomika využívá stávající technologie a jak 

využívá informa�ních a komunika�ních technologií. D�ležité také je, jestli mají firmy v dané 

ekonomice p�ístup k t�mto technologiím. Sledují se zde adaptace technologií a využívání 

informa�ních a komunika�ních technologií (Schwab, 2011). 

Velikost trhu 

Velikost trhu výrazn� ovliv�uje produktivitu ekonomiky, protože velké trhy umož�ují 

využívat úspor z rozsahu (MPO, 2010). Zejména pro malé zem� se vlivem globalizace staly 

náhradou za národní trhy trhy mezinárodní. P�íkladem mezinárodního trhu je EU. Její trh je 

tvo�en mnoha zem�mi a je presentován jako jeden spole�ný. P�i hodnocení zem� je hlavní 

velikost domácího trhu a jednu �tvrtinu indexu tvo�í velikost zahrani�ního trhu. 

Sofistikované podnikání 

Sofistikované podnikání p�ispívá k vyšší ú�innosti ve výrob� zboží a služeb, které vede ke 

zvýšení produktivity (Schwab, 2011). Týká se jak kvality obchodní sít� celé zem�, tak i 
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kvality jednotlivých �inností firem a strategií. Tento pilí� je d�ležitý zejména pro zem�

v pokro�ilé vývojové fázi. 

Inovace 

I když zvýšení konkurenceschopnosti lze dosáhnout zlepšením institucí, infrastruktury a 

makroekonomické stability, nakonec bez nových produkt� stejn� produktivita za�ne znovu 

klesat (MPO, 2010). To samé bude platit i pro efektivitu na trhu práce, zboží a finan�ním trhu. 

Z dlouhodobého hlediska m�že být produktivita ekonomiky zlepšena jen prost�ednictvím 

inovací. Je pot�eba i prost�edí, které p�ispívá inova�ní �innosti a je podporováno jak 

soukromým, tak ve�ejným sektorem. Tato podpora je v�tšinou prost�ednictvím investic do 

výzkumu a vývoje. 

Protože pro národní hospodá�ství v r�zných fázích rozvoje mají jednotlivé pilí�e jiný význam, 

je jim p�id�lená odlišná váha (Schwab, 2011). Pro málo rozvinuté zem� jsou d�ležit�jší 

základní faktory a naopak pro rozvinuté zem� jsou to inovace a podnikatelské prost�edí, které 

ur�ují tempo r�stu produktivity. Platí také, že pro p�echod mezi jednotlivými stupni je 

nezbytným p�edpokladem dosažení rozvoje pilí��, které jsou zahrnuty v p�echodové fázi. 

Váhy jednotlivých subindex� jsou v závislosti na fázi rozvoje ekonomiky uvedeny v tabulce 

3.2. V první fázi rozvoje mají 60 % váhu základní faktory rozvoje, naopak nejmenší podíl na 

celkové podob� indexu nesou inovace a podnikatelské prost�edí, a to pouze 5 %. Druhá fáze 

rozvoje již snižuje d�raz ze základních faktor� a p�esouvá pozornost na faktory zvyšující 

efektivitu i inovace a podnikatelské prost�edí. Poslední fáze rozvoje p�edpokládá již vysp�lé 

základní faktory, které v indexu tvo�í jen 20 %, faktory zvyšující efektivitu jsou hodnoceny 

50 % a inovace a sofistikované podnikání nese váhu 30 % celkového indexu.  
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Tabulka 3.2: Váhy jednotlivých pilí�� konkurenceschopnosti 

Subindex 
Fáze 

rozvoje 1 

Transformace 

z 1 do 2 

Fáze 

rozvoje 2 

Transformace 

z 2 do 3 

Fáze 

rozvoje 3 

HDP na obyvatele 

(USD) 
do 2.000 2.000 - 2.999 

3.000 - 

8.999 
9.000 - 17.000 od 17.000

Základní faktory 

(%) 
60 40 - 60 40 20 – 40 20 

Faktory zvyšující 

efektivitu (%) 
35 35 – 50 50 50 50 

Inovace a 

podnikatelské 

prost�edí (%) 

5 5 - 10 10 10 – 30 30 

Zdroj: WEF, 2012, vlastní zpracování 

Charakteristika jednotlivých fází rozvoje  

Fáze rozvoje 1 – Hospodá�ství pohán�ná základními zdroji 

Zem� t�ží ze svého faktorového vybavení a to hlavn� z nízkých cen práce a jiných vstup�

(nap�. cena energií, surovin). D�ležitým znakem je také podhodnocená m�na. Pat�í zde 

v�tšina zemí afrického kontinentu a do této fáze rozvoje spadá celkem 37 zemí  (Schwab, 

2012). Pat�í zde pilí�e: 

• instituce, 

• infrastruktura, 

• makroekonomické prost�edí, 

• zdraví a základní vzd�lání. 

Fáze rozvoje 2 – Hospodá�ství pohán�ná efektivitou 

Efektivita je ur�ována produktivitou, která už je více dána kvalitou výrobk� a efektivními 

výrobními postupy. D�ležitou charakteristikou je také technologická kapacita (tj. p�ístup 

k vysp�lým technologiím a schopnost je využívat). Do této skupiny zemí pat�í celkem 28 

stát�, nap�. Rumunsko, Turecko, Bulharsko nebo i �ína (Schwab, 2012). 

Pat�í zde pilí�e: 

• vysokoškolské vzd�lávání a odborná p�íprava, 

• efektivnost trhu zboží, 
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• efektivita trhu práce, 

• vývoj finan�ního trhu, 

• technologická p�ipravenost, 

• velikost trhu. 

Fáze rozvoje 3 – Hospodá�ství pohán�ná inovacemi 

Klí�ovým zdrojem konkuren�ní výhody v této fázi se stává schopnost vyráb�t inovativní 

výrobky a služby za použití nejpokro�ilejších metod. Je to skupina nejvíce rozvinutých zemí a 

pat�í zde 35 ekonomik, nap�. EU-15, Kanada, USA a také i �R. 

Pat�í zde pilí�e: 

• sofistikované podnikání, 

• inovace. 

Pro plynulejší p�echod stát� z jedné fáze do druhé jsou používány dv� p�echodové skupiny, a 

to transformace z 1 do 2 a transformace z 2 do 3 (Schwab, 2012). Rozhodujícím faktorem je 

zde HDP na obyvatele v amerických dolarech. Ve fázi p�echodu mezi 1 a 2 je zahrnuto 

celkem 24 zemí, nap�íklad Egypt, Kazachstán, Saúdská Arábie nebo Ukrajina. Druhá 

transforma�ní fáze zahrnuje zem� v p�echodu z fáze 2 do fáze 3. Je zde za�azeno 18 

ekonomik, nap�íklad Brazílie, Slovenská republika, Polsko, Mexiko ale i Ma�arsko.  

Kone�né po�adí stát� je sestaveno podle výsledné hodnoty indexu globální 

konkurenceschopnosti pro danou zemi, od nejvyššího skóre po nejnižší, viz tabulka 3.3. 

Nejlépe hodnocenou zemí dle WEF je Švýcarsko, které si tuto pozici drží dlouhodob�. Velmi 

dobrých výsledk� dosahuje i Singapur a zem� severní Evropy. Pozice �eské republiky se 

v �ase zhoršuje, z 36 místa z roku 2011 se posunula o dv� p�í�ky na 38 pozici. Nejh��e 

hodnocenou zemí Evropské unie je 	ecko, které obsadilo až 90 p�í�ku (Schwab, 2012).  
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Tabulka 3.3: Po�adí stát� dle hodnocení WEF 

po�adí po�adí 

Zem� 2011-

2012 

2010-

2011 

skóre zem� 2011-

2012 

2010-

2011 

skóre 

Švýcarsko 1 1 5,74 Špan�lsko 36 42 4,54 

Singapur 2 3 5,63 �eská rep. 38 36 4,52 

Švédsko 3 2 5,61 Polsko 41 39 4,46 

Finsko 4 7 5,47 Itálie 43 48 4,43 

USA 5 4 5,43 Litva 44 47 4,41 

N�mecko 6 5 5,41 Portugalsko 45 46 4,40 

Nizozemí 7 8 5,41 Kypr 47 40 4,36 

Dánsko 8 9 5,40 Ma�arsko 48 52 4,36 

Japonsko 9 6 5,40 Malta 51 50 4,33 

Velká Británie 10 12 5,39 Slovinsko 57 45 4,30 

Belgie 15 19 5,20 Lotyšsko 64 70 4,24 

Francie 18 15 5,14 Slovenská rep. 69 60 4,19 

Rakousko 19 18 5,14 Bulharsko 74 71 4,16 

Lucembursko 23 20 5,03 Rumunsko 77 67 4,08 

Irsko 29 29 4,77 	ecko 90 83 3,92 

Estonsko 33 33 4,62 �ad 142 139 2,87 

Zdroj: WEF, 2012, vlastní zpracování 

3.2.1.2 Hodnotící zpráva Lisbon Review 2010 

V pr�b�hu realizace Lisabonské strategie vydávalo Sv�tové ekonomické fórum hodnotící 

zprávy s názvem Lisbon Review (P�ezkum Lisabonské strategie), které vycházely pravideln�

každé dva roky (WEF, 2010). Zprávy hodnotily jednotlivé oblasti strategie a postup �lenských 

zemí EU k dosažení vyty�ených cíl�. První zpráva vyšla roku 2002, poslední roku 2010, která 

je rovn�ž ozna�ena jako finální zpráva. Ve zpráv� je konstatováno, že deset let po stanovení 

cíl� pokra�uje kolísání výkonnosti mezi zem�mi. N�které zem� provádí Strategii velmi dob�e 

a jiné zaostávají. Výsledky dokazují, že k ur�itému pokroku došlo v oblastech, jako jsou 

rozvoj informa�ní spole�nosti, podpora inovací a udržitelný rozvoj. Naopak slabých výsledk�

bylo dosaženo v oblastech, jako jsou pr�myslové sít� a jejich posílení, rozvoj finan�ních 

služeb nebo zvýšení sociálního za�len�ní. Nedostatek v t�chto oblastech lze od�vodnit tím, že 
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Lisabonská strategie m�la p�íliš široký záb�r, trp�la nedostatkem transparentnosti a nakonec i 

realizace. 

Pro porovnání zemí mezi sebou byl vytvo�en index, který zahrnuje osm subindex� a to: 

informa�ní spole�nost, inovace a v�da a výzkum, liberalizace, pr�myslové sít�, finan�ní 

služby, sociální inkluze, udržitelný rozvoj a podnikatelské prost�edí. Každá z t�chto oblastí 

má stejnou váhu v celkovém indexu, tvo�í tedy 1/8 celkového výsledku. Použité informace 

mají podobu tvrdých dat a m�kkých dat zjišt�ných dotazováním, ve kterém respondenti 

odpovídali na otázky hodnocením na stupnici od 1(nejhorší) do 7 (nejlepší). T�mto 

informacím je pak p�id�lena specifická váha v rámci hodnocení subindexu (WEF, 2008). 

Nejlepších výsledk� dosahují dlouhodob� v hodnocení vybraných kritérií Severské zem�

Švédsko, Finsko a Dánsko, viz tabulka 3.4. �eská republika obsadila 15 pozici a zlepšila se 

tak o jednu p�í�ku oproti minulému hodnocení (WEF, 2010). 

Tabulka 3.4: Po�adí zemí EU podle Lisbon Review 

Zem�
po�adí 

2010 

po�adí 

2008 
skóre Zem�

po�adí 

2010 

po�adí 

2008 
skóre

Švédsko 1 1 5,83 Portugalsko 16 14 4,70 

Finsko 2 3 5,72 Malta 17 18 4,58 

Dánsko 3 2 5,61 Špan�lsko 18 17 4,53 

Nizozemí 4 4 5,51 Slovenská rep. 19 20 4,45 

Lucembursko 5 7 5,43 Lotyšsko 20 19 4,39 

N�mecko 6 6 5,39 Ma�arsko 21 22 4,28 

Rakousko 7 5 5,39 Litva 22 21 4,21 

Francie 8 8 5,22 	ecko 23 23 4,18 

Velká Británie 9 9 5,15 Polsko 24 26 4,07 

Belgie 10 10 5,15 Itálie 25 24 4,03 

Irsko 11 11 5,00 Rumunsko 26 25 3,96 

Estonsko 12 12 4,96 Bulharsko 27 27 3,77 

Kypr 13 13 4,83 EU 27 pr�m�r x x 4,81 

Slovinsko 14 15 4,79 USA x x 5,27 

�eská rep. 15 16 4,71 Východní Asie x x 5,28 

Zdroj: Lisbon Review 2010, vlastní úprava.   
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3.2.2 Mezinárodní institut pro rozvoj managementu (International Institute for 

Management Development, IMD) 

IMD je mezinárodní institut, který vzd�lává vedoucí pracovníky, spolupracuje jak 

s jednotlivci, tak i týmy a organizacemi p�i �ešení obchodních problém� a rozvíjení 

schopnosti p�ipravit se na budoucnost. Institut vznikl slou�ením dvou nezávislých obchodních 

škol, první byla IMI se sídlem v Ženev� a Alcan a IMEDE se sídlem v Lausanne. V rámci 

IMD funguje Sv�tové centrum konkurenceschopnosti, které analyzuje, jak národy a podniky 

spravují své pravomoci k dosažení blahobytu. První ro�enka konkurenceschopnosti (WCY) 

byla vydána roku 1989 (Plchová, 2011). 

Ro�enka sv�tové konkurenceschopnosti (World Copetitiveness Yearbook) 

Tato ro�enka je pokládána za jeden z celosv�tových referen�ních bod� o 

konkurenceschopnosti národ�. Analyzuje a vytvá�í po�adí, jak státy �ídí souhrn svých 

ekonomických zdroj� a kompetencí pro zvýšení prosperity obyvatelstva. Srovnává 

konkurenceschopnost 59 ekonomik na základ� více než 300 kritérií. Spolupráce s 54 

partnerskými institucemi na celém sv�t� pomáhá zajistit spolehlivost údaj�. Od roku 2003 je 

p�ístupná zkrácená on-line verze. Ro�enka analyzuje a hodnotí konkurenceschopnost podnik�

a konkurenceschopnost národ�. Metodika WCY rozd�luje národní prost�edí do �ty� hlavních 

faktor�: ekonomická výkonnost, ú�innost vlády, obchodní ú�innost a infrastruktura. Každý 

tento faktor se dále �lení na 5 subfaktor�, které mají lépe charakterizovat jeho obsah. Celkem 

je tedy 20 subfaktor�, které mají na celkovém výsledku stejnou váhu 5% (5 x 20 = 100%). 

Každý tento subfaktor se dále skládá s kritérií, které jsou hodnoceny. V oblasti ekonomické 

výkonnosti je 78 kritérií, hodnocení ú�innosti vlády se skládá ze 71 kritérií, obchodní ú�innost 

má 68 kritérií a infrastruktura obsahuje 114 kritérií. Celkem se tedy hovo�í o 331 kritériích 

hodnotících konkurenceschopnost. Kritéria jsou bu�to tvrdá data, která analyzují 

konkurenceschopnost, nebo m�kké údaje, které charakterizují vnímání konkurenceschopnosti. 

M�kká data jsou zjiš�ována zasláním dotazník� respondent�, za rok 2011 jich bylo zapo�ítáno 

4 935. Respondenti odpovídají na otázky hodnocením na stupnici od 1 do 6, pr�m�rná 

hodnota pro každou ekonomiku je pak vypo�tena a p�evedena na stupnici 0 až 10 a pomocí 

transformace sm�rodatné odchylky hodnot jsou vypo�teny žeb�í�ky. Tvrdá data p�edstavují 

2/3 celkových údaj� a m�kká data jsou tedy 1/3 celkového hodnocení (IMD, 2011b). Graficky 

je struktura kritérií znázorn�na v obrázku 3.2. 
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Obrázek 3.2: Struktura faktor� konkurenceschopnosti dle IMD 

Zdroj: IMD, 2012, vlastní zpracování 

Podle hodnocení IMD dosáhly v po�adí za rok 2012 nejlepších výsledk� shodn� dva státy, a 

to Hong Kong a USA (IMD, 2011a). Naopak si pohoršil Singapur, který byl t�mito zem�mi 

odsunut z vedoucí pozice. �eská republika, podobn� jako podle hodnocení WEF, zhoršila 

svou pozici o jednu p�í�ku na výsledné 30 místo. Nejhorších výsledk� z hodnocených zemí 

EU dosáhlo 	ecko, které obsadilo 56. p�í�ku z celkov� 59 hodnocených zemí viz tabulka 3.5.  

Po�adí prvních 10 zemí je relativn� stabilní, tyto zem� dosahují dlouhodob� dobrých výsledk�

(Plchová, 2011). 
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Tabulka 3.5: Po�adí zemí podle WCY 

po�adí po�adí 
Zem�

2011 2010 
skóre zem�

2011 2010 
skóre 

Hong Kong 1 2 100,00 Belgie  23 25 77,599 

USA 1 3 100,00 Irsko 24 21 77,101 

Singapur 3 1 98,557 Francie 29 24 71,394 

Švédsko 4 6 94,063 �eská rep. 30 29 70,990 

Švýcarsko 5 4 92,588 Estonsko 33 34 68,264 

Taiwan 6 8 92,011 Polsko 34 32 66,860 

Kanada 7 7 90,782 Špan�lsko 35 36 66,675 

Katar 8 15 90,219 Portugalsko 40 37 63,785 

Austrálie 9 5 89,259 Itálie 42 40 62,748 

N�mecko 10 16 87,824 Lotyšsko 45 43 60,211 

Lucembursko 11 11 86,475 Ma�arsko 47 42 58,918 

Dánsko 12 13 86,418 
Slovenská 

rep. 
48 49 58,593 

Norsko 13 9 86,313 Rumunsko 50 54 57,497 

Nizozemí 14 12 85,707 Slovinsko 51 52 56,880 

Finsko 15 19 84,380 Bulharsko 55 53 53,562 

Rakousko 18 14 81,619 �ecko 56 46 51,882 

UK 20 22 80,278 

Zdroj: IMD, 2011a, vlastní zpracování. 

�R v dob� vstupu do EU roku 2004 obsadila v hodnocení IMD 43. pozici, ale v dalších letech 

se její pozice výrazn� zlepšovala, následující rok obsadila již 36. pozici. V sou�asnosti (rok 

2011) obsadila �eská republika v hodnocení 30. místo. Vývoj �R v hodnocení WCY 

zachycuje následující tabulka 3.6. 

Tabulka 3.6: Pozice �R dle WCY a její vývoj v �ase 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pozice 

�R 
43 36 28 32 28 29 29 30 

Zdroj: Plchová, 2011, IMD, 2012, vlastní zpracování
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3.3 Hodnocení konkurenceschopnosti ve strategiích Evropské unie 

Evropská unie staví konkurenceschopnost stále více do pop�edí zájm� a p�ikládá jejímu 

sledování stále v�tší význam. Již p�i vzniku Lisabonské strategie se stala 

konkurenceschopnost hlavním tématem, konkrétn�ji zaostávání Evropy za Spojenými státy a 

Japonskem. Konkurenceschopnost jednotlivých stát� ur�uje celkovou konkurenceschopnost 

Evropské unie, je proto d�ležité, aby politiky na její podporu byly uplat�ovány vládami 

jednotlivých zemí s pot�ebnou koordinací a podporou ze strany politiky EU (Malý, 2011). 

3.3.1 Lisabonská strategie 

Situace v Evrop� v devadesátých letech se vyzna�ovala na jedné stran� vysokým 

ekonomickým r�stem, ale i zaostáváním Evropy za Spojenými státy a Japonskem (Europa.eu, 

2012). Evropská integrace výrazn� pokro�ila, roku 1992 byl dokon�en vnit�ní trh, což 

p�isp�lo zejména podnikatelské sfé�e ale i spot�ebitel�m. Roku 1999 byla zavedena m�na 

Euro a tím bylo prohloubeno propojení evropských politik. Jednotlivé zem� Unie disponovaly 

kvalifikovanou pracovní silou, systémem sociální ochrany a stabilním rámcem pro 

strukturální zm�ny. Tato doba sebou nesla i slabé stránky evropské ekonomiky. Byla to 

p�edevším vysoká nezam�stnanost žen a starších osob, celkov� bylo v Evrop� na konci 90. let 

p�es 15 milion� lidí bez práce. Špatná byla i situace v oblasti výzkumu a inova�ní �innosti, 

kdy evropské podniky investovaly mén� než jejich konkurenti ze Spojených stát� nebo 

Japonska. Po�ád p�etrvává problém s chudobou a sociálním vylou�ením �ásti osob. 

Globalizace zasahuje nejen toky zboží a kapitálu, ale i informací, technologií a ší�ení znalostí. 

Za�aly vznikat první programy na podporu konkurenceschopnosti a zam�stnanosti, za první 

lze považovat bílou knihu z roku 1994 „Výzvy a cesty vp�ed do 21. století“, ve které bylo 

konstatováno, že konkurenceschopnost EU se ve srovnání s USA a Japonskem zhoršila. 

Následn� byla roku 1997 p�ijata koordinovaná strategie zam�stnanosti. P�ijaly ji všechny 

�lenské zem� jako reakci na nep�íznivou situaci na trhu práce (Businessinfo.cz, 2012).  

Evropská Rada p�ijala na ja�e roku 2000 tzv. Lisabonskou strategii a stanovila pro Evropskou 

unii cíl stát se do roku 2010 „nejkonkurenceschopn�jší a nejdynami�t�jší znalostní 

ekonomikou, schopnou udržitelného hospodá�ského r�stu s více a lepšími pracovními místy a 

s v�tší sociální soudržností“. Tato strategie neobsahuje jen ekonomický zám�r, ale také 

sociální dimenzi a dimenzi ekologickou. Lze ji nazvat scéná�em pro celkovou hospodá�skou, 

sociální a ekologickou obnovu Evropské unie. Všechna navržená opat�ení mají vést ke 
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zlepšení konkurenceschopnosti a umožnit firmám vytvá�et nová pracovní místa a zvyšovat tak 

bohatství spole�nosti. 

Bylo vyty�eno celkem osm sm�r�, další zasedání Evropské rady ve Stockholmu v b�eznu 

roku 2001 p�idalo devátý sm�r, a to udržitelný rozvoj a kvalita života (Europa.eu, 2012). 

Všechny sm�ry se rozkládají pod t�í pilí�� Lisabonské strategie  

Ekonomický pilí�: 

• informa�ní spole�nost pro všechny, 

• vytvo�ení evropského výzkumného prostoru, 

• odstran�ní p�ekážek pro podnikání, hlavn� pro malé a st�ední podniky, 

• ekonomická reforma spojená s dokon�ováním vnit�ního trhu, 

• vytvo�ení integrovaných finan�ních trh�, 

• lepší koordinace makroekonomických politik. 

Sociální pilí�

• aktivní politika zam�stnanosti, 

• modernizace evropského sociálního modelu. 

Enviromentální pilí�

• udržitelný rozvoj a kvalita života. 

Nebyla z�ízena žádná nová instituce nebo orgán, která by realizovala tuto strategii. 

P�edpokládalo se, že obecné sm�rnice pro hospodá�ské politiky zemí, které byly schvalovány 

Radou pro hospodá�ské a finan�ní otázky (ECOFIN), reflektovaly cíle strategie a zapracovaly 

je v�etn� pot�eby strukturálních reforem. Vysokou autoritou p�i realizaci strategie se stala 

Evropská rada, která dostala pravomoc �ídit, kontrolovat, koordinovat a hodnotit stav 

realizace strategie a silné a slabé místa p�i jejím napl�ování. Novou nápl� práce dostala i 

Komise, která m�la za úkol ke každému pravidelnému zasedání Evropské rady p�ipravit 

souhrnnou zprávu o dosaženém pokroku za uplynulý rok. Pro celkové �ízení a hodnocení 

pokroku v realizaci strategie byla použita tzv. nová otev�ená metoda koordinace. Tato metoda 

byla založená na hodnocení, shrnutí a ší�ení nejlepších zkušeností na základ� dohodnutých 

ukazatel�. Všechny tyto procesy pln� respektují zásadu subsidiarity (Europa.eu, 2012). 

Roku 2005 v polovin� období prob�hlo hodnocení pr�b�hu Lisabonské strategie a jako reakce 

na nedostatky byl znovu formulován základní cíl, který dostal mén� ambiciózní podobu. 

Zam��ila se p�edevším na dosažení vyššího a trvalého ekonomického r�stu a vytvo�ení 
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po�etn�jších a lepších pracovních míst. Lisabonská strategie kvantifikovala nap�íklad tyto 

cíle: 

• výdaje 3 % HDP EU na výzkum a vývoj (z toho 2/3 soukromý sektor), 

• hospodá�ský r�st 3 % HDP ro�n�, 

• míra zam�stnanosti až 70 % (u žen 60 %). 

Pro hodnocení procesu p�ijímání Lisabonské strategie byly vytvo�eny strukturální ukazatele, 

kterých bylo p�vodn� 42, jejich po�et roku 2003 stoupl na 100. Pozd�ji byla provedena jejich 

redukce na 14 strukturálních ukazatel�, viz tabulka 3.7 (Malý, 2011). 

Tabulka 3.7: Strukturální ukazatele hodnocení Lisabonské strategie 

Obecné 

ekonomické 

prost�edí 

Inovace a 

výzkum 

Ekonomická 

reforma 
Zam�stnanost

Sociální 

soudržnost 

Životní 

prost�edí 

HDP na 

obyvatele 

v PPS 

Úrove�

dosaženého 

vzd�lání 

mládeže 

Srovnání 

cenové 

úrovn�

Míra 

zam�stnanosti 

Míra rizika 

chudoby po 

vyplacení 

sociálních 

dávek 

Emise 

skleníkových 

plyn�

Produktivita 

práce na 

zam�stnance

Hrubé 

domácí 

výdaje na 

výzkum a 

vývoj 

Podnikové 

investice 

Míra 

zam�stnanosti 

starších 

pracovník�

Míra 

dlouhodobé 

nezam�stnanosti

Energetická 

náro�nost 

národního 

hospodá�ství 

x x x x 

Rozptyl 

regionální míry 

zam�stnanosti 

Objem 

nákladní 

dopravy k 

HDP 

Zdroj: Eurostat.ec, 2012, vlastní zpracování 

Evropská komise vydala hodnotící zprávu k Lisabonské strategii s názvem Lisbon Strategy 

Evaluation. Evropská unie si v Lisabonské strategii vyty�ila cíle za ú�elem zajišt�ní lepší 

životní úrovn� a udržení evropského sociálního modelu prost�ednictvím zvýšením 
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produktivity a konkurenceschopnosti v globálním prost�edí plném technologických zm�n a 

stárnoucí populace. Potvrdilo se, že tato agenda nem�že být prosazena pouze na úrovni EU, 

ale že se musejí ú�astnit i �lenské státy, protože akce jednoho �lenského stát� m�že mít 

významné d�sledky pro celou EU (EK, 2010b). P�vodní strategie byla p�íliš složitá, zejména 

rozd�lení odpov�dností a úkol� mezi EU a �lenské státy a hodn� vyty�ených cíl� a opat�ení.  

Proto byla Lisabonská strategie obnovena roku 2005. Byla stanovena nová struktura �ízení na 

základ� partnerského p�ístupu mezi �lenskými státy EU a orgány EU. Posuzování celého 

desetiletého období není jednoduché, protože je zde zna�ný vliv hospodá�ského cyklu, 

vn�jších událostí a ve�ejné politiky. Cílem strategie bylo zlepšit rychlost a kvalitu reforem, 

které jsou p�ijímány na státní a evropské úrovni. Lisabonská strategie byla schvalována 15 

�lenskými státy, ale v jejím pr�b�hu se tento po�et rozrostl na 27 zemí. Dopady hospodá�ské 

krize m�ly hluboký a trvalý vliv na evropské ekonomiky, HDP kleslo o 4 % roku 2009 a 

nezam�stnanost se blížila 10 % a ve�ejné finance �lenských zemí jsou v troskách. Cílem 

hodnocení Lisabonské strategie je identifikování silných stránek, aby mohly z�stat zachovány 

pro nástupnické strategie, ale také zvýraznit slabé stránky, aby se tyto chyby neopakovaly.  

Celkov� lze �íci, že Lisabonská strategie m�la pozitivní dopad na EU, i když jejich hlavních 

cíl� nebude dosaženo (3 % HDP jako výdaj na výzkum a vývoj, 70 % míra zam�stnanosti). 

Míra zam�stnanosti dosáhla nejvýše roku 2008 výše 66 %, než zase klesla zp�t. Výdaje na 

v�du a výzkum stouply oproti roku 2000 pouze nepatrn�, a to z 1,82 % na 1,9 % (rok 2008). 

Výsledky lze vid�t v podpo�e spole�ných akcí v klí�ových otázkách a dlouhodobých výzvách.  

Za dosažené politické výsledky lze ozna�it, že se až do vypuknutí krize Evropa ubírala 

správným sm�rem. Pracovní trhy podávají dobrý výkon s ú�astí 66 % obyvatel a míra 

nezam�stnanosti klesla na 7 %. R�st HDP EU byl jen krátkodobý, Lisabonská strategie 

p�edpokládala 3 % pr�m�rný r�st. P�estože n�kterým dosaženým pokrok�m pomohly 

cyklické faktory a vývoj na trhu práce, hlavním jeho zdrojem bylo strukturální reformní úsilí 

�lenských stát� (Malý, 2011). 

3.3.2 Strategie Evropa 2020 

Strategie Evropa 2020 nebo také Strategie pro inteligentní a udržitelný r�st podporující 

za�len�ní ozna�uje rok 2010 jako nový za�átek (EK, 2010a). Evropská unie se musí postarat o 

svou budoucnost a vypo�ádat se s problémy. Krize prohloubila strukturální nedostatky 
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v evropském hospodá�ství a znehodnotila hospodá�ský r�st. Tato strategie má pomoci Evrop�

vyjít z krize a stanoví vizi evropského sociáln� tržního hospodá�ství pro 21. století.  

Evropa 2020 má t�i základní priority: 

• inteligentní r�st (rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích), 

• udržitelný r�st (podpora konkurenceschopn�jší a ekologi�t�jší ekonomiku mén�

náro�nou na zdroje), 

• r�st podporující za�len�ní (podpora ekonomiky s vysokou zam�stnaností, vyzna�ující 

se sociální a územní soudržností). 

Hlavní cíle Unie, kterých chce do roku 2020 dosáhnout (EK, 2010a), jsou: 

• zam�stnáno nejmén� 75 % obyvatelstva ve v�ku od 20 do 64 let, 

• do výzkumu a vývoje investovat 3 % HDP, zejména pomocí zlepšení podmínek 

soukromého sektoru pro investice do inovací, 

• dosažení cíl� „20-20-20“ v oblasti klimatu a energie (snížení emisí o 20 % oproti roku 

1990, ale pokud budou p�íznivé podmínky tak o 30 %, zvýšit podíl obnovitelných 

zdroj� v kone�né spot�eb� na 20 %, zvýšit energetickou ú�innost o 20 %), 

• podíl d�tí s p�ed�asn� ukon�enou školní docházkou by m�l být pod hranicí 10 % a 

nejmén� 40 % mladých lidí ve v�ku 30 až 34 let by m�lo dosáhnout terciální úrovn�

vzd�lání, 

• po�et lidí ohrožených chudobou by m�l klesnout o 25 %, což je p�ibližn� 20 milion�

Evropan�. 

Pro podporu t�chto cíl� bylo p�edloženo sedm st�žejních iniciativ, které mají tvo�it 

katalyzátor pokroku v jednotlivých oblastech. Tyto iniciativy jsou následující: 

Inovace v Unii – zlepšení p�ístupu k financování a jeho podmínek pro výzkum a inovace, což 

má zajistit inovativní nápady a jejich p�em�nu na výrobky a služby vytvá�ející pracovní místa 

a r�st. 

Mládež v pohybu – posílení systém� vzd�lávání a snadn�jší p�ístup mladých lidí na trh práce. 

Digitální program pro Evropu – rozvoj vysokorychlostního internetu a využívání spole�ného 

digitálního trhu domácnostmi a podniky. 



48 

Evropa mén� náro�ná na zdroje – lepší odd�lení hospodá�ského r�stu od využívání zdroj�, 

p�echod na nízkouhlíkovou ekonomiku, využívání obnovitelných zdroj� energie, modernizace 

dopravy a podpora energetické ú�innosti. 

Pr�myslová politika pro éru globalizace – podpora silné a udržitelné pr�myslové základny, 

která bude konkurenceschopn�jší v celosv�tovém m��ítku, lepší podnikatelské prost�edí 

(hlavn� pro malé a st�ední podniky). 

Program pro nové dovednosti a pracovní místa – modernizace trh� práce a posílení postavení 

ob�an� pomocí rozvoje jejich dovedností s ú�elem zvýšení ú�asti na trhu práce a vyrovnání 

nabídky a poptávky na trhu práce, lepší mobilita pracovních sil. 

Evropská platforma pro boj proti chudob� -  sociální a územní soudržnost mají napomoci, aby 

výhody z r�stu a zam�stnanosti byly sdíleny a lidé postiženi chudobou a sociálním 

vylou�ením mohli žít d�stojn� a aktivn� se zapojovat do spole�nosti (Malý, 2011). 
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Tabulka 3.8: Ukazatele strategie Evropa 2020 

EU 27 �eská rep. Švédsko Bulharsko 
Ukazatel 

cíl stav cíl stav cíl stav cíl stav 

Míra 

zam�stnanosti 20-

64 let (v %) 

75,0 68,6 75,0 70,4 >80,0 78,7 76,0 65,4 

Výdaje na v�du a 

výzkum (% HDP) 
3,0 2,0 1,0 1,56 4,0 3,42 1,5 0,6 

P�ed�asn�

ukon�ená školní 

docházka (%) 

10,0 14,1 5,5 4,9 <10,0 9,7 11,0 13,9 

Podíl osob ve v�ku 

30-34 let 

s terciálním 

vzd�láním (%) 

40,0 33,6 32,0 20,4 40-45 45,8 36,0 27,7 

Ropné emise 

(1990=100%, v %) 

-20,0 

(80) 
83,0 

+9,0 

(109) 
68,0 

-17,0 

(83) 
83,0 

+20,0 

(120) 
53,0 

Podíl 

obnovitelných 

zdroj� energie (%) 

20,0 11,7 13,0 8,5 49,0 47,3 16,0 11,6 

Zvýšení 

energetické 

ú�innosti 

20% 

368 mil. 

tun 

x 
není 

ur�eno
x 12,80 x 3,20 x 

Osoby ohrožených 

chudobou �i 

sociálním 

vylou�ením 

snížit o 

20 000 000
+60 0001)

15,3 

% 

14,4 

% 

<14 

% 
15 % 

snížit 

o 260 

000 

-276 

0001)

1) data byla zjišt�ny porovnáním roku 2008 a 2010 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování 

Pro hodnocení dosahování cíl� strategie je zapot�ebí existence jasných cíl� a transparentnost 

srovnání zemí mezi sebou (EK, 2010a). Jsou zapot�ebí ukazatele pokroku a k tomu je nutné 

mít rámec pro lepší �ízení. Tato strategie je založena na tematickém p�ístupu a dohledu nad 

jednotlivými zem�mi. Tematický p�ístup zohled�uje rozm�r Unie, ukazuje vzájemnou 
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závislost ekonomik �lenských stát� a také umož�uje lepší selektivnost u konkrétních iniciativ. 

Zprávy o jednotlivých zemích by m�ly pomáhat ur�ovat a provád�t strategie pro p�ekonání 

krize, obnovit svou makroekonomickou stabilitu, odhalit vnitrostátní p�ekážky a možnosti 

ekonomik dosáhnout op�t udržitelných ve�ejných financí a r�stu. Byly navrhnuty ro�ní 

programy stability �i konvergen�ní programy, ale i ú�inn�jší programy reforem, které 

vypracovává každý stát sám. Tyto programy jsou p�edkládány Komisi, která je má za úkol 

posoudit. Ukazatele hodnotící p�íjímání strategie Evropa 2020 v porovnání s vyty�enými cíli 

znázor�uje tabulka 3.8, kde jsou uvedeny hodnoty cíl� jednotlivých zemí a stav v t�chto 

díl�ích oblastech.  
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4. Konkurenceschopnost �R v mezinárodním srovnání 

Pro hodnocení konkurenceschopnosti m�že být zvoleno z r�zných kritérií, které pak ovlivní 

výsledek a mohou ukazovat odlišný stav. Je tedy d�ležité, kdo konkurenceschopnost hodnotí, 

jaké využívá kritéria a se kterými státy se srovnává. V rámci kapitoly jsou uvedeny hodnocení 

Evropské unie ukazateli Lisabonské strategie, Sv�tového ekonomického fóra prost�ednictvím 

hodnotící zprávy Lisabon Review a také Ministerstva pr�myslu a obchodu za pomoci pilí��

konkurenceschopnosti podle Zprávy o sv�tové konkurenceschopnosti (Global 

Competitiveness Report). 

4.1 Konkurenceschopnost �R podle Lisabonské strategie 

Lisabonská strategie byla vytvo�ena na období od roku 2000 do roku 2010, takže i hodnotící 

ukazatele jsou sledovány v tomto období. Hlavní ukazatele jsou r�st HDP, zam�stnanost a 

výdaje na výzkum a vývoj.  

Graf 4.1: Vývoj HDP  

Zdroj: Eurostat.ec, 2012, vlastní úprava 

Vývoj r�stu HDP neodpovídal vyty�eným cíl�m EU v Lisabonské strategii. Bylo stanoveno, 

že by m�l být ve výši 3 %, avšak jak je patrné z grafu 4.1, vývoj na úrovni pr�m�ru EU 

tomuto neodpovídal. Rok 2000 byl jediný, kdy ve sledovaném období byl spln�n sledovaný 
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cíl, a to díky hodnot� 3,6 %. Následující roky byl r�st HDP výrazn� nižší, jedinou výjimkou 

byl rok 2007, kdy se hodnota 2,9 % p�iblížila t�sn� k cíli. Ale ani toto netrvalo dlouho, 

protože díky vlivu hospodá�ské krize byl tento r�st nahrazen hospodá�ským poklesem. Ten 

dosáhl dokonce až hodnot – 4,6 % v roce 2009 (tedy o 7,6 p. b. pod cílovou hodnotou). Rok 

2010 znamenal návrat do kladných hodnot, ale stále hluboko pod 3 % hodnotou. �R 

dosahovala lepších výsledk� než byl pr�m�r EU. Do p�íchodu hospodá�ské krize plnila 

vyty�ený cíl 3 % r�stu, s výjimkou roku 2002. P�i propuknutí krize klesl HDP �R pozd�ji než 

EU, ješt� roku 2008 dosahoval kladných 2 %, ale následující rok klesl dokonce až pod pr�m�r 

EU a pokles HDP �R �inil -5,3 %. Roku 2010 dosahovala už op�t �R hospodá�ského r�stu 

v hodnot� 2,5 %. Vývoj r�stu HDP byl siln� ovlivn�n hospodá�skou krizí a nebyl tedy spln�n 

cíl Lisabonské strategie. 

Tabulka 4.1: Vývoj zam�stnanosti (v %) 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

EU 27 celkem 66,6 66,9 66,7 67,0 67,4 68,0 69,0 69,9 70,3 69,0 68,6 

- ženy 57,3 57,9 58,1 58,7 59,4 60,0 61,1 62,1 62,8 62,3 62,1 

�R celkem 71,0 71,2 71,6 70,7 70,1 70,7 71,2 72,0 72,4 70,9 70,4 

- ženy 61,9 62,2 62,3 61,4 61,1 61,3 61,8 62,4 62,5 61,4 60,9 

Zdroj: Eurostat.ec, 2012, vlastní úprava 

Sou�ástí Lisabonské strategie bylo i zvýšení zam�stnanosti na 70 % a u žen na 60 %. Tabulka 

4.1 ukazuje vývoj zam�stnanosti v EU a v �R ve sledovaném �asovém období 2000 – 2010. 

Vývoj pr�m�ru EU m�l až do vypuknutí hospodá�ské krize stoupající trend. Roku 2008 trh 

práce ješt� zcela krize nezasáhla, proto byl ješt� zaznamenán pokrok a byl to také jediný rok, 

kdy byla dosažena hranice 70 %. Tento trend byl ale p�erušen a zam�stnanost op�t poklesla. 

V p�ípad� hodnocení zam�stnanosti žen bylo sledované hodnoty 60 % dosaženo v polovin�

období. Roku 2005 odpovídala hranice 60 % hodnot� pr�m�ru EU. Na tuto oblast nem�la 

hospodá�ská krize takový dopad, i když ukazatel roku 2009 poklesl, byla tato zm�na jen 

nepatrná. �eská republika dosahovala v tomto kritériu již od po�átku období velmi dobrých 

výsledk�. Za celých deset let neklesla �R pod vyty�ené cílové hodnoty. V celkové 

zam�stnanosti dosahovala �R vždy výsledk� nad pr�m�rem EU, na konci období �inil tento 

rozdíl 1,8 p. b. Kritérium zam�stnanosti u žen plní vyty�ený cíl 60 %, ale na konci 
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sledovaného období je pod pr�m�rem EU o 1,2 p. b. Oblast zam�stnanosti i p�es mírn�

klesající trend plní stanovené cíle v rámci Lisabonské strategie. 

Graf 4.2: Výdaje na v�du a výzkum jako % HDP 

Zdroj: Eurostat.ec, 2012, vlastní úprava 

Dalším sledovaným kritériem byly výdaje na v�du a výzkum. EU si vyty�ila za cíl 3 % HDP 

jako výdaje na v�du a výzkum a tímto podporovat inovace. Tato hranice 3 % se ukázala jako 

p�íliš ambiciózní, protože se nepoda�ilo na úrovni pr�m�ru EU k tomuto cíli p�iblížit. �eská 

republika dosahovala horších výsledk�, než byl pr�m�r EU, jak lze vid�t v obrázku 4.2. Za 

desetileté období došlo jen ke slabému zlepšení v hodnot� 0,39 %. Výdaje do v�dy a výzkumu 

jsou ovlivn�ny i hospodá�skou krizí a omezováním výdaj� jak ve�ejného tak i soukromého 

sektoru. �R tedy z�stala za cílem o 1,44 % HDP. Na úrovni pr�m�ru EU chybí do spln�ní cíle 

1 %. Z tohoto vyplývá, že tento cíl se dlouhodob� neda�ilo naplnit.  

Tabulka 4.2: Kone�ný stav �R v ukazatelích Lisabonské strategie (v %) 

R�st HDP Zam�stnanost 

(celkem; ženy) 

Výdaje na v�du a 

výzkum 

Cíl 3 70; 60 3 

Stav 2,5 70,4; 60,9 1,56 

Zdroj: Eurostat.ec, 2012, vlastní úprava 

�eská republika splnila cíle strukturálních ukazatel� pouze v oblasti zam�stnanosti. Další 

ukazatele se nepoda�ilo splnit, velké rezervy jsou zejména ve financování v�dy a výzkumu. 
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Tato oblast je d�ležitá i pro rozvoj inovací a nových technologií, které zvyšují efektivitu a 

produktivitu ekonomiky. Oblast r�stu HDP sice nedosahuje požadovaných výsledk�, ale �R 

je v mezinárodním srovnání nad pr�m�rem EU. 

4.2 Hodnocení konkurenceschopnosti �eské republiky podle Lisbon Review 

V dob� vydání první hodnotící zprávy Lisbon Review Sv�tovým ekonomickým fórem, která 

nesla �asové ozna�ení 2002 – 2003, nebyla �eská republika �lenskou zemí EU, byla pouze 

hodnocena jako kandidátská zem� a pat�ila mezi t�i nejlépe hodnocené zem�. Jako hodnota 

indexu z roku 2002 je použit pr�m�r t�chto t�í nejlépe hodnocených zemí, jelikož chybí 

samostatné ukazatele pro �eskou republiku. Následující hodnocení, které prob�hlo roku 2004, 

bylo ješt� p�ed rozší�ením EU, ale je zde již podrobná analýza indexu dvanácti kandidátských 

zemí. Od roku 2006 je již hodnoceno na úrovni EU 25 a hodnotící zprávy z roku 2008 a 2010 

jsou pro EU 27.  

Hodnocení celkového indexu Lisabon Review 

Vývoj celkového hodnocení v rámci Lisabon Review v �ase znázor�uje graf 4.3.  Je zde 

zachycen vývoj indexu pro pr�m�rnou hodnotu EU, hodnotu �R a pro lepší možnost 

porovnání i vývoj indexu velmi úsp�šného Švédska. 

Graf 4.3: Celkový index Lisabon Review 

Zdroj: Lisbon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 
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�eská republika dosahuje dlouhodob� dobrých výsledk� v hodnocení Lisabonské strategie. 

Když byla �R pouze kandidátskou zemí, pat�ila mezi t�i státy s nejlepšími výkony spolu se 

Slovinskem a Ma�arskem. Hodnota indexu byla jen o 0,58 pod pr�m�rem EU 15. Jediné 

zhoršení nastalo roku 2004, kdy tento index poklesl na 4,16. V dalších hodnocených obdobích 

už docházelo jen k r�stu a �R se p�ibližovala k hodnot� pr�m�ru EU. P�i hodnocení finální 

zprávou z�stala �R za pr�m�rem EU pouze o 0,10 a tato hodnota znamenala 15 pozici mezi 

27 zem�mi EU. Nejlepší pozici zaujímalo p�i posledních hodnoceních Švédsko. I p�es 

nep�íznivou situaci v Evrop� hodnota jeho indexu je stále rostoucí. 

Pro lepší vysv�tlení vývoje indexu Lisbon Review je zobrazen vývoj v jednotlivých �ástích 

indexu, kterými jsou informa�ní spole�nost, inovace a v�da a výzkum, liberalizace, 

pr�myslové sít�, finan�ní služby, podnikatelské prost�edí, sociální za�len�ní a udržitelný 

rozvoj.  

Graf 4.4: Vývoj oblasti informa�ní spole�nosti 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Jak je patrné v grafu 4.4 vývoj subindexu informa�ní spole�nost pro �R se postupn�

p�ibližoval pr�m�ru EU. Nejvyšších hodnot dosahovala �R ješt� p�ed vstupem do EU. Tehdy 

jako kandidátská zem� bylo �esko hodnoceno spolu s dalšími p�istupujícími státy a srovnání 

je provedeno s EU 15. Vývoj využívání informa�ních a komunika�ních technologií pro sdílení 

znalostí a zvýšení produktivity v pr�myslových odv�tvích je d�ležitým faktorem pro r�st 

konkurenceschopnosti. P�es pokles v první polovin� období provád�ní Strategie, je 

v sou�asnosti zaznamenán pozitivní trend a r�st hodnoty subindexu jak na úrovni EU 27, tak i 
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na úrovni samotné �R. Pozice �R v mezinárodním srovnání je v roce 2010 hodnocena 17 

p�í�kou. Tomuto p�edcházela k roku 2004 pátá p�í�ka mezi 10 kandidátskými státy, 

následující hodnocené období zprávou vydanou roku 2006 zaujala �R 15 p�í�ku z tehdejších 

25 �lenských zemí EU, roku 2008 následovalo zhoršení mezinárodního hodnocení po�adí, kdy 

se propadla až na 18 pozici mezi 27 hodnocenými zem�mi EU. Tomuto zhoršení pozice 

nezabránil ani slabý r�st hodnoty subindexu. V poslední hodnotící zpráv� dosáhla �R 

zlepšení v mezinárodním srovnání a obsadila tak 17 pozici. Na prvních p�í�kách se umis�ují 

zem� severní Evropy (Švédsko, Nizozemí a Dánsko). 

Graf 4.5: Vývoj oblasti inovací a v�dy a výzkumu 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Zlepšení prost�edí pro soukromé investice do v�dy a výzkumu a vývoje nových technologií je 

d�ležité pro podporu inovací. Tato oblast má pro �eskou republiku pozitivní vývojový trend, 

viz graf 4.5. Hodnota subindexu se p�ibližuje pr�m�ru EU a stále roste. Jediný pokles 

v hodnoceném �asovém období byl zaznamenán ve zpráv� z roku 2004, kdy bylo po�adí 

�eska v mezinárodním srovnání s dalšími p�istupujícími zem�mi až v druhé polovin�

hodnocených zemí na 6. p�í�ce. Pozice �eska se v �ase zlepšovala, roku 2006 obsadilo 16 

p�í�ku z 25 hodnocených �lenských zemí, roku 2008 pozici 15 a roku 2010 dokonce p�í�ku 13 

z celé EU 27. Tuto oblast lze ozna�it jako relativn� úsp�šnou, i když jsou hodnoty stále pod 

pr�m�rem EU. Dosavadním tempem r�stu by m�lo být pr�m�ru dosaženo, protože v rámci 

tohoto subindexu dosahuje �R lepších výsledk� než v rámci indexu celkového. 

Nejúsp�šn�jšími zem�mi jsou op�t Severské státy, konkrétn� Švédsko, Finsko a Dánsko. 
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Graf 4.6: Vývoj oblasti liberalizace 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Oblast liberalizace zahrnuje dokon�ení jednotného trhu a státní politiky a podpory pro rozvoj 

�ty� svobod na trhu EU. Budoucnost jednotného trhu je ozna�ována jako základní kámen 

Evropské strategie konkurenceschopnosti. Vývoj v této oblasti zachycuje graf 4.6. Subindex 

hodnotící liberalizaci pro �eskou republiku zaznamenal výrazný posun v rámci p�istoupení do 

EU, který se odrazil v hodnocení z roku 2006, kdy �R dosáhla hodnoty nad pr�m�rem EU 25, 

což znamenalo celkovou 13 pozici. P�i posledním záv�re�ném hodnocení byla pozice �eska 

op�t nad úrovní EU 27. Pozice v mezinárodním srovnání byla k roku 2008 na 15. míst�, 

následné hodnocení roku 2010 znamenalo zlepšení o t�i p�í�ky na 12 pozici mezi státy EU 27, 

z �ehož vyplývá, že �R se �adí do první poloviny zemí EU. Nejlepších výsledk� z ostatních 

zemí EU dosahuje Švédsko, Nizozemí a navíc k severským zemím se do �elních pozic dostalo 

i Rakousko. Do vývoje by se m�la promítnout Sm�rnice o službách, která byla schválena roku 

2006, státy m�ly �as do prosince 2009 na její implementaci, ale ta se nepoda�ila v�as ve všech 

�lenských zemích. Tato sm�rnice je klí�ovým prvkem pro rozvoj liberalizace na jednotném 

trhu. 
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Graf 4.7: Vývoj oblasti pr�myslových sítí 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Oblast pr�myslových sítí hodnotí telekomunikace, ve�ejné služby a dopravu. Vývoj v této 

oblasti je relativn� vyrovnaný a pod pr�m�rem EU. Hodnota indexu se v �ase pro �eskou 

republiku nepatrn� snížila, avšak podobný trend má i pr�m�r EU, viz graf 4.7. V této oblasti 

jsou d�ležité nejen investice do infrastruktury a politické reformy, ale i restrukturalizace 

obchodních model� pro lepší konkurenceschopnost podnik� na globalizovaném trhu. Pozice 

�R v mezinárodním srovnání klesá. V hodnocení z roku 2004 byla na 2. pozici mezi 

p�istupujícími státy. Po vstupu a následném hodnocení dosáhla �R na 13 pozici z 25 

�lenských zemí EU. Z toho vyplývá, že byla t�sn� v druhé polovin� zemí. Ovšem hodnocení 

z roku 2008 za�adilo �esko až na 19 pozici a následn� v poslední finální zpráv� ješt� o další 

jedno místo kleslo, tudíž obsadilo 20 pozici. Tato oblast je v posledním hodnocení nejhorší. 

Zde jsou tedy nejv�tší možnosti pro zlepšení pozice �R.  

Oblast finan�ních služeb byla zasažena turbulencemi po celém sv�t� díky hospodá�ské krizi. 

Efektivní fungování finan�ních služeb je d�ležitým základem pro hospodá�ský rozvoj. �eská 

republika z�stává v této oblasti stále t�sn� pod pr�m�rem EU i p�es v �ase relativn� vysoký 

r�st tohoto subindexu. Vliv v této oblasti m�l i Ak�ní plán finan�ních služeb, který byl vydán 

roku 1999 a m�l být implementován do roku 2005.
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Graf 4.8: Vývoj oblasti finan�ních služeb 

  
Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Tempo r�stu úrovn� finan�ních trh� zpomalila hospodá�ská krize, ale i tak docházelo ke 

zlepšování mezinárodní pozice v rámci tohoto kritéria, viz graf 4.8. P�i hodnocení roku 2004 

byla �R mezi kandidátskými státy až na 8. p�í�ce s hodnotou subindexu daleko pod 

pr�m�rem EU 15. P�i následujícím hodnocení 2006 pat�ilo �esku 21. místo, v následujícím 

hodnoceném období si polepšila o dv� p�í�ky na 19. pozici a ve finální zpráv� se vyhoupla až 

na 15. místo z EU 27. D�vodem tohoto vzestupu je p�edevším to, že �eské finan�ní trhy 

nezasáhla hospodá�ská krize tak hluboko jako trhy n�kterých �lenských zemí. Velké zhoršení 

zaznamenalo nap�íklad Irsko, které z 6. pozice v roce 2008 spadlo na 17. pozici roku 2010. 

Ve vedení jsou op�t Švédsko, dále pak následuje Lucembursko a Finsko.

Graf 4.9: Vývoj oblasti podnikatelského prost�edí 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 
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Zlepšování podnikatelského prost�edí má za cíl zlepšit vyhlídky pro za�ínající podniky 

snížením administrativní a da�ové zát�že. Vývoj v této oblasti pr�m�ru EU i na úrovni �R má 

podobný vývoj v �ase, jak lze vid�t v grafu 4.9. V hodnocení roku 2006 je zachycen pokles 

jak na úrovni �R, tak i na Evropské úrovni. �R roku 2004 zaujímala mezi kandidátskými 

zem�mi 5. pozici, roku 2006 se v hodnocení EU 25 umístila až na 21. pozici, kterou i p�es r�st 

subindexu roku 2008 nezlepšila. Ve finálním hodnocení z roku 2010 zaujala 19. p�í�ku. 

Z tohoto vyplývá, že oblast podnikatelského prost�edí je jednou ze slabých stránek �eské 

ekonomiky. Nejlépe hodnocenými zem�mi jsou zde Lucembursko, Finsko ale i p�ekvapiv�

dlouhodob� Estonsko. 

Graf 4.10: Vývoj oblasti sociálního za�len�ní 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Zvýšení sociálního za�le�ování si klade za cíl p�im�t lidi, aby pracovali, zvyšovali si 

kvalifikaci, ale také pracovat na modernizaci sociální ochrany zam��ením na dánský model 

„flexicurity“. Tato oblast je jedinou oblastí, kde jsou hodnoty (až na rok 2004) nad pr�m�rem 

EU, viz graf 4.10. Již výchozí hodnota byla lepší než hodnota EU 15, jediný výsledek horší 

než pr�m�r EU byl roku 2004, kdy poklesla hodnota subindexu pro �R, avšak hned p�i dalším 

hodnocení byla �R op�t nad pr�m�rem EU 27. V mezinárodním srovnání obsadila �R roku 

2004 3. p�í�ku mezi kandidátskými zem�mi, roku 2006 zaujala 11. místo mezi zem�mi EU 

25, následující hodnocení si o p�í�ku pohoršila, ale ve finálním hodnocení z roku 2010 

obsadila 10. pozici. Z tohoto vyplývá, že oblast sociálního za�len�ní dosahuje dobrých 

výsledk�. Mezi nejlépe hodnocené zem� pat�í Severské zem� Dánsko, Finsko a Švédsko.  
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Graf 4.11: Vývoj oblasti udržitelného rozvoje 

Zdroj: Lisabon Review 2002 - 2010, vlastní úprava 

Na udržitelný rozvoj je kladen stále v�tší d�raz, v centru pozornosti z�stává takový rozvoj, 

který zlepšuje kvalitu života sou�asné generace ale ne na úkor budoucích generací. Hodnota 

tohoto subindexu �R se v �ase p�íliš nezm�nila, jak lze vid�t v grafu 4.11, rozdíl mezi prvním 

hodnoceným rokem a finálním hodnocením je pouhých 0,07. Tato hodnota ukazuje, že zde 

nebylo dosaženo výrazného pokroku. Pozice �eska v mezinárodním srovnání se zhoršuje. 

V roce 2004, když byla �R hodnocena spolu s ostatními 11 kandidátskými zem�mi, obsadila 

3. místo. Následující hodnocení roku 2006 zaujala �R 13. pozici z EU 25. Tato pozice se do 

dalšího hodnocení op�t zhoršila, �R pat�ilo roku 2008 14. místo a ve finálním hodnocení až 

16. místo. Nejlépe hodnocenými zem�mi jsou Švédsko, druhou p�í�ku zaujalo N�mecko a 

t�etí skon�ilo Finsko.  

4.3 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti �eské republiky  

Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti �R vypracovalo Ministerstvo pr�myslu a 

obchodu v roce 2011. Do �innosti ministerstva spadají následující politiky: pr�myslová, 

energetická, obchodní (v rámci JVT EU), proexportní, jednotná surovinová a využívání 

nerostného bohatství. Je zodpov�dné za podporu podnikání a investování ve zpracovatelském 

pr�myslu, pr�myslový výzkum a vývoj, technika a technologie a využití fond� EU v této 

oblasti.  
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V rámci své �innosti provádí ministerstvo analýzy a statistiky zam��ené na hodnocení 

konkurenceschopnosti. Mezi nejvýznamn�jší dokumenty v této oblasti pat�í Analýza 

konkurenceschopnosti �eské republiky a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti �eské 

republiky pro období 2012 až 2020.  

4.3.1 Zam��ení Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti �eské republiky  

Strategie byla vytvo�ena pro období 2012 až 2020 s podnázvem „Zp�t na vrchol“, myslí se 

tím mezi nejvysp�lejší státy. Je strategií Ministerstva pr�myslu a obchodu, která má p�ipravit 

�eskou republiku na novou budoucnost v globalizovaném sv�t�. Vizí pro budoucí vývoj 

�eské ekonomiky je „vysoká a dlouhodob� udržitelná životní úrove� ob�an� �eské republiky 

založená na pevných základech konkurenceschopnosti“ (MPO, 2011). Tato strategie je 

konzistentní se strategií Evropa 2020 a také s Národním programem reforem. Dokument je 

rozd�len do 11-ti �ástí. Každá �ást obsahuje krátký popis sou�asného stavu a problém� v dané 

oblasti, následn� jsou vyty�eny cíle, kterých by m�lo být dosaženo, situace v mezinárodním 

srovnání ale také klí�ové iniciativy, pomocí nichž má být daných cíl� dosaženo. Jednotlivé 

�ásti obsahují také vizi budoucího vývoje pro danou oblast. 

Instituce 

Vize v oblasti institucí byla vyty�ena jako: „ve�ejné instituce jako poskytovatelé služeb pro 

ob�any a podnikatele – efektivní a bez korupce.“ Klí�ové iniciativy, opat�ení a nástroje, které 

mají být základním nástrojem pro dosažení vize, jsou efektivní ve�ejná správa, zefektivn�ní 

nakládání s ve�ejným majetkem a prost�edky, zjednodušení p�ístupu ke službám ve�ejné 

správy, vyšší kvalita a dostupnost regulace, lepší vymahatelnost práva. 

Infrastruktura 

Tato oblast je d�ležitá pro ekonomickou úsp�šnost zem�, proto vize zní: 

„konkurenceschopnost zem� roste s kvalitou infrastruktury.“ 

I když je kvalitní dopravní infrastruktura d�ležitým p�edpokladem pro konkurenceschopnost 

zem�, v �eské republice chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila rozvoj jednotlivých 

druh� dopravy. V oblasti energetiky existuje státní energetická koncepce a strategické 

usm�r�ování a pro informa�ní a komunika�ní technologie je uplat�ována státní politika 

Digitální �esko.  
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Makroekonomická stabilita 

Vizí v oblasti makroekonomické stability je pro �eskou republiku: „stát na zdravých a 

pružných základech“ (MPO, 2011). 

Klí�ové iniciativy, pomocí kterých má být t�chto cíl� dosaženo, jsou rozpo�tový dohled – 

transparentní a udržitelné ve�ejné finance, konkurenceschopný da�ový systém, mezinárodní 

makroekonomická stabilita �R – systém v�asného varování. 

Zdravotnictví 

Ve zdravotnictví byl dosažen pokrok a jeho úrove� se pronikav� zlepšila. Z tohoto vychází i 

vize“ „finan�n� udržitelná evropská úrove� zdravotnictví.  

Potenciální reformní opat�ení jsou rozd�leny do tematických oblastí léky a technologie, 

zefektivn�ní financování zdravotnictví, zefektivn�ní fungování pojiš�oven, restrukturalizace 

l�žkové pé�e, vazba pacienta ke zdraví, vzd�lávání a odm��ování. 

Vzd�lanost 

Význam vzd�lanosti neustále roste. Vize zní: „vzd�lanost jako motor budoucího 

ekonomického a spole�enského rozvoje.“ 

Jednotlivé iniciativy a opat�ení lze shrnout do oblastí podle druhu vzd�lávání na p�edškolní 

výchovu, základní a st�ední školství, vysoké školství a nakonec pak zm�ny v obsahu 

vzd�lávání (MPO, 2011). 

Trh práce 

Vizí je: „flexibilní trh práce umož�ující efektivní využívání zdroj� ekonomického a 

spole�enského rozvoje.“ 

Klí�ové oblasti pro zlepšení situace na trhu práce jsou slad�ní rodinného života a pracovní 

kariéry, rozvoj trhu práce, zvýšení dostupnosti nájemního bydlení, zavedení jednotného 

výplatního místa, chytrá politika migrace, implementace a rozvoj celoživotního vzd�lávání. 

Finan�ní trhy 

Potenciál finan�ních trh� není využíván, proto vize je: „finan�ní sektor m�že podstatn�ji 

podporovat konkuren�ní schopnost �eské ekonomiky“ (MPO, 2011). 
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Iniciativy v oblasti finan�ních trh� jsou realizace pilotního Seed fondu, transformace �esko 

Moravské záru�ní a rozvojové banky pro využití nástroj� finan�ního inženýrství, zlepšení 

stavu �i fungování finan�ních trh� – provedení analýz. 

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalit	ování charakteristik podnikání 

Vize si vyty�uje za cíl vytvo�it: „p�íznivé prost�edí pro podnikání a obchod.“ Klí�ové oblasti 

jsou zlepšování podnikatelského prost�edí, služby pro rozvoj podnikání, služby pro inova�ní 

podnikání, intenzivn�jší využívání polohové renty, podpora aktivní samoregulace (MPO, 

2011). 

Inovace 

Posílení významu inovací je základním cílem pro posílení konkurenceschopnosti, proto vize 

zní: „inovace – zdroj budoucí prosperity �R.“ 

Klí�ové iniciativy zam��ené p�edevším na firmy jsou vytvo�ení funk�ního systému pro �ízení 

a koordinaci rozvoje národního inova�ního systému, vytvo�ení prost�edí pro excelentní v�du a 

výzkum, rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a akademickým sektorem, 

podpora spolupráce mezi podniky, foresight a ur�ení technologických oblastí strategického 

významu pro ekonomický r�st �R, kosmické technologie. 

Východiska proexportní strategie 

�R je malá a otev�ená ekonomika, pro kterou je export významným zdrojem r�stu a rozvoje. 

Vize zní: „rozvoj a diverzifikace exportu jako motoru hospodá�ského r�stu �R.“ 

Základní východiska proexportní strategie v �eské republice jsou ovlivn�ny zejména v�tším 

množstvím ve�ejných institucí, které nekoordinují svou �innost optimáln�. Opat�ení zam��eny 

na zlepšení koordinace a lepší sdílení informací jsou páte�ní sí� �eského zahrani�ního 

zastoupení, exportní financování a jeho koordinace, komplementární proexportní opat�ení 

(MPO, 2011). 

Kohezní politika 

Vize: „strategie konkurenceschopnosti a strategie koheze vedou stejným sm�rem.“ 

Kohezní politika p�edstavuje jeden z nejvýznamn�jších nástroj� pro realizaci rozvojových 

zám�r� a v souvislosti s tímto i cíl� vyty�ených Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti. 

Tato politika bude i ve svém novém programovém období s nejv�tší pravd�podobností 
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p�edstavovat významný nástroj pro financování rozvojových intervencí. P�ináší to sebou 

výzvy pro kohezní politiku v �R: p�íští víceletý finan�ní rámec EU (finan�ní perspektiva), 

vazba na strategii Evropa 2020, smlouva o partnerství pro rozvoj a investice, kondicionality, 

integrace intervencí – placee–based p�ístup, tematická koncentrace, p�ístup orientovaný na 

výsledky, inovativní nástroje finan�ního inženýrství, zjednodušení �ízení intervencí, 

implementa�ní struktura, p�ímé komunitární granty.  

Klí�ovou podmínkou pro postupné pln�ní strategie a jejich cíl� je spolupráce všech 

zapojených ministerstev. Realizace jednotlivých iniciativ a opat�ení bude projednávána s 

Radou vlády pro konkurenceschopnost a v nejvýznamn�jších oblastech bude ministr 

pr�myslu a obchodu informovat vládu pololetn� o jejich vývoji (MPO, 2011).  

4.3.2 Hodnocení konkurenceschopnosti �R podle WEF 

Strategie Zp�t na vrchol Ministerstva pr�myslu a obchodu vychází z hodnocení Sv�tového 

ekonomického fóra a jeho �len�ní oblastí vliv� na konkurenceschopnost do dvanácti pilí��. 

Tyto pilí�e jsou shrnuty v rámci t�í subindex� a dále je z nich vypo�ten index globální 

konkurenceschopnosti GCI. Stát s nejvyšší hodnotou tohoto indexu je na vrcholu žeb�í�ku 

konkurenceschopnosti.

Tabulka 4.3 : Pozice �R v �ase podle hodnocení WEF 

Zdroj: GCR 2008 – 2012, vlastní zpracování. 

�eská republika v rámci tohoto mezinárodního srovnání svou pozici v posledních letech 

zhoršila, viz tabulka 4.3. Jak je patrné, došlo nejen ke zhoršení pozice mezi hodnocenými 

zem�mi, ale i ke snížení indexu o 0,06. Z toho vyplývá, že na místo zlepšování konkuren�ních 

charakteristik podle WEF dochází k jejich nepatrnému zhoršování.  

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Index GCI 4,58 4,62 4,67 4,57 4,52 

Pozice 33 33 31 36 38 
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Tabulka 4.4: Subindex základní faktory a jeho vývoj v �ase 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Základní faktory 45 45 44 45 

Instituce 72 62 72 84 

Infrastruktura 50 48 39 36 

Makroekonomické 

prost�edí 
42 43 48 43 

Zdraví a primární 

vzd�lávání 
29 33 43 51 

Zdroj: WEF 2008 - 2012, vlastní zpracování 

Oblast základních faktor� je pro �R dlouhodob� problémem. Vývoj tohoto subindexu je 

zachycen v tabulce 4.4. Váha tohoto subindexu na celkovém výsledku je pouhých 20%. 

Výsledky srovnání v �ase ukazují zejména problém v institucích, kde hodnocení d�v�ry 

ve�ejnosti v politiky je hodnoceno 134. pozici z celkov� 142 hodnocených zemí. Špatné 

výsledky jsou také v oblasti odchýlení ve�ejných prost�edk� (124. pozice), b�emeno vládních 

ustanovení (120. pozice) nebo efektivnost právního rámce v oblasti �ešení spor� (113. pozice). 

�R pat�í v rámci makroekonomického prost�edí prvenství v hodnocení inflace, špatné 

výsledky jsou naopak p�i hodnocení vládního dluhu (89. pozici). Také oblast zdraví nese 

prvenství mezi všemi hodnocenými státy s minimálními dopady nemocí HIV a malárie na 

ekonomiku. Oblast základního vzd�lávání nese svou slabou stránku v rámci hodnocení % 

zapsaných k základnímu vzd�lání, zde zaujímá �R až 101. pozici. Tato oblast má být základní 

pro další rozvoj zemí a pro dlouhodobý a udržitelný r�st konkurenceschopnosti je zapot�ebí 

jejich spln�ní.  
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Tabulka 4.5: Vývoj po�adí u faktor� zvyšujících efektivitu v �ase 

Pilí�e 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Faktory zvyšující 

efektivitu 
28 24 28 29 

Vyšší vzd�lávání a 

odborná p�íprava 
25 24 24 30 

Efektivnost trhu 

se zbožím 
33 27 35 36 

Efektivnost na 

trhu práce 
28 20 33 42 

Vývoj finan�ního 

trhu 
47 42 48 53 

Technologická 

p�ipravenost 
33 30 32 31 

Velikost trhu 38 40 42 40 

Zdroj: WEF 2008 - 2012, vlastní zpracování 

Faktory zvyšující efektivitu v �ase tvo�í 50 % celkové hodnoty indexu u ekonomiky pohán�né 

inovacemi a produktivitou. �eská republika v této oblasti dosahuje výsledku odpovídající 29. 

pozici, což je k roku 2012 nejlépe hodnocený subindex �R. Vývoj jednotlivých pilí��

zachycuje tabulka 4.5. Nejhorších výsledk� je dosahováno v oblasti vývoje finan�ního trhu a 

velikosti trhu. Cenová dostupnost finan�ního trhu je hodnocena až 95. p�í�kou a velikost 

�eského trhu je až na 46. pozici.  

Tabulka 4.6: Vývoj subindexu inovace a sofistikované podnikání 

Pilí�e 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Inovace a 

sofistikované 

podnikání 

25 26 30 32 

Sofistikované 

podnikání 
29 25 34 36 

Inovace 25 25 27 33 

Zdroj: WEF 2008 - 2012, vlastní zpracování 
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Inovace a sofistikované podnikání tvo�í 30 % celkové hodnoty indexu. Tato oblast má tvo�it 

hnací sílu vysp�lých stát�, jelikož ty si mají dlouhodobou konkurenceschopnost zajistit 

r�stem produktivity. Ten je závislý na inovacích a nových technologiích. �eská republika své 

výsledky zde v �ase zhoršuje, viz. tabulka 4.6, a to nejen v mezinárodním srovnání mezi 

zem�mi, ale i samotnou hodnotu indexu. V mezinárodním srovnání za 4 roky ztratila �R 7 

p�í�ek mezi hodnocenými zem�mi. Oblast sofistikovaného podnikání má slabou stránku 

v �ízení mezinárodní distribuce (111. pozice) a oblast inovací zat�žují zejména vládní nákupy 

moderních technologií výrobk� (81. místo).  

Srovnání vývoje �R a pr�m�ru EU 

Sv�tové ekonomické fórum ve své ro�ence konkurenceschopnosti neudává hodnoty pro EU 

jako celek 27 zemí. Pro lepší srovnání vývoje �R s pr�m�rem EU byl vypo�ten aritmetický 

pr�m�r za jednotlivé subindexy. Tento aritmetický pr�m�r nezohled�uje r�zné výkonnosti a 

velikosti zemí a jeho výpo�et je zachycen v p�íloze �.1. Pr�m�rné po�adí zemí EU dle 

hodnocení WEF je až na 37 pozici, oproti hodnocení z roku 2008 to znamená pohoršení o 3 

p�í�ky. �eská republika si mezi lety 2008 a 2011 pohoršila o 5 pozic. Jak je patrné z tabulky 

4.7 , ke zhoršení došlo nejen v po�adí v rámci mezinárodního srovnání, ale došlo i ke zhoršení 

hodnoty vypo�teného indexu. Z této tabulky je také patrné, že pr�m�r EU se ve sledovaném 

období zhoršil jak v rámci celkového hodnocení, tak i v rámci každého subindexu. 

Konkurenceschopnost �R tedy klesá podobn� jako pr�m�rná konkurenceschopnost �lenských 

stát� EU. Mezi identifikované problematické faktory pro podnikání dle WEF pat�í zejména 

vysoká míra korupce, neefektivní státní byrokracie, da�ové zatížení a politická nestabilita. 
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Tabulka 4.7 : Srovnání vývoje subindex� �R a pr�m�ru EU 

Celkem Základní faktory 
Faktory zvyšující 

efektivitu 

Inovace a 

sofistikované 

podnikání 

2008 -

2009 

2011 - 

2012 

2008 - 

2009 

2011 - 

2012 

2008 - 

2009 

2011 - 

2012 

2008 - 

2009 

2011 - 

2012 

Index 

EU  
4,75 4,72 5,2 5,21 4,72 4,66 4,39 4,33 

Po�adí 

EU 
34 37 35 37 30 33 36 37 

Index 

�R 
4,62 4,52 4,85 4,9 4,67 4,63 4,37 4,09 

Po�adí 

�R 
33 38 45 45 28 29 25 32 

Zdroj: GCR 2009, 2012, vlastní zpracování 

4.4 Díl�í shrnutí 

Pozice �eské republiky se v mezinárodním srovnání vyvíjí jinak dle ukazatel� Lisabonské 

strategie a odlišn� dle výsledk� Global Competitiveness Report. Samotné cíle vyty�ené 

v Lisabonskou strategií zam�stnanost, r�st HDP a investice do v�dy a výzkumu jsou 

rozebrány podrobn� na za�átku kapitoly. Dlouhodobým problémem nejen �eské republiky 

jsou práv� investice do v�dy a výzkumu, které mají vytvá�et zázemí pro inovace. V rámci 

hodnocení Lisabonských kritérií v Lisabon Review se zlepšila nejen pozice, ale i výsledná  

hodnota indexu vypo�teného na základ� tvrdých i m�kkých dat. Dle t�chto hodnocení tedy 

�R dosahuje zlepšení. Novým dokumentem na podporu konkurenceschopnosti od 

Ministerstva pr�myslu a obchodu je strategie Zp�t na vrchol, která identifikuje hlavní vize, 

kterých by m�lo být dosaženo. Vychází z hodnocení WEF a jeho výsledk� v díl�ích pilí�ích 

konkurenceschopnosti. Tato instituce naopak hodnotí pozici �R jako klesající, nejen že se 

stále propadá v mezinárodním hodnocení, ale i ztrácí hodnotu indexu samotného. 
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5. Záv�r 

Cílem diplomové práce bylo mezinárodní hodnocení konkurenceschopnosti �eské republiky a 

její vývoj v �ase. Díl�ím cílem bylo tento vývoj porovnat s vývojem pr�m�ru Evropské unie. 

Evropská unie chce neustále zvyšovat svou konkurenceschopnost a ví, že aby tohoto dosáhla, 

závisí na jednotlivých �lenských státech. Vytvo�ila v roce 2000 desetiletou Lisabonskou 

strategii, která si kladla za cíl ud�lat z Evropské unie nejkonkurenceschopn�jší ekonomiku 

sv�ta v reakci na zaostáváním za USA a za Japonskem. Byly vytvo�eny cíle v hlavních 

oblastech, které m�ly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a potažmo i 

celé EU. Roku 2004 ale došlo k rozší�ení o 10 nových zemí, které byly slabší než dosavadní 

EU 15. Další událostí, která znemožnila pln�ní cíl�, byla hospodá�ská krize. Pro neúsp�ch co 

do pln�ní cíl� Lisabonské strategie, ale na druhou stranu dosažení pokroku ve snaze 

�lenských zemí o konkurenceschopn�jší ekonomiky a p�ijímání reforem, byla vytvo�ena nová 

Strategie Evropa 2020. Ta navázala na Lisabonskou strategii a pou�ila se z jejích nedostatk�. 

Byly stanoveny lépe kvantifikovatelné cíle pro snadn�jší vyhodnocování pokroku v jejím 

napl�ování.  

Po uzav�ení období pro Lisabonskou strategii je možné zhodnotit její pr�b�h a výsledky. Již 

pr�b�žn� hodnotilo Sv�tové ekonomické fórum pomocí vytvo�eného indexu, jak jednotlivé 

�lenské zem� (i kandidátské) dosahují pokroku.  

Hodnocení konkurenceschopnosti bylo provedeno v n�kolika rovinách. Nejd�íve podle 

základních ukazatel� Lisabonské strategie, které nazna�ily problém p�edevším v oblasti 

výdaj� do v�dy a výzkumu. Tyto výdaje jsou d�ležité zejména pro inovace a technologický 

pokrok. �eská republika má v oblasti inovací problém v rámci institucionálního zast�ešení, 

chybí zde jedna hlavní instituce, která bude �ídit tuto politiku a s ní spojené aktivity. Sou�asný 

stav je takový, že oblast inovací spadá do p�sobnosti n�kolika ministerstev (MPO, MŠMT), 

ale i výzkumných ústav�.  

Podrobn�jší hodnocení Lisabonské strategie v �eské republice poskytuje Lisbon Review, 

které vydávalo Sv�tové ekonomické fórum každé dva roky od p�ijetí strategie. V prvních 

dvou zprávách (2002, 2004) byla �eská republika hodnocena mezi kandidátskými zem�mi, 

kde pat�ila k lépe hodnoceným zemím. Pro hodnocení byl vytvo�en index složený z osmi 

oblastí, které hodnotily tvrdými i m�kkými daty oblasti obsažené v Lisabonské strategii. 

Výsledný index �R se v �ase zvyšoval, což vypovídalo o zlepšování stavu v díl�ích oblastech. 

Vylepšila se i pozice �R mezi �lenskými zem�mi EU a hodnota indexu �R se velmi p�iblížila 

hodnot� pr�m�ru EU. Dle tohoto hodnocení tedy konkurenceschopnost �R v �ase rostla. 
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Jiným p�ístupem k hodnocení konkurenceschopnosti �R byl uplatn�n ve Strategii 

mezinárodní konkurenceschopnosti �R na léta 2012 až 2020. Tato strategie vychází 

z hodnocení konkurenceschopnosti Sv�tovým ekonomickým fórem pomocí indexu globální 

konkurenceschopnosti, který se skládá z dvanácti díl�ích pilí��. Strategie používá jako 

výchozí dokumenty Rámec strategie konkurenceschopnosti vytvo�ený Národní ekonomickou 

radou vlády a Analýzu konkurenceschopnosti �R vytvo�enou taktéž Ministerstvem pr�myslu 

a obchodu. Dvanáct pilí�� strategie p�etvá�í do osmi oblastí, které jsou podrobn�ji 

charakterizovány, vytvo�eny vize, �eho se má dosáhnout a hlavní iniciativy, které k tomuto 

�eskou ekonomiku mají sm��ovat.  

Bylo provedeno i hodnocení vývoje podle skupin pilí�� Sv�tového ekonomického fóra a ty 

byly srovnány s vypo�teným pr�m�rem EU. Hodnocení WEF obsahuje m�kké informace 

zjišt�né dotazováním, které spolu se statistickými daty udávají hodnotu celkového indexu. 

Tento pr�m�r byl vypo�ten jako nevážený aritmetický pr�m�r �lenských zemí, protože údaje 

za celkovou EU nejsou k dispozici. Dle hodnocení WEF �eská republika ztrácí svou pozici a 

zhoršuje i své konkuren�ní faktory. Problém je shledáván v neefektivit� ve�ejných institucí, 

korupci a ned�v��e v politiku.  

Konkurenceschopnost �eské republiky v mezinárodním srovnání klesá i podle hodnocení 

Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu. Dle tohoto hodnocení za poslední uplynulé 

�ty�i roky (tedy od roku 2008 do 2011) �R ztrácí a propadá se, a�koli její posun dol�

v žeb�í�ku není tak rychlý, jako u hodnocení WEF. Je tedy z�ejmé, že pokud 

konkurenceschopnost je hodnocena dle kritérií Evropské unie, kde je za�len�n i udržitelný 

rozvoj a prvky typické pro evropský sociální model, �eská republika dosahuje v porovnání 

s pr�m�rem EU zlepšení. Pokud ovšem porovnáme výsledky institucí, které hodnotí 

konkurenceschopnost bez ohledu na evropské sociální hodnoty, zhoršuje se jak pozice �R, 

tak i pr�m�r EU. Hlavními zástupci takovýchto institucí jsou již zmi�ované Sv�tové 

ekonomické fórum a Mezinárodní institut pro rozvoj managementu.  

Ministerstvo pr�myslu a obchodu ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti dalo cíl pro 

�R být do roku 2020 mezi dvaceti nejvíce konkurenceschopnými ekonomikami sv�ta. Ze 

zjišt�ní provedených ve �tvrté kapitole ale lze konstatovat, že pokud bude vývoj pokra�ovat 

stávajícím trendem, nebude tento cíl spln�n. Data o vývoji konkurenceschopnosti �R 

v mezinárodním srovnání dokazují naopak její pokles v �ase. D�ležitý bude tedy další vývoj 

zejména v oblasti implementace reforem a klí�ových opat�ení navrhnutých ve Strategii 

mezinárodní konkurenceschopnosti.  
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1 

P�íloha �. 1: Výpo�et pr�m�ru EU z pilí�� WEF 

2008-2009 Zem� celkem Základní faktory

Faktory 

zvyšující 

efektivitu 

Inovace a 

sofistikované 

podnikání 

  po�adí index po�adí index po�adí index po�adí index 

Švédsko 4 5,53 6 6 9 5,35 6 5,53 

Finsko 6 5,5 1 6,18 13 5,21 5 5,53 

N�mecko 7 5,46 7 5,96 11 5,22 4 5,54 

Nizozemí 8 5,41 10 5,81 7 5,38 9 5,2 

Dánsko 3 5,58 4 6,14 3 5,49 7 5,37 

VB 12 5,3 24 5,46 4 5,45 17 4,93 

Belgie 19 5,14 18 5,6 21 5,02 15 5,02 

Francie 16 5,22 13 5,76 16 5,09 14 5,08 

Rakousko 14 5,23 9 5,81 20 5,03 12 5,16 

Lucembursko 25 4,85 12 5,78 27 4,69 24 4,51 

Irsko 22 4,99 32 5,24 19 5,05 20 4,72 

Estonsko 32 4,67 30 5,27 26 4,73 40 4,06 

Špan�lsko 29 4,72 27 5,34 25 4,75 29 4,25 

�R 33 4,62 45 4,85 28 4,67 25 4,37 

Polsko 53 4,28 70 4,39 41 4,39 61 3,7 

Itálie 49 4,35 58 4,53 42 4,38 31 4,19 

Litva 44 4,45 46 4,84 43 4,37 49 3,87 

Portugalsko 43 4,47 37 5,14 34 4,47 43 4,03 

Kypr 40 4,53 23 5,48 39 4,43 41 4,05 

Ma�arsko 62 4,22 64 4,43 48 4,31 55 3,75 

Malta 52 4,31 40 5,08 44 4,35 56 3,74 

Slovinsko 42 4,5 38 5,13 37 4,45 33 4,15 

Lotyšsko 54 4,26 55 4,63 47 4,31 84 3,39 

Slovenská rep. 46 4,4 52 4,66 32 4,52 53 3,8 

Bulharsko 76 4,03 82 4,2 65 4,05 92 3,3 

Rumunsko 68 4,1 87 4,15 54 4,18 75 3,53 

�ecko 67 4,11 51 4,66 57 4,16 68 3,65 

                  

celkem 926 128,23 941 140,52 812 127,5 968 118,42 

EU 27 34,30 4,75 34,85 5,20 30,07 4,72 35,85 4,39 



2 

2011-2012 Zem� celkem Základní faktory

Faktory 

zvyšující 

efektivitu 

Inovace a 

sofistikované 

podnikání 

  po�adí index po�adí index po�adí index po�adí index 

Švédsko 3 5,63 4 6,06 7 5,33 2 5,79 

Finsko 4 5,47 5 6,02 10 5,19 4 5,56 

N�mecko 6 5,41 11 5,83 13 5,18 5 5,53 

Nizozemí 7 5,41 7 5,88 8 5,29 9 5,3 

Dánsko 8 5,4 8 5,86 9 5,27 8 5,31 

VB 10 5,39 21 5,6 5 5,43 12 5,17 

Belgie 15 5,2 22 5,58 15 5,13 14 5,06 

Francie 18 5,14 23 5,57 17 5,09 17 4,93 

Rakousko 19 5,14 18 5,65 19 4,94 13 5,12 

Lucembursko 23 5,03 6 5,9 23 4,86 20 4,75 

Irsko 29 4,77 37 5,2 28 4,67 23 4,65 

Estonsko 33 4,62 27 5,41 36 4,52 37 3,98 

Špan�lsko 36 4,54 38 5,18 32 4,58 33 4,03 

�R 38 4,52 45 4,9 29 4,63 32 4,09 

Polsko 41 4,46 56 4,7 30 4,61 57 3,64 

Itálie 43 4,43 47 4,84 40 4,41 30 4,18 

Litva 44 4,41 49 4,82 48 4,31 50 3,78 

Portugalsko 45 4,4 44 5 39 4,42 38 3,98 

Kypr 47 4,36 32 5,26 46 4,32 48 3,83 

Ma�arsko 48 4,36 55 4,72 42 4,39 52 3,75 

Malta 51 4,33 40 5,12 47 4,32 49 3,83 

Slovinsko 57 4,3 39 5,12 51 4,23 45 3,87 

Lotyšsko 64 4,24 66 4,6 54 4,2 64 3,53 

Slovenská rep. 69 4,19 60 4,66 44 4,38 71 3,46 

Bulharsko 74 4,16 74 4,46 59 4,1 96 3,24 

Rumunsko 77 4,08 89 4,28 62 4,09 99 3,2 

�ecko 90 3,92 80 4,36 65 4,06 81 3,39 

                  

sou�et 999 127,31 1003 140,58 878 125,95 1009 116,95 

EU 27 37,00 4,72 37,15 5,21 32,52 4,66 37,37 4,33 

Zdroj: WEF, 2008, WEF, 2012, vlastní zpracování
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P�íloha �. 2: The World Competitiveness Scoreboard 2011 

Zdroj: IMD, 2012
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P�íloha �. 3: Po�adí zemí dle Lisbon Review 2010 

Zdroj: WEF, 2010 
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P�íloha �. 4: Zem� v jednotlivých fázích rozvoje dle WEF 

Zdroj: Schwab, 2012 
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P�íloha �. 5: Celkové po�adí zemí dle WEF 2012 

Zdroj: Schwab, 2012 
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