
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoreferát k doktorské disertační práci 

 

 

HODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ 

UNIE PROSTŘEDNICTVÍM METODY ANALÝZY OBALU DAT 

Studijní obor: Ekonomie 

 

 

 

 

Ing. Michaela Staníčková 

 

 

 

Ostrava, srpen 2014 



 

 



 
 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Staníčková 

 

Autoreferát k doktorské disertační práci 

 

HODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ 

UNIE PROSTŘEDNICTVÍM METODY ANALÝZY OBALU DAT 

 

 

 

Studijní program: Ekonomické teorie 

Studijní obor:  Ekonomie   

               

 

 

 

Ostrava, srpen 2014 

 



 

 
 

 

 

Autor doktorské dizertační práce:  Ing. Michaela Staníčková 

Katedra evropské integrace   

  Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava 

Havlíčkovo nábřeží 38a, 701 21 Ostrava 1 

 

 

 

Školitel doktorské dizertační práce: doc. RNDr. Šalounová Dana, Ph.D. 

Katedra matematických metod v ekonomice 

  Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava 

Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhajoba doktorské dizertační práce se koná před komisí pro obhajobu doktorské dizertační 

práce ve studijním oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Sokolská  

tř. 33, v místnosti E 308. 

S dizertační prací je možno se seznámit na Oddělení doktorského studia, Havlíčkovo nábřeží 

38a, místnost E 410. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 2 

2 Cíl a struktura práce ............................................................................................................ 3 

3 Osnova práce ....................................................................................................................... 5 

4 Obsah a metodický postup práce ........................................................................................ 7 

5 Aplikované metody práce ................................................................................................... 9 

6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce .................................................................... 12 

7 Seznam literatury .............................................................................................................. 27 

8 Publikace a vědecko-výzkumná činnost autora ................................................................ 33 

9 Summary ........................................................................................................................... 39 

 

 

 



 

2 
 

1 Úvod 

Proces rozšiřování Evropské unie (European Union, EU) vytváří pro původní i nové 

členské státy nové podmínky a možnosti jejich rozvoje v rámci evropské a světové 

ekonomiky. Na jedné straně se musí členské státy EU vyrovnávat s náročným 

konkurenčním prostředím jednotného vnitřního trhu, na straně druhé získávají větší 

možnosti v otevřené globální ekonomice. Hlavní podmínkou úspěšné existence v tomto 

prostředí se stává konkurenceschopnost – schopnost obstát v mezinárodním prostředí  

a zajistit růst blahobytu a životní úrovně obyvatel. Konkurenceschopnost tak stojí  

v popředí zájmu všech států a integračních seskupení a zdaleka přesahuje rozměr 

evropského integračního procesu. 

Problematika konkurenceschopnosti je v současnosti předmětem zájmu mnoha 

ekonomických analýz. Ačkoli neexistuje jednotné vymezení a chápání tohoto pojmu, 

zůstává konkurenceschopnost jedním ze základních měřítek hodnocení výkonnosti 

ekonomik a současně je také chápána jako odraz úspěšnosti území v širším srovnání. Růst 

konkurenceschopnosti území tak patří k hlavním prioritám hospodářských politik 

jednotlivých zemí. Konkurenceschopnost v prostředí EU patří mezi dlouhodobě 

diskutovaná témata, a to zejména s ohledem na pomalou růstovou dynamiku v posledních 

třech dekádách a měnící se postavení evropského regionu v rámci globální ekonomiky. 

Důležitost akcelerace a udržitelnosti konkurenceschopnosti ještě zdůraznila nedávná 

výrazná hospodářská recese, která v uplynulých letech způsobila ekonomický pokles  

a upozornila na strukturální problémy EU. Ačkoli EU patří k hlavním aktérům 

mezinárodních ekonomických vztahů a k nejrozvinutějším částem světa s vysokou životní 

úrovní, existují mezi členskými státy Unie a jejich regiony značné hospodářské, sociální  

a územní disparity. V EU jsou tedy otázky konkurenceschopnosti nutně spojovány  

s problematikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která je odrazem existujících 

hospodářských, sociálních a územních disparit mezi členskými státy EU a jejich regiony, 

jež mají negativní dopad na vyvážený rozvoj celé Unie a oslabují tak její 

konkurenceschopnost v globálním kontextu. 

Cíl konkurenceschopnosti, jímž je dohnat a předehnat, může zmírňování rozdílů mezi 

státy nahrávat. Právě globalizace a globalizační procesy se tak stávají jedny z hlavních 

faktorů, které mají na konkurenceschopnost zásadní vliv. Pod vlivem globalizace se utváří 

nová struktura konkurenčních vztahů, zásadně se zvyšuje náročnost adaptačních procesů 

jak z hlediska inovačního obsahu, kvality a nákladů, ale také z hlediska času, předstihu, 

resp. zaostávání v jejich realizaci. Pro velké, střední, ale i některé malé ekonomiky 

vyspělých zemí se stalo důsledné využívání globalizačních postupů nezastupitelnou 

podmínkou udržování jejich konkurenční výhody. Jestliže je globalizace chápána jako 

soubor ekonomických aktivit překonávající hranice států s cílem dosáhnout efektivity 

cestou optimální alokace zdrojů v mezinárodním měřítku, pak je růst a využívání rozdílů 

v konkurenceschopnosti nástrojem k dosažení těchto cílů. Zvyšování 

konkurenceschopnosti postavené na těchto základech je tak vysoce komplexním 

procesem, který nespočívá jen v omezeném počtu klíčových faktorů. Naopak, 

konkurenceschopnost států a jejich regionů je multifaktorově podmíněna, přičemž roli 

nehraje jen přítomnost jednotlivých faktorů, ale jejich výsledná kombinace vytvářející 

příznivé lokální prostředí. 
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2 Cíl a struktura práce 

Cíl práce 

Hlavním cílem doktorské dizertační práce je vyhodnocení produktivity a efektivity jako 

faktorů konkurenceschopnosti v členských státech EU v referenčním období 2000-2012 

prostřednictvím metody analýzy obalu dat. 

Za účelem splnění hlavního cíle je nutné naplnit následující dílčí cíle: 

a) Popsat teoretická východiska konceptů konkurenceschopnosti a výkonnosti,  

a přístupy k jejich měření. 

Pro naplnění prvního dílčího cíle je nutné provést literární rešerši z oblasti teoretické 

roviny konkurenceschopnosti a zaměřit se na pohled vybraných ekonomických teorií 

na danou problematiku, a rovněž na přístupy k měření a hodnocení těchto konceptů. 

Problematika výkonnosti je v doktorské dizertační práci úzce navázána na odvození 

úrovně konkurenceschopnosti členských států EU, proto je dále nutné provést 

literární rešerši z problematiky výkonnosti. Na základě rozpracování problematiky 

konkurenceschopnosti a výkonnosti je možné charakterizovat souvislosti a spojení 

mezi těmito koncepty. 

b) Identifikovat vhodné výzkumné metody a postupy pro hodnocení 

konkurenceschopnosti a měření produktivity a efektivity členských států EU  

v referenčním období 2000-2012. 

Pro naplnění druhého dílčího cíle je nutné provést literární rešerši soudobých přístupů 

empirických analýz zabývajících se hodnocením konkurenceschopnosti  

v podmínkách EU, provést literární rešerši z oblasti výzkumných metod používaných 

pro měření konkurenceschopnosti, produktivity a efektivity, a popsat zvolené 

výzkumné metody, jež jsou použity v aplikační části doktorské dizertační práce.  

c) Vyhodnotit úroveň národní produktivity a efektivity jako předpokladu 

konkurenceschopnosti členských států EU za použití kvantitativních metod.  

Vyhodnocení úrovně národní konkurenceschopnosti je provedeno ve třech teoreticko-

metodologických propojených částech. V první části práce je aplikována faktorová 

analýza pro vyhodnocení faktorů výkonnostní dynamiky území z vybraných 

ukazatelů konkurenceschopnosti, používaných pro hodnocení národní 

konkurenceschopnosti v rámci konceptu Country Competitiveness Index (CCI). Ve 

druhé části práce je určena míra produktivity za použití specializovaného modelu 

vícekriteriální metody analýzy obalu dat, tj. konstrukcí Malmquistova indexu 

produktivity a jeho rozkladem na faktory ovlivňující efektivitu států. Ve třetí části 

práce je možné na základě výsledků analýzy efektivity prostřednictvím shlukové 

analýzy roztřídit hodnocené země z vnějšího pohledu do heterogenních skupin  

a z pohledu vnitřního do homogenních skupin, jež se vyznačují podobnými 

charakteristikami a problémy, které mají vliv na konkurenceschopnost těchto států. 

  

Hypotéza práce 

Na základě dosavadních znalostí a získaných poznatků je stanovena následující hlavní 

hypotéza doktorské dizertační práce:  

H: Území s vyšší mírou produktivity má lepší předpoklady pro dosahování 

konkurenceschopnosti, tzn., že disponuje určitou konkurenční výhodou oproti 

ostatním územím, resp. je schopno lépe a efektivněji tyto své výhody využít.  
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Tuto hypotézu lze dále rozšířit ve vztahu k měření produktivity, kdy lze předpokládat, 

že pokud dané území vykazuje vyšší úroveň produktivity, je tento nárůst odrazem 

efektivnějšího a účelnějšího využívání konkurenčních výhod, jež může vést k posílení 

jeho konkurenceschopnosti. Tato hypotéza je postavena na předpokladu, že nové členské 

státy EU jsou hlavním příjemcem integračního procesu a nejvíce tak čerpají výhod  

z členství v tomto integračním uskupení, přičemž hlavní ekonomickou motivací pro 

členství v EU bylo právě pro tyto státy od počátku přiblížení se k životní úrovni 

původních členských států EU. Z důvodu zapojení se do evropského integračního procesu 

a čerpání souvisejících výhod, vykazují nové členské státy EU v mnoha ohledech 

srovnatelnou míru produktivity jako původní vyspělé členské státy EU, a dochází tak  

k přibližování úrovní konkurenceschopnosti mezi těmito dvěma skupinami států, tj. ke 

konvergenci ekonomické úrovně nových zemí EU vůči ekonomické úrovni původních 

zemí EU. 

 

Struktura práce 

S ohledem na cíl doktorské dizertační práce je práce rozdělena do tří obsahových 

kapitol, z čehož dvě jsou teoretické a jedna aplikační. Tyto kapitoly jsou dále doplněny o 

první kapitolu – úvod a pátou kapitolu – závěr. Ve druhé části doktorské dizertační práce je 

věnována pozornost teoretickým aspektům a otázkám fenoménu konkurenceschopnosti z 

hlediska ekonomických teorií. Následně jsou přiblíženy základní trendy v hodnocení 

konkurenceschopnosti. Návazně na problematiku konkurenceschopnosti jsou 

specifikována východiska konceptu výkonnosti, a rovněž přístupy k jejímu hodnocení, a 

následně je charakterizováno propojení obou konceptů. 

Třetí část doktorské dizertační práce je zaměřena na analýzu konceptu Country 

Competitiveness Index, jež je použit jako výchozí přístup pro hodnocení 

konkurenceschopnosti členských států EU. Na základě tohoto přístupu je proveden výběr 

vhodných ukazatelů a konstrukce datové základny pro měření a hodnocení produktivity 

jako faktoru konkurenceschopnosti. Tato část práce je dále zaměřena na analýzu metod, 

jež jsou vhodné pro měření faktorů konkurenceschopnosti a následnou analýzu 

produktivity hodnocených území. Pro určení faktorů konkurenceschopnosti je použita 

vícerozměrná statistická metoda faktorové analýzy. Pro účely hodnocení dosahované 

míry produktivity a změny efektivity je použita metoda analýzy obalu dat. Vícerozměrná 

statistická metoda shlukové analýzy je použita k roztřídění hodnocených zemí dle úrovně 

produktivity. 

Předmětem čtvrté části doktorské dizertační práce je komplexní měření míry 

produktivity a změn efektivity v členských státech EU za referenční období 2000-2012, 

na základě čehož je následně možné vyhodnotit charakteristiky konkurenceschopnosti 

těchto zemí. V rámci této kapitoly jsou prostřednictvím faktorové analýzy stanoveny 

faktory vstupů a výstupů konkurenceschopnosti a je určena úroveň vlivu těchto faktorů 

na výkonnostní dynamiku území. Následně je za pomoci metody analýzy obalu dat 

proveden výpočet míry produktivity a změn efektivity pro všechny hodnocené země. Dle 

dosahované úrovně produktivity je možné roztřídit hodnocené země do skupin 

prostřednictvím shlukové analýzy a určit stupeň jejich konkurenční výhody dle 

odpovídajících faktorů konkurenceschopnosti. Na základě teoretických i empirických 

poznatků v oblasti konkurenceschopnosti prezentovaných v první, druhé a třetí části 

doktorské dizertační práce jsou v této kapitole také představena doporučení pro tvůrce 

hospodářské politiky, která by měla vést ke stimulaci a zlepšení konkurenceschopnosti 

v klíčových faktorech, které společně vytvářejí příznivé lokální prostředí.  
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4 Obsah a metodický postup práce 

V doktorské dizertační práci jsou využity univerzální metody zkoumání. Pro zkoumání 

problematiky konkurenceschopnosti v kontextu výkonnosti, resp. přesněji efektivity jsou  

v práci využity metody logické, které jsou založeny na párových metodách:  

a) analýza – syntéza, b) abstrakce – konkretizace, c) indukce – dedukce. 

V teoretických částech práce zaměřených na problematiku konkurenceschopnosti  

a výkonnosti, je využita zejména metoda dedukce, umožňující postupovat od obecných 

informací ke konkrétním. Metoda vychází ze získaných známých, ověřených a platných 

informací a znalostí, a aplikuje je na zkoumanou problematiku doktorské dizertační 

práce. 

Deskriptivní část doktorské dizertační práce (DDP), věnována především popisu 

metod zvolených k řešení tématu práce, je zpracována zejména prostřednictvím metody 

deskripce, analýzy a následné syntézy dostupných informací, a jejich následném využití 

pro potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy doktorské dizertační práce. 

Z hlediska logických metod vychází empirická část, s ohledem na stanovenou 

hypotézu, především z metody induktivní, tzn., že po zjištění všech dostupných dat 

v rámci ukazatelů konkurenceschopnosti, jejich použití v rámci zvolených metod pro 

měření produktivity, a komparativní analýze dosažených výsledků, bude vyvozen závěr  

o úrovni produktivity dosahované jednotlivými státy, jež, je základním předpokladem 

konkurenceschopnosti. Prostřednictvím metody dedukce jsou, na základě stanovené 

hypotézy a výsledků empirické analýzy, vyvozeny závěry o úrovni produktivity 

hodnocených zemí jako základním předpokladu konkurenceschopnosti. 

Při kontrole dosažených výsledků a plnění stanovených cílů je v práci využita metoda 

zpětné vazby. Pomocí metody zpětné vazby lze nalézt odchýlení od předem stanoveného 

postupu, nedodržení naplánovaných metod či odklon od zkoumaného problému. Tyto 

nesrovnalosti mohou být natolik důležité, že bez zpětné vazby nelze prakticky dosáhnout 

stanovených cílů. 

Z empirických metod je, v analytické části práce, použita metoda nepřímého 

pozorování prostřednictvím ukazatelů konkurenceschopnosti dle přístupu CCI na úrovni 

národní. Datová základna je tvořena ukazateli získanými prostřednictvím databáze 

Evropského statistického úřadu (European Statistical Office, Eurostat), World Bank 

(WB), Euro Barometer (EB), Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) a European Cluster Observatory (ECO).  

Kromě těchto metod jsou v práci aplikovány metody specifické, především metody 

exaktní, metoda komparace a metoda historická. Při aplikaci metody mezinárodní 

komparace na problematiku zkoumanou v rámci DDP, jsou dodržována následující 

základní pravidla: 

a) definování objektu komparace a výběr územní úrovně 

 úroveň NUTS 0/1: členské státy EU; 

b) stanovení cíle komparace 

 vyhodnocení produktivity jako faktoru konkurenceschopnosti dosahované 

jednotlivými členskými státy EU v referenčním období 2000-2012 

prostřednictvím metody DEA; 
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c) určení kritérií pro vlastní analýzu zvolených objektů 

 ekonomické, sociální, územní, institucionální, výkonnostní aj. charakteristiky, 

dle konceptu CCI, tvořící konkurenční potenciál členských států EU; 

d) výběr vhodných ukazatelů pro analýzu 

 databáze 94 ukazatelů v rámci konceptu CCI pro úroveň národní 

konkurenceschopnosti;  

 zdrojové databáze ukazatelů na úrovni národní: databáze Evropského 

statistického úřadu, World Bank, Euro Barometer, Organization for Economic 

Cooperation and Development a European Cluster Observatory;  

e) vymezení časové osy komparace a periodicity dat 

 2000-2012, tj. období růstové dynamiky 2000-2008 a období ekonomického 

poklesu 2009-2012 (dle dostupnosti národních dat); 

 periodicita dat: roční. 

Obecnou úlohou historické metody je interpretace historických událostí a pochopení 

jejich významu. Hlavním smyslem aplikace historické metody na řešenou problematiku 

doktorské dizertační práce je rekonstrukce vývoje vykazovaného v oblasti 

konkurenceschopnosti v členských státech EU. 

Z metod kvantitativních je, pro stanovení faktorů konkurenceschopnosti, použita 

vícerozměrná statistická metoda faktorové analýzy. Pro zkoumání úrovně produktivity 

hodnocených zemí je použita vícekriteriální metoda analýzy obalu dat, prostřednictvím 

níž je možné určit míru vnitřní a vnější efektivity hodnocených zemí. Dále je použita 

vícerozměrná statistická metoda shlukové analýzy, prostřednictvím které je možné 

roztřídit hodnocené země do skupin na základě výsledků dosahované míry produktivity 

v rámci metody DEA. 
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5 Aplikované metody práce 

Vícerozměrné statistické metody  

Předmětem zájmu doktorské dizertační práce jsou dvě z vícerozměrných statistických 

metod – faktorová analýza (Factor Analysis, FA) a shluková analýza (Cluster Analysis, 

CA). Obě metody lze označit jako metody redukční povahy sloužící k usnadnění analýzy 

asociací (tj. vztahů závislosti, souvislosti nebo podobnosti). 

Praktické využití faktorové analýzy v DDP 

Z důvodu velkého počtu ukazatelů vstupujících jako základní proměnné do konceptu 

CCI a jejich vzájemné korelaci, je pro redukci počtu základních proměnných empirické 

analýzy využita metoda FA, která umožňuje posoudit vnitřní souvislosti a vztahy mezi 

vybranými ukazateli a dále dovoluje snížit jejich původní vysoký počet na menší počet 

proměnných, ovšem při dodržení požadavku na co nejmenší ztrátu informací obsažených 

v původních proměnných. V rámci zajištění srovnatelnosti mezi hodnocenými zeměmi 

musí být všechny tyto proměnné standardizovány a případně vyloučeny z důvodu 

nenaplnění předpokladů aplikace FA. Nejčastějším způsobem standardizace je 

transformace proměnných do Z-skóre (5.1): 

 
ij j

ij

j

x x
y ,

s


  (5.1) 

kde yij je standardizovaná proměnná pro i-tou zemi a j-tý ukazatel; xij je výchozí hodnota 

j-tého ukazatele i-tého státu; xj je aritmetický průměr j-tého ukazatele; sj představuje 

směrodatnou odchylku j-tého ukazatele. Tyto standardizované hodnoty ukazatelů mají 

nyní střední hodnotu rovnou 0 a rozptyl roven 1. 

Jedním z nejvýznamnějších požadavků je vzájemná nezávislost, tj. ortogonalita 

ukazatelů. Při využití FA se vychází z předpokladu, že závislosti mezi sledovanými 

proměnnými jsou důsledkem působení určitého menšího počtu veličin, které jsou 

označovány právě jako společné faktory. FA musí být správně definována z hlediska 

postupu a průběhu. Z tohoto důvodu je v této práci využita metodika vytvořená v rámci 

výzkumného záměru Ministerstva pro místní rozvoj ČR, WD – Výzkum pro řešení 

regionálních disparit, jehož výstupem v rámci konkrétního výzkumného záměru (WD-30-

07-01) je publikace Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí autorů 

Rydvaldová, Žižka (2008). V souladu s touto navrženou a schválenou metodikou jsou 

určeny společné faktory, u nichž je stanovena faktorová zátěž, představující míru 

závislosti mezi původním ukazatelem a jeho faktorem. Dále je provedena rotace (otáčení) 

faktorů, resp. faktorových os, a odhad faktorového skóre, vyjadřujícího míru působení 

konkrétních faktorů v jednotlivých zemích. Pro rotaci je využita metoda Varimax, která 

patří k ortogonálním rotacím (souřadné osy faktorů se otočí o 90°), minimalizuje počet 

proměnných, jež mají vysoké zátěže s každým společným faktorem. Pro odhad 

faktorového skóre je využita analýza hlavních komponent, jež se používá k redukci dat na 

menší množství komponent vysvětlujících co největší část celkové variability původních 

proměnných. Na základě těchto výpočtů je provedena interpretace extrahovaných faktorů 

a jejich územní diferenciace napříč hodnocenými zeměmi. Hodnoty faktorových skóre 

hodnocených zemí v rámci jednotlivých let referenčního období jsou použity jako vstupní 

proměnné pro měření produktivity metodou analýzy obalu dat. 
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Praktické využití shlukové analýzy v DDP 

V návaznosti na FA a metodu analýzy obalu dat je v doktorské dizertační práci, pro 

účely segmentace členských států EU dle vývoje jejich produktivity, využita metoda CA. 

Při uplatnění CA v oblasti hodnocení konkurenceschopnosti se vychází z předpokladu, že 

hodnocené země, které se nacházejí uvnitř jednotlivých shluků, si jsou co nejvíce 

podobné, naproti tomu země patřící do různých shluků se co nejvíce odlišují. Výsledek 

CA je závislý na zvoleném počtu ukazatelů konkurenceschopnosti, na výsledcích 

hodnocení produktivity metodou analýzy obalu dat a tomu odpovídajícím modelu, na 

zvoleném vyjádření podobnosti a na použitém způsobu shlukování. Hodnota koeficientu 

efektivity získaného zvoleným modelem metody analýzy obalu dat je použita pro 

stanovení hranice dynamiky rozvoje pro jednotlivé země v rámci uspořádání do různých 

shluků. V rámci CA je uplatňován hierarchický postup shlukování, který je založen na 

postupném spojování objektů a jejich shluků do dalších větších shluků. Výchozím bodem 

při shlukování je určení způsobu vyjádření podobnosti (vzdálenosti) jednotlivých zemí. 

Za míru vzdálenosti je zvolena euklidovská vzdálenost představující obvyklý typ 

vzdálenosti. Nejčastěji užívanou mírou vzdáleností ve CA je právě euklidovská 

vzdálenost založená na Pythagorově větě, nebo čtverec euklidovské vzdálenosti (Squared 

Euclidean Distance, DES) využívaný při Wardově metodě shlukování, který lze vyjádřit 

následovně (5.2) (Řezanková, 2009):  

  
m

2

ES i j il jl

l 1

D x , x (x x ) ,


   (5.2) 

kde xil  je hodnota l- tého pozorování na i- tém prvku, xjl je hodnota l- tého pozorování na 

j- tém prvku, přičemž platí, že čím větší je hodnota vzdálenosti, tím je míra podobnosti 

mezi objekty menší. 

Závěrečným krokem CA je volba vhodné metody shlukování. Dle optimalizačního 

hlediska je využita metoda Wardova. Dle stupně efektivity na základě extrahovaných 

faktorů národní konkurenceschopnosti je možné CA klasifikovat hodnocené země 

v rámci územní diferenciace do skupin vzájemně podobných ekonomik.   

 

Vícekriteriální metoda analýzy obalu dat a její praktické využití v DDP 

Za účelem zkoumání produktivity členských států EU je v této práci využita metoda 

analýzy obalu dat (Data Envelopment Analysis, DEA), jež se řadí do souboru metod 

vícekriteriálního hodnocení a využívá se jako specializovaný modelový nástroj pro 

hodnocení efektivity či produktivity skupiny porovnatelných produkčních jednotek – 

v rámci práce jsou těmito jednotkami jednotlivé země. 

Pro hodnocení vývoje produktivity a efektivity zemí je v této práci využit pokročilý 

model metody DEA, tzv. Malmquistův index produktivity (Malmquist Productivity Index, 

MPI). Důvodem výběru a následné aplikace tohoto přístupu na zkoumaný problém je 

jeho výhoda v možnosti zakomponování velkého množství průřezových charakteristik 

z dostupných zdrojů časových řad a jejich vhodnost pro hodnocení národní 

konkurenceschopnosti. MPI lze rozdělit na dvě složky – a) změnu technologické, b) 

změnu technické efektivity, tj. a) změnu hranice produkčních/efektivních možností, jež je 

vyvolána technologií a charakterizuje vnější podmínky; b) změnu efektivity jednotky 

vůči zbývajícím jednotkám v hodnoceném souboru, která je dána „odfiltrováním“ vlivu 

vnějších podmínek a měla by odrážet pouze změnu vlastní efektivity, jako kdyby vnější 

podmínky zůstaly stejné.   
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Výstupově orientovaný (Output Oriented, OO) MPIq s konstantními výnosy z rozsahu, 

který měří změnu produktivity produkční jednotky Uq mezi dvěma obdobími, tj. roky  

t a t+1, je formulován následně (5.3):  

  , , ,   ,   t 1 t 1 t t

q q qMPI x y x y E P                      (5.3) 

kde Eq je změna relativní efektivity jednotky q vzhledem k ostatním jednotkám  

(tj. vzhledem k odvětvové hranici produkčních možností) mezi obdobími t a t+1. Pq 

popisuje změnu hranice produkčních/efektivních možností v důsledku vývoje technologií 

mezi obdobími t a t+1. Složky Eq a Pq jsou definovány následně (5.4), (5.5) (Cooper, 

Seiford, Tone, 2006): 

 

 
 

,
,

,

  



t 1 t 1 t 1

q q q

q t t t

q q q

x y
E

x y



   (5.4) 
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q q q q q q
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P

x y x y

 

  .       (5.5) 

Úpravou (5.4) a (5.5) je dosaženo MPI ve tvaru (5.6), který umožňuje měřit změnu 

technické efektivity a pohyb hranice produkčních/efektivních možností pro konkrétní 

hodnocenou jednotku mezi dvěma obdobími t a t+1: 

 

 
 

 
 

 
 

, , ,
 

, , ,

1
2t 1 t 1 t 1 t t 1 t 1 t t t

q q q q q q q q q

q q qt t t t 1 t 1 t 1 t 1 t t

q q q q q q q q q

x y x y x y
MPI ECH FS

x y x y x y

  

  

    

   

 
    
  

,  (5.6) 

kde první člen na pravé straně rovnice měří velikost změny technické efektivity mezi 

časovými obdobími t a t+1. Je zřejmé, že formulace 
 
 

,

,

  t 1 t 1 t 1

q q q

t t t

q q q

x y

x y




naznačuje 

skutečnost, že technická efektivita má rostoucí (>1), neměnnou (=1) nebo klesající (<1) 

tendenci. Druhý činitel 
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, ,
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t 1 t 1 t 1 t 1 t t
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měří posun v hranici 

produkčních/efektivních možností mezi časovými obdobími t a t+1, a jeho interpretace je 

stejná jako v případě technické efektivity. 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Analýza a hodnocení národní konkurenceschopnosti členských států Evropské unie 

Z celosvětového hlediska patří členské státy EU mezi jedny z nejvyspělejších 

ekonomik, u nichž existuje relativně stabilní politicko-ekonomické prostředí, vysoká 

životní úroveň a příznivé prostředí pro podnikání. Navzdory hospodářské krizi se řada 

evropských ekonomik nachází mezi nejkonkurenceschopnějšími světovými 

ekonomikami, avšak i mezi těmito zeměmi existují markantní rozdíly a specifika vlastní 

jednotlivým zemím, jež mají dopad na konkurenceschopnost EU v mezinárodním 

prostředí. Hodnocení konkurenceschopnosti členských států EU je založeno na měření 

národní produktivity a změn technické a technologické efektivity, jež vychází  

z předpokladu, že produktivita jako taková je jedním z nejvýznamnějších aspektů 

konkurenceschopnosti (blíže viz kapitola 2.1.3). V rámci práce jsou zkoumány především 

faktory, jež přispívají k růstu produktivity, a tím ke zvyšování životního standardu 

obyvatel daného území, což má samozřejmě vliv i na jeho celkovou 

konkurenceschopnost. V rámci této práce byla pro zkoumání národní produktivity jako 

faktoru konkurenceschopnosti použita metoda faktorové analýzy, metoda analýzy obalu 

dat a metoda shlukové analýzy, díky čemuž byly určeny extrahované faktory 

konkurenceschopnosti, jež sloužily jako vstupní proměnné pro hodnocení národní 

produktivity, na základě jejichž výsledků byly členské státy EU rozčleněny do skupin 

odpovídajících dosahované úrovni produktivity, jež je považována jako jeden ze 

základních předpokladů konkurenceschopnosti. Metodou FA byly pro jednotlivé členské 

státy EU stanoveny hodnoty skóre šesti faktorů vstupů a tří faktorů výstupů, zachycujících 

nejvýznamnější podíl celkové variability původního souboru ukazatelů vstupů a výstupů. 

Všechny země se tedy nyní vyznačují jedinečnou kombinací hodnot těchto nových ukazatelů 

(blíže viz kapitola 4.1). Právě na základě vzájemné podobnosti těchto kombinací a na základě 

měřené úrovně národní produktivity metodou DEA, resp. OO MPI CRS uvedené v kapitole 

4.2, jsou v kapitole 4.3 země seskupeny do několika, co možná nejvíce homogenních, avšak 

navzájem se vylučujících kategorií, které utvoří požadovanou typologii členských států EU 

vypovídající o míře jejich produktivity na základě faktorů konkurenceschopnosti. 

Na základě tohoto přístupu je možné charakterizovat členské státy EU z hlediska jejich 

vybavenosti a předpokladů pro dosahování odpovídajících výsledků, jež v daném 

referenčním období prezentují konkurenceschopné či méně konkurenceschopné 

ekonomiky. Nejkonkurenceschopnějšími zeměmi v rámci EU jsou skandinávské či lépe 

severské ekonomiky (Dánsko, Finsko, Švédsko), které se vyznačují stabilním 

makroekonomickým prostředím, vyrovnanými nebo přebytkovými rozpočty a zároveň 

relativně vysokou mírou zdanění a nadprůměrnými veřejnými výdaji. Pracovní trh těchto 

zemí je rovněž vnímán jako velmi flexibilní, což se odráží jak ve vysoké míře celkové 

zaměstnanosti, tak i v relativně malém rozdílu v zaměstnanosti mezi muži a ženami. Pro 

tyto země je charakteristická vysoká úroveň vzdělání jejich obyvatelstva na všech 

úrovních. Skandinávské země se vyznačují také velmi kvalitním zdravotnictvím  

a celkovým nastavením zdravotního systému a péče, dále sofistikovanými podniky, 

vysokými výdaji na výzkum a vývoj s čímž souvisí i kvalitní vědecko-výzkumné 

instituce, což má následně dopad na schopnost pracovní síly v sofistikovaných oborech 

vytvářet i realizovat inovace, a přenášet je do praxe. I tyto země se vyznačují určitými 

negativy, a nemohou tak představovat jednoznačný ideální vzor pro ostatní členské státy 

EU, např. ve Švédsku se potýkají s vysokou úrovní nezaměstnanosti mezi mladými, což 

je však velký problém i ve středomořských ekonomikách. Oproti tomu Finsko, jak je 

zřejmé z výsledků OO MPI CRS, se potýká s poklesem dynamiky růstu produktivity. 
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Další skupinou zemí, jež se vyznačují solidní úrovní konkurenceschopnosti, jsou 

původní členské státy, resp. země západní Evropy (zejména země Beneluxu, Francie, 

Německo a Rakousko), jež v řadě dílčích kritérií analýzy zaznamenávají velice dobré 

výsledky. Konkurenceschopnost těchto zemí podporuje zejména stabilní 

makroekonomické prostředí, dostupnost nejnovějších technologií související s vysokou 

inovační kapacitou a dobře dostupnými výzkumnými a vzdělávacími služby. 

Nadprůměrné veřejné výdaje a relativně vysoká daňová kvóta v těchto zemích jsou 

naopak spíše faktory, jež jejich konkurenceschopnost podlamují. Velmi podobnými 

výsledky a charakteristikami jako země západní Evropy se vyznačují anglosaské země, 

tedy Velká Británie a Irsko. Tyto země se vyznačují velmi dobrými výsledky v oblasti 

trhu práce, zejména se zaměstnaností obyvatelstva a strukturou zaměstnanosti 

v sofistikovaných oborech. Konkurenceschopnost těchto zemí podporují i kvalitní 

vědeckovýzkumné instituce. Silnou stránkou Velké Británie je vysoce 

konkurenceschopný trh zboží a služeb, flexibilní pracovní trh a kvalifikovaná pracovní 

síla. Existuje zde nízká daňová kvóta, rostoucím problémem je však především  

v Irsku bankovní sektor a strukturální deficity. 

V rámci skupiny starých členských států EU jsou nejméně konkurenceschopnými 

zeměmi především jihoevropské či středomořské země, tj. Řecko, Itálie, Španělsko  

a Portugalsko, které se potýkají s nedostatečnou produktivitou, méně kvalitním 

vzdělávacím systémem a zároveň vysokými mzdami. Dopad na konkurenceschopnost 

těchto zemí měla také ekonomická krize, která se zde odrazila hlavně ve formě vysoké 

míry nezaměstnanosti zejména mezi mladými lidmi, přetrvává zde i velký rozdíl mezi 

zaměstnaností žen a mužů. Negativním jevem jsou i problémy s vládními deficity  

a rostoucím veřejným zadlužením. 

Druhou skupinou hodnocených zemí jsou nové členské státy EU, jež jsou obecně 

považované za relativně nejméně konkurenceschopné ekonomiky EU. Jedná se o země, 

jež si prošly transformací, avšak v posledním desetiletí dosahovaly dynamického růstu, 

což však bylo následně potlačeno dopady ekonomické krize. Trh práce těchto zemí je 

spíše rigidní a málo mobilní, podnikatelské prostředí je méně sofistikované než v případě 

původních členských států a víceméně zde nefungují v podnikatelské oblasti partnerství 

či propojení veřejného a soukromého sektoru. Země spadající do této skupiny se musí  

i nadále intenzivně soustředit na vylepšení základních faktorů konkurenceschopnosti jako 

jsou zejména infrastruktura ve všech jejích dimenzích a kvalita institucionálního 

prostředí. Konkurenceschopnost těchto zemí je také brzděna velkou mírou korupce  

a byrokracie, pomalou liberalizací, nedostatečnou transparentností veřejných politik  

a zaostávající mírou inovací a investic do výzkumu a vývoje, s čímž souvisí i kvalita, 

resp. dostatek sofistikovaných lidských zdrojů. 

Nejvíce konkurenceschopné země EU nabízejí výborné podmínky pro podnikání, 

dlouhodobě se orientují na podporu výzkumu a vývoje. Značné finanční prostředky jak  

z veřejných rozpočtů, tak i firemních rozpočtů, jsou orientovány na podporu nových 

myšlenek a kreativního přístupu k hospodářským aktivitám. Tuzemské společnosti vědí, 

že budoucnost patří připraveným společnostem, které dokáží svým zákazníkům 

nabídnout něco navíc, tj. přidanou hodnotu, tzn. schopnost být kreativními  firmami. 

Ziskovost velkých i malých společností závisí především na nových nápadech  

a myšlenkách. Podpora školství a vzdělanosti obyvatel je pro budoucnost zemí velmi 

důležitá. Právě inovativní zaměstnanci rozhodují o úspěchu firem. Hnací silou jsou 

myšlenky. Největším firemním aktivem prosperujících společností nejsou hmotné statky, 

ale zaměstnanci, kteří dokáží tvořit nové hodnoty, pružně reagovat na měnící se potřeby 

trhu a stále přinášet nové podněty.  
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Na základě empirické analýzy uvedené ve 4. kapitole, jejímž cílem bylo vyhodnotit 

produktivitu jako faktor konkurenceschopnosti v členských státech EU  

v referenčním období 2000-2012 prostřednictvím metody analýzy obalu dat a stanovit 

změny vnitřní a vnější efektivity, je možné konstatovat, že cíl doktorské dizertační práce 

byl splněn. Stanovená hypotéza doktorské dizertační práce spočívající v tom, že území  

s vyšší mírou produktivity má lepší předpoklady pro dosahování konkurenceschopnosti, 

tzn., že disponuje určitou konkurenční výhodou oproti ostatním územím, byla potvrzena. 

Za použití metody DEA došlo k potvrzení skutečnosti, že pokud dané území vykazuje 

vyšší úroveň produktivity, je tento nárůst ve sledovaném období předpokladem zvýšení 

úrovně jeho konkurenceschopnosti, tzn. nárůst produktivity vedoucí k vyššímu 

konkurenčnímu potenciálu. Tento předpoklad dokládají i výsledky v rámci OO MPI CRS, 

kdy nové členské státy EU vykazovaly srovnatelnou míru produktivity jako původní 

vyspělé členské státy EU, a v mnoha ohledech tak dochází k přibližování úrovní 

konkurenceschopnosti mezi těmito dvěma skupinami států prostřednictvím změn 

v produktivitě. Země EU13 zaznamenaly v období 2000-2012 průměrně nižší pokles než 

země EU15, a současně i nárůst produktivity byl u nich průměrně vyšší, což potvrzují 

zejména počty zemí vykazující růst a pokles produktivity, a aritmetický průměr 

produktivity dosahovaný těmito zeměmi (viz tabulka 5.1). Zvýšení produktivity je 

předpokladem i pro zlepšení zemí v oblasti konkurenceschopnosti, ale neznamená to, že 

jsou nejvíce konkurenceschopnými ekonomikami. Jedná se spíše o potvrzení faktu, že 

mnohé nové země EU byly schopny v daném období mnohdy lépe a efektivněji využít 

svých konkurenčních výhod než původní země EU, což je i v souladu s konvergenční 

teorií, kdy se méně vyspělá území rozvíjejí rychleji a dotahují území více vyspělá.  

Tabulka 5.1 Nárůst a pokles produktivity v zemích EU15 a EU13 v období 2000-2012 

Období 2000-2004 2005-2008 2009-2012 

Produktivita ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

Země EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 EU15 EU13 

Počet 10 9 5 4 13 9 2 4 13 8 2 5 

Průměr MPI 1,037 1,058 0,956 0,975 1,066 1,059 0,936 0,938 1,057 1,078 0,945 0,948 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Výše uvedená fakta ohledně nárůstu a poklesu produktivity rovněž potvrzují 

informace ohledně vývoje produktivity jednotlivých zemí v rámci skupin původních 

(EU15) a nových členských států (EU13) v referenčním období 2000-2012, jež jsou 

zaznamenány v tabulce 5.2 a barevně zvýrazněny prostřednictvím funkce podmíněného 

formátování. V tabulce jsou zaznamenány hodnoty OO MPI CRS, jež jednotlivé země ze 

skupiny EU15 a EU13 zaznamenaly jak v průběhu každého ze sledovaných období, tak 

celkově na základě geometrického průměru, od kterého je odvozeno i konečné pořadí 

zemí. V rámci EU15 dosáhly průměrně nejvyššího nárůstu produktivity Řecko, Španělsko 

a Francie, čímž je rovněž potvrzen fakt, že i v rámci skupiny původních a nových 

členských států dochází k postupné konvergenci méně výkonných zemí k více výkonným 

zemím. Nejmenší nárůst produktivity zaznamenaly Finsko, Lucembursko a Rakousko. Na 

posledním místě se umístilo Portugalsko, jež je v rámci EU15 jedinou zemí, která 

v průměru za celé sledované období zaznamenala pokles produktivity, který však 

Portugalsko vykazovalo ve všech třech dílčích referenčních obdobích. Rozdíly 

v hodnotách OO MPI CRS jak v průměru za celé období 2000-2012, tak v dílčích 

sledovaných obdobích, nejsou mezi všemi zeměmi EU15 nikterak markantní. Již v rámci 

výše uvedené klasifikace původních členských států jsou zde zjevné tendence 

k vykazování velmi podobných hodnot indexu mezi skandinávskými zeměmi, zeměmi 

západní Evropy a anglosaskými zeměmi, tak jihoevropskými zeměmi. Z tabulky 5.2 je 

v případě zemí EU15 zřejmé, že většina zemí vykazovala nárůst produktivity, a tento 
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počet zemí v průběhu sledovaného období narůstal, oproti tomu počet zemí EU15 

zaznamenávajících pokles produktivity klesal (viz tabulka 5.1).  

V případě nových členských států EU, tedy v rámci EU13 dosáhly průměrně 

nejvyššího nárůstu produktivity Maďarsko, Bulharsko a Chorvatsko, čímž je potvrzen 

fakt, že nejen v rámci skupiny původních členských států, ale i v rámci skupiny nových 

členských států dochází k postupné konvergenci méně výkonných zemí k více výkonným 

zemím, jelikož se tyto země obecně řadí k méně, resp. nejméně konkurenceschopným 

ekonomikám nejen EU13, ale i EU28. Průměrně nejmenší nárůst produktivity za celé 

sledované období zaznamenala Česká republika. Zeměmi, jež zaznamenaly největší 

pokles produktivity, jsou Malta, Kypr a Slovensko, jež se však obecně řadí k více 

výkonným a konkurenceschopným ekonomikám EU13. Rozdíly v hodnotách OO MPI 

CRS jak v průměru za celé období 2000-2012, tak v dílčích sledovaných obdobích, jsou 

mezi zeměmi EU13 větší než mezi zeměmi EU15, dle výsledků produktivity jsou tak 

nové členské státy více heterogenním celkem než původní členské státy. Tato skutečnost 

není překvapivá, jelikož země EU15 jsou součástí společného integračního uskupení 

mnohem delší dobu než země EU13, tím pádem jsou mnohem více integrovaným celkem, 

jež má tradici dlouhodobé spolupráce, zejména v oblasti hospodářské a obchodní, mající 

vysoký vliv na jejich úroveň produktivity, potažmo konkurenční výhody a růstový 

potenciál. Nové členské státy jsou součástí EU několik let a integrují se do evropských 

struktur, nicméně jedná se o dlouhodobý proces, jehož efekty jsou postupné a zpravidla 

projevují i s několikaletým odstupem, tzn. v delším časovém horizontu. Po svém vstupu 

do EU začaly tyto státy čerpat výhod z členství v tomto integračním uskupení, nicméně 

své výsledky v oblasti produktivity a potažmo i konkurenceschopnosti byly založeny 

především na jejich cenově-nákladových konkurenčních výhodách (blíže viz kapitola 

3.2.1 či box 3.1), nicméně tyto nejsou dlouhodobě udržitelné, a tím pádem i na nich 

založená růstová výkonnost v komparaci s původními členskými státy. V delším časovém 

horizontu je tak pro nové členské státy nutný proces postupného zkvalitňování 

ekonomického prostředí směrem ke standardům původních vyspělých členských států. 

Jak je zaznamenáno v tabulce 5.1, země EU13 vykazovaly v průběhu sledovaného období 

průměrně vyšší nárůst produktivity a průměrně nižší pokles produktivity než země EU15. 

Tento trend byl způsoben zejména důvody uvedenými výše, avšak pouze v krátkém  

a zřejmě střednědobém horizontu bude možné nedostatky v produktivitě kompenzovat 

nižšími náklady vstupů. Jedná se o dlouhodobě neudržitelnou situaci, jelikož nové 

členské státy v řadě sofistikovanějších ukazatelů zaostávají za původními členskými 

státy, např. výdaje na vědu a výzkum, inovační potenciál, technologická úroveň, 

vzdělávací kapacity, apod., což se bude v produktivitě promítat stále více v souvislosti se 

zvyšováním nákladů práce a životních standardů.  

V tabulce 5.2 jsou dále zaznamenány průměrné hodnoty OO MPI CRS (aritmetický 

průměr souhrnně pro rostoucí i klesající hodnoty indexu), jež byly zaznamenány 

v každém z dílčích hodnocených období pro celou skupinu zemí EU15 a EU13. 

Z výsledků je zřejmé, že nejvyšší produktivity dosahovaly původní členské státy EU 

v období růstové dynamiky 2005-2008, kdy zaznamenaly výrazný nárůst produktivity 

oproti období 2000-2004, přičemž počet zemí s rostoucí a klesající produktivitou zůstal 

nezměněn (viz tabulka 5.1). V období 2009-2012 je u zemí EU15 zřejmý pokles 

produktivity oproti předcházejícímu období 2005-2008, avšak hodnoty OO MPI CRS 

neklesly na úroveň období 2000-2004. Úroveň produktivity, i když klesající, byla u zemí 

EU15 v období 2009-2012 stále vyšší než u zemí EU13, což může být způsobeno lepší 

makroekonomickou stabilitou skupinu EU15 jako celku a vyšší schopností využívat 

konkurenčních výhod, jež jsou pro tyto země vlastní. Naopak u zemí EU13 byly nejvyšší 
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hodnoty OO MPI CRS zaznamenány v období 2000-2004, kdy tyto země přistoupily do 

EU a začaly jednak čerpat výhody plného členství v evropském integračním uskupení, tak 

také docházelo k postupným projevům čerpání finančních prostředků z fondů předvstupní 

pomoci. V následném období 2005-2008 došlo k mírnému poklesu produktivity, ale počet 

zemí s rostoucí a klesající produktivitou zůstal nezměněn (viz tabulka 5.1). V období 

2009-2012 došlo následně k mírnému nárůstu produktivity, kdy se hodnota OO MPI CRS 

přiblížila hodnotě indexu 2000-2004, přičemž oproti zemím EU15 jsou hodnoty indexu 

limitovány zaměřením a schopností zemí EU využívat jejich konkurenčních výhod. 

Tabulka 5.2 Vývoj produktivity ve skupinách zemí EU15 a EU13 v období 2000-2012 

Země 

EU15 

OO MPI CRS 
Země 

EU13 

OO MPI CRS 

2000-

2004 

2005-

2008 

2009-

2012 
Průměr Pořadí 

2000-

2004 

2005-

2008 

2009-

2012 
Průměr Pořadí 

BE 1,027 1,044 1,054 1,042 6 BG 1,018 1,140 1,110 1,088 2 

DK 1,016 1,045 1,067 1,043 5 CZ 1,003 1,031 0,999 1,011 9 

DE 1,018 1,040 1,041 1,033 8 EE 0,967 1,082 1,035 1,027 6 

IE 0,984 1,004 1,100 1,028 9 CY 0,999 1,025 0,913 0,978 12 

EL 1,040 1,057 1,136 1,077 1 LV 1,087 1,092 0,969 1,048 4 

ES 1,073 1,112 1,034 1,073 2 LT 1,001 1,055 1,004 1,020 8 

FR 1,053 1,059 1,068 1,060 3 HU 1,068 0,987 1,240 1,093 1 

IT 1,092 1,017 1,021 1,043 5 MT 0,957 1,036 0,867 0,951 13 

LU 0,916 1,060 1,054 1,008 12 PL 1,097 0,857 1,055 0,997 10 

NL 0,924 1,308 0,928 1,039 7 RO 1,011 1,010 1,057 1,026 7 

AT 0,986 1,057 1,010 1,017 11 SI 1,069 1,059 0,993 1,040 5 

PT 0,969 0,912 0,962 0,947 14 SK 0,976 0,954 1,054 0,994 11 

FI 1,007 0,961 1,036 1,001 13 HR 1,165 0,957 1,069 1,060 3 

SE 1,006 1,022 1,038 1,022 10 Průměr 1,032 1,022 1,028 / / 

UK 1,041 1,035 1,077 1,051 4 

      Průměr 1,010 1,049 1,042 / /       

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V DDP byla pro posouzení podobnosti původních a nových členských států EU 

využita také CA. Nejdůležitějším závěrem z hlediska postupujícího integračního procesu 

je, že vydělenost zemí EU13 postupem času mizí a v průběhu referenčního období lze 

vysledovat značnou míru podobnosti se zeměmi EU15 v oblasti produktivity a míry 

efektivity. Konvergenční proces zapříčinilo především snižování mezery mezi novými  

a starými členskými státy EU a přibližování ekonomické úrovně nových zemí EU13 

navzájem. Efekty prohlubování evropského integračního procesu tak lze považovat za 

významný růstový faktor. Po rozšíření Evropské unie dochází k dynamizaci vzájemného 

obchodu mezi původními a novými zeměmi, a i k zesíleným kapitálovým tokům  

a zvýšenému transferu moderních technologií mezi oběma skupinami zemí. Na základě 

uvedených zjištění se lze přiklonit k názoru, že evropský integrační proces sice podporuje 

přibližování ekonomické úrovně členských zemí (zejména v důsledku zapojení do 

vnitřního trhu a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu 

soudržnosti), ale tyto mechanismy nefungují automaticky a dopady prohlubování 

ekonomické integrace jsou v unijním teritoriu dosti diferencované. Z integračního 

procesu profitují zejména země s řádově nižší ekonomickou úrovní, které navíc disponují 

specifickými komparativními výhodami, jimiž se vyznačují nové členské státy EU (blíže 

viz kapitola 3.2.1). I v případě původních vyspělých členských států EU konvergovaly  

k průměru EU zejména méně vyspělé ekonomik, tj. jihoevropské státy. Efekty 

integračního procesu na země EU15 byly také zaznamenány, ovšem ne tak významné 

jako u zemí EU13. Důvodem je fakt, že původní členské státy patří mezi tzv. jádrová 

území světové ekonomiky, pro která je charakteristická vysoká cena pracovní síly  
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a dalších produkčních nákladů, která negativně ovlivňuje jejich postavení v globální 

ekonomice. Naproti tomu nové členské státy EU představují dynamicky se rozvíjející 

region, který se v mnoha rysech podobá nízkonákladovým ekonomikám, kam jsou 

přesouvány podnikatelské aktivity z vyspělejších států severozápadní Evropy. I přes 

probíhající konvergenční procesy tak zůstává ekonomická úroveň členské základny EU 

silně diferencovaná. 

Výsledky v oblasti produktivity jsou způsobeny také velikostí faktorů vstupů, jež 

reprezentují hnací síly neboli zdroje konkurenceschopnosti (viz tabulka 5.3), a faktory 

výstupů, které charakterizují přímé či nepřímé efekty konkurenceschopné ekonomiky (viz 

tabulka 5.4). V níže uvedených tabulkách jsou pro každý členský stát EU28 zaznamenány 

hodnoty šesti faktorů vstupů a tří faktorů výstupů, jež byly vyhodnoceny FA jako vstupní 

proměnné pro hodnocení produktivity metodou DEA. Hodnoty všech faktorů vstupů  

i výstupů jsou průměrnými hodnotami příslušného faktoru ze všech let, jež je součástí 

příslušného referenčního období, např. hodnota faktoru FAi1 země Belgie v období 2000-

2004 je vypočtena jako geometrický průměr faktorů FAi1 pro Belgii za roky 2000, 2001, 

2002, 2003 a 2004, atd. Pro každou zemi jsou tak zaznamenány průměrné hodnoty 

faktorů vstupů nebo výstupů, jež zaznamenává v příslušném období a prostřednictvím 

funkce podmíněného formátování jsou u každé země zvýrazněny výsledky – maximální  

a minimální hodnoty faktorů, jež v průběhu období 2000-2012 zaznamenává, čímž je 

možné vypozorovat zlepšení či zhoršení ve faktoru v průběhu času. Z tabulek 5.3 a 5.4 je 

zřejmé, že výsledky jsou rozličné jak napříč zeměmi EU28, tak napříč skupinami zemí 

EU15 a EU13.  

V případě faktorů vstupů, nejvyšších hodnot zaznamenává většina zemí v období 

2000-2004 u faktoru 4 „Trendy inflace, doprava, životní styl, výkon vzdělávacích 

institucí“, přičemž v období 2009-2012 jsou u tohoto faktoru u většiny zemí 

zaznamenány nejnižší hodnoty.  Za velmi významné faktory pro konkurenceschopnost 

jsou po celé období u většiny zemí považovány faktor 1 „Ekonomický růst a hospodářský 

rozvoj“ a faktor 2 „Úroveň infrastruktury“ – původní i nové členské státy EU 

zaznamenávají u těchto faktorů maximální hodnoty po sledované období, nebo velmi 

vysoké hodnoty. Vzhledem k povaze a vypovídací schopnosti ukazatelů, jež jsou součástí 

těchto faktorů, nejsou tyto výsledky překvapující, jelikož se jedná o ukazatele mající 

významný vliv na vybavenost ekonomiky a jsou tak jedním ze základních předpokladů 

pro dosahování vyšší produktivity a potažmo konkurenceschopnosti a efektivní využívání 

konkurenčních výhod. Jedním z nejméně významných faktorů vstupů pro 

konkurenceschopnost je dle výsledků faktor 6 „Civilizační choroby“, což není také 

překvapivým výsledkem, vzhledem k povaze odpovídajících ukazatelů jsou žádoucí 

právě minimální hodnoty těchto ukazatelů, a tedy i faktoru, díky čemuž je zajištěno 

odpovídající využívání jedné z nejdůležitějších hnacích sil konkurenceschopnosti  

a kvalitativní konkurenční výhody, a to lidských zdrojů. Vliv jednotlivých faktorů vstupů 

na konkurenceschopnost jsou konkretizovány v kapitole 4.1.3. 
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Tabulka 5.3 Vývoj faktorů vstupů – zdrojů konkurenceschopnosti v zemích EU28 v období 

2000-2012 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

V případě faktorů výstupů jsou výsledky napříč referenčními obdobími a sledovanými 

faktory více nejednoznačné. Nejvyšších hodnot zaznamenává většina zemí v období 

2000-2004 u faktoru 2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, přičemž 

v následných dvou obdobích zaznamenávají země u tohoto faktoru vyšších hodnot, čímž 

je potvrzena jeho dlouhodobá důležitost, jelikož rozvinutost technologicky a znalostně 

náročných odvětví je v době globalizované světové ekonomiky a znalostně orientované 

ekonomiky důležitou charakteristikou ekonomické vyspělosti všech zemí  

a konkurenceschopné společnosti. V období 2005-2008 jsou nejvyšší hodnoty 

zaznamenány u faktoru 1 „Trh práce a ekonomická výkonnost“, přičemž mnoho zemí 

dosahuje maxima, ale také minima, v tomto faktoru i v období 2000-2004 a období 2009-

2012. Tento faktor je významný, jelikož je naplněn ukazateli, které jsou jedny  

z nejrozšířenějších v oblasti hodnocení výkonnosti ekonomiky a klíčovým předpokladem 

zvyšování ekonomické úrovně státu a životní úrovně občanů. Hodnocení životní úrovně 

obyvatel je velmi náročné, rozhoduje zde řada aspektů, jež se liší napříč zeměmi a tím 

pádem jsou hodnoty tohoto faktoru u některých zemí velmi vysoké a u jiných velmi 

nízké. Nejnižších hodnot dosahuje většina zemí v období 2000-2004 a 2005-2008  

u faktoru 3 „Lidské zdroje a inovační potenciál“, vzhledem k povaze ukazatelů, jež jsou 

jeho součástí, se jedná o faktor, který je velmi úzce propojen s ostatními faktory výstupů. 

Podstatným předpokladem ekonomické výkonnosti státu je úroveň celkové produktivity 

práce, míra podnikatelské a inovační aktivity jednotlivců, aktivita podnikatelských 

subjektů a veřejné správy – tím pádem je z hodnot faktorů zřejmé, že rozdíly růstové 

výkonnosti mezi zeměmi mohou být značné a přetrvávající v čase. V případě období 

2009-2012 byly nejnižší hodnoty zaznamenány u faktorů 1 „Trh práce a ekonomická 

výkonnost“ a 2 „Inovace a znalostně orientovaná ekonomika“, jež jsou spolu velmi úzce 
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propojeny a hodnoty ukazatelů, jež jsou jejich součástí, jsou v tomto období ovlivněny 

důsledky hospodářské a finanční krize – z tohoto důvodu není překvapením, že právě  

u těchto faktorů byly u většiny zemí zaznamenány minimální hodnoty. Důsledky 

jednotlivých faktorů výstupů pro konkurenceschopnost jsou uvedeny v kapitole 4.1.3. 

Tabulka 5.4 Vývoj faktorů výstupů – efektů konkurenceschopnosti v zemích EU28 v období 

2000-2012 

 
Zdroj: vlastní výpočty a zpracování, 2014 

Hlavní příčiny rozdílné dynamiky v nových a původních členských státech EU lze 

celkově hledat především v rychlejším růstu souhrnné produktivity faktorů  

a kapitálového vstupu. Příspěvek technologického pokroku k produktivitě nových 

členských států EU byl patrný i přesto, že ve většině kvalitativních faktorů ekonomického 

růstu (jako jsou např. vědecko-výzkumný a inovační potenciál, vzdělávací infrastruktura 

a vzdělanostní úroveň pracovníků, inovační potenciál apod.) výrazně zaostávají ve 

srovnání s původními vyspělými členskými zeměmi EU. Avšak co je důležité zmínit a co 

souvisí s vybaveností faktorů vstupů a výstupů zemí EU13 je, že tyto země se nacházejí 

na odlišné technologické úrovni než země EU15 a zároveň profitují z nižších 

produkčních nákladů (Abrhám, Vošta, 2011). Jak již bylo v práci zmiňováno, z hlediska 

dlouhodobé udržitelnosti a zvyšování konkurenceschopnosti, se bude v budoucnosti 

význam kvalitativních faktorů ekonomického růstu a jejich vliv na celkovou produktivitu 

zvyšovat v důsledku rostoucí technologické a nákladové úrovně ekonomik. V EU je 

zvyšování produktivity hlavním zdrojem růstu a produktivita je tudíž centrálním prvkem 

konkurenceschopnosti EU a vytváří příjem, jenž umožňuje členským státům nabízet jak 

vysokou kvalitu života, tak i příznivé obchodní prostředí. Růst produktivity je 

kombinovaným důsledkem zlepšení produktivity uvnitř odvětví, tedy inovací v širokém 

pojetí a posunů mezi odvětvími, tedy restrukturalizací. Vliv posunů směrem k odvětvím  

s vyšší přidanou hodnotou je nejsilnější u méně rozvinutých zemí, zatímco vliv růstu 

produktivity uvnitř odvětví je důležitý ve všech zemích. Inovace jsou v širokém smyslu 



 

20 
 

hlavním zdrojem růstu produktivity uvnitř sektorů a firem. Pokrývají mnoho aspektů od 

technologických inovací k efektivnějšímu využití stávající technologie a zdrojů  

a k novým řídícím a organizačním technikám. Inovace závisejí na potenciálu vytvářet, 

přijímat a šířit znalosti. Právě proto je lidský kapitál klíčovou hnací silou růstu. 

Vzdělávání a dovednosti jsou důležitými oblastmi investic v celé EU, ale zvláštního úsilí 

je zapotřebí zejména v mnoha nových členských státech EU. Pro plné využití výhod 

inovací však musí fungovat řádná infrastruktura a instituce. Ve 21. století hrají stále 

důležitější roli v rozvoji služeb a přístupu k nim digitální sítě. Zajišťování 

širokopásmového přístupu k internetu pro všechny jednotlivce a podniky proto může mít 

reálný dopad na růst a na kvalitu života. Navzdory důležitosti digitální infrastruktury, 

zásadní zůstávají i dobré dopravní sítě. Silniční a železniční sítě v mnoha zemích EU13 

však stále vyžadují velké investice, mají-li dosáhnout srovnatelných úrovní s těmito 

sítěmi v zemích EU15. A v neposlední řadě na národní rozvoj mají silný vliv instituce. Ty 

zahrnují zdravý makroekonomický rámec, integrované trhy EU, legislativní a regulační 

systém, jenž usnadňuje obchod a tvorbu pracovních míst, a on-line přístup ke službám 

elektronické správy.  

Stimulace konkurenceschopnosti a základní principy hospodářské politiky 

Politické reprezentace chtějí především znát, které aktivity mohou přilákat či podpořit 

investice a přispět tak ke zvýšení ekonomické výkonnosti, tvorbě pracovních míst a tím 

tedy i ke zvýšení konkurenceschopnosti. S tím spojené nastavení efektivní skladby 

veřejných intervencí logicky vyžaduje vytvoření dlouhodobě zaměřených rozvojových 

strategií, které respektují jak globální vývojové tendence, tak rozvojové předpoklady  

a možnosti jednotlivých zemí. Základní strategický cíl EU v podobě posílení 

konkurenceschopnosti a možností její stimulace byl předmětem Lisabonské strategie EU 

a je rovněž součástí Strategie Evropa 2020. Z povahy těchto růstových strategií je 

v oblasti konkurenceschopnosti zřejmý cíl v podobě postupného přechodu k tzv. znalostní 

ekonomice, v tomto směru by tak měla být uplatňována především hospodářská politika 

působící na systémové prvky ekonomiky, tj. hospodářská politika zaměřená na tvorbu 

konkurenčního prostředí. Cílem takové hospodářské politiky musí být nalezení optimální 

kombinace vnějších a vnitřních faktorů rozvoje konkurenceschopnosti každého státu,  

a to jak ve strukturální, tak i ve funkční rovině. Její formulování vychází z vazeb prvků 

uvnitř EU, z vazeb těchto prvků v rámci jednotlivých členských států EU a mezi nimi.  

Význam jednotlivých faktorů ekonomického rozvoje se v čase mění. Postupem času 

dochází k zásadnímu poklesu významu materiálních výrobních faktorů (dostupné 

přírodní zdroje, objem pracovní síly a disponibilního kapitálu) a naopak relativně 

rychlému růstu významu nemateriálních výrobních faktorů – především schopnosti 

generovat a využívat inovace, kvality lidských zdrojů a schopnosti ekonomických 

subjektů vzájemně spolupracovat způsobem přinášejícím dodatečnou přidanou hodnotu 

pro všechny zúčastněné strany (Berman Group, 2006). Tradiční výrobní faktory jsou sice 

stále významné, ale ve srovnání s novými výrobními faktory ustupují do pozadí, resp. 

tradiční faktory jsou nezbytné, ale nikoli dostačující pro ekonomickou 

konkurenceschopnost, resp. ekonomický rozvoj států. 

Významným aspektem proměny významu výrobních faktorů je neustále rostoucí 

konkurence ve světové ekonomice, kdy vyspělé země a jejich regiony jsou vystaveny 

stále silnějšímu tlaku ze strany rozvíjejících se ekonomik. V těchto zemích jsou ceny 

tradičních výrobních faktorů na výrazně nižší úrovni, což těmto zemím a jejich regionům 

umožňuje získat určitou konkurenční výhodu nad vyspělými zeměmi. Zmiňovaný 

technologický rozvoj umožňuje tyto levnější výrobní faktory stále intenzivněji využívat. 
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Vyspělé země v důsledku toho musí rozvíjet svou konkurenční výhodu, a to právě 

prostřednictvím technologického rozvoje a inovací, k čemuž je nezbytné získávání  

a využívání nových znalostí.  

Důsledkem výše uvedených změn je skutečnost, že význam všech faktorů 

ekonomického rozvoje, které lze napodobit nebo relativně levně importovat, klesá. 

Mnohem větší význam a přínos pro rozvoj spočívá ve faktorech, které nelze snadno 

napodobit nebo přemístit, např. schopnosti vytvářet inovace a efektivně je zavádět do 

výrobního systému a flexibilně reagovat na rychle se měnící podmínky na světových 

trzích (Porter, 1990). Tato schopnost soukromých firem je přeneseně klíčovou 

konkurenční výhodou států a jejich regionů, ve kterých jsou tyto aktivity zakotveny,  

a proto se pozornost aktérů ekonomického rozvoje musí zaměřit na identifikaci  

a následný rozvoj faktorů, které tuto schopnost ovlivňují. Zjednodušeně řečeno, 

významné je z hlediska ekonomického rozvoje to, jak místní aktéři se zdroji, které mohou 

být odkudkoli dovezeny, naloží, co z nich vyprodukují a jak se jim to podaří uplatnit na 

mezinárodních trzích. Ve všech těchto činnostech si firmy (řetězce firem) konkurují  

s firmami v jiných lokalitách a tak si přeneseně konkurují státy a regiony. Z hlediska 

konkurenceschopnosti má tedy klíčový význam inovační schopnost místních aktérů  

a péče o faktory, které tuto schopnost ovlivňují. 

Ekonomická konkurenceschopnost není založena pouze nebo převážně na jediném 

faktoru, konkurenceschopnost států je multifaktorově podmíněna. Velký význam má 

vzájemná kombinace faktorů, které společně vytvářejí příznivé lokální prostředí. To je v 

současnosti chápáno především jako příznivý endogenní vývoj, zaměřený na vnitřní 

zdroje státu, atmosféru, etiku práce, vzájemnou důvěru, spolupráci a efektivní vztahy  

v regionu (Spilková, 2004, s. 260). Hlavními faktory (v kontextu multifaktorové 

podmíněnosti konkurenceschopnosti) určujícími úspěšnost přechodu ke znalostní 

ekonomice a nastavení hospodářské politiky lze dle analýzy členských států EU 

prostřednictvím zvolených kvantitativních metod shrnout následovně: 

 lidské zdroje – vzdělávání a trh práce, tj. růst vzdělanosti a znalostních 

kompetencí obyvatelstva, zvyšování efektivity trhu práce; 

 ekonomická struktura, tj. podpora podnikání a podnikavosti; 

 technická infrastruktura, tj. rozvoj dopravní, telekomunikační a technologické 

infrastruktury; 

 výzkum a inovace, tj. podpora vědy, výzkumu a vývoje, transfer inovací do 

praxe. 

Lidské zdroje a vzdělávání 

Lidské zdroje jsou v současnosti z mnoha důvodů považovány za jeden z klíčových 

faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost území, mají totiž možnost cíleně ovlivňovat 

všechny ostatní spolupůsobící faktory. Lidské zdroje disponují různou mírou 

přizpůsobivosti na vnější podmínky a tak mohou aktivně využívat nově vznikajících 

tržních příležitostí nebo minimalizovat vznikající hrozby (Berman Group, 2006). Lidské 

zdroje byly a jsou mnohdy hodnoceny z hlediska vzdělanostní úrovně. Vzdělanost 

představuje konkurenční výhodu, neboť kvalifikovaná pracovní síla je nutným 

předpokladem pro směřování ekonomiky k ekonomice založené na tvorbě a využívání 

nových poznatků. Důležitým aspektem kvality lidských zdrojů je oborová struktura 

vzdělanosti a její vztah k poptávce po pracovní síle na trhu práce. Kromě toho  

v současnosti kvalita lidských zdrojů zahrnuje také schopnost rychlého a efektivního se 

přizpůsobení neustálým změnám probíhajícím ve světové ekonomice, proto jsou  
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v současnosti mimořádně významné i další dovednosti a schopnosti (např. informační 

gramotnost, jazyková vybavenost, schopnost samostatného řešení problémů atd.), které 

zvyšují flexibilitu využití pracovní síly (Kadeřábková, 2001). Významný vliv je 

přisuzován tzv. psychologickým aspektům kvality lidských zdrojů. Každá společnost 

funguje na základě určitého hodnotového systému a preference určitých hodnot má dopad 

na chování lidí v konkrétních situacích. Rozšíření určitých vzorců chování ve společnosti 

může podstatně ovlivňovat ekonomickou konkurenceschopnost, např. role pozitivních 

očekávání místních obyvatel napomáhá k tvorbě atmosféry napomáhající ekonomickému 

rozvoji (Hirschman, 1958; Krugman, 1991). 

Všechny uvedené dílčí faktory kvality lidských zdrojů se vzájemně prolínají a jako 

celek velmi významným způsobem ovlivňují ekonomickou konkurenceschopnost států. 

Rozvoj lidských zdrojů je tedy jedním z klíčových předpokladů jak pro dlouhodobě 

udržitelné ekonomické prostředí, tak pro posílení sociální soudržnosti. Podpora rozvoje 

lidských zdrojů by tedy měla být základem politik ekonomického rozvoje zaměřených na 

posílení konkurenceschopnosti. Více než kdy v minulosti je a bude klíčovým prvkem 

konkurenceschopnosti vzdělané obyvatelstvo, které získá vzdělání díky systému 

moderního a kvalitního počátečního vzdělávání, a které bude motivované a ochotné 

rozšiřovat si následně své znalosti a dovednosti v procesu celoživotního učení. Kvalita 

lidských zdrojů je tak zásadním způsobem spojena s fungováním a charakterem 

vzdělávacího systému, proto by pozornost veřejných intervencí měla být zaměřena v prvé 

řadě na rozvoj vzdělávacího systému, způsob a kvalitu vzdělávání. V důsledku rychlých 

změn ve světové ekonomice, které se zprostředkovaně projevují ve značně proměnlivé 

struktuře poptávky po pracovní síle na trhu práce, vznikají nároky na průběžné 

přizpůsobování vzdělávacího systému a obsahu vzdělávání nově nastalým podmínkám. 

Vzdělávací systém je nutné neustále rozvíjet v reakci na ekonomické změny a změny na 

pracovním trhu tak, aby místní pracovní síla byla rychle a flexibilně využitelná na trhu 

práce. Vzdělávání by mělo rovněž zohledňovat regionálně odlišné požadavky trhu práce, 

a tak by měly být národní vzdělávací strategie v souladu s těmi regionálními. Vedle 

formálního vzdělávání nabývá na významu vzdělávání získávané v průběhu celého 

profesního života. V důsledku překotného technologického rozvoje a rychlých změn ve 

světové ekonomice existuje vysoký tlak na potřebu obyvatel pravidelně aktualizovat  

a doplňovat své vzdělání a kvalifikaci specifickými znalostmi a novými kvalifikacemi 

(Berman Group, 2006). Možnost celoživotního vzdělávání a učení je jednou z klíčových 

oblastí, na kterou by se měly zaměřit veřejné intervence cílené na zvýšení ekonomické 

konkurenceschopnosti území, přičemž efektivní řešení spočívá v intervencích v obou 

vzdělávacích oblastech.  

Lidské zdroje a trh práce 

Efektivní fungování trhu je jedním ze základních předpokladů pro schopnost 

ekonomiky dosahovat dlouhodobého hospodářského růstu. Z pohledu nabídkové strany 

trhu práce a konkurenceschopnosti jsou dvěma klíčovými faktory vzdělanostní struktura  

a mobilita trhu práce. Pouze vzdělaná a mobilní pracovní síla tak může pozitivním 

způsobem ovlivnit hospodářský růst dané země. Poptávka po práci je závislá především 

na produktivitě práce, pracovních nákladech, struktuře ekonomiky nebo míře regulace 

pracovního trhu. Celková funkčnost a flexibilita pracovního trhu je pak dána z velké části 

jeho institucionálním prostředím, resp. kvalitou institucí, s čímž velmi souvisí faktor 

ekonomické struktury a podpory podnikání. V souladu s podporou podnikání musí být 

zajištěn dostatek kvalitní, kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Tu by měl na základě 

poptávky podnikatelské, ale i specifických požadavků sféry veřejné, poskytovat právě 

moderně fungující flexibilní trh práce. V této oblasti je vhodné více propojit intervence 
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na podporu zaměstnanosti s intervencemi posilujícími ekonomický rozvoj a podpora by 

měla být také směřována na zvyšování profesní i prostorové mobility pracovní síly, která 

je v mnohých, zejména nových členských státech EU, nedostatečná.  

Ekonomická struktura 

Tradičně byly za klíčové subjekty ekonomického rozvoje považovány velké firmy, 

které neustále inovují a vytváří početné vazby a impulzy s okolní ekonomikou. Se 

změnou světové ekonomiky směrem k flexibilnější a specializované produkci se 

pozornost obrátila k malým a středním podnikům (MSP), které jsou díky této změně 

schopny konkurovat firmám velkým. Za jejich hlavní pozitivní atributy bývá považován 

nadprůměrný příspěvek k tvorbě nových pracovních míst. Kromě toho mají pro 

ekonomický rozvoj význam také pro svou schopnost vytvářet podnikatelské klima 

v určitém světovém regionu (blíže viz kapitola 2.1.4) a udržování konkurenčního 

prostředí v ekonomice. MSP jsou také vysoce flexibilní, co se týče inovací, často rychle 

realizují jednoduché nápady a nezabývají se systematickým dlouholetým výzkumem. Na 

druhé straně ale ani úlohu MSP není možné přeceňovat, a to především v důsledku jejich 

velikosti, která je zase zdrojem vysoké zranitelnosti (např. závislost na jednom nebo 

několika málo odběratelích, omezený přístup ke kapitálu, velký vliv individuálních 

manažerských chyb, omezené možnosti cenové konkurence ad.). Přesto však bývá sektor 

MSP označován jako vestavěný stabilizátor ekonomiky (Kornai, 1990). 

Podpora podnikání je velmi komplexním pojmem, pod kterým se skrývá velké 

množství dílčích politik a nástrojů. V zásadě je třeba rozlišovat mezi přímou podporou 

konkrétních podnikatelských subjektů a nepřímou podporou, která je zaměřena na rozvoj 

podnikatelského prostředí – tzn. vnějšího prostředí, ve kterém podnikatelé vyvíjejí svou 

činnost. Součástí vnějšího podnikatelského prostředí je tak dostupnost kvalitních lidských 

zdrojů, existence vědeckovýzkumné základny vytvářející impulsy pro inovační aktivity 

firem, kvalitní infrastruktura, atraktivní fyzické prostředí apod. – jedná se tak  

o multifaktorově podmíněnou konkurenceschopnost, jež je založena právě na propojení 

všech těchto faktorů. Faktory ovlivňující vnější podnikatelské prostředí lze chápat jako 

primární faktory ekonomické konkurenceschopnosti. Faktory vznikající a působící uvnitř 

samotné ekonomiky (např. efektivní formy vzájemné spolupráce) lze považovat za 

sekundární faktory ekonomické konkurenceschopnosti – nikoliv však významem, ale 

povahou, jsou totiž zprostředkované (Berman Group, 2006). Firmy na základě primárních 

faktorů rozvíjejí svou činnost a výstupy jejich činnosti se posléze samy stávají faktory 

ovlivňující konkurenceschopnost území. 

Konkurenceschopnost území je dána růstem konkurenceschopnosti podnikatelského 

sektoru. Dlouhodobě udržitelná strategie zvyšování konkurenceschopnosti v evropském  

a světovém kontextu musí být založena na posilování těch faktorů konkurenceschopnosti, 

jež se neopírají pouze o nízké náklady firem a relativně levnou pracovní sílu, nedílnou 

součástí strategie se musí stát také snižování externích nákladů a bariér podnikání. 

Podnikání musí být ve větší míře založeno na využívání inovací, což povede k růstu jeho 

produktivity. Veřejné intervence musí být zaměřeny na vytváření kvalitních podmínek 

pro podnikání v jednotlivých státech EU. Podniky zde působící se musí postupně více 

zapojovat do globální dělby práce na kvalitativně vyšších úrovních postavení  

v hodnotových řetězcích. Používané nástroje podpory podnikání musí být vhodně 

nastaveny tak, aby zabezpečily moderní infrastrukturu pro podnikání, rozšířily nabídku 

služeb pro podnikatele a lépe motivovaly k podnikavosti, což umožní podnikatelským 

subjektům efektivněji využívat jejich disponibilní zdroje pro rozvoj podnikání. Je třeba 

zdůraznit odklon od forem přímých podpůrných nástrojů zaměřených na podporu 

individuálních subjektů k podpoře podnikatelského prostředí. Přímá podpora totiž 
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obvykle neodstraňuje příčinu snížené konkurenceschopnosti, naopak má dokonce 

tendenci vytvářet určitou závislost na podpoře. Naproti tomu z rozvoje podnikatelského 

prostředí mohou mít prospěch všechny místní subjekty a žádná forma závislosti se zde 

nevytváří. 

Technická infrastruktura 

Rozvoj a zajištění potřebné infrastruktury jsou jedním z předpokladů ekonomického 

růstu, jelikož ovlivňují hospodářskou a sociální přitažlivost místa, a tím pádem 

konkurenceschopnost. V současnosti se však zvyšuje význam moderních informačních  

a telekomunikačních technologií, které jsou pilířem znalostní ekonomiky. Rychlost  

a kvalita implementace informačních a komunikačních technologií jak soukromým, tak 

veřejným sektorem určují úspěšnost inovací, zprostředkovávají organizační změny  

a přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti státu, tj. místního prostředí i jednotlivých 

firem. 

Konkurenceschopnost státu tak musí být založena na kvalitní infrastruktuře, nesmí být 

opomíjen její regionální rozměr a musí být podpořena dobře fungující veřejnou správou, 

tedy institucemi. Dobudování a modernizace kvalitních páteřních infrastruktur EU je 

nutnou podmínkou pro posilování konkurenceschopnosti státu, ale i jednotlivých regionů. 

Promyšleně vytvářené infrastruktury v oblasti dopravy, informačních a komunikačních 

technologií, umožní zvýšit standardy služeb poskytovaných jejich prostřednictvím  

a zlepšit jejich dostupnost pro obyvatelstvo i podnikatelské subjekty. Infrastruktura hraje 

důležitou roli i v poskytování odpovídajícího vzdělání a na místní úrovni je nutnou 

podmínkou pro žádoucí začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva.  

Z hlediska možné podpory rozvoje informační společnosti, je třeba zaměřit se na 

podporu rozvoje informačních a komunikačních technologií tak, aby byl zajištěn přístup  

k těmto technologiím co nejširším vrstvám obyvatelstva, aby nedocházelo k jejich 

dalšímu vyčleňování. Infrastrukturu nemusí nutně stavět ani vlastnit veřejný sektor, stačí 

podpořit soukromé společnosti poskytnutím veřejné podpory. Tuto podporu je ale třeba 

směřovat do zemí ekonomicky slabších, resp. jejich regionů a periferních oblastí, kde 

selhává trh a kde je potřeba vytvořit základní síť a napojení na telekomunikační  

a informační infrastrukturu. Využívání moderních technologií je ale podmíněno nejenom 

jejich fyzickou dostupností, ale také specifickým dovednostmi, součástí této podpory tak 

musí být také podpora rozvoje informační gramotnosti. Dalším bodem je podpora 

zavádění moderních komunikačních technologií ve veřejné správě, jejímž přínosem by 

mělo být zvýšení produktivity v tomto sektoru. Opět je tak potvrzena klíčová role 

lidských zdrojů jako hlavního nositele socioekonomického rozvoje. 

Výzkum a inovace 

Výše uvedený posun ve významu výrobních faktorů vytváří stále silnější tlak na 

ekonomiky, aby konkurenceschopnost stavěli na kvalitě a technologickém pokroku. 

Kvalita činí zboží atraktivním na straně poptávky a technologický rozvoj vede k vývoji 

nových výrobků a služeb na straně nabídky a růstu produktivity výrobních faktorů. 

Udržení konkurenční výhody prostřednictvím technologického náskoku a kvality 

produkce vyžaduje schopnost neustále a úspěšně inovovat. Základem inovací je získávání 

a aplikace nových znalostí, přičemž hlavní zdroj generování nových znalostí představuje 

věda a výzkum. Věda, výzkum a vývoj představují spolu s kvalitou lidských zdrojů základ 

inovačního potenciálu států. Vzhledem k tomu, že neustálé učení a předávání znalostí je 

považováno za klíčový faktor podporující tvorbu inovací (a tedy produktivitu → 

konkurenceschopnost státu → místní/regionální rozvoj), je důležitou podmínkou 
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inovačního procesu také úzká spolupráce, jak mezi výzkumnými a vývojovými 

institucemi, tak mezi soukromým a veřejným sektorem. 

V současnosti většina členských států EU usiluje o realizaci jednotící inovační 

politiky, jejímž cílem je rozvoj inovačního podnikání a motivace místních firem inovovat 

v zájmu své konkurenceschopnosti a rozvoje. Rozvoj vědeckovýzkumné základny 

v jednotlivých státech proto musí být součástí komplexní politiky. Stejně významným 

pilířem musí být problematika spolupráce aktérů participujících v inovačním procesu. 

Rozvoj vědeckovýzkumných institucí jako samostatná politika bez rozvíjení spolupráce  

a transferu technologií nebude mít významný rozvojový efekt na ekonomiku státu. 

Podpora vědy, výzkumu a inovací tak není v prvé řadě o množství financí, ale o samotné 

vnitřní organizaci vztahů mezi různými aktéry inovačního procesu – k podstatnému 

zlepšení musí dojít v oblasti řízení celého systému podpory výzkumu a vývoje  

z veřejných zdrojů, zejména má-li být udržen trend navyšování veřejných výdajů v této 

oblasti. Rovněž musí dojít ke koncentraci veřejných zdrojů a při rozhodování o jejich 

směřování by měl být kladen větší důraz na dosahování buď excelentních vědeckých 

výsledků minimálně evropské, spíše však světové úrovně, nebo na jejich významné 

přínosy pro rozvoj firem či ve vybraných oblastech ve veřejné sféře.  

Podpora vědy, výzkumu a inovací je automaticky spojena s podporou rozvoje lidských 

zdrojů. Na úrovni veřejných vědeckovýzkumných institucí se jedná zejména o podporu 

spolupráce mezi jednotlivými institucemi s patřičným důrazem na spolupráci se 

zahraničními partnery, tj. mobilita vědeckovýzkumných pracovníků, výměnné stáže se 

zahraničními vědeckovýzkumnými institucemi, rozvoj mladých vědeckých pracovníků či 

mobilita výzkumných pracovníků, pedagogů nebo studentů mezi sektorem výzkumných 

institucí a podnikatelským sektorem. Maximalizace těchto vazeb a typů spolupráce  

v oborech podstatných pro budoucí skladbu ekonomik je jedním základních úkolů  

a zájmů hospodářské politiky v rozvinutých zemích. 

Důležitou součástí podpory vědy, výzkumu a inovací je také vytváření celkového 

příznivého, atraktivního prostředí pro podnikání a inovace. Kromě výše zmíněné 

podpory rozvoje kvalitních lidských zdrojů se jedná o potřebu dostupných poradenských 

služeb, vzdělávacích a školicích programů, stejně jako vhodného materiálního zázemí, 

např. podnikatelské inkubátory, technologická a inovační centra, vědecko-technické 

parky, rozvoj služeb pro inovace a kvalifikovaného poradenství, pořádání odborných 

konferencí se zahraničními odborníky, světovými lídry v daných oborech. Důležité je 

vytvářet podmínky pro rozvoj tvůrčí atmosféry, resp. vytváření vědomí významnosti 

inovací a povzbuzování zájmu širší veřejnosti o inovace. 

Závěr 

Konkurenceschopnost je velmi frekventovaným pojmem, který sledují mnohé státy, 

uskupení, instituce či jednotlivci. Je pojmem v poslední době tak často užívaným, avšak na 

druhou stranu tak špatně uchopitelným. Existuje jak mnoho teoretických definic tohoto 

konceptu, tak mnoho různých variant jejího měření, ale není možné jednoznačně říci, která z 

těchto variant je tou správnou a jedinou volbou. V poslední době se stále častěji vyzdvihuje 

myšlenka konkurenceschopnosti, která slouží jako základní měřítko úspěšnosti států v 

mezinárodním srovnání, termín konkurenceschopnost tak představuje pro národní státy jak 

mnoho výzev, tak i příležitostí. Konkurenceschopnost ekonomiky představuje souhrnnou 

schopnost země uplatnit se na světovém trhu s pozitivním efektem. Tato schopnost není dána 

pouze produktivitou a ekonomickou efektivností, ale i také širokým spektrem ekonomických, 

politických, sociálních, kulturních a vzdělanostních faktorů, které jsou v jednotlivých zemích 

rozdílné.  
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Základem úspěchu v globální ekonomice je tak vytvoření konkurenční výhody, přičemž ta 

je odlišena zejména podle jejích zdrojů a typů znalostí. Tradiční faktory ekonomických 

aktivit, které se zejména díky technologickému rozvoji a liberalizaci na všech úrovních 

stávají mnohdy všudypřítomnými, jsou postupně nahrazovány faktory novými, mezi něž patří 

především schopnost vytvářet a využívat nové znalosti a inovace, kvalita lidských zdrojů  

a schopnost ekonomických subjektů vzájemně spolupracovat. V důsledku nastíněných změn 

nemůže být konkurenční výhoda dosahována jen prostřednictvím snižování nákladů, ale 

především schopností inovovat a přinášet stále něco nového. Tato schopnost je klíčovou 

konkurenční výhodou, a proto se pozornost tvůrců hospodářské politiky musí zaměřit na 

identifikaci a následný rozvoj faktorů, které tuto schopnost ovlivňují. Zvyšování 

konkurenceschopnosti je tak vysoce komplexním procesem, který nespočívá jen v omezeném 

počtu klíčových faktorů. Naopak, konkurenceschopnost je multifaktorově podmíněna, 

přičemž roli nehraje jen přítomnost jednotlivých faktorů v dané zemi, ale způsob jejich užití, 

jehož výsledkem je, pokud je dostatečně účinný a účelný, vysoce konkurenční prostředí 

země. 

V oblasti ekonomické vyspělosti existují mezi jednotlivými členskými státy EU velké 

rozdíly, jež se EU snaží snižovat (úplná eliminace by nebyla vhodná, zejména z hlediska 

efektivnosti a realizovatelnosti), jelikož mají negativní dopad na její konkurenceschopnost. 

EU si právě konkurenceschopnost vytkla jako jeden ze svých hlavních cílů, kterého se snaží 

dosáhnout zejména prostřednictvím svých růstových strategií zaměřených i na podporu 

konkurenceschopnosti. Na jedné straně se musí členské státy EU vyrovnávat s náročným 

konkurenčním prostředím jednotného vnitřního trhu, na straně druhé získávají větší možnosti 

v otevřené globální ekonomice. Dlouhodobá růstová výkonnost, vysoká zaměstnanost a 

zvyšování životní úrovně všech členských států však nejsou možné bez dosažení vysoké 

stability makroekonomického prostředí a mezinárodní konkurenceschopnosti. Hlavní 

podmínkou úspěšné existence v tomto prostředí se stává konkurenceschopnost – schopnost 

obstát v mezinárodním prostředí a zajistit růst blahobytu obyvatel. Nejen jednotlivé členské 

státy EU, ale i EU jako celek čelí, v současné době a zejména také v blízké budoucnosti, 

výzvě stát se více konkurenceschopnou, protože funguje v prostoru globalizované 

ekonomiky. Konkurenceschopnost tak stojí v popředí zájmu všech států a integračních 

seskupení a zdaleka přesahuje rozměr evropského integračního procesu, a z tohoto důvodu se 

většina zemí v dnešní době přiklání k měření a hodnocení konkurenceschopnosti s cílem 

nalézt optimální využití konkurenčních výhod, jimiž disponují. 

V rámci EU jsou zřejmé přetrvávající a výrazné rozdíly mezi skupinami zemí. V méně 

vyspělých zemích je výhoda spíše nákladově založená a závislá na vnějších zdrojích znalostí, 

ve vyspělých zemích založená na kvalitě a vlastních inovacích. Při detailnějším hodnocení 

konkurenční výhody jsou její faktory rozlišeny na kvalitu výrobních technologií (zejména 

podle náročnosti na výzkum a vývoj), kvalitativní intenzitu hodnotového řetězce (podle 

zastoupení znalostně náročných segmentů), sofistikovanost poptávky a podpory inovací (v 

rozlišení na soukromý a veřejný sektor) a intenzitu vazeb a interakcí mezi aktéry (podle 

úrovně rozvoje klastrů a jejich složek). Význam jednotlivých faktorů se liší podle fáze 

rozvoje kvality konkurenční výhody, resp. dle stupně ekonomického rozvoje státu. 

Kvalitativní charakteristiky zdrojů konkurenční výhody výrazně ovlivňují dlouhodobě 

udržitelnou růstovou výkonnost ve znalostně založené ekonomice. Méně vyspělé, resp. nové 

členské státy EU usilují o rychlou konvergenci k původním vyspělým zemím, zvyšování 

ekonomické úrovně však zároveň oslabuje jejich konkurenční výhodu založenou na nízkých 

nákladech a cenách. Rozvoj kvalitativně náročnějších aktivit má proto klíčový význam pro 

další rozvoj jejich konkurenceschopnosti a pokračování konvergenčního procesu. 
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9 Summary  

Evaluation of the EU Member States' Competitiveness through Data Envelopment 

Analysis Method 

The subject of a doctoral dissertation thesis is the issue of competitiveness, which is 

analysed and evaluated at national level of the European Union Member States. The main 

aim of doctoral dissertation thesis is to develop a comprehensive view of the level  

of productivity as a factor of competitiveness in the EU countries and to derive technical 

and technological efficiency changes contributing to overall productivity of evaluated 

countries assessed in reference period 2000-2012 through multivariate methods  

and multicriteria decision making method. Ensuring the objective of doctoral dissertation 

thesis is closely related to the validation of relationship between competitiveness  

and productivity. This relationship is given by the initial hypothesis of doctoral 

dissertation theses based on the level of productivity, which is perceived as a crucial factor 

of competitive potential, respectively, it is assumed if the area has a higher level  

of productivity, this reflects the efficient and effective use of competitive advantages, 

which may lead to the strengthening of its competitiveness. Conclusions of doctoral 

dissertation thesis based on the results of factor analysis, data envelopment analysis 

method and cluster analysis, shows that the new EU Member States have a comparable 

level of productivity as the advanced original EU Member States. In many respects, there 

is a convergence of competitiveness level between these two groups of countries states  

by changes in productivity. 
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