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Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit třetí číslo Working papers „REGIONÁLNÍ DISPARITY“ vydávané v rámci
řešení výzkumného úkolu Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik,
identifikace a eliminace.
Zatímco příspěvky publikované v druhém čísle tohoto elektronického periodika byly zaměřeny
především na metodologická východiska zkoumání regionálních disparit, vymezení územních
nerovností v teoriích regionálních rozvoje a identifikaci dílčích determinantů regionálního vývoje
v ČR, toto číslo se zaměřuje na výsledky 1. fáze řešení úkolu.
Během měsíce listopadu se uskutečnil mezinárodní seminář s pracovním názvem: Regionální
disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření. Sborník, jakožto i další informace k semináři naleznete
na stránkách našeho projektu: http://disparity.vsb.cz/cz/seminar/ .
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POJETÍ A DEKOMPOZICE REGIONÁLNÍCH DISPARIT V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Autor:
PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.

ANOTACE
Sociální disparity jsou jedním z projevů existence nerovností ve společnosti. Předpokladem pro řešení
regionálních disparit v sociální oblasti je jejich správná identifikace a nalezení vhodných deskriptorů a
indikátorů. Teorie i praxe nabízejí různé přístupy k vymezování a dekompozici regionálních sociálních
disparit, ze kterých je nutno vycházet při hledání vhodných nástrojů v České republice.
KLÍČOVÁ SLOVA
sociální disparity, dekompozice, deskriptory, indikátory
ANNOTATION
Social disparities are one of manifestations of existence of inequality in the society. Supposition for
solving regional disparities in the social sphere is their correct identification and finding appropriate
descriptors and indicators. Both theory and practice offer various approaches to limiting and
decomposition of regional disparities which must serve as the basis when looking for appropriate
implements in the Czech republic.
KEYWORDS
social disparities, dekomposition, descriptors, indicators
ÚVOD
Sociální soudržnost patří k hlavním cílům politik ve všech vyspělých státech a jejich regionech. Je
důležitou podmínkou pro zajištění stability společnosti, jejích sociálních struktur, systémů a rolí.
Kvalita sociálních systémů, schopnost jejich adaptability a anticipace, ovlivňuje ekonomický rozvoj
dané společnosti i úroveň sociálních vztahů a potažmo celkovou kvalitu způsobu života. Je
podmíněna řadou faktorů, z nichž velkou váhu má stupeň rozvoje lidského potenciálu a sociálního
kapitálu. Nezbytnou podmínkou pro zajištění této kvality a jejího dalšího rozvoje je kromě potřebné
ekonomické úrovně i dostatečně rozvinutá sociální a technická infrastruktura (školství, zdravotnictví,
doprava, ad.).
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA IDENTIFIKACE DISPARIT V OCIÁLNÍ OBLASTI
Hodnocení kvality sociální dimenze, resp. její srovnávání v regionech, je zatíženo třemi základními
metodologickými problémy. První je důsledkem skutečnosti, že sociální dimenze společnosti je vždy
spojena se „subjektivním“ hodnocením, odrážejícím preference obyvatel daného území. To, co je
přijatelné v jedné zemi, nemusí být považováno za přijatelné v jiné zemi. I když hluboké rozdíly se
v důsledku globalizace stírají, přesto v sociální oblasti mají tato hlediska značnou míru setrvačnosti.
Jsou důsledkem dlouhodobě se utvářejícího hodnotového systému v každé společnosti, a tím i
modelu (podporovaného) způsobu života. Váha tohoto faktoru se projevuje i uvnitř státu (viz v České
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republice zřetelný rozdíl mezi Prahou a ostatními kraji); i když s velikostí regionu se výrazně
zmenšuje.
Druhý problém je spojen s informační základnou, tj. se strukturou disponibilních statistických údajů o
regionech v takovém rozsahu a kvalitě, aby dostatečně vypovídaly o sociálním prostoru. Zatímco pro
účely měření kvality lidského potenciálu a kvality sociální infrastruktury se můžeme opřít o relativně
dobře propracovanou síť statisticky sledovaných ukazatelů, v případě sociálního kapitálu tomu tak
zatím není. (Nemluvě o tom, že na úrovni regionů není tento fenomén v odborné literatuře
dostatečně popsán.)
Třetí problém se týká samotné identifikace disparit. Co považovat z hlediska sociálního za disparity?
Disparity, které nepřispívají k rozvoji regionu, ohrožují sociální soudržnost nebo disparity, které
naopak podporují rozvoj regionu a jsou pro něj konkurenční výhodou, případně motivují i regiony
ostatní? Jaká kritéria zvolit pro jejich identifikaci, sledování a hodnocení? Rozdíly v sociální oblasti
(stejně jako v jiných oblastech) existují mezi regiony vždy a v řadě sfér a úrovní. Vyjdeme-li ze
zmíněného hlavního cíle, tj. požadavku sociální soudržnosti, pak je třeba zaměřit pozornost
především na ty disparity, které jsou objektivní brzdou sociálně ekonomického rozvoje a vyvolávají
napětí ve společnosti. Uplatnění této logiky při vymezování disparit však naráží na výše uvedený
problém subjektivního hodnocení, umocněného tím, že společensky deklarovaný konsensus je navíc
proměnlivý v čase.
Studie, zabývající se zjišťováním a hodnocením regionálních rozdílů, ať již čistě teoretického nebo
prakticky orientovaného zaměření, jsou vždy založeny na hierarchicky uspořádané soustavě kritérií,
umožňující popis jevu a následné vyjádření regionálních rozdílů - disparit, kvalitativně i kvantitativně.
Pokud jde o odborné teoretické úvahy na toto téma, zaměřují se zpravidla na úroveň států. Stále
četněji však nacházíme i studie, zabývající se strukturovanějším pohledem na regionální disparity;
například regionální disparity v kontextu malých zemích (Felsenstein, D. Portnow, B.A., 2005), měření
chování regionů ve státě (Cuffaro, M. Cracolici, M.F., Nijkamp, P., 2007), národní a regionální
disparity v kontextu evropské kohezní politiky (Molle, W, 2007) a další. Převažuje orientace na
geografická a ekonomická kritéria, přesto však v posledních letech lze pozorovat zvyšující se orientaci
na sociální aspekty vývoje společnosti.
Relativně nejpropracovanější se jeví vymezování regionálních disparit u Molleho (Molle, W., 2007).
Sociální disparity vymezuje z pohledu různých regionálních úrovní, ve vazbě na sociální kohezi.
Základními ukazateli jsou podle něj zaměstnanost, úroveň vzdělání, migrace a segregace, sociální
vyloučení (odráží míru sociální deprivace a chudoby) a programy sociální ochrany. Autor sám však
v této souvislosti současně konstatuje bariéru v podobě nedostupnosti potřebného rozsahu
statistických údajů, zejména na regionální úrovni, což v důsledku limituje vypovídací schopnost
prováděných analýz. Navíc poslední z uváděných ukazatelů je dle našeho názoru ve většině případů
vhodný spíše pro srovnávání mezi státy, méně na regionální úrovni uvnitř států. (V rámci státu s ním
lze pracovat pouze v tom případě, pokud jsou programy sociální ochrany ve státě prostorově
diferencovány, což však není případ České republiky).
Další autoři (Cuffaro, M.; Cracolici, M.F.; Nijkamp, P., 2007) nabízejí pro hodnocení prostorových
disparit mezi regiony rámec založený na konceptu prosperity a blahobytu a kladou důraz na
propojení materiálních aspektů (ekonomický blahobyt) a nemateriálních aspektů (sociální blahobyt).
Při výběru vhodných regionálních ukazatelů se inspirují zejména ukazateli OECD. Za základní
komponenty sociálního blahobytu považují zdraví a stravu, vzdělání a práci. Volené proměnné mají
z větší části obecnou uplatnitelnost, z části však spíše reagují na specifické potřeby v italských
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podmínkách; i když nejsou objektivně nesprávné, jejich použití v jiných zemích není bez omezení
(počet osob, které příležitostně v týdnu jedí ryby).
S ohledem na běžně se vyskytující přístupy k vymezování ukazatelů regionálních disparit je poněkud
odlišně strukturuje Aydalot, P. (1985). Základní strukturu vymezuje relativně standardně
(ekonomické ukazatele, ukazatele blahobytu – sociálněekonomické ukazatele, ukazatele životního
prostředí a infrastrukturní ukazatele), avšak tuto naplňuje spíše atypicky. Například mezi
ekonomickými ukazateli jsou zařazeny hustota lékařské sítě, předpokládaná délka života, míra VŠ
vzdělání, mezi infrastrukturálními ukazateli jsou zařazeny kulturní ukazatele, ukazatele stupně
vzdělanosti, ukazatel kvality systému lékařské péče.
Souhrnně lze tedy konstatovat, že přístup k dané problematice je z hlediska systémového v zásadě
podobný napříč odbornými studiemi; rozdíly jsou však v jeho věcném naplnění.
Pokud jde o praktickou rovinu aplikace, lze v současné době hledat zdroje inspirace v konceptech, se
kterými pracují mezinárodní organizace a uskupení na světové a evropské úrovni.
Na celosvětové úrovni patří k nejznámějším přístupům koncept Indexu lidského rozvoje1, vytvořený a
uplatňovaný ve 175 státech OSN nebo Indikátory světového rozvoje2, s nimiž pracuje Světová banka.
Pro vyhodnocování pokroku v oblasti ekonomické, sociální a enviromentální, včetně decouplingu
(sledování ekonomického růstu a jeho dopadů na životní prostředí), slouží Indikátory udržitelného
rozvoje. Tento rovněž rozšířený koncept vychází z definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj
a je rozpracováván v současné době v rámci OECD.
Index lidského rozvoje odráží v syntetické formě příjem na obyvatele, dosažené vzdělání a
očekávanou délku života.
V konceptu udržitelného rozvoje3 je sociální oblast jednou ze sedmi okruhů indikátorů. Sociální
ukazatele jsou zahrnuty v posledních dvou okruzích, tj.
•

zvýšení životního standardu v rozvojových zemích – indikátory: růst průměrných příjmů,
kojenecká úmrtnost v rozvojových zemích, střední délka života v rozvojových zemích,
míra negramotnosti v rozvojových zemích;

•

zajištění systému vedoucího k udržitelnému příjmu – indikátory: projekce/výhled
veřejných výdajů na penzijní systém, průměrný věk výstupu na trhu práce, podíl
nezaměstnaných ve věku 55 let a více, úhrnná aktiva osobních důchodových účtů a
penzijních fondů.

Současně je však třeba zmínit, že celý soubor indikátorů (všechny skupiny indikátorů) je trvale
předmětem diskusí, které se týkají jak četnosti indikátorů, tak i jejich vypovídací schopnosti. Lze tedy
předpokládat, že až do dosažení širokého konsensu budou realizovány v konstrukci (souboru)
indikátorů změny.
V Evropské unii provádí Eurostat mezinárodní srovnání založená na souboru strukturálních
ukazatelů4, jež slouží po hodnocení plnění cílů Lisabonské strategie nebo srovnání založené na
konceptu udržitelného rozvoje5. Na jiné rozlišovací úrovni je sledována situace v regionech na

1

HDI - Human Development Index
World Devel opment Indi ca tors
3
Soubor indiká torů udrži telného rozvoje, sekreta riát OECD, duben – červen 2002
4
Euros ta t – Structural Indi cators , 2008
5
Stra tegie udrži telného rozvoje Evropské unie, Brusel, 2005
2
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mezinárodní úrovni, například v rámci k tomu účelu vytvořené přeshraniční statistické databáze6.
Další metodické přístupy a postupy nabízí národní odborné týmy sledující regionální disparity uvnitř
jednotlivých zemích.
Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie zahrnuje rovněž sociální oblast; sledovány jsou okruhy:
veřejné zdraví, sociální vyloučení, demografie a migrace, udržitelná doprava a globální problém
chudoby a rozvoje.
V komplexu strukturálních ukazatelů EU (obecné ekonomické prostředí, zaměstnanost, inovace a
výzkum, ekonomická reforma, sociální soudržnost, životní prostředí) je sociální oblast vymezena
zejména prostřednictvím strukturálního ukazatele „sociální soudržnost“. Ta je vyjádřena
prostřednictvím:
•

nerovnosti v rozdělení příjmů,

•

míry rizika chudoby - před sociálními dávkami (celkem),

•

míry rizika chudoby - po sociálních dávkách (celkem),

•

míry trvalého rizika chudoby (celkem),

•

rozptýlení regionální míry zaměstnanosti (celkem),

•

předčasně ukončeného vzdělání (celkem),

•

míry dlouhodobé nezaměstnanosti (celkem).

Další ukazatele, které lze věcně přiřadit k sociální oblasti, jsou obsaženy i v dalších oblastech
strukturálních ukazatelů - v oblasti zaměstnanosti (celoživotní vzdělávání, pracovní úrazy, míra
nezaměstnanosti), v oblasti inovace a výzkum (úroveň vzdělání, počet absolventů vysokých škol).
Rozdílné přístupy k dekompozici jevů pro potřeby námi definovaného regionu7 na jednotlivé
identifikační oblasti a z nich vyplývající kritéria a ukazatele pro jejich sledování (deskriptory a jejich
indikátory) jsou důsledkem jednak velikosti regionů, jež jsou předmětem popisu disparit, jednak
stanoveného cíle, odrážejícího základní logiku přístupu, tj. určitou předem definovanou koncepci.
Sociální oblast je ve všech uvedených konceptech zpravidla vymezována samostatně, i když způsob
jejího vymezování není jednotný.
Přístupy národních odborných týmů pro popis a zjišťování regionálních disparit rozšiřují škálu variant
přístupů o další a není reálné je všechny zmapovat a analyzovat. Proto je dále pozornost soustředěna
pouze na Českou republiku a její vybrané reprezentativní přístupy.
V České republice se jedná zejména o Strategii udržitelného rozvoje ČR8 nebo metodiku navrhovanou
v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR9. V praktické rovině pak například Regionální portréty10.
Dekompozice na jednotlivé oblasti, prostřednictvím nichž (v nichž) se popisují regionální disparity, je
ve zmiňovaných studiích provedena rozdílným způsobem.
Ve Strategii udržitelného rozvoje ČR je sociální pilíř jedním z šesti pilířů, vedle ekonomického,
enviromentálního, pilíře zaměřeného na výzkum a vývoj vzdělávání, pilíře zaměřeného na evropský a

6

Cross Bordur Friendship Database – společný produkt s ta tisti ků z Čes ké republiky, Polska a Německa
NUTS 0 – 5
8
Stra tegie udrži telného rozvoje, červen 2004
9
Stra tegie regionálního rozvoje, červenec 2000
10
podle Portrai t of the Region, EUROSTAT
7
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mezinárodní kontext a správu věcí veřejných. Sociální pilíř je definován jako posílení sociální
soudržnosti a stability. Je vymezen indikátory:
•

počet bytů /100 obyvatel,

•

soubor sociálních dávek k ochraně před sociálním vyloučením,

•

populace žijící pod hrani cí chudoby před a po sociálních transferech,

•

Giniho koeficient nerovnosti příjmů,

•

index daňové progresivity,

•

podíl mandatorních výdajů na celkových veřejných výdajích,

•

výdaje na zdravotnictví podle zdroje,

•

standardizovaná úmrtnost podle příčin smrti,

•

podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích veřejných rozpočtů,

•

obecná míra registrované nezaměstnanosti podle věkových skupin,

•

růst populace,

•

podíl osob v populaci nad 65 let a pod 15 let,

•

úhrnná plodnost,

•

míra nezaměstnanosti mladých do 25 let a starších nad 55 let,

•

sociální příplatek pro rodiny s dětmi.

Oblastí předmětného zájmu ve Strategii regionálního rozvoje ČR je pět: souhrnná charakteristika
regionu, ekonomický potenciál, lidský potenciál, technická vybavenost území a životní prostředí.
Oblast lidského kapitálu, která nejvíce souvisí se sociální oblastí (sociálním rozvojem) je definována
prostřednictvím souboru ukazatelů
•

demografického vývoje,

•

životní úrovně obyvatelstva,

•

vzdělanostní úrovně obyvatelstva,

•

zdravotního stavu obyvatelstva,

•

úrovně nezaměstnanosti a

•

sociální úrovně.

Oproti tomu například v Regionálních portrétech jsou ukazatele strukturovány do oblastí:
•

struktura obyvatelstva,

•

vzdělání,

•

domácnosti,

•

vybavenost domácností,

•

sociální vybavenost a

•

sociální patologie.

PROSINEC 2008

- 9-

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008

disparity.vsb.cz

Již zevrubná analýza praktických metodických postupů používaných pro popis regionů a zjišťování
regionálních rozdílů – disparit (nejen) v sociální oblasti ukazuje, že neexistuje jeden obecně platný
model. Jeho konstrukce je poplatná prostoru, času a sledovanému záměru. Stávající praxe při
uplatňování dekompozice oblastí, volby deskriptorů a jejich indikátorů se značně liší; jejich volba se
zatím jeví být spíše výsledkem odborného konsensu v daném autorském (řešitelském) týmu než
vědecky jednoznačně objektivizovaného postupu. Tím není popřena funkčnost takového postupu,
pouze se ukazuje, že pro stanovený účel existuje více variant řešení.
Přesto lze ve výsledku najít v existujících přístupech společné jmenovatele. Základními z nich jsou
redukce problému na objektivní indikátory, tvrdá data (hrubý domácí produkt na obyvatele, úroveň
vzdělání, očekávaná délka života, apod.) a absence indikátorů vymezujících sociální kapitál a soubor
ukazatelů, které by umožnily popsat potřeby obyvatel v regionu a míru deprivace z jejich
neuspokojení. Přitom právě tyto odráží skutečné vnímání kvality života v daném regionu. Zjišťování
spokojenosti či míry deprivace se stavem (jevů) v regionu a při upokojování potřeb v daném regionu
je však náročné a obtížně převeditelné do kvantitativně vyjádřeného indexu či jinak definovaného
integrovaného ukazatele. Dalším společným jmenovatelem je volba ukazatelů, které odpovídají
v převažující míře regionu na úrovni státu (NUTS0-1).
3. PŘÍSTUPY K DEKOMPOZICI SOCIÁLNÍ OBLASTI V RÁMCI PROJEKTU11
Z výše uvedeného vyplývá, že pro provedení dekompozice a deskripce sociální oblasti pro dohodnutý
prostor (NUTS 3 - kraje) se nabízejí tři základní varianty postupů:
1. přiklonit se k již používanému a obecně uznávanému konceptu, například v Evropské unii, a
tento aplikovat na podmínky regionů České republiky;
2. převzít některý z konceptů používaný v České republice;
3. konstruovat vlastní model pro deskripci regionů.
Uplatnění prvního přístupu se jeví relativně jednodušší; převzetí hotového konceptu umožňuje
zajištění kompatibility z nadnárodní úrovně na úroveň národní a regionální (a opačně). Bariérou pro
použití tohoto postupu je však fakt, že koncepty používané na mezinárodní úrovni pracují s ukazateli,
které převážně odpovídají úrovni NUTS 0-1, výjimečně 2; jen část lze použít pro nižší územní úroveň a
navíc jejich rozsah a charakter neumožňují plně pokrýt specifika NUTS 3, NUTS 4 (nedostatečný
rozsah, nízká až nulová vypovídací hodnota pro menší územní celky).
Druhý přístup má výhody v tom, že umožňuje pracovat s informační základnou, která již v ČR prošla
dohodovacím řízením, existuje a neztratila v čase svoji legitimitu. Oblasti a jejich deskriptory,
indikátory vycházejí z reality specifik (území) České republiky. Nebylo by nutno volit další jiné postupy
a tudíž systém (zpravodajské jednotky, zpracovatelé a další subjekty) by nebyl zatížen další
administrativou a s ní spojenými náklady. Zásadní problém je však v tom, že i v našich podmínkách
neexistuje jeden obecně platný model, navíc bezvýhrady použitelný pro účely zjišťování regionálních
disparit.
Třetí přístup, jehož cílem je vytvoření vlastního konceptu, klade logicky nejvyšší nároky na zpracování.
Měl by v zájmu celkové efektivnosti zohledňovat nejen národní potřeby ale i nadnárodní požadavky a
11

WD-55-07-1 Regionální dispa ri ty v územním rozvoji ČR – jeji ch vznik, i dentifika ce a eli minace.
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kritéria vyžadované v globalizovaném světě, a současně by se neměl významně odchýlit od
deklarovaných cílů a postupů v České republice. Na druhou stranu však umožňuje větší operabilitu a
skrývá tak potenciálně i větší šanci na vyšší vypovídací schopnost takto koncipovaného přístupu.
V první fázi řešení se pro účely stanovení regionálních sociálních disparit jeví jako vhodný postup
založený na kombinaci výše uvedených přístupů.
Zahájení procesu dekompozice je spjato s problémem, jak rozsáhlý má být počet dekomponovaných
úrovní a kolik deskriptorů a indikátorů mají zahrnovat. Odhad počtu je v této fázi řešení obtížný,
protože musí být v důsledku zachovány relace k ostatním oblastem (ekonomická, územní); slaďování
napříč oblastmi tedy bude nezbytnou součástí dalších etap řešení. V této fázi řešení návrh předkládá
střední variantu. Škálu ukazatelů lze dále věcně prohlubovat, případně redukovat. V některých
případech lze pro jeden jev (event. podobný jev) najít jiný stejně vhodný ukazatel, a pak je otázkou
širšího konsensu jeho případná náhrada za jiný.
2.1 NÁVRH DEKOMPOZICE SOCIÁLNÍ OBLASTI A KRITÉRIÍ PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH DISPARIT V
REGIONECH
Kvalita života v regionech je ovlivňována mnoha faktory, které se navzájem podmiňují. Oddělit od
sebe ekonomické a sociální je nejen v teorii ale i v praxi velmi nesnadné. Každý jev zpravidla zahrnuje
obě tyto dimenze a záleží na úhlu pohledu, který pro daný účel převáží.
Kvalita sociálních systémů je důležitým předpokladem pro úspěšný ekonomický a sociální rozvoj
regionu. Dostatečná a dobře fungující sociální a technická infrastruktura (např. byty, školy, dopravní
síť a další) vytváří vhodné podmínky pro podnikání a tím napomáhá efektivnímu fungování
ekonomiky. Dobré sociální a ekonomické podmínky pozitivně působí na celkové sociální klima, které
zpětně podporuje rozvoj ekonomiky a přispívá k rozvoji regionu.
Z provedeného rozboru stávajících teoretických úvah na toto téma v odborné literatuře i existujících
praktických postupů se v této fázi řešení jeví jako účelné rozdělení sociální oblasti na pět
dekomponent – podoblastí:
•

charakteristika obyvatelstva (zejména hustota zalidnění, věková a vzdělanostní struktura
a zdravotní stav obyvatelstva);

•

životní úroveň (disponibilní důchod, nerovnost v příjmech);

•

úroveň bydlení a vybavenost domácností (autem, počítačem);

•

sociální vybavenost v území (zejména zdravotní a sociální služby);

•

nežádoucí sociální jevy, sociální patologie (nezaměstnanost, chudoba, kriminalita).

Demografické charakteristiky populace žijící v daném regionu jsou (nejen z hlediska sociálního)
nezbytnou vstupní informací pro hodnocení situace v regionu. Za standardně základní jsou
považovány hustota zalidnění, věková a vzdělanostní struktura populace, úroveň zdraví,
charakteristika rodin – domácností.
Hustota obyvatelstva bezesporu ovlivňuje podmínky života v krajích. Rozdíly v hodnotě ukazatele se
pohybují od 63 obyv./km2 v Jihočeském kraji až po 230 obyv./km2 v Moravskoslezském kraji, s
extrémem Hl.města Prahy, kde hodnota relativního ukazatele převyšuje 2,3 tis.obyvatel. Z hlediska
sociálního je hustota zalidnění jedním z faktorů ovlivňujícím dostupnost služeb, zejména zdravotních,
sociálních, vzdělávacích (i dalších, které přímo se sociální oblastí nesouvisejí).
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Analýza věkové struktury rovněž ukazuje na značné rozdíly mezi jednotlivými kraji. Podle údajů ČSÚ
se významně od průměrné relace odchyluje zejména Praha, kde je obyvatelstvo nejstarší a Ústecký
kraj, kde je průměrný věk obyvatelstva naopak nejnižší. Sledování věkové struktury populace má
význam jednak z pohledu vzdělávacích potřeb a trhu práce, jednak ve vztahu k sociálnímu systému.
Z regionálního hlediska znamená zvyšující se index stáří vyšší požadavky na zabezpečení potřeb
stárnoucího obyvatelstva - zajištění zdrojů pro sociální a zdravotní služby, dostatečná institucionální
základna; dopady má i do oblasti bydlení, zejména ve vazbě na měnící se strukturu domácností (viz
dále).
Potřebu sledování zdravotního stavu obyvatelstva v regionech netřeba zdůvodňovat. Význam zdraví
je nejen soukromý ale i veřejný (individuální i společenský). Problémových hodnot dosahují kraje
průmyslové a se špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Praha). Cíl
deklarovaný v zemích EU zdůrazňuje „přidat léta života a současně život létům“. Vývoj ukazatelů
zdravotního stavu se v důsledku odráží v potřebě kapacit zdravotnických služeb a služeb sociální
péče; u ekonomicky aktivního obyvatelstva má špatný zdravotní stav, vyjádřený pracovní
neschopností, dopady i na výkonnost ekonomiky v regionu.
Obdobně sledování vzdělanostní úrovně má význam ekonomický i sociální, což netřeba zdůrazňovat
ve společnosti orientované na vzdělání. Vzdělanostní úroveň v kraji ovlivňuje nepřímo kvalitu života
v kraji a projevuje se na trhu práce. I když v dnešní době nejsou rozdíly v krajích z hlediska
vzdělanostní úrovně dramatické, díky systémovému řízení procesu regionálního vzdělávání v ČR
(terciární vzdělávání překračuje rámec NUTS3), přesto je třeba i tento jev sledovat. Jeho hodnota je
ovlivňována řadou faktorů, k nimž patří nejen nabídka studijních příležitostí, struktura pracovních
příležitostí ale i další, například migrace; a to jak migrace v rámci České republiky tak i zahraniční
(trend stěhování do Prahy a Středočeského kraje či výrazná zahraniční migrace do kraje Ústeckého,
Moravskoslezského a Jihomoravského).
Podmínky života v kraji ovlivňuje i stabilita rodiny. Podíl neúplných rodin a velikost domácností patří
mezi faktory, které ovlivňují životní úroveň rodin a tím i tlak na sociální systém. Uspořádání rodiny a
domácnosti je ve své podstatě soukromou záležitostí a nepředpokládá se cílená regulace ze strany
orgánů územní správy. Nabízí se tedy otázka, zda do souboru pro určení regionálních disparit tyto
jevy vůbec zařazovat. Nelze však pominout, že rostoucí podíl neúplných rodin ve společnosti,
v kombinaci s trendem růstu počtu domácností při poklesu počtu jejích členů, jsou jedněmi
z rizikových faktorů pro růst chudoby v regionu a zvyšování tlaku na programy sociální pomoci.
Životní úroveň rodin, domácností, zahrnuje široký soubor jevů. Patří sem nejenom velikost příjmů, ale
i rozsah a hodnota majetku, spotřeba. Pro účely sledování a hodnocení disparit byla jako základní
kritérium zvolena „pouze“velikost příjmů. Na rozdíl od majetku jsou statisticky sledované, i když ne
absolutně (viz například šedá ekonomika). Sledování spotřeby domácností ve vazbě na příjmy naráží
na problém nejen různých spotřebních zvyklostí domácností, ale také na fakt, že statistika rodinných
účtů je výběrové šetření a pro hlubší analýzy stavu v regionu z ní lze vyvozovat závěry jen
v omezeném rozsahu.
Úroveň bydlení a vybavenost domácností jsou důsledkem nejen velikosti disponibilních příjmů a
majetku, ale i životního stylu odrážejícího individuální preference jednotlivců, rodin. Úroveň bydlení
lze charakterizovat z mnoha hledisek. Patří k nim základní parametry bytu, jako je zejména kategorie
bytu a s ní související základní „technická“ vybavenost bytu, počet obytných místností, obytná plocha.
Vypovídací schopnost o úrovni bydlení se však zvýší, provážeme-li parametry bytu s domácnostmi.
(Pro hodnocení úrovně bydlení se nejčastěji používají ukazatele typu počet cenzových domácností na
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byt, počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost, obytná plocha na osobu v m2.) Vybavenost
domácností určitými předměty přináší nejen individuální užitek těmto domácnostem, ale má i širší
multiplikační efekty. Z tohoto důvodu se jeví vhodné zaměřit pozornost především na vybavenost
domácností osobním autem (dostupnost služeb, dopady na veřejnou dopravu, kvalitu životního
prostředí, apod.) a na vybavenost domácností osobním počítačem, zejména připojeným na internet.
Dostupnost informací a propojení prostřednictvím informačních systémů s okolním světem
potenciálně přispívá k růstu obecné vzdělanosti, zkvalitnění způsobu života, včetně usnadnění
dostupnosti určitého okruhu služeb, zčásti i k usnadnění pohybu na trhu práce.
Sociální vybavenost v regionu, představovaná sociální infrastrukturou, je nezbytnou podmínkou pro
zabezpečení základních práv občanů. Týká se především zdravotnických služeb na úrovni ambulantní
a specializované ambulantní péče a lůžkové kapacity nemocnic. Dále zahrnuje zařízení sociální péče,
zejména ústavní zařízení pro péči o staré občany, tj. domovy důchodců, penziony pro důchodce,
domy s pečovatelskou službou, jejichž kapacity jsou nedostatečné a deficit míst v těchto zařízeních
má tendenci růst v souvislosti s procesem stárnutí české populace. Do sociální infrastruktury patří i
školy a školská zařízení. Jak bylo zmíněno v souvislosti s úrovní vzdělání, je ke zvážení, zda sledovat
kapacity škol, když stav kapacit vzdělávací soustavy je na regionální úrovni relativně vyrovnaný. Síť
škol se potýká spíše s opačným problémem, a tím je redukce a restrukturalizace kapacit s ohledem na
pokles počtu dětí, žáků a studentů, způsobený demografickým vývojem v ČR.
Životní podmínky v regionech jsou provázeny i jevy, které lze označit jako nežádoucí až patologické.
Snižují spokojenost občanů s životními podmínkami v regionu, oslabují míru legitimity veřejné správy
v regionu a v neposlední řadě zvyšují tlak na veřejné rozpočty. Do tohoto souboru jevů jsou zařazeny
nezaměstnanost, chudoba a kriminalita. Nezaměstnanost je svojí povahou jev sociální i ekonomický a
je otázkou konsensu o celkové struktuře oblastí jevů, jejich deskriptorů a indikátorů, kam - resp.
z jakého úhlu - bude zařazena. V každém případě rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi regiony jsou
natolik statisticky významné, že je potřeba tomuto sociálněekonomickému fenoménu věnovat
v zájmu hodnocení regionálních disparit pozornost, protože v krajním důsledku může vést až k pasti
nezaměstnanosti a k pasti chudoby. Dlouhodobá nezaměstnanost a chudoba spolu těsně korelují.
Z hlediska chudoby je problémem nejen míra (rizika) chudoby ale i mezera chudoby, zejména
s ohledem na délku trvání tohoto stavu. Kriminalita je široce strukturovaný soubor jevů. Mezi regiony
jsou rozdíly nejen v absolutním a relativním počtu trestných činů, ale zejména v jejich struktuře,
v míře viktimizace a podobně, což jsou hlubší aspekty problému, do nichž zřejmě nebude možné
v potřebném rozsahu proniknout (omezený počet veřejných informací).
ZÁVĚR
Rozdílnost pohledů na klasifikaci kritérií pro popis a analýzu sociálních regionálních disparit, které
nabízí teorie i praxe, zakládá poměrně širokou bázi variant metodických přístupů a zatím spíše
utvrzuje v názoru, že neexistuje pouze jeden objektivně správný postup. Na druhou stranu koncepty,
které zejména v České republice a také v orgánech Evropské unie již získaly široký konsensus
(Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR, strukturální ukazatele EU ad.),
jsou pro volbu dekompozice sociální oblasti do sítě deskriptorů a indikátorů vhodným vodítkem.
S přihlédnutím k již existujícím konceptům a po zvážení specifik sociální dimenze v podmínkách
regionů ČR se navrhuje rozčlenění sociální oblasti na pět dekomponent (podoblastí), tj. základní
charakteristiky obyvatelstva, příjmová úroveň obyvatel žijících v regionu, úroveň bydlení a
vybavenosti domácností, sociální vybavenost v území a nežádoucí sociální jevy – sociální patologie,
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vyjádřené nezaměstnaností, chudobou a kriminalitou v regionu. Tyto dekomponenty a jejich
deskriptory a indikátory budou v další etapě řešení podrobeny hlubšímu prověřování v souladu
s postupem výzkumu v řešitelském týmu a současně v konfrontaci s realitou sociální dimenze
v regionech České republiky.
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ANOTACE
Přispěvek „Metody měření regionálních disparit v územním rozvoji České republiky“ je věnován
deskripci metod využitelných při hodnocení skupiny ukazatelů, jichž lze využít při deskripci rozdílností
mezi jednotlivými územními celky. Vlastní stať tak prezentuje nejen vlastní postup konstrukce indexů
regionálních disparit, ale také jednotlivé metody, které lze využít jednak ve fázi identifikace a
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ÚVOD
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se jak na akademické půdě, tak v rámci
reálně fungujících institucí znovu rozhořela diskuse týkající se územních nerovností, resp., máme-li
použít frekventovanější výraz, regionálních disparit. Otázkou zůstává co si pod tímto pojmem
představit. Vyjdeme-li z námi realizovaného výzkumu a ze závěrů, k nimž dospěl řešitelský tým, pak
zjistíme, že v našem současném pojetí chápeme regionální disparitu jako …každou rozdílnost či
nerovnost, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký smysl (sociální, ekonomický, politický apod.)
(Hučka, s. 14), z čehož vyplývá, že za regionální disparitu považujeme v podstatě jakoukoliv
…rozdílnost nebo nepoměr různých jevů či procesů mající jednoznačné územní umístění (lze ji alokovat
ve vymezené územní struktuře) a vyskytující se alespoň ve dvou entitách této územní struktury
(Hučka, s. 14).
Vyjdeme-li z výše uvedené definice, pak před námi vyvstává další významná otázka: „Jak můžeme
regionální disparity měřit?“ Odpověď na tuto prostou otázku však nepatří k nejjednodušším. Při
podrobnější analýze se nám totiž tento hlavní problém rozpadá minimálně do dvou samostatných
bloků. Tím prvním je obsahová náplň měření, tj. určení jednotlivých ukazatelů, které při hodnocení
regionálních disparit budeme využívat a tím druhým je stanovení metod, jež k tomuto účelu
použijeme. Vzhledem k tomu, že v rámci výzkumu se autor této stati věnoval především otázkám
spojeným se stanovením metod, je cílem této stati představit čtenáři základní metody využitelné při
konstrukci indexů regionálních disparit.
1. KONSTRUKCE INDEXŮ REGIONÁLNÍCH DISPARIT
1.1 METODY MĚŘENÍ
Dle našeho názoru se k měření regionálních disparit ukázalo jako nejvhodnějších sedm základních
metod, mezi něž řadíme metodu průměrné odchylky, bodovou metodu, metodu normované
proměnné, metodu vzdálenosti od fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu, metodu semaforu a
konečně také metodu založenou na škálovacích technikách.
Při podrobnější analýze těchto vědeckých postupů jsme usoudili, že každá z těchto metod má svá pro
a proti, přičemž jejich použití bude silně závislé jak na míře obtížnosti, s níž lze tyto indexy
zkonstruovat, tak na souboru použitých statistických ukazatelů, neboť v některých metodách nelze,
pro jejich obtížnou kvantifikaci, použít ukazatele kvalitativního charakteru. Z tohoto pohledu se nám
pro první praktickou fázi našeho výzkumu (identifikaci a kvantifikaci proměnných) jeví jako
nejvhodnější použít metodu škálování či její specifickou formu metodu semaforu, jejichž
prostřednictvím lze jednotlivé ukazatele rozčlenit do větších celků, což nám následně umožní získat o
analyzovaném souboru mnohem lepší přehled. Na druhé straně, v následující části výzkumu (výpočet
a tvorba konkrétních indexů) se nám jako přiměřenější jeví využití některé z níže uvedených
statisticko-matematických metod. Zde je však zapotřebí říci, že za nejvýznamnější měřítko pro výběr
této metody bychom měli označit jednak vypovídací schopnost takto vypočteného indexu, a jednak
jeho nepříliš velkou výpočetní náročnost. Otázkou tedy zůstává, kterou z výše uvedených metod
zvolit jako nejvhodnější. Rozhodnutí je to velmi obtížné, přičemž ideálním odrazovým můstkem může
být právě tato stať, která v sobě zahrnuje nejen možnost seznámit se s jednotlivými metodami, ale
také možnost prostudovat si jednotlivé postupy a porovnat výsledky, k nimž při využití těchto metod
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dospějeme, aplikujeme-li je na stejný vzorek statistických dat. Data, jež jsme při výpočtu těchto
indexů použili, jsou zachycena v tabulce 1.

Tabulka 1: Výchozí data pro výpočet indexů regionálních disparit
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

emise oxidu siřičitého SO2 (tuny za rok)
Hl. m. Praha

2 916

3 006

1 963

1 892

2 481

2 375

kraj Vysočina

5 284

5 375

4 243

4 222

3 853

3 284

28 830

29 561

28 837

29 615

28 686

29 438

Moravskoslezský kraj

emise oxidu dusíku NOX (tuny za rok)
Hl. m. Praha

4 020

4 098

3 544

3 066

3 660

3 500

kraj Vysočina

2 522

2 789

2 769

2 761

2 755

2 922

22 776

24 482

23 781

24 259

23 821

24 936

Moravskoslezský kraj

HDP na obyvatele (CZK, b. c.)
Hl. m. Praha

425 316

475 750

506 109

530 334

567 946

610 799

kraj Vysočina

178 550

203 264

209 301

217 107

235 264

246 426

Moravskoslezský kraj

166 891

179 745

186 132

195 867

226 089

249 017

HPH (mil. CZK, b. c.)
Hl. m. Praha

456 213

502 309

533 089

560 208

594 958

644 301

kraj Vysočina

83 142

94 321

97 195

100 771

107 881

112 719

192 859

205 986

213 162

223 813

254 853

279 572

Moravskoslezský kraj

HTFK (mil. CZK, b. c.)
Hl. m. Praha

147 110

156 252

182 219

165 063

204 478

201 274

kraj Vysočina

28 150

27 083

25 457

25 451

27 353

31 288

Moravskoslezský kraj

54 679

66 251

66 302

53 920

57 812

63 816

délka silnic na km2
Hl. m. Praha

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

kraj Vysočina

0,75

0,75

0,75

0,75

0,74

0,74

Moravskoslezský kraj

0,63

0,63

0,63

0,63

0,62

0,62

Pramen : Sta tistické ročenky
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2. FÁZE INDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE PROMĚNNÝCH
2.1 ŠKÁLOVACÍ TECHNIKY
Jak již bylo uvedeno výše, v první fázi výzkumu doporučujeme využít škálování, které je v odborné
literatuře zaměřené na problematiku měření ekonomických veličin definováno:
•

buďto jako soubor metod, procedur, popř. technik, které analytikům umožňují vytvořit
jakoukoliv škálu, přičemž součástí tohoto procesu je nejen uspořádání těchto ukazatelů, ale
také jejich očíslování. Při využití této metody se zpravidla hovoří o škálovacích procedurách,
resp. škálovacích technikách.

•

nebo jako skutečný proces měření, tj. proces kvalitativního měření, jež vede ke škálování
hodnot, které jsou v praxi jen velmi obtížně měřitelné. Tento přístup k problematice
škálování se poměrně často využívá v psychologii a sociologii a v našem pojetí regionálních
disparit by měl význam pouze tehdy, pokud bychom do hodnocení regionálních rozdílů
zahrnuli také ukazatele, jež jsou postaveny na kvalitativní bázi, což je ale proces, jenž
zpravidla není příliš doporučován, neboť se zde objevují poměrně značná rizika spojená se
subjektivitou výzkumníků (subjektivní ocenění hodnoty, jež může jeden region, ať již záměrně
či zcela bez záměru poškodit). V tomto případě pak hovoříme o škálování.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že z pohledu námi realizovaného výzkumu se jako významnější jeví
spíše škálovací techniky, neboť jejich prostřednictvím jsme, mimo jiné, schopni také porovnávat
údaje založená jak na metrické, tak na nemetrické bázi. Vyjdeme-li z názoru odborníků, pak
dospějeme k závěru, že při měření regionálních disparit hrají škálovací procedury v podstatě stejnou
roli, jako měřící procedury v případě fyzikálního měření. Tento závěr je spojen zejména s procedurou
očíslování, kterou můžeme uplatnit buďto na jednotlivé ukazatele, nebo na jejich skupiny.
Pod pojmem očíslování rozumíme v podstatě přiřazení určitých konkrétních čísel jednotlivým
hodnotám námi zvolených ukazatelů, z čehož vyplývá, že mezi takto stanovenými čísly neexistuje
žádný numerický vztah. Můžeme tedy říci, že pokud hodnotě ukazatele v regionu A přiřadíme číslo 1,
kdežto hodnotě ukazatele v regionu B číslo 6, pak to neznamená, že tento ukazatel je šestkrát horší
(lepší), ale že v rámci námi sledovaných regionů má ukazatel v regionu B přiřazeno číslo šest, zatímco
ukazatel pro region A číslo jedna. Výhodou tohoto přístupu je poměrně dobrá přehlednost a
bezproblémová rozšířitelnost analyzované skupiny, neboť není zapotřebí provádět dodatečné
propočty hodnot indexů (tak jak je tomu v případě statisticko-matematických metod). Na druhé
straně je však zapotřebí zdůraznit, že očíslování nelze považovat za druh měření, a tím pádem také
pomocí této metody nemůžeme dospět ke konkrétním kvantitativním údajům.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že číslicové přiřazování lze použít u ukazatelů bez ohledu na to, zda
jsou kvantifikovatelné či nikoliv. Jinými slovy řečeno, nelze dávat rovnítko mezi číslicové přiřazování a
možnost kvantifikovat daný ukazatel.
Podíváme-li se tedy na škálování optikou odborníku věnujících se problematice měření, pak
dospějeme k závěru, že škálování můžeme označit za samostatnou metodu spojenou jak
s kvantitativními aspekty, tak s topologickými prvky. Problematika škálování je tedy považována za
jakýsi nezbytný předstupeň měření, který slouží k tomu, aby topologické podmínky pouze vymezil,
z čehož vyplývá, že ze skupiny škálovacích procedur bychom měli využít pouze ty postupy, které
umožňují vytvářet nemetrické škály námi zvolených ukazatelů. Dá se tedy říci, že pokud v našem
výzkumu využijeme při hodnocení regionálních rozdílů metodu očíslování, pak ve své podstatě
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vytvoříme pouze jakousi pseudokvantifikaci regionálních disparit. Ke konkrétní kvantifikaci disparit
bychom tedy měli použít jednu z následujících matematických metod a metodu škálování bychom
měli využít v první, řekněme přípravné fázi, v jejímž rámci bychom sestavili třídící škály, které by nám
umožnili lépe kvantifikovat námi zvolená kritéria.
Třídící škálou tak, v našem případě, rozumíme přehled obměn tříděného znaku, který vymezuje
hloubku třídění a tvářnost budoucích skupin ukazatelů, na něž se námi analyzovaný region rozpadne
(tyto skupiny by byly totožné s třemi výše uvedenými kritérii). Takto vzniklé skupiny pak budeme
označovat buďto jako třídy, to v případě, že budeme třídit ukazatele dle kvantitativních znaků, nebo
jako kategorie, pokud k jejich třídění použijeme kvalitativních znaků.
Při sestavování takovéto třídící škály je tedy zapotřebí, aby analytický tým sestavil nejen seznam
názvů jednotlivých skupin ukazatelů, ale také, aby přesně a zcela jednoznačně tyto ukazatele
definoval, a to bez ohledu na to zda spadají do kategorie nebo třídy. Současně je zapotřebí
pamatovat na to, že daná třídící škála musí být sestavena tak, aby toto třídění bylo zcela
jednoznačné, úplné, přehledné a v neposlední řadě také dostatečně podrobné.
Pokud budeme třídit kvantitativní ukazatele, pak budeme hovořit o kvantitativních škálách či také
stupnicích. V tomto případě jsou jednotlivé ukazatele do příslušných tříd řazeny podle třídících
intervalů zvolené škály, jež jsou zpravidla stanoveny mezemi (hranicemi intervalů). Z daného tedy
vyplývá, že příslušná škála musí být uspořádána tak, aby především nebylo možno pochybovat o
zařazení mezních hodnot:
•

u nespojitých znaků je tento problém zpravidla vyřešen stanovením nejnižší a nejvyšší
hodnoty. Má-li tento interval obě hodnoty stanoveny, pak jej označujeme za interval
uzavřený. Pokud je stanovena pouze jedna mez, pak tento interval definujeme jako interval
otevřený.

•

u spojitých znaků je to poněkud komplikovanější, přičemž nejčastěji se využívá metoda
podobná jako v případě nespojitých znaků, přičemž se bere v potaz zaokrouhlování.

U kvantitativních znaků se obvykle doporučuje vytvořit 10-12 tříd, přičemž za minimum je bráno 6
tříd a za maximum 20 tříd. Při stanovování počtu skupin se poměrně často využívá také Sturgesovo
pravidlo, což je empirické pravidlo pro určení vhodného počtu skupin při roztřídění statistického
souboru do intervalového rozdělení četnosti. Jestliže X je rozsah souboru, pak počet skupin (S)
určíme pomocí následující rovnice:

S = 1 + 3 ,3 log10 S

(1)

Využijeme-li této metody, pak bychom museli automaticky vycházet z předpokladu, že klasifikační
škála má všechny třídní intervaly stejné. To však nevylučuje možnost využít i metody založené na
nerovnosti třídních intervalů.
V případě kvalitativních znaků zařazujeme příslušné ukazatele do jednotlivých kategorií, jež jsou
sestaveny podle definic stupňů zvolené škály. Vymezení těchto skupin pak vyžaduje poměrně
pečlivou úvahu spojenou s odhalením typických rysů určitého procesu a zjištěním a měřením
pravidelnosti jejich výskytu. Můžeme tedy říci, že základním úkolem při sestavování kvalitativních škál
je vymezení obsahu určité kategorie jak z pozitivního (co zde patří), tak z negativního (co zde nepatří)
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pohledu. Při konstrukci kvalitativních škál je za ideální považována situace, kdy výzkumníci vycházejí
z určitých víceméně přirozených skupin analyzovaných ukazatelů.
Pro zařazování jednotlivých ukazatelů do skupin bývají, při konstrukci kvalitativních škál, zpravidla
využívány tří základních postupy:
•

taxativní vyjmenování mezních případů a návod na jejich zařazení,

•

deklaratorní metoda, která je založena na subjektivním názoru zpravodaje

•

či metoda nepřímého (kvantitativního) znaku.

Na rozdíl od kvantitativních škál, v případě kvalitativního škálování neexistují obecná pravidla pro
hloubku a podrobnost třídění analyzovaných ukazatelů. V této souvislosti je však zapotřebí říci, že
zbytečně velký počet elementárních skupin zpravidla vede k výrazné atomizaci souboru a snižuje
přehlednost výsledků. Tyto skupiny by se pak měly vyznačovat co možná nejmenší variabilitou. Dále
je zapotřebí poznamenat, že při použití vícestupňového třídění je žádoucí, aby na jednotlivých
stupních byla použita homogenní klasifikace, čímž je zabezpečena shodnost členění na jednotlivé
třídy.
2.1 METODA SEMAFORU
Za specifickou podobu škálování můžeme označit metodu semaforu, která se svým pojetím výrazně
přibližuje proceduře očíslování. Na rozdíl od této metody, jsou v tomto případě jednotlivým
hodnotám námi zvolených ukazatelů přiřazeny, nikoliv konkrétní čísla, ale specifické symboly, jež
navíc odpovídají určité percentuální úrovni sledovaného ukazatele. Nejčastěji pak tyto symboly mají
podobu tří kruhů v barvách světel semaforu, z čehož je také odvozován název této metody. Dá se
tedy říci, že pokud konkrétnímu ukazateli z regionu A přiřadíme červený kruh, zatímco ukazateli
z regionu B kruh zelený, pak díky tomuto přístupu sice budeme schopni kvantifikovat přibližné rozdíly
mezi jednotlivými regiony, ale současně nebudeme schopni stanovit konkrétní úroveň regionu B vůči
regionu A. Z daného je tedy zřejmé, že podobně jako v případě škálovacích technik, také u této
metody můžeme za její významnou devizu označit především její dobrou přehlednost, rychlost a
bezproblémovou využitelnost při analyzování různě širokých skupin ukazatelů.
Pro využití metody semaforu se nám v současné době nabízí ideální nástroj, jímž je tabulkový proces
Microsoft Office Excel 2007, mezi jehož funkcemi nalezneme také funkci podmíněné formátování,
které je v podstatě postaveno na principu metody semaforu. Pomocí tohoto software tak můžeme
sestavit některou z následujících hodnotících škál:
•

dvoubarevnou škálu, která nabízí možnost barevného odlišení ukazatelů od minimální
hodnoty k hodnotě maximální, k čemuž využívá dvou barev, jejichž intenzita se mění dle
toho, jak se mění hodnoty vybraných ukazatelů (viz emise SO2 v tabulce 2),

•

tříbarevnou škálu, s jejíž pomocí je skupina ukazatelů roztříděna prostřednictvím tří barev,
přičemž střední barva odpovídá percentilu 50 (viz emise NOx v tabulce 2),

•

datovou čárou, v jejímž případě je k odlišení hodnot používána vlastní délka datové čáry (viz
HDP v tabulce 2)

•

či škálu vyjádřenou pomocí sady ikon, kde pro „očíslování“ ukazatelů využíváme různé sady
ikon, které mohou být buďto tří objektové, jejímž prostřednictví jsou ukazatele rozčleněny
dle kritéria ≥ 67 %, ≥ 33 % a < 33 % (viz silnice v tabulce 2), čtyř objektové, při jejímž užití
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dochází k členění ≥ 75 %, ≥ 50 %, ≥ 25 % a < 25 % (viz HPH v tabulce 2), nebo pěti objektové,
kde jsou výchozím kritériem procentní hodnoty ≥ 80 %, ≥ 60 %, ≥ 40 %, ≥ 20 % a < 20 % (viz
HTFK v tabulce 2).
Jak již bylo naznačeno výše, tato metoda je v podstatě specifickou podobu škálovací techniky, což
z ní, dle našeho názoru, činí ideální nástroj pro vytváření, již výše zmíněných nemetrických škál.
Tabulka 2: Deskripce regionálních disparit na základě metody semaforu
kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

emise oxidu siřičitého SO2 (tuny za rok)
Hl. m. Praha
kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj

2 916

3 006

1 963

1 892

2 481

2 375

5 284

5 375

4 243

4 222

3 853

3 284

28 830

29 561

28 837

29 615

28 686

29 438

emise oxidu dusíku NOX (tuny za rok)
Hl. m. Praha

4 020

4 098

3 544

3 066

3 660

3 500

kraj Vysočina

2 522

2 789

2 769

2 761

2 755

2 922

22 776

24 482

23 781

24 259

23 821

24 936

Moravskoslezský kraj

HDP na obyvatele (CZK, b. c.)
Hl. m. Praha

425 316

475 750

506 109

530 334

567 946

610 799

kraj Vysočina

178 550

203 264

209 301

217 107

235 264

246 426

Moravskoslezský kraj

166 891

179 745

186 132

195 867

226 089

249 017

HPH (mil. CZK, b. c.)
Hl. m. Praha

456 213

502 309

533 089

560 208

594 958

644 301

kraj Vysočina

83 142

94 321

97 195

100 771

107 881

112 719

Moravskoslezský kraj

192 859

205 986

213 162

223 813

254 853

279 572

Hl. m. Praha

147 110

156 252

182 219

165 063

204 478

201 274

kraj Vysočina

28 150

27 083

25 457

25 451

27 353

31 288

Moravskoslezský kraj

54 679

66 251

66 302

53 920

57 812

63 816

HTFK (mil. CZK, b. c.)

2

délka silnic na km
Hl. m. Praha

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

kraj Vysočina

0,75

0,75

0,75

0,75

0,74

0,74

Moravskoslezský kraj

0,63

0,63

0,63

0,63

0,62

0,62

Pramen : vlastní výpočet

3. FÁZE TVORBY A VÝPOČTU INDEXU DISPARITY
3.1 PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA
První statisticko-matematickou metodou, jež se nám jeví jako vhodná pro sledování regionálních
disparit, je metoda průměrné odchylky. Tato metoda pak vyjadřuje míru variability definovanou jako
aritmetický průměr absolutních odchylek jednotlivých hodnot sledovaných ukazatelů od určité
zvolené hodnoty. Jak je z výše uvedené definice zřejmé, v rámci této metody tedy vycházíme
z absolutních odchylek, tj. odchylek bez ohledu na znaménko. Využití těchto odchylek není
samoúčelné, neboť nám z námi analyzovaného souboru umožní odstranit vzájemné kompenzování
kladných a záporných odchylek.
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Při vlastním stanovování průměrné odchylky pak postupujeme následujícím způsobem:

p

∑d

i

IRD =

kde:

(2)

i =1

n

di – odchylka i-tého ukazatele od zvolené hodnoty
IRD – index regionálních disparit
n – počet hodnot i-tého ukazatele, jež máme k dispozici

Tabulka 3: Index regionálních disparit vypočtený na základě průměrných odchylek na základě
mediámu
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

index regionálních disparit
Hl. m. Praha

86 733

104 343

118 961

124 751

143 202

158 059

kraj Vysočina

37 045

31 211

29 811

27 917

24 980

25 445

Moravskoslezský kraj

23 220

19 180

16 690

15 511

14 771

21 494

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %)
Hl. m. Praha

177,0

202,3

215,7

222,5

234,8

231,3

kraj Vysočina

75,6

60,5

54,1

49,8

41,0

37,2

Moravskoslezský kraj

47,4

37,2

30,3

27,7

24,2

31,5

pořadí krajů
Hl. m. Praha

1

1

1

1

1

1

kraj Vysočina

2

2

2

2

2

2

Moravskoslezský kraj

3

3

3

3

3

3

Pramen : výsledný výpočet

Máme-li k dispozici [k] různých hodnot jednotlivých ukazatelů s četností [ni], pak k výpočtu
nepoužijeme rovnici (2), ale rovnici (3):

k

IRD =

∑d

i

ni

i =1
k

(3)

∑n

i

i =1
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di – odchylka i-tého ukazatele od zvolené hodnoty
n – počet hodnot i-tého ukazatele, jež máme k dispozici

Za nevýhodu tohoto přístupu pak můžeme označit zejména to, že průměrnou hodnotu celkového
souboru nemůžeme určit z dílčích průměrných odchylek, tj. z průměrných odchylek jednotlivých
souborů ukazatelů.
V rámci statistické praxe je pak nejčastěji využívána metoda odchylek od aritmetického průměru. Na
druhé straně je zapotřebí říci, že statistikové spíše upřednostňují metodu založenou na výpočtu
průměrné odchylky od mediánu, tj. od hodnoty kvantitativního statistického znaku, jenž rozděluje
příslušnou statistickou řadu na dvě stejně velké části co do počtu prvků, tak že hodnoty v jedné
skupině jsou menší či rovny mediánu a v druhé skupině jsou rovny či větší než medián.

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – průměrná odchylka
1.

Vzhledem k tomu, že jsme při výpočtu indexu regionálních dispa ri t vyšli z hodnot průměrných odchylek s tanovených
od mediánu (sta tis tický přís tup), náš první krok byl spojen s výpočtem hodnoty mediánu pro jednotli vé skupi ny
ukaza telů. Pro vlastní výpočet jsme využili tabulkový proces Mi crosoft Offi ce Excel 2007 a jeho sta tis tickou funkci
MEDIAN(). Když js me tuto funkci aplikovali např. na objem emisí oxidu si ři či tého SO2 v námi vybraných krajích v letech
2000-2005, pa k jsme tímto pos tupem získali hodnota mediánu 4.233.

2.

V následujícím kroku jsme takto vypočtené mediány použili ke s tanovení absolutních odchylek daných veli čin
v jednotli vých kra jích a v jednotli vých letech. K tomuto účelu jsme opět využili funkci MS Offi ce Excel 2007 ABS(), při
jejíž aplika ci na časovou řadu za Hl. m. Pra hu jsme tak např. pro rok 2000 dospěli k následujícímu údaji : 1317 =  29164233
 . Takto vypočtená veli čina pak udá vá velikost odchylky i-tého ukazatele od zvolené odchylky (di).

3.

Poté, co jsme s tanovili hodnoty všech absolutních odchylek, přistoupili js me ke s tanovení konkrétní hodnoty indexu
regionálních disparit, pro daný kra j a daný rok. K tomuto účelu jsme tentokrá t využili funkci PRŮMĚR(). Mezi
zprůměrované veli činy pak byl y za hrnuty všechny absolutní odchyl ky (d i) pro daný kraj a da ný rok. Jinými slovy řečeno,
pokud nám v roce 2000 vyšl y pro Hl . m. Pra hu absolutní odchyl ky v následujících hodnotách 1.317 (SO2), 418 (NOx),
194.639 (HDP), 237.276 (HPH), 86.296 (HTFK) a 0,51 (silnice), pak jsme tyto hodnoty zahrnuli do příslušného průměru
(vi z rovnice (2)) a ta kto vypočtenou průměrnou hodnotu jsme ozna čili za index regionálních dispari t. V námi
anal yzova ném případě pa k tento i ndex dosáhl výše 86.733 (viz ta bulka 3). Otá zkou zůs tá vá, ja ká hodnota indexu je
z našeho pohledu pova žová na za ideální. Vyjdeme-li z filozofie konstrukce tohoto indexu, pak by mělo pla tit, že čím
vyšší je hodnota indexu, tím lépe.

4.

S takto sesta venými indexy se dá dále pra cova t, což na zna čuje také tabulka 3. Jak je z dané tabulky zřejmé, v prvém
případě js me dané indexy využili k tomu, abychom s tanovili rozdíly v úrovni jednotlivých regionů. K tomuto účelu jsme
si nejprve určili průměrnou hodnotu I RD pro daný rok a tuto hodnotu jsme následně porovnali se skutečnou hodnotou
v jednotli vých regionech. Výsledné číslo bychom mohli chápa t jako míru meziregionálních rozdílů. Např. v roce 2000
tak jednotlivé indexy regionálních dispa ri t dosahoval y následující hodnoty 86.733 (Pra ha), 37.042 (Vysočina ) a 23.220
(MS-kraj). Průměrná hodnota těchto i ndexů tedy dosáhla výše 48.999. Porovnáme-li tuto průměrnou hodnotu
s hodnotou za Hl . m. Pra hu a MS-kra j, pak zjistíme, že za tímco v případě Prahy index regionálního rozvoje dosahuje
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177,0 % průměrné úrovně I RD, v případě Mora vs koslezs kého kra je je ta to hodnota pouze 47,4 %. Z předchozího textu
jsou tedy zřetelné značné regionální nerovnos ti mezi danými kra ji. V této s ouvislos ti je však zapotřebí poznamena t, že
k těmto výsledkům jsme dospěli díky námi zvoleným ukaza telům. Zvol íme-li si zcela jinou skupina sta tis tický da t a zcela
jinou skupinu krajů, pak pra vděpodobně dospějeme k zá věrům, jejichž výsledky mohou být diametrálně odlišné.
5.

V druhém případě jsme I RD využili k tomu, abychom jednotli vé regiony seřadili do pořadí od nejméně problémového
regionu k regionu nejvíce problémovému (1-3). Oba dva výše uvedené postupy jsou pak jen některými z možnos tí,
které můžeme při prá ci s ta kto vytvořeným indexy využít. Jako další možné va rianty jmenujme např. míru změny či
tempo růs tu.

3.2 BODOVÁ METODA
Princip bodové metody, jejímž autorem je M. K. Bennet, je založen na nalezení regionu, v němž
analyzovaný ukazatel, zahrnutý do hodnocení disparit dosahuje buďto maximální hodnoty, nebo
naopak hodnoty minimální. Maximální hodnota je brána v potaz v okamžiku, kdy za progresivní
považujeme růst příslušného ukazatele, kdežto minimální hodnotu využíváme tehdy, pokud
k progresi dochází v okamžiku, kdy hodnota daného ukazatele klesá. Tento region je za daný ukazatel
oceněn 1.000 bodů, přičemž ostatní regiony, dle promile, jež činí hodnota jejich ukazatele z hodnoty
ukazatele maximálního, získají ocenění v rozsahu od 0 do 1.000 bodů. Pokud je kritériem minimální
hodnota příslušného ukazatele, pak se počítá s převrácenou hodnotou tohoto poměru. Za jednotlivé
regiony se pak sečtou body získané u jednotlivých ukazatelů, přičemž celková hodnota je určitou
charakteristikou regionální disparity.
Za výhodu této metody můžeme označit její schopnost shrnout ukazatele zachycené v různých
jednotkách do jediné syntetické charakteristiky, již je bezrozměrné číslo. Ačkoliv tato charakteristika,
řekněme ukazatel regionálních disparit (URD ), nemá reálný smysl, dá se říct, že v našem případě to
není na závadu.
Pomocí takto získaného syntetického ukazatele můžeme následně stanovit buďto pořadí jednotlivých
regionů nebo určit regionální rozdíly, jež jsou spojeny pouze s jednotlivými kategoriemi ukazatelů.
Jinými slovy řečeno, můžeme např. stanovit, jak výrazně zaostává region A za regionem B.
V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že místo prostého součtu bodů, můžeme index
regionálních disparit vypočíst také pomocí váženého aritmetického průměru počtu bodů, které
jednotlivé regiony za příslušné indikátory získaly, čímž vznikne index regionálních disparit (IRD ):

IRD =

kde:

p
xij
1
x
, resp. i min
∑
p i =1 xí max
xij

(4)

x ij – hodnota i-tého ukazatele pro j-tou zemi
ximax – maximální hodnota i-tého ukazatele
ximin – minimální hodnota i-tého ukazatele
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Na základě takto získaného indexu pak lze stanovit pořadí regionů dle míry regionálních disparit,
popřípadě určit rozdíly dosažené v jednotlivých letech.
V praxi pak existují také následující modifikace bodové metody:
•

základem pro stanovení kriteriální hodnoty nejsou ukazatele v různých regionech, ale naopak
ukazatele jednoho konkrétního regionu. V rámci této metody, tak není možno omezit horní
hodnotu příslušného ukazatele (může být větší než 1.000 bodů).

•

základem pro stanovení kriteriální hodnoty je předem stanovená hodnota ukazatele. Také
v tomto případě neplatí horní mez daná 1.000 bodů.

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – bodová metoda
1.

Prvním krokem, který js me, při využi tí bodové metody, museli učini t, bylo rozčlenění ukaza telů na ty, u nichž za
optimální považujeme hodnoty ma ximální (HDP, HPH, HTFK, silni ce) a ty, v jeji chž případě pova žujeme za optimální
hodnoty mini mální (emise SO2 a NOx). Po tomto rozčlenění veličin jsme následně stanovili buďto mini mální, nebo
ma xi mální hodnotu ka ždé z těchto veličin, při čemž k tomu účelu jsme opět využili ta bulkový proces MS Offi ce Excel
2007 a jeho matema ti ckou funkci MAX() či MIN(). Když jsme tuto funkci aplikovali např. na objem emis í oxidu si ři čitého
SO2 v námi vybra ných krajích v letech 2000-2005, pak jsme tímto pos tupem získali kriteriální hodnotu 1.892. Této
kri teriální hodnotě pak bylo přiděleno 1.000 bodů.

2.

V následujícím kroku jsme takto vypočtené kri teriální hodnoty použili k bodovému ohodnocení daných veli čin
v jednotli vých krajích a v jednotli vých letech. V případě mini málních hodnot jsme k tomu účelu využili následující
postup: kriteriální hodnotu jsme vydělili hodnotou skutečnou a tento podíl jsme vynásobili 1000. Použi jeme-li tento
postup na časovou řadu SO2, pak např. v případě Hl. m. Prahy dospějeme pro rok 2000 k následujícímu úda ji : 649 =
(1892/2916)*1000. Podobným způsobem js me pak pos tupovali také v případě ma ximálních veli čin, kde jsme ale
skutečnou hodnotu vydělili hodnotou kriteriální a tento podíl jsme násobili 1000. Ta kto s tanovené hodnoty nám pak
udá vají počet bodů, které daný kraj získal za jednotlivé ukazatele.

3.

Po s tanovení bodových hodnot pro jednotli vé ukaza tele js me přistoupili ke s tanovení konkrétní hodnoty indexu
regionálních disparit, pro daný kra j a daný rok. K tomuto účelu jsme opět využili funkci PRŮMĚR(), do něhož byl y
tentokrá t zahrnuty všechny bodované hodnoty pro daný kra j a daný rok. Dospěli-li jsme tak v roce 2000 v případě Hl .
m. Prahy k následujícím bodovým hodnotám: 649 (SO2), 627 (NOx), 696 (HDP), 708 (HPH), 719 (HTFK) a 153 (silnice),
pa k js me tyto hodnoty zahrnuli do příslušného průměru a takto vypočtenou průměrnou hodnotu jsme ozna čili za index
regionálních dispari t. V námi anal yzovaném případě pak tento index dosáhl výše 592 bodů (vi z tabulka 4). Při
hodnocení tohoto indexního čísla je pa k důleži tá jeho vzdálenos t od opti mální hodnoty, která dosahuje výše 1.000
bodů. Dá se tedy říci , že čím více se hodnota indexu blíží 1.000 bodů, tím lépe daný region naplňuje námi zvolená
kritéria.

4.

Podobně jako v případě předchozí metody, také zde jsme námi vypočtený index využili jak k porovnání
mezi regionálních rozdílů prostředni ctvím procentuální podílů, tak ke s tanovení pořadí jednotli vých regionů. Jak je
z výsledků za chycených v tabul ce 4 zřejmé, za tímco v pořadí k žá dným zá va žným změná m nedošlo, úda je za chycují
procentuální úroveň mezi regionálních rozdílů, se poněkud liší, když došlo k urči tému sbl ížení námi anal yzovných
regionů.
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Tabulka 4: Index regionálních disparit vypočtený na základě bodové metody
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

index regionálních disparit
Hl. m. Praha

592

621

731

756

745

778

kraj Vysočina

486

478

496

500

512

525

Moravskoslezský kraj

309

324

328

323

340

357

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %)
Hl. m. Praha

128,1

131,0

141,1

143,6

139,9

140,6

kraj Vysočina

105,1

100,7

95,6

95,0

96,2

94,9

66,9

68,2

63,3

61,4

63,9

64,5

Moravskoslezský kraj

pořadí krajů
Hl. m. Praha

1

1

1

1

1

1

kraj Vysočina

2

2

2

2

2

2

Moravskoslezský kraj

3

3

3

3

3

3

Pramen : vlastní výpočet

3.3 METODA NORMOVANÉ PROMĚNNÉ
Další možností, jak vytvořit vícekriteriární index, je využití metody normované proměnné (uij), již lze
vyjádřit pomocí následující rovnice:

uij =

kde:

xij − x i max
sx i

, resp.

x i min− x ij
sx i

(5)

uij – normovaná veličina i-tého ukazatele pro j-tou zemi
sxi – směrodatná odchylka i-tého ukazatele

Také v tomto případě je veličina uij bezrozměrnou veličinou, která má jednak nulový průměr a jednak
jednotkový průměr. Výhodou tohoto typu veličiny je, že ji můžeme bez problémů sčítat.
V našem případě, kdy předpokládáme, že budeme chtít porovnávat výsledky při použití různého
počtu ukazatelů, můžeme k charakteristice jednotlivých regionů použít také průměrnou hodnotu
normované veličiny, při jejímž využití vypočteme index regionálních disparit pomocí následujícího
postupu:
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1
p

p

∑u

ij

(6)

i=1

Porovnáme-li tuto metodu s výše uvedenou bodovou metodou, pak můžeme říci, že za její výhodu
můžeme označit především to, že přihlíží k relativní proměnlivosti ukazatelů zahrnutých do
příslušného indexu. Potírá tedy absolutní proměnlivost, s níž počítá bodovací metoda. Naopak
nevýhodou této metody je nemožnost jejího použití v okamžiku, kdy je naším záměrem využít při
srovnávání podílové veličiny. Pomocí této metody tak nedospějeme k závěru, že region A zaostává za
regionem B.

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – metoda normované proměnné
1.

Když js me pro výpočet indexu regionálních dispari t využili metodu normova né proměnné, pak prvním krokem, který
jsme museli učini t, bylo stanovení směrodatné odchylky (sx). K tomuto účelu js me využili tabul kový proces Mi crosoft
Offi ce Excel 2007 a jeho s tatis ti ckou funkci SMODCH(), kterou js me aplikovali na příslušné časové řa dy ná mi zvolených
ukaza telů. Při využi tí této funkce např. u objemu emis í oxidu si řiči tého SO2 v námi vybraných kra jích v letech 20002005, jsme tak vypočetli směrodatnou odchyl ku dosahující hodnoty 12.178.

2.

Poté co js me stanovili s měroda tné odchyl ky jednotli vých uka za telů, realizovali js me druhý krok tohoto výpočtu, jenž
plně odpovídal kroku 1, popsanému v rá mci bodové metody, kde js me pro dané s kupiny uka zatelů s tanovili buďto
jeji ch ma xi mální, nebo naopak mini mální hodnoty, které se s tal y hodnotami kriteriálními. Vzhledem k tomu, že proces
s tanovování hodnot byl popsán, již v předchozí čás ti tohoto textu, nebudeme v tomto okamžiku tomuto kroku věnova t
bli žší pozornos t.

3.

V třetí fá zi výpočtu I RD js me takto s tanovené kri teriální hodnoty a s měroda tné odchyl ky použili k výpočtu
jednotli vých normovaných proměnných. Ta ké v tomto případě se postup lišil v zá vislos ti na tom, zda jsme za kriteriální
pova žovali mi nimální, nebo maxi mální hodnotu. V případě minimálních hodnot js me pak pro výpočet i ndexu využili
následující pos tup: od kriteriální hodnoty jsme odečetli skutečnou hodnotu této proměnné a tento rozdíl jsme následně
vydělili směrodatnou odchylkou (s x). Použi jeme-li tento postup na časovou řa du SO2, pak např. v případě Hl . m. Pra hy
dospějeme pro rok 2000 k následujícímu úda ji : -0,084 = (1892-2916)/12178. V případě ma ximálních veličin jsme použili
postup opa čný, tj. od skutečné hodnoty jsme odečetli hodnotou kriteriální a tento rozdíl jsme vydělili směrodatnou
odchylkou (sx).

4.

Při s tanovení konkrétní hodnoty indexu regionálních dis parit, pro daný kra j a daný rok jsme postupovali s tejně ja ko
v předchozích případech. Opět jsme tedy využili funkci programu MS Offi ce Excel 2007 PRŮMĚR(), do níž jsme zahrnul y
všechny normova né proměnné pro daný kra j a da ný rok. Vyjdeme-li opět z ji ž dříve uvedeného příkladu, pak
dospějeme k zá věru, že v roce 2000 dosáhlo Hl . m. Pra ha následujících hodnot normovaných proměnných: -0,084
(SO2), -0,152 (NOx), -1,217 (HDP), -0,975 (HPH), -0,882 (HTFK) a -2,356 (silnice), z čehož vypl ývá , že index regionálních
dispa ri t v tomto případě dosáhl výše -0,944 (vi z tabulka 5). Jak je z výše uvedeného zřejmé, ta kto vypočtené indexy
nabýva jí záporných hodnot, při čemž pla tí, že za optimální považujeme situaci , v níž se hodnota tohoto indexu blíží 0.
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Také zde jsme námi vypočtený index využili jak k porovnání mezi regionálních rozdílů pros tředni ctvím procentuální
podílů, tak ke s tanovení pořa dí jednotli vých regionů. K jakým zá věrům js me dospěli ? Za tímco, podobně jako v případě
dvou předchozích metod, ta ké v tomto zde zůstalo za chováno pořa dí jednotli vých regionů. Úda je zachycující
procentuální úroveň mezi regionálních rozdílů se pak poněkud lišily, při čemž se dá říci , že námi vypočtené hodnoty
měl y blíže výsledkům s tanoveným pomocí metody průměrné odchyl ky.

Tabulka 5: Index regionálních disparit vypočtený na základě metody normované proměnné
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

index regionálních disparit
Hl. m. Praha

-0,94

-0,82

-0,67

-0,66

-0,50

-0,42

kraj Vysočina

-1,46

-1,43

-1,41

-1,39

-1,37

-1,34

Moravskoslezský kraj

-2,05

-2,03

-2,00

-2,03

-1,94

-1,91

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %)
Hl. m. Praha

157,0

173,2

202,0

206,8

252,6

292,3

kraj Vysočina

101,8

100,0

96,5

97,5

93,0

91,4

72,4

70,3

68,1

67,1

65,4

63,9

Moravskoslezský kraj

pořadí krajů
Hl. m. Praha

1

1

1

1

1

1

kraj Vysočina

2

2

2

2

2

2

Moravskoslezský kraj

3

3

3

3

3

3

Pramen : vlastní výpočet

3.4 METODA VZDÁLENOSTI OD FIKTIVNÍHO BODU
Šestou námi navrženou metodou je metoda vzdálenosti od fiktivního objektu, která je postavena na
předpokladu, že v rámci našeho výzkumu získáme představu o optimálním regionu, jenž zahrnuje
buďto maximální, popř. minimální hodnoty jednotlivých ukazatelů (jedná se o konkrétní údaje
z jednotlivých regionů zahrnutých do srovnání), nebo námi stanovené hodnoty optimální. Při využití
této metody jsou příslušné ukazatele nejprve vyjádřeny v normovaném tvaru a poté je vypočtena
euklidovská vzdálenost jednotlivých regionů od tohoto optimálního abstraktního regionu.
Pro výpočet euklidovské vzdálenosti je zpravidla využíván následující vzorec:

IRD =

kde:

1
p

p

∑ (u

ij

− ui 0 )2

(7)

i =1

uiO – optimální normovaná veličina, při jejímž výpočtu je maximum, resp.
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minimum nahrazeno optimem

Tabulka 6: Index regionálních disparit vypočtený na základě metody vzdálenosti od fiktivního bodu
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

index regionálních disparit
Hl. m. Praha
kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj

1,60

5,76

21,61

37,40

57,71

8,26

252,47

28,69

26,41

8,21

1,08

15,63

39,19

42,10

8,44

96,77

20,54

7,30

pořadí krajů
Hl. m. Praha

1

1

2

2

3

2

kraj Vysočina

3

2

3

1

1

3

Moravskoslezský kraj

2

3

1

3

2

1

Pramen : vlastní výpočet

Takto vypočtený index regionálních disparit pak nabývá hodnot větších, nebo rovných nule, přičemž
platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím větší je rozdíl mezi skutečným a optimálním regionem. Tento
postup je pak možné využít také v obraceném pořadí, tj. vytvořit nejhorší region a k němu
porovnávat regiony ostatní. I v tomto případě by však index nabýval pouze kladných hodnot, díky
čemuž může být tato metoda využita jak při porovnání rozdílem, tak při porovnávání podílem.

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – metoda vzdálenosti od fiktivního bodu
1.

Vzhledem k tomu, že v průběhu prvních propočtů indexu regionálních dispa rit pos ta veného na principu metody
vzdálenosti od fikti vního bodu, js me dospěli k číslům v řádu milionů jednotek, jež se nám z hlediska hodnocení
regionálních dispa rit pomocí i ndexní metody jevila jako nevhodná, dospěli js me v průběhu zpra cování k zá věru, že při
využít této metody bude nezbytné provés t urči té díl čí změny v oblasti podkladových da t. Konkrétně se pak jednalo o
převedení emisí SO2 a NOx z absolutních hodnot na hodnoty, v ni chž byl zohledněn počet obyva tel a o vypočtení temp
růs tu HDP na obyva tele, HPH a HTFK. Tímto převodem nebyla výra zně porušena logika ná mi zjiš ťova ných regionálních
rozdílů a současně jsme zís kali výsledná indexní čísla , s ni miž se dalo mnohem efekti vněji pra cova t. Upra venou čás t
s tatis ti ckých da t, jež jsme využili k výpočtu příslušného indexu, pak naleznete v tabulce 7.

2.

Po této úpra vě jsme přistoupili ke s tanovení optimálních veličin. Zde se nám ja ko nejvhodnější jevila metoda
a ri tmeti ckého průměru sledova ných ukaza telů, při čemž takto získané hodnoty jsme pova žovali za hodnoty optimální.
Tuto va riantu jsme zvolili pouze jako urči tou náhradu optimálních veli čin, neboť jeji ch s tanovení by, dle našeho názoru,
mělo být výsledkem naší dlouhodobé a nalýzy. Při stanovování průměrné veli činy, jsme pa k opět využili tabulkový
proces Mi crosoft Offi ce Excel 2007 a jeho ma tema ti ckou funkci PRŮMĚR(). Poté co jsme tuto funkci aplikovali např. na
objem emisí oxidu siři či tého SO2 v námi vybraných kra jích v letech 2000-2005, vyšla ná m hodnota optimální
normované proměnné 0,011.
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V třetí fá zi výpočtu js me s tanovili eukleidovskou vzdálenost daných veli čin v jednotli vých kra jích a v jednotli vých
letech. K tomuto účelu jsme využili funkci MS Offi ce Excel 2007 POWER(), do níž jsme za číslo dosadili rozdíl mezi
skutečnou a optimální veli činou a za exponent hodnotu 2. Při aplika ci tohoto pos tupu na časovou řadu za Hl. m. Pra hu
jsme tak např. pro rok 2000 získali následující úda j: 0,00008 = (0,002-0,011)2.

Tabulka 7: Upravená výchozí data pro výpočet indexů regionálních disparit
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

emise oxidu siřičitého SO2 na obyvatele (tuny za rok)
Hl. m. Praha

0,002

0,003

0,002

0,002

0,002

0,002

kraj Vysočina

0,010

0,011

0,008

0,008

0,008

0,006

Moravskoslezský kraj

0,023

0,023

0,023

0,024

0,023

0,024

emise oxidu dusíku NOX na obyvatele (tuny za rok)
Hl. m. Praha

0,003

0,004

0,003

0,003

0,003

0,003

kraj Vysočina

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,006

Moravskoslezský kraj

0,018

0,019

0,019

0,019

0,019

0,020

tempo růstu HDP na obyvatele (%, b. c.)
Hl. m. Praha

7,57

11,86

6,38

4,79

7,09

7,55

kraj Vysočina

5,80

13,84

2,97

3,73

8,36

4,74

Moravskoslezský kraj

2,68

7,70

3,55

5,23

15,43

10,14

tempo růstu HPH (%, b. c.)
Hl. m. Praha

7,34

10,10

6,13

5,09

6,20

8,29

kraj Vysočina

5,94

13,45

3,05

3,68

7,06

4,48

Moravskoslezský kraj

2,78

6,81

3,48

5,00

13,87

9,70

tempo růstu HTFK (%, b. c.)
Hl. m. Praha

8,27

6,21

16,62

-9,42

23,88

-1,57

kraj Vysočina

44,17

-3,79

-6,00

-0,02

7,48

14,39

Moravskoslezský kraj

-8,84

21,16

0,08

-18,67

7,22

10,38

Pramen : vlastní výpočet a statistické ro čenky

4.

Ihned po s tanovení všech eukleidovs kých vzdálenos tí js me přistoupili ke s tanovení konkrétní hodnoty indexu
regionálních disparit, pro daný kra j a daný rok. K tomuto účelu js me opět využili funkci PRŮMĚR(), do nějž byl y
za hrnuty všechny eukleidovské vzdálenos ti pro daný kra j a da ný rok. Pokud nám tedy vyšl y pro Hl . m. Prahu pro rok
2000 následující hodnoty 0,00008 (SO2), 0,00003 (NOx), 0,19 (HDP), 0,34 (HPH), 8,94 (HTFK) a 0,15 (silnice), pak
příslušný i ndex regionálních dispari t dosáhl výše 1,60 (vi z tabul ka 6). Otá zkou zůs tá vá, ja k výra zně se toto číslo blíží
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optimálnímu s ta vu. Vyjdeme-li z výše uvedené filozofie výpočtu, pa k je zřejmé, že v tomto případě platí následující
pra vda : čím více se hodnota indexu blíží nule, tím více se daný region přibližuje regionu optimálnímu.
5.

Vzhledem k tomu, že u této metody jsme námi sesta vený index nemohli využít k porovnání mezi regionálních rozdílů
pros tředni ctvím procentuální podílů, využili js me jej pouze ke s tanovení pořadí regionů. Konečné výsledky pak
potvrdil y, již výše uvedený zá věr, z nějž vypl ývalo, že tímto způsobem můžeme dospět k poněkud rozdílným
výsledkům. Jak je patrné z tabulky 6 u námi a nalyzovaných veličin k těmto změnám skutečně došlo, při čemž výsledné
hodnoty nazna čují, že mezi vybra nými regiony jsou výra zně menší diference, než tomu bylo u dříve použi tých metod
(ka ždý z regionů se ve sledova ných letech dvakrá t nejvýrazněji při blížil optimálnímu regionu).

3.5 METODA SOUHRNNÉHO INDEXU
Poslední možností, již můžeme využít při konstrukci indexu regionálních disparit je metoda založená
na konstrukci souhrnného indexu, což je poměrné číslo, s jehož pomocí můžeme srovnat soubor jak
extenzivních (nezčítatelných), tak intenzivních (nezprůměrovatelných) veličin, a to z hlediska
časového, místního i věcného. Pokud tyto indexy srovnávají ukazatele, jež můžeme zařadit mezi
extenzivní veličiny, pak hovoříme o objemových souhrnných indexech, kdežto v případě, že jejich
součástí jsou intenzivní veličiny, hovoříme o souhrnných indexech úrovňových.
Při vlastní konstrukci souhrnného indexu pak můžeme postupovat dvěma způsoby:
•

první možností je zprůměrování individuálních indexů jednotlivých položek zkoumaného
souboru ukazatelů, díky čemuž získáme průměrový index,

•

kdežto druhá možnost je založena na agregaci různorodých extenzivních a intenzivních veličin
pomocí vhodných vah. Tímto způsobem pak získáváme agregátní indexy.

Obě výše uvedené koncepce měly a mají celou řadu svých zastánců a odpůrců. Pokud bychom chtěli
vyzvednout pouze pozitiva těchto metod, pak musíme říci, že v případě průměrových indexů se jedná
především o jejich formální vlastnosti, kdežto u agregátních indexů je jejich předností zejména jejich
snazší věcná interpretace. Z tohoto důvodu se nám v rámci našeho výzkumu jeví jako vhodnější
využití agregátních indexů. Konkrétní hodnotu indexu regionálních disparit pak v tomto případě
získáme pomocí následujícího vzorce:

p

I RD =

∑n x
i

i

(7)

i =1

kde:

n – váha i-tého ukazatele

Postup výpočtu indexu regionálních disparit – metoda souhrnného indexu
1.

První krokem, který jsme uči nili při konstrukci indexu regionálních dispa rit vypočteného pomocí metody souhrnného
indexu, byl o sta novení jednotli vých individuálních indexů. Na základě anal ýzy námi vybrané s kupiny uka za telů jsme
usoudili, že nejjednodušší metodou pro získání příslušných indexů bude metoda , založená na s tanovení indexu pomocí
míry změny příslušné veli činy. Tento přís tup měl však jedno význa mné omezení, a tím byla nedostupnost některých
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s tatis ti ckých da t pro rok 1999. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni námi anal yzova nou skupin ukaza telů omezit pouze na
období let 2001-2005. Když jsme tento přís tup aplikovali např. u objemu emis í oxidu si řiči tého SO2 v námi vybraných
kra jích v letech 2001-2005, pa k js me dospěli k následujícímu výsledku 1,031 = (3006/2916).

2.

Když js me s tanovili míru změny jednotli vých ukaza telů, při kročili jsme k fázi výpočtu I RD, v jejímž rá mci jsme určili váhy
jednotli vých uka za telů. Vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozi ci žádnou studii, na jejímž základě bychom byli
s chopni stanovi t, který z výše uvedených ukaza telů hra je při rozvoji regionu větš í či menš í roli , rozhodli jsme se při řadi t
ka ždému ukaza teli s tejnou vá hu, tj. n = 0,17.

3.

V následující fá zi výpočtu indexu regionálních dispa ri t jsme pak s tanovili váženou hodnotu jednotlivých měr změn.
Použijeme-li tento postup na časovou řadu SO2, pak např. v případě Hl . m. Prahy dospějeme pro rok 2001
k následujícímu úda ji : 0,172 = 1,031*0,17.

Tabulka 8: Index regionálních disparit vypočtený na základě metody souhrnného indexu
Kraj

2000

2001

2002

2003

2004

2005

index regionálních disparit
Hl. m. Praha

.

1,064

0,973

0,972

1,146

1,009

kraj Vysočina

.

1,060

0,865

0,812

0,928

0,850

Moravskoslezský kraj

.

1,076

1,003

0,994

1,049

1,063

procentuální podíl (průměr R-3 = 100,0 %)
Hl. m. Praha

.

99,8

102,8

105,0

110,1

103,6

kraj Vysočina

.

99,4

91,3

87,7

89,1

87,3

Moravskoslezský kraj

.

100,9

105,9

107,3

100,8

109,1

pořadí krajů
Hl. m. Praha

.

3

2

2

1

2

kraj Vysočina

.

2

3

3

3

3

Moravskoslezský kraj

.

1

1

1

2

1

Pramen : vlastní výpočet
4.

Vlastní index regionálních disparit, pro daný kra j a daný rok jsme následně určili pomocí funkce progra mu MS Offi ce
Excel 2007 SUMA(), do níž jsme zahrnuli všechny vá žené hodnoty měr změn pro daný kra j a daný rok. Vyjdeme-li opět
z ji ž dříve uvedeného příkladu, pak dospějeme k zá věru, že v roce 2001 dosáhlo Hl . m. Praha následujících hodnot
vá žených měr změn: 0,172 (SO2), 0,170 (NOx), 0,186 (HDP), 0,184 (HPH), 0,177 (HTFK) a 0,176 (silnice), z čehož
vypl ývá , že index regi onálních dispa ri t v tomto případě dosáhl výše 1,064 (vi z ta bulka 8). Při ta kto vypočteném indexu
by tedy mělo plati t, že za ideální považujeme sta v, v němž příslušný index dosahuje nejvyšších možných hodnot.
Tento zá věr je však poněkud za vá dějící, neboť v námi použi tém souboru ukaza telů jsou zahrnuty jak indiká tory,
v jeji chž případě za pozi ti vní považujeme růs t (kladná míra změny), tak indiká tory u nichž je jako pozi ti vní chápán jeji ch
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pokles (záporná míra změny – emise SO2 či NOx). Vyřešení tohoto problému pova žujeme za jeden ze základních kroků,
bez ni chž není možno tento index prakti cky využíva t.
5.

Také v tomto případě jsme námi vypočtený index využili jak k porovnání mezi regionálních rozdílů pros tředni ctvím
procentuální podílů, tak ke s tanovení pořadí jednotli vých regionů, při čemž námi zjištěné hodnoty se diametrálně
odlišovali od hodnot s tanovených pomocí předchozích metod. Vzhledem k výše uvedeným nepřesnostem indexu se
však tyto rozdíl y dal y očeká va t.

ZÁVĚR
Jak již bylo uvedeno výše, všech sedm námi vybraných metod má svá pro a proti. Která z těchto
metod bude využita při sledování regionálních disparit, bude silně závislé jak na obtížnosti dané
metody, tak na souboru ukazatelů, jež daný tým analytiků pro hodnocení regionálních rozdílů využije.
Vyjdeme-li z výše uvedených metod, pak se v první fázi hodnocení regionálních disparit jeví jako
nejvhodnější metoda škálování, resp. metoda semaforu, díky níž jsou analytici schopni vytvořit si
dokonalý přehled o zvolených ukazatelích. V následující, pokročilejší fázi výzkumu, by měla být
využita některá ze sofistikovanější matematicko-statistických metod, přičemž zde se jako ideální
nabízí zejména metoda bodová, která kromě dobré vypovídací schopnosti splňuje také kritérium
jednoduchosti.
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REGIONÁLNÍ DISPARITY V REPUBLICE RAKOUSKO A PŘÍSTUPY K JEJICH ŘEŠENÍ
Autor:

doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D.

ANOTACE
Článek pojednává o přístupech k řešení regionálních disparit v rámci regionální politiky Rakouska.
Nejprve je představena regionální struktura státu z hlediska administrativně-správního členění a z
hlediska v EU obecně přijímané statistické klasifikace nomenklaturních územních jednotek NUTS.
Následuje popis hlavních národních ekonomických ukazatelů na základě tzv. krátkého seznamu
používaného v EU při hodnocení Lisabonské strategie. Významnou část tvoří kapitola věnovaná pojetí
regionální politiky a regionálních disparit a jejich datové základně. Analýza hlavních regionálních
ukazatelů je výběrově provedena pro celkové ekonomické prostředí, pro oblast zaměstnanosti a
sociální soudržnosti a pro oblast inovačních a výzkumných aktivit. Závěrečná část je věnována
systému řízení národní regionální politiky v rámci vlastní hospodářské politiky Rakouska.
KLÍČOVÁ SLOVA
Regionální struktura, regionální politika, regionální disparity, analýza regionálních ukazatelů, řízení
regionální politiky.
ANNOTATION
The paper deals with the approach to the regional disparities and the regional policy in Austria. At
first it introduces the regional structure of the country based both upon the administrative
jurisdiction and upon in the EU generally accepted NUTS classification. It is followed by the
description of main national economic indicators which are derived from the so called short list of
structural indicators used for the assessment of Lisbon strategy. Important part of paper is devoted
to the concept of Austrian regional policy, the regional disparities and the statistical data bases
available in Austria. The analysis of main regional disparities, the indicators for the general economic
environment, employment and social cohesion, innovation and research are presented. The paper
concludes with the description of management of national Austrian regional policy.
KEYWORDS
Regional structure, regional policy, regional disparities, analysis of regional disparities, management
of regional policy.
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ÚVOD
Pro pochopení regionálních disparit a jejich řešení je vhodné kromě teoretických analýz pojmu, příčin
jejich vzniku a způsobu jejich řešení vycházet ze znalostí a zkušeností ostatních zemí (Viturka 2008).
V rámci výzkumného projektu WD-55-07-1 s názvem Regionální disparity v územním rozvoji České
republiky - jejich vznik, identifikace a eliminace je mezinárodnímu srovnání disparit věnována dílčí
úloha „Komparace pojetí, identifikace a řešení regionálních disparit v zemích středoevropského
prostoru“. Pro komparaci byly vybrány 2 země EU15 (Německo a Rakousko) a 3 nové členské země
EU27 (Maďarsko, Polsko a Slovensko). Předložený článek je příspěvkem k hodnocení regionálních
disparit a jejich řešení v republice Rakousko.
V Evropské unii vychází pojetí disparit na národní i regionální úrovni z pojetí soudržnosti. Pojem
ekonomická, sociální a územní soudržnost vyjadřuje solidaritu mezi členskými státy a regiony EU.
Cílem soudržnosti je vyvážený rozvoj v rámci EU, při kterém dochází ke snižování strukturálních
rozdílů (disparit) mezi regiony a k podpoře rovných příležitostí pro všechny. Soudržnost se dá vyjádřit
takovou úrovní rozdílností mezi státy, regiony nebo skupinami, které jsou politicky a společensky
snesitelné. Čím nižší jsou tyto rozdílnosti, tím je vyšší úroveň soudržnosti (Molle 2007). Studium
regionálních disparit je proto v přístupech EU spjato se studiem politiky soudržnosti.
Příklad přístupu Rakouska k regionální politice a k regionálním disparitám je pro nás velmi zajímavý a
poučný. Rakousko uplatňuje moderní přístupy k regionální politice založené na endogenních
faktorech regionálního rozvoje, které využívají vlastní rozvojový potenciál regionů. Hlavní
rozhodovací pravomoc a způsoby financování regionální politiky jsou soustředěny na úroveň
spolkových zemí.
Protože článek reprezentuje průběžné výstupy výzkumu, nemá zachovanou typickou strukturu
vědeckého články s teoretickým úvodem. Teorie k problematice byla souhrnné uvedena v prvním
čísle časopisu (Skokan 2007). V článku je nejprve popsána regionální struktura Rakouska a jeho
postavení v EU. Následuje vysvětlení pojetí regionální politiky a regionálních disparit včetně zaměření
výzkumu a datové základny a je provedena analýza vybraných hlavních ukazatelů regionálních
disparit v oblasti ekonomické, sociální a podpory inovací a vědy a výzkumu. Na závěr je nastíněn
přístup k řízení regionální politiky.
1. REGIONÁLNÍ STRUKTURA RAKOUSKA
1.1 ADMINISTRATIVNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ZEMĚ
Rakouská republika je federální stát, který se člení na 9 spolkových zemí. Zákonodárným orgánem
spolkové země je zemský sněm, který je jednokomorový. Každá spolková země má svou zemskou
vládu, v jejímž čele stojí zemský hejtman (Landeshauptmann). Rakousko se dále člení na 84
politických okresů a 15 statutárních měst. Současně je rozděleno do 140 tzv. soudních okresů
(Gerichtszsbezirke).
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Tabulka 1: Základní charakteristika spolkových zemí v Rakousku
Spolková země

hlavní město

počet okresů
a obcí

plocha v km2

Burgenland
(Burgenlandsko)

počet
obyvatel
(1.1.2008)

hustota
obyvatelstva

Eisenstadt

9/171

3.965,46

281.327

70,9

Kärnten
(Korutany)

Klagenfurt

10/132

9.535,83

561.154

58,8

Niederösterreich
(Dolní Rakousy)

Sankt Pölten

25/573

19.177,68

1,597.606

167,5

Oberösterreich
(Horní Rakousy)

Linz (Linec)

18/444

11.982,30

1,408.670

117,6

Salzburg
(Solnohradsko)

Salzburg

6/119

7.154,23

530.731

74,2

Steiermark
(Štýrsko)

Graz

17/542

16.392,41

1,206.303

73,6

Tirol (Tyrolsko)

Innsbruck

9/279

12.647,71

703.585

55,6

Voralberg
(Vorarlbersko)

Bregenz

4/96

2.601,48

366.514

140,9

Wien (Vídeň)

Wien

23

414,87

1,678.435

4044,4

Rakousko

Wien

83.871,97

8,334.325

99,4

Pramen : Sta tistik Austria, 2008

Geografické umístění jednotlivých spolkových zemí Rakouska uvádí následující obrázek.
Obrázek 1: Geografické uspořádání spolkových zemí Rakouska

Zdroj: h ttp ://Eu ropa.eu/abc/maps/members/austria_en.htm
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1.2 NOMENKLATURA ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK (NUTS I – NUTS III)
Podle Nomenklatury územních statistických jednotek NUTS se území Rakouska člení na tři úrovně,
přičemž tzv. nultá úroveň je ponechána pro území členského státu.

Tabulka 2: Strukturu jednotek NUTS v Rakousku
NUTS1
AT1

NUTS2

NUTS3

Ostösterreich

AT11

Burgenland

3

AT12

Niederösterreich

7

AT13

Sien

1

AT21

Kärnten

3

AT22

Steirmark

6

AT31

Oberösterreich

5

AT32

Salzburg

3

AT33

Tirol

5

AT34

Voralberg

2

AT2

AT3

Südösterreich

Westösterreich

Zdroj: Statistik Austria, 2008

Členění na jednotky NUTS bylo v Rakousku zavedeno již v letech 1991/1992. Úroveň NUTS1 člení
Rakousko na tři jednotky Východní Rakousko (Ostösterreich), Jižní Rakousko (Südösterreich) a
Západní Rakousko (Westösterreich).
Úroveň NUTS2 je reprezentovaná úrovní 9 spolkových zemí, které představují základní správní
jednotky Rakouska. Úroveň NUTS3 je tvořena 35 jednotkami, které ve 26 případech tvoří jeden nebo
více tzv. politických okresů, v 8 případech tzv. soudních okresů a zvláštní postavení má Vídeň. Mapa
zobrazení jednotlivých úrovní NUTS je uvedena na obrázku č. 2.
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Obrázek 2: Struktura územních jednotek NUTS v Rakousku

Zdroj: Statistik Austria, 2008

1.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONŮ NUTS 2 V RAKOUSKU
Rakouská regionální struktura je charakterizovaná rozmanitostí regionů i na úrovni NUTS2: velkou
část země tvoří alpské regiony, déle zde jsou venkovské oblasti s malou hustotou populace,
průmyslové oblasti (některé z nich nesou problémy starých průmyslových oblastí), městská centra, i
když malá v globálním srovnání kromě Vídně (EC 2005).
Vídeň (něm. Wien) je hlavní město Rakouska (1,6 mil. obyvatel), současně také statutární město a
zároveň jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Je to
metropolitní městská aglomerace a dominantní ekonomický region, ve kterém je umístěna více jak
čtvrtina všech firem a zaměstnanců. Má vysoký objem terciárního sektoru (nad 80 % všech
zaměstnaných) a nejvyšší počet zaměstnanců s VŠ vzděláním. Je nejvýkonnějším pokud jde o inovace
a znalostní ekonomiku, plní podpůrné funkce pro sousední regiony, zejména Burgenland a
Niederösterreich. Má však také nejvyšší nezaměstnanost, nejvyšší znečištění a vysoký transportní
dopad na své okolí.
Burgenland je nejmenším regionem z hlediska počtu obyvatel (280 tis.) a také nejméně rozvinutým,
patřícím v minulém programovacím období strukturálních fondů z hlediska podpory EU do cíle
Konvergence s HDP na obyvatele pod 75 %. Je převážně zemědělským regionem s nejvyšším podílem
primárního sektoru na přidané hodnotě (5,8 %). Podíl sekundárního sektoru je 30,4 % a terciárního
63.8 %. Celá třetina zaměstnanců dojíždí za prací do sousedních spolkových zemí. V zemi existuje
velká podpora technologických center a země vykazuje již několik let nominální růst nad 4 %.
Korutany (Kärnten) jsou nejjižnější spolkovou zemí Rakouska (560 tis. obyvatel). Do služeb je
zaměřeno 65% ekonomiky, sekundární sektor tvoří 32 %. Má průměrnou ekonomickou výkonnost,
nižší výdaje na vývoj a výzkum, které však mají rostoucí tendenci.
Dolní Rakousy (Niederösterreich) jsou geograficky největší spolkovou zemí, která využívá aglomerační
výhody Vídně. Má velmi nízké výdaje na vývoj a výzkum, průměrnou ekonomickou výkonnost, avšak
v posledních letech nadprůměrný růst. Ve službách je vytvářeno 60% přidané hodnoty,
v sekundárním sektoru 36%. V jižní části převládají staré průmyslové oblasti, v severní části
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venkovský charakter. Sousedí s Českou a Slovenskou republikou a má dosud i dopravní problémy
z důvodu nevybudované dopravní infrastruktury k těmto státům.
Horní Rakousy (Oberösterreich) jsou nejvýznamnější průmyslovou zemí (města Linz, Steyer). Mají sice
průměrnou ekonomickou výkonnost, ale z hlediska objemu tvorby HDP se řadí hned za Vídeň. Díky
vysokému zastoupení zpracovatelského průmyslu a průmyslových center a aktivitám v podpoře
inovací a průmyslových klastrů je v sekundárním sektoru vykázána přidaná hodnota 41 %, ve službách
je to 57 %. Jsou dobře dostupné z hlavní rakouské dálnice A1.
Salzbursko nebo Solnohradsko (Salzburg) patří k menším spolkovým zemím jak rozlohou, tak počtem
obyvatel (531 tis.). Po Vídni je Solnohradsko dalším specifickým případem Rakouska. Je to region
s nadprůměrnou ekonomickou výkonností (111 % průměru HDP na obyvatele), s nízkou
nezaměstnaností a nejvyšší zaměstnaností (72 %). Příznivou ekonomickou situaci ovlivňuje blízkost
dynamických regionů jižního Německa, silný sektor služeb (72 % přidané hodnoty) orientovaný nejen
na cestovní ruch, ale i na podnikatelské služby. Výrobní základna i podpora vědy a výzkumu jsou však
poměrně slabé.
Štýrsko (Steiermark) je ve statistikách klasifikováno částečně jako venkovský region (na jihu),
částečně jako transformující se technologický region se silnou inovační orientaci. Patří k větším
regionům jak z hlediska rozlohy, tak i počtu obyvatel (1,2 mil.). Region má hustou a vysoce rozvinutou
infrastrukturu vývoje a výzkumu a nejvyšší výdaje na vědu a výzkum. Se svou výzkumnou strategií
směřuje mezi přední regiony v Evropě, podporuje významně podnikání. Sekundární sektor vytváří
36% přidané hodnoty, terciární 62 %.
Tyrolsko (Tirol) patří z hlediska počtu obyvatel ke středním regionům (704 tis.) a pod úrovni NUTS2
vykazuje významné rozdíly. Dvě třetiny rozlohy tvoří Alpy a lesy a jen 12 % je obyvatelné. Služby se
podílejí na přidané hodnotě 71 %, sekundární sektor 28 %. Má nízkou inovační výkonnost (převládají
malé a střední podniky) a problémy s dopravou. Patří však k nadprůměrně výkonným spolkovým
státům s nízkou nezaměstnaností.
Voralbergsko (Voralberg) je menší (366 tis. obyvatel) a nejvzdálenější západní region, který využívá
sousedství jednoho z nejbohatších regionu v Německu. Patří mezi nejbohatší rakouské regiony (po
Vídni nejvyšší HDP na obyvatele) s nízkou nezaměstnaností, s poměrně vysokým objemem
sekundárného sektoru (40 %), ve službách téměř 60 %. Nedostatkem je nepřítomnost větších
výzkumných institucí a univerzit. Rozšíření EU v roce 2004, kdy se rakouské regiony staly
přeshraničními regiony v EU, změnilo rázem jejich geopolitické i ekonomické postavení a zvýšilo
potenciál pro další rozvoj a s ním spojené nové problémy.
2. POSTAVENÍ RAKOUSKA V RÁMCI EU
2.1 VÝVOJ EKONOMIKY RAKOUSKA
Posledním rokem vysoké konjunktury v rámci předchozího hospodářského cyklu byl v tabulce 3
uvedený rok 2000, kdy růst HDP dosáhl 3,4%. K výraznějšímu oživení došlo až v roce 2006. Po
prudkém zpomalení růstu HDP v roce 2001, ke kterému došlo především vinou vnějších šoků, se
růstová dynamika zvyšovala jen pozvolna. Nadprůměrně vysoký růst v r. 2004 byl zapříčiněn
mimořádným růstem exportu zboží, ke kterému došlo především v důsledku rozšíření EU. Růst
exportu vedl i k nadprůměrnému růstu průmyslové výroby. Po odeznění jednorázového efektu
rozšíření došlo v r. 2005 k návratu exportní dynamiky k „normálním" hodnotám a k mírnému snížení
tempa růstu. Zejména díky citelnému oživení v zemích nejdůležitějších obchodních partnerů
Rakouska zaznamenal v r. 2006 rakouský export vynikající výsledky a rozhodující mírou se podílel na
výrazném zrychlení růstu HDP. Tento trend pokračoval i v roce 2007 (Rak 2008).
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Růst rakouského HDP na úrovni 2-3 % v současné struktuře, charakterizovaný především rostoucí
mezinárodní kooperací, silným tlakem na snižování nákladů a růst produktivity práce, nestačí
generovat takové množství pracovních míst, které by uspokojilo rostoucí nabídku pracovních sil.
Proto v minulých letech docházelo k postupnému zvyšování míry nezaměstnanosti. Růst HDP v letech
2006 a 2007, který překročil 3 %, vytvořil podstatně vyšší počet nových pracovních míst a přinesl tak
po dlouhé době obrat v trendu - nezaměstnanost se snižuje (CIA 2008).
Tabulka 3: Hlavní ekonomické ukazatele Rakouska ve vývojové řadě
Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

EU27
(2006)

Nominální
HDP mld. EUR

210,4

215,9

220,8

226,2

236,1

245,3

257,9

11.435,6

Počet
obyvatel (tis.)

8.011,6

8.043,1

8.083,8

8.117,8

8.147,7

8.233,3

8.282,4

464.765,2

HDP/obyv.

26.300

26.800

27.300

27.900

28.900

29.800

31.100

23.400

3,4

0,8

0,9

1,2

2,3

2,0

3,3

3,0

Inflace (%)

2,0

2,3

1,7

1,3

2,0

2,1

1,7

2,2

Nezaměstnanost (%)
(Eurostat)

3,5

3,6

4,0

4,3

4,9

5,2

4,7

8,2

Deficit
veřejných
rozpočtů (%
HDP)

-1,7

0

-0,6

-1,4

-3,7

-1,5

-1,5

-1,4

Veřejný dluh

65,6

66,1

65,9

64,7

63,8

63,5

61,8

61,6

23,4

22,5

20,7

21,8

21,4

20,7

20,9

21,2

nom. EUR
Hospodářský
růst
reálný HDP
(%)

(% HDP)
Míra investic
(% HDP)

Zdroj: Statistik Austria, 2008

Největší zásluhu na dobrém výsledku ekonomiky má zpracovatelský průmysl a na něj navázané tržní
služby. Finanční sektor těžil především z velmi dobrých výsledků zahraniční expanze na trhy střední a
jihovýchodní Evropy v uplynulých letech. Výrazné oživení přetrvávalo díky zvýšeným investicím firem
ve stavebnictví. Ve slabých výsledcích pokračoval obchod, což bylo způsobeno jen slabým oživením
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soukromé spotřeby. Patrná byla pokračující snaha vlády o omezování rozpočtového deficitu, jak
ukazuje skupina veřejná správa, obrana a sociální pojištění.
2.2 POSTAVENÍ RAKOUSKA V EU
Rakousko, které vstoupilo do Evropské unie v roce 1995, se řadí s počtem obyvatel těsně nad 8
milionů a rozlohou 83.800 km2 mezi malé členské země EU. Zatímco při svém vstupu bylo východní
branou do EU, po rozšíření v roce 2004 se jeho postavení zcela změnilo. Rakousko dnes patří mezi
hospodářsky nejsilnější země EU a roste rychleji než některé další sousední vyspělé členské státy
(Německo, Itálie, ale také Švýcarsko). Při hodnocení postavení Rakouska v rámci EU budeme vycházet
zejména z tzv. zkráceného seznamu strukturálních ukazatelů, které pravidelně sleduje Eurostat pro
hodnocení úrovně zemí v rámci plnění cílů tzv. Lisabonské strategie (EC 2007, Eurostat 2008).

Tabulka 4: Strukturální ukazatele Rakouska, srovnání s EU 27 (2000 – 2006)
Ukazatel

EU27/AT

HDP/osobu

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(PPS)

Ra kous ko

133,5

127,4

127,7

128,8

128,8

128,7

127,5

Produkti vi ta prá ce/zam.

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

osobu

Ra kous ko

123,1

118,1

119,1

120,3

120,7

120,4

120,2

Míra za městnanos ti

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Ra kous ko

68,5

68,5

68,7

68,9

67,8

68,6

70,2

Míra za městnanos ti

EU27

36,9

37,7

38,5

40,0

40,7

42,4

43,5

s ta rších pra c.

Ra kous ko

28,8

28,9

29,1

30,3

28,8

31,8

35,5

Hrubé domá cí výda je na

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

výzkum a vývoj (GERD)

Ra kous ko

1,91

2,04

2,12

2,23

2,22

2,41

2,45

Úroveň dosaženého

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

vzdělání

Ra kous ko

85,1

85,1

85,3

84,2

85,8

85,9

85,8

Srovnání cenové úrovně

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

spotřeby domá cností

Ra kous ko

101,9

104,8

103,4

103,3

103,3

101,9

101,2

Podnikové inves ti ce

EU27

18,4

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Ra kous ko

21,3

20,9

19,2

20,1

19,6

19,2

19,5

EU27

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12

12

N/A

13

13

12

13

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

Míra rizi ka chudoby

Ra kous ko

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rozptýlení regionální

EU27

míry za městnanos ti

Ra kous ko

2,5

2,6

2,5

3,0

3,5

4,1

3,4

Míra dlouhodobé

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

nezaměs tnanosti

Ra kous ko

1,0

0,9

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

Emise skleníkových pl ynů

EU27
Ra kous ko

90,7

91,7

90,9

92,8

92,8

92,1

N/A

102,7

107,7

109,8

117,7

115,5

118,1

N/A

Energeti cká ná ročnos t

EU27

213,12

214,01

210,89

213,54

211,07

208,05

N/A

NH

Ra kous ko

134,35

142,84

139,87

149,02

147,09

149,32

N/A

Objem nákladní dopra vy

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

k HDP

Ra kous ko

112,3

117,1

119,2

118,2

117,5

112,2

115,8
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Poznámka: N/A – data nezjištěna
Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní zpra cování

V roce 2006 dosáhl HDP na obyvatele (v běžných cenách) hodnoty 31140 €, což je 127,5 % průměru
EU27 a Rakousko se zařadilo v rámci EU na pátou pozici po Lucembursku, Irskou, Holandsku a
Dánsku. Z hlediska produktivity práce na zaměstnanou osobu dosahuje Rakousko hodnoty 120%
průměru EU 27 (2006), což ho opět v rámci EU řadí na páté místo. Ekonomickou situaci Rakouska
příznivě ovlivnilo rozšíření EU v roce 2004 s dopadem na zahraniční obchod a příliv zahraničních
investic.
V oblasti ekonomické reformy, pro jejíž hodnocení se sledují ukazatelé komparativní cenové úrovně
finální spotřeby domácnosti, se Rakousko s hodnotou 101,2 % blíží průměru EU27. Také úrovní
kapitálových investic soukromých firem jako podílu HDP je hodnotou 19,5% mírně nad průměrem
EU27.
V oblasti zaměstnanosti působí příznivě nárůst počtu obyvatel. Míra zaměstnanosti stoupla v roce
2006 nad hranici 70 %, což opět řadí Rakousko na 5. pozici v EU (vedoucí Dánsko dosáhlo v roce 2006
hodnoty 77 %!). Míra zaměstnanosti starších pracovníků postupně roste, avšak s hodnotou 35,5 %
v roce 2006 je hluboko pod průměrem EU27 (43,5 %). Přestože podle prognóz (Rak 2008) růst počtu
obyvatel bude pokračovat, bude docházet postupně ke zrychlenému stárnutí. Zatímco v roce 2001
byl podíl obyvatel nad 65 let 16%, v roce 2031 to bude už 24-28 %.
Rakousko má také příznivé ukazatele nezaměstnanosti, která kolísá v posledních 5 letech mezi
hodnotou 3-5 % (dle vykazování Eurostatu), v roce 2006 dosáhla hodnoty 4,7 % proti 8,2 % v EU27.
Přitom dlouhodobá nezaměstnanost se pohybuje mírně nad jedním procentem (1,3 % v roce 2006) a
je proti průměru EU třetinová. Rozdíly v úrovni zaměstnanosti mezi regiony vyjadřuje ukazatel
rozptýlení regionální zaměstnanosti, jehož nízká hodnota 3,4 řadí Rakousko na přední třetí místo
v EU.
Významné jsou ukazatele charakterizující Rakousko ve znalostní společnosti z hlediska inovací, vědy a
výzkumu. Přestože podíl hrubých domácích výdajů na vývoj a výzkum (GERD) od roku 2000 vzrostl
z 1,91 % na 2,45 % v roce 2006 a je nad průměrem EU27 (1,84 %), existuje stále velká mezera mezi
vedoucím Švédskem a Finskem s hodnotami nad 3 % (cíl Lisabonské strategie do roku 2010). Na
druhé straně ukazatelem úroveň dosaženého vzdělání mládeže ve věku 20-24 let s hodnotou 85,8 %
je vysoce nad průměrem EU27 (77,9 %). Pod průměrem EU je počet vysokoškolských absolventů
přírodních a technických oborů (9,8 na tisíc obyvatel ve věku 20-29 let proti 12,9 v EU27), průměrný
je také počet patentových žádostí EPO proti nejvyspělejším státům, jako jsou Německo, Holandsko,
Švédsko a Finsko.
Z hlediska ochrany životního prostředí se pohybuje Rakousko nad průměrem EU 27 u emisí
skleníkových plynů, dosahuje však podstatně nižší energetické náročnosti ekonomiky, kdy hodnota
ukazatele ho řadí na druhé místo v EU po Dánsku. V ukazateli objemu nákladní dopravy k HDP se
pohybuje nad průměrem EU 27 s rostoucí tendencí, což způsobuje jeho centrální poloha v rámci EU a
nárůst přepravy zboží přes jeho území.
Hlavní rozvojová tendence Rakouska, jak ji charakterizuje současná strategie pro využití
strukturálních fondů EU je vyjádřena heslem „od příjemce technologií ke společnosti založené na
znalostech“. Technický rozvoj a globalizační tendence vedou k permanentnímu hodnocení a
přehodnocování konkurenceschopnosti regionů a míst na různých územních úrovních a k vyššímu
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tlaku na regiony a jejich představitele, což se projevuje ve speciálních přístupech k řešení
regionálního rozvoje v Rakousku.
3. POJETÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY A REGIONÁLNÍCH DISPARIT V RAKOUSKU
Rakouské zeměpisné uspořádání vykazuje řadu zvláštností, které ovlivňovaly regionální rozvoj. Velká
část území patří mezi tzv. horské oblasti, které omezují dopravní spojení a kladou vyšší požadavky na
ekologickou slučitelnost hospodářského rozvoje; obyvatelstvo a hospodářské aktivity jsou
nerovnoměrně rozděleny v rámci území, počet velkých měst je omezen a řada oblastí vykazuje malou
hustotu obyvatel; všechny větší aglomerace leží blízko státních hranic, takže pro regionální rozvoj
sehrávají přeshraniční vztahy významnou úlohu.
V Rakousku není snadné definovat „klasickou“ regionální politiku ve smyslu reakce vlády na
prostorově nerovný ekonomický růst (Downes, Raines 2003). Tato oblast politiky byla totiž tradičně
považována za multisektorovou problematiku a přísné vymezení přípustných oblastí pro provádění
politiky nemělo až do vstupu Rakouska do EU v roce 1995 historickou tradici. Na spolkové (federální)
úrovni prakticky neexistovala donedávna komplexní a integrovaná strategie pro řešení územních
ekonomických problémů a mnoho iniciativ významných pro regionální rozvoj nenese název
„regionální politika“. Poslední koncepční rozvojové dokumenty zdůrazňují orientaci na pokračující
konvergenci mezi regionální, inovační, technologickou a lokalizační politikou, což dále zastírá přesné
hranice mezi těmito oblastmi.
Velkou odpovědnost za tyto oblasti nesou přímo spolkové země. Mnohé aktivity na této úrovni často
nemůžeme zařadit jen do „klasické regionální politiky“. Jsou však významné pro přístup
k regionálnímu ekonomickému rozvoji v Rakousku, který se orientuje na podporu regionálního
endogenního růstu založeného na povzbuzování regionálních silných stránek a regionálního
potenciálu.
Rakouská regionální politika 60. a 70. let minulého století odrážela jinde známé přístupy na podporu
kvantitativního ekonomického růstu a snižování disparit mezi centrem a periferii. Zvláštním
prostorovým zájmem byla modernizace strukturálně slabších a periferních venkovských oblastí.
Hlavní nástroje politiky směřovaly na vytváření lepších infrastrukturních podmínek a generování
pracovních míst prostřednictvím vnějších investic a přemístěním firem. Posun k převážně
endogennímu rozvojovému přístupu byl později vyvolán přiznáním neefektivnosti tradičního
přístupu, změnou sociálně ekonomických podmínek, pomalejším makroekonomickým růstem, který
omezoval efekty přelévání růstu z centra do periférie a snížením významu externích a mobilních
faktorů. Už v roce 1989 se v jedné z publikací ÖROK konstatovalo, že „se slabými regiony nemůžeme
pořád zacházet jako s objekty národní regionální politiky směrem „shora dolů“, ale musíme se na ně
dívat jako na samostatně se řídící subjekty směrem „zdola nahoru“. Tento přístup zahrnoval
systematičtější a komplexnější pohled na rozvoj – ekonomické otázky byly pokládány pouze za část
problému, u kterého mají význam i další dimenze, jako jsou dimenze kulturní, sociální, politické a
ekologické (Downes, Raines, 2003).
Koncem 80. let dochází k explicitnější orientaci na regionální politiku spojenou s podporou inovací. Je
to spojeno s řadou otázek jakými jsou globální konkurenceschopnost a internacionalizace, význam
externích regionálních vazeb na národní a mezinárodní trhy, technologická náročnost a nové pojetí
inovací. Pozornost se zaměřila zejména na dvě oblasti: vytvoření správných institucionálních
podmínek na národní, ale zejména na regionální a lokální úrovni a zájem na podpoře průmyslových
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klastrů, které propojují komerční a výzkumné aktivity a zvyšují celkovou konkurenceschopnost
regionu, ve kterém jsou umístěny. Začalo přitom docházet k decentralizaci regionální politiky na
úroveň spolkových zemí.
Vstup Rakouska do EU a její postupné rozšiřování zcela změnily podmínky pro regionální rozvoj
Rakouska. V 90. letech se základními východisky rakouské regionální politiky staly (Gerhardter,
Gruber, 2001a):
•

provedení strukturálních změn; podpora venkovských a starých průmyslových regionů
v jejich snaze o strukturální přizpůsobení;

•

podpora přeshraniční spolupráce v hraničních územích, zejména ve východním a jižním
Rakousku; začlenění rakouských regionů do kooperačních sítí v rámci EU;

•

nová orientace mezinárodních dopravních sítí, zlepšení napojení na středo- a
východoevropské státy s prioritou ekologické dopravy.

Základními politikami pro ovlivňování regionálních rozvojových procesů se staly politika inovací,
obnovy měst, ochrany životního prostředí a vzdělávací politika. Tyto politiky se konkrétně projevily
v následujících nástrojích:
•

vytvoření regionálních poradenských míst pro malé a střední podniky, zemědělce, místní
úřady a rozvojové iniciativy;

•

inovační a technologická centra;

•

rozsáhlé přeškolovací programy pro pracující v upadajících odvětvích.

Po vstupu Rakouska do EU se musely rozmanité nástroje pro ovlivňování regionálních rozvojových
procesů přizpůsobit koordinovaným programům podle požadavků strukturálních fondů EU.
V rakouské regionální politice neexistuje jediný dominantní problém regionálního rozvoje, ale velké
množství specifických regionálních situací. Proto rakouská regionální strategie není uniformní, ale
vyžaduje diferencované regionální strategie v různých oblastech. Vzhledem ke svým přeshraničním
regionům je speciální pozornost věnována „územní spolupráci mezi (národními) hranicemi“.
Dominantní prioritou rakouské regionální politiky je „inovační a technologická orientace“ nejen na
růstová odvětví, ale na všechny sektory a aspekty ekonomických aktivit. Rakouská regionální politika
podporuje přenos znalostí a informací na základě výměny zkušeností a organizačního učení (EC
2005).
Koordinační a vědecko-výzkumná činnost v oblasti regionálního rozvoje, regionální politiky,
prostorového uspořádání nebo prostorového plánování a rozvoje (v Rakousku „Regionalpolitik“,
„Raumentwicklungspolitik“, „Raumordnung“, „Raumplanung“) je zajišťována na úrovni federální i na
úrovni spolkových zemí. Na spolkové úrovni sehrávají nejvýznamnější úlohu Úřad spolkového
kancléře a Rakouska konference o prostorovém plánování.
Úřad spolkového kancléře (Bundeskanzleramt) se zaměřuje na rozvoj jednotlivých regionů a na
otázky základních principů a metodiky řízení regionálního rozvoje (Bundeskanzleramt, 2008).
V posledních letech s ohledem na požadavky po vstupu do EU a rozšiřování EU to jsou spíše otázky
institucionální spojené s praktickým řízením regionální politiky a územního rozvoje. V letech 1975 –
2001 vydával úřad svou řadu odborných spisů (Schriftenreihe), přitom do roku 1988 byly zaměřené
na prostorové uspořádání (Raumordnung), od roku 1989 přibylo zaměření také na regionální politiku.
Celkem bylo publikováno 32 studií.
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Od roku 2001 se zpracovávané studie týkají následujících tematických skupin:
•

Strukturální fondy EU - metodika a programování;

•

Evaluace politik;

•

Systémové teorie a nástroje v regionálním rozvoji;

•

Evropský územní rozvoj;

•

Regionální studie.

Studie jsou zpracovávány na zakázku externími dodavateli, mezi které patří např. konzultační firmy a
instituty ÖAR Regionalberatung. ÖSB Consulting, Österreichisches Institut für Raumplanung, Institut
für Geografie und Regionalforschung, Universität Wien, Indent - Institut für Regionale Innovationen,
Jednou z hlavních úloh Rakouská konference o prostorovém plánování ÖROK (Österreichische
Raumordnungskonferenz - http://www.oerok.gv.at/) je zpracování a zveřejňování konceptů
územního a prostorového rozvoje v Rakousku zpravidla v desetiletých periodách. První koncepce byla
zpracovaná v roce 1981, poslední koncepce Österreichische Raumentwicklungskonzept 2001 byla
uveřejněna v roce 2002 (ÖROK 2002). V současné době se připravuje prostorový scénář Rakouska
2030.
Na základě výše uvedených konceptů vydává ÖROK řadu odborných spisů, resp. studií (ÖROK
Schriftenreihe), ve kterých publikuje výsledky své práce. Od roku 1972 jich bylo vydáno již 176.
Dalšími výstupy jsou:
•

pravidelné zprávy o územním uspořádání, poslední byla 11. Zpráva o prostorovém plánování
2002-2004 (ÖROK 2005);

•

doporučení ÖROK k prostorovému a regionálnímu plánování; v období 1973 – 2005 bylo
vydáno celkem 52 doporučení;

•

Atlas prostorového rozvoje Rakouska (ÖROK Atlas) představující mapové listy a datové údaje.

V rámci regionální politiky EU ÖROK koordinuje přípravu a implementaci strukturálních intervencí. Byl
zodpovědný za přípravu Národního strategického rámce pod názvem STRAT.AT pro strukturální fondy
pro období 2007-2013, je koordinační a implementační platformou pro jejich implementaci a dále je
také kontaktním místem pro programy INTERREG, ESPON a další.
ÖROK je také zadavatelem a koordinátorem celé řady výzkumných projektů v oblasti prostorového a
územního plánování a rozvoje v Rakousku. Mezi řešená témata patří např. scénáře prostorového
vývoje, energie a územní rozvoj, dostupnost, městské a venkovské regiony, venkovská krajina,
euroregiony, strategická ochrana životního prostředí a další. Je však zajímavostí, že v předkládaných
dokumentech se nevyskytují explicitně problematika regionálních disparit, které jsou případně
zahrnuty jako jejich součást k dokreslení situace v regionech.
Významnou skupinu organizací zabývající se regionálním rozvojem na národní úrovni jsou výzkumné
instituce v oblasti regionálního rozvoje. Mezi tyto instituce patří zejména:
•

WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (http://www.wifo.ac.at/) – Institut
pro hospodářský výzkum má jednu ze svých výzkumných oblastí zaměřenou na strukturální
změny a regionální rozvoj;
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•

wiiw – Wiener Institute für Internationale Wirtschaftsvergleiche (http://www.wiiw.ac.at/) –
Vídeňský institut pro mezinárodní ekonomická studia má podobně jednu ze svých
výzkumných oblastí zaměřenou na regionální rozvoj, rozšiřování EU a evropskou integraci,

•

Österreichisches Institut für Raumplanung – Rakouský institut územního plánování,

•

Institut für Geografie und Regionalforschung, Universität Sien – Institut geografie a
regionálního výzkumu,

•

indent - Institut für Regionale Innovationen - Institut regionálních inovací a další.

Problematika regionálního, územního a prostorového rozvoje je dále zkoumána a vyučována na řadě
univerzit jak ve Vídni, tak v regionech.
V rámci odborné literatury není kladen důraz přímo na problematiku regionálních disparit a jejich
analýzu, ale regionální disparity jsou důvodem realizace regionální politiky. Komplexní pohled na
rakouskou regionální politiku představuje např. Downes a Raines (2003) pod názvem Decentralizace
a nové přístupy k regionální politice - lekce z Rakouska, hodnocením regionálního managementu
v Rakousku se v obsáhlé studii z roku 2004 věnuje Draxl a kol. (Draxl 2004a, b). Hodnocení úlohy
spolkového kancléřství v regionální politice provedl v roce 2001 Gerhardter (Gehardter, Gruber
2001b), systémový přístup k regionálnímu rozvoji popisuje v roce 2002 Hummelbrunner a Lukesch
(2002). Principy gender-senzitivního regionálního rozvoje zkoumá Aufhauser a kol. (2003), který také
provedl souhrnné zhodnocení hlavních principů současné regionální politiky Rakouska a ze kterého
vyplývá:
•

Regiony už nejsou primárně chápány jako administrativně vyčleněná území, ale jako sociálně
vytvořené systémy strukturované podle sociálně-ekonomických interakcí v prostoru. Základní
otázkou regionální politiky je pokrytí aktivit pro intra- a inter-regionální spolupráci a
partnerství.

•

Regionální hospodářská politika je stále méně zaměřena jen na řešení regionálních problémů
a stále více na rozvojový potenciál na úrovni regionu. Netýká se jen tzv. problémových
regionů, ale všech regionů.

•

Regionální politika se více zaměřuje na možnosti regionální specializace s využitím výrobních
faktorů a inovačního potenciálu.

•

Na rakouské federální úrovni se při sestavení plánů hovoří o udržitelném regionálním rozvoji,
aktivity ve spolkových zemích v oblasti hospodářské politiky vycházejí z pojmu inovativně
orientovaného regionálního rozvoje a systémového regionálního rozvoje, případně gendersenzitivního regionálního rozvoje.

•

Tradiční nástroje regionální politiky, tj. investice do fyzické infrastruktury a regionálně
diferencované finanční pobídky pro privátní investice jsou stále více doplňovány pobídkami
do měkké a nefyzické infrastruktury (regionální management, poradenství, podpora
klastrových iniciativ, začínajících podnikatelů a inovačních center).

Integrace rakouské regionální politiky do politiky strukturálních fondů EU podpořila výraznou
orientaci na strategické koncepce, programy a konkrétní projekty, urychlila ekonomické chápání
regionální politiky, posílila zaměření nástrojů regionální politiky na hlavní vybrané strategie a hlavní
projekty pro jejich realizaci, stimulovala monitorování a vyhodnocování intervencí regionální politiky,
podpořila inovativní přístupy k řešení projektů a potřeb a nové formy spolupráce a partnerství na
regionální i mezinárodní úrovni a zapojení stále většího počtu subjektů (ÖAR 2006).
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Po velmi dlouhou dobu byla rakouská regionální politika charakterizována zejména aktivitami
spolkového kancléřství (4. divize) a dalších spolkových ministerstev. Během několika posledních let se
podpora regionálních ekonomických aktivit rozšířila na úroveň spolkových zemí, případně měst a
obcí.
4. ZDROJE DAT PRO HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V RAKOUSKU
Zdroje dat pro hodnocení regionálních disparit v Rakousku můžeme rozdělit na dvě skupiny. První
skupinu tvoří data Evropského statistického úřadu EUROSTAT (Eurostat 2008).
Druhou skupinu tvoří národní statistická data poskytována Rakouským statistickým úřadem a dalšími
specializovanými pracovišti.
Rakouský statistický úřad nabízí pro regionální srovnání následující produkty (Statistik Austria 2008):
•

Statistická ročenka Rakouska, která obsahuje speciální oddíl o regionálních datech na úrovni
regionů NUTS 1 – 3;

•

Regionální statistická data;

•

Interaktivní hospodářský atlas Rakouska, který obsahuje jednak mapové podklady a zejména
interaktivní databanku, která umožňuje srovnání Rakouska v rámci zemí EU nebo srovnání
jednotlivých spolkových zemí v rámci Rakouska.

Např. Regionální statistika Rakouska sleduje data pro všechny 3 úrovně NUTS v následujícím členění:
Obyvatelstvo podle věkových skupin, Zaměstnané osoby podle vybraných sektorů, Nezaměstnanost a
nezaměstnaní, Hrubá přidaná hodnota a hrubý fixní kapitál podle sektorů a ekonomických aktivit,
Náhrady zaměstnancům, Celková zaměstnanost podle ekonomických aktivit, Regionální hrubý
domácí produkt na obyvatele, Primární a disponibilní příjmy domácnosti, Využití půdy a živá zvířata,
plodiny, Pracovní místa a zaměstnaní.
Rakouský statistický úřad nabízí dále řadu účelových statistických publikací.
Dílčí statistické údaje dále poskytují mimo jiné:
•

WIFO národohospodářská databanka (Die Volkswirtschaftliche Datenbank des WIFO) a WIFO
ekonomický datový servis, kde je zvláštní oddíl věnován regionálním údajům na úrovni
NITS1a NUTS2 (http://www.wifo.ac.at/);

•

Roční a měsíční databanka pro východní Evropu wiiw (Die wiiw-Jahresdatenbank OstEuropa);

•

Wiiw databáze o přímých zahraničních investicích ve střední, východní a jižní Evropě
(http://www.wiiw.ac.at/);

•

Rakouská hospodářská komora (Wirtschaftskammern Österreich – Bundesländer in Zahlen,
(http://portal.wko.at/);

•

Výzkumné centrum pro mezinárodní ekonomiku (Forschungsschwerpunkt Internationale
Wirtschaft - http://www.fiw.ac.at/).

Souhrnné údaje o vývoji ekonomiky dále poskytují statistické úřady jednotlivých spolkových zemí
Rakouska.
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5. ANALÝZA HLAVNÍCH REGIONÁLNÍCH UKAZATELŮ
Při analýze regionálních rozdílů Rakouska, které působí na jeho rozvojovou dynamiku, musíme brát
v úvahu jeho teritoriální dimenzi danou geografickými podmínkami. Rakousko je především horská
země, 60% jeho území tvoří Alpy. Pouze 38% jeho celkové plochy je prostorem pro trvalé bydlení.
Sídelní struktura je kromě oblasti Vídně převážně venkovská. Z celkového počtu žije 19% obyvatel
v hlavním městě Vídni, 8,3 % ve městech nad 100 tisíc obyvatel (Graz, Salzburg, Innsbruck a Linz) a 64
% žije v obcích s počtem obyvatel pod 20 tisíc (Rak 2008).
Regiony v Rakousku můžeme rozdělit na následující typy:
•

centrální oblasti – městské aglomerace; patří k nim Vídeň a k jihu se rozrůstající aglomerace,
dále městské regiony s hlavními městy spolkových zemí Graz a Linz, dále Salzburg, Klagenfurt,
Innsbruck a St. Pölten. V mezinárodním srovnání jsou tyto městské regiony (90 – 200 tis.
obyvatel) malé;

•

venkovské oblasti - se sídly v malých městech a obcích mimo hlavní městské oblasti mohou
představovat rozvojové problémy i perspektivy;

•

hraniční oblast - vzhledem k poloze Rakouska všechny spolkové země kromě Vídně sousedí
s jinými státy;

•

horské oblasti.

Za zvláštní region se v Rakousku považuje spolková země Burgenland, která leží na východ od
aglomerace Vídeň a hraničí s Maďarskem a Slovenskem. Jeho zvláštnost se projevuje v nízké
hospodářské úrovni ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi, které se pohybují nad 100%
průměrem EU z hlediska ukazatele HDP/obyvatele, zatímco Burgenland dosahuje pouze 88 % (2006).
5.1 CELKOVÉ EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Od vstupu do EU byl hospodářský růst v zaostalejších regionech vyšší než v regionech ekonomicky
vyspělejších, a proto na úrovni spolkových zemí NUTS2 nebo na úrovni kvazi zemských regionů
NUTS1 dochází od roku 1995 k postupnému zmenšování regionálních ekonomických rozdílů
vyjádřených např. ukazatelem HDP/obyvatele.
Podobně, jako ve většině středoevropských zemí, existuje rozdíl mezi ekonomickou výkonností
regionu hlavního města Vídně a ostatními regiony, který však není tak výrazný jako u nových
členských států. Zajímavá je také nadprůměrná úroveň západního Rakouska, tvořená převážně
horskými oblastmi, kterou příznivě ovlivňuje cestovní ruch.
Na nižší úrovni regionů NUTS3 však existují značné regionální ekonomické disparity zejména mezi
městskými centrálními oblastmi a venkovskými periferiemi, což představuje výzvu pro zásahy
regionální politiky.
Poměrně příznivá ekonomická situace horských oblastí vyplývá z následujících faktorů (Rak 2008):
•

v případě horských turistických oblastí v západním Rakousku z vyšší produktivity práce
v cestovním ruchu a také v energetickém hospodářství a dále z vyšší zaměstnanosti v těchto
oblastech;

•

v případě ostatních alpských území z vyšší produktivity práce;
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v případě regionů ovlivněných průmyslem v severní části Alp současně z vyšší zaměstnanosti.

Ukazuje se, že nevýhodná topografická poloha horských oblastí může být vykompenzována jinými
faktory (příležitosti cestovního ruchu, minulá industrializace v důsledku přítomnosti nerostného
bohatství a energetických zdrojů, apod).
Základní ukazatele hospodářského rozvoje jednotlivých spolkových zemí, které jsou regiony úrovně
NUTS2, udává následující tabulka.

Tabulka 5: Ekonomické ukazatele regionálních disparit v Rakousku
NUTS 2

HDP/obyv.
(PPS, 2005)

Relace
(2005)
EU27=100

Relace
(2005)
AT=100

Objem HDP
podle spolk.
zemí (%)

HDP/zam.
(2005)
€

at11 Burgenland (A)

19.877

88,7

68,9

2,3

55.329

at12 Niederösterreich

23.080

103,0

79,9

15,3

59.701

at13 Wien

39.774

177,6

137,6

27,4

75.779

at21 Kärnten

24.557

109,6

85,1

5,8

58.872

at22 Steiermark

24.897

111,1

86,3

12,6

57.129

at31 Oberösterreich

27.462

122,6

95,2

16,2

59.994

at32 Salzburg

31.961

142,7

110,8

7,1

62.911

at33 Tirol

29.818

133,1

103,3

8,7

64.018

at34 Voralberg

30.187

134,8

104,6

4,6

68.662

at Österreich

28.852

128,8

100,0

100,0

63.788

EU27

22.400

100,0

-

-

52.200

Zdroj: Eurostat, 2007; Statistik Austria, 2008; vlastní výpočet

Rakousko vykazuje nadprůměrnou produktivitu práce ve srovnání s průměrem EU27 (122 %).
Pozoruhodná je však skutečnost, že vysoká hospodářská výkonnost regionu hlavního města absolutní
i relativní (137 % průměru Rakouska) je způsobena nadměrnou koncentrací pracovních sil, avšak již
ne tak vysokou produktivitou (HDP na zaměstnance dosahuje 118,8 %).
5.2 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
Nadprůměrná zaměstnanost v Rakousku se odráží také v jednotlivých regionech. Na rozdíl od jiných
států však zde paradoxně nastává situace, kdy hlavní město Vídeň vykazuje nejnižší zaměstnanost ve
věkové skupině 15-64 let a současně i nejvyšší nezaměstnanost, která přesahuje průměr EU27.
Rozdíly v úrovni zaměstnanosti v centrálních a venkovských regionech nejsou způsobeny úrovní
industrializace (tj. nabídkou pracovních míst ve výrobě), ale různým vybavením zejména privátními
službami. Zde se ukazuje opět převaha turistických regionů v západní části země.
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Tabulka 6: Sociální ukazatele regionálních disparit v Rakousku
NUTS 2

zaměstnanost v
%
věk 15-64

zaměstnanost v
% celkem
(nad 15 let)

nezaměstnanost
v%
2006

dlouhodobá
nezaměstnanost
v%

at11 Burgenland (A)

68,1

54,3

5,0

27,56

at12 Niederösterreich

69,9

57.4

4,0

26,99

at13 Wien

63,8

54.8

8,8

33,97

at21 Kärnten

66,5

53,3

4,4

20,80

at22 Steiermark

68,9

56,3

3,9

25,10

at31 Oberösterreich

70,5

59,8

3,2

21,94

at32 Salzburg

72,7

60,6

3,1

17,81

at33 Tirol

71,0

60,5

2,9

14,39

at34 Voralberg

70,8

60,6

4,4

27,21

at Österreich

68,7

57,3

4,7

27,39

EU27

63,3

52,8

8,2

45,80

Zdroj: Eurostat, 2007; vlastní výpočet

Rakousko rovněž vykazuje podprůměrnou úroveň nezaměstnanosti kromě hlavního města Vídně,
které zaznamenalo její značný nárůst zejména v posledních letech. Naopak, ve venkovských
regionech se projevuje nedostatek pracovních sil zejména u žen. Přestože je nezaměstnanost nízká,
za poslední období 2001-2005 vzrostla o 24% na 253 tisíc (2005).
5.3 INOVAČNÍ A VÝZKUMNÉ AKTIVITY
Při hodnocení inovační výkonnosti v rámci EU zaujímá Rakousko podle Evropského inovačního
zpravodaje (EIS 2007) 9. místo, pokud jde o tzv. inovační dynamiku, bylo v roce 2006 třetí a nad
průměr EU se dostalo až za poslední 3 roky. Od roku 1995 rostly výdaje na výzkum a vývoj průměrně
o 8% ročně. Pro zlepšení své pozice musí Rakousko překonat určitá strukturální omezení (zvýšit počet
absolventů technických a přírodovědních oborů, zlepšit částečně konzervativní ekonomickou
strukturu).
Rakousko vykazuje dlouhodobě nárůst výdajů na vývoj a výzkum. V roce 2000 to bylo pouze 1,91 %
(GERD), v roce 2006 je předpoklad 2,45 % a cílem je v roce 2010 splnit lisabonské kritérium 3,0 %.
Inovační aktivity jsou v Rakousku rozděleny nerovnoměrně, jak ukazují regionální hodnoty výdajů na
vědu a výzkum v tabulce 8. Handicapem zůstává poměrně nízký počet absolventů VŠ kromě regionu
hlavního města.
Nejvýznamnějšími regionálními inovačními centry jsou Vídeň, Štýrsko (Graz), Horní Rakousko (Linz) a
Tyrolsko (Innsbruck). Inovační výkonnost je zde vázána na rozvoj inovačních klastrů, které jsou
podporovány jak z úrovně spolkových vlád, tak i z úrovně federální. Nárůsty inovační výkonnosti jsou
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spojeny s rostoucí podporou inovací z rozpočtů spolkových zemí, ale také s výrazným podílem
privátních podnikových investic do výzkumu a vývoje.

Tabulka 7: Vývoj nezaměstnanosti v Rakousku 2000-2006
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

at11 Burgenland (A)

3,2

4,1

4,3

4,2

5,6

6,0

5,0

at12 Niederösterreich

3,0

3,2

3,8

3,5

4,2

4,3

4,0

at13 Wien

5,8

5,9

7,2

7,2

8,9

9,1

8,8

at21 Kärnten

3,1

3,2

2,7

2,7

4,6

4,8

4,4

at22 Steiermark

3,2

3,7

3,7

4,0

3,7

4,1

3,9

at31 Oberösterreich

3,1

2,8

3,1

3,3

3,7

4,0

3,2

at32 Salzburg

2,3

1,9

2,7

2,2

3,7

3,2

3,1

at33 Tirol

2,5

2,3

2,0

2,6

3,3

3,5

2,9

at34 Voralberg

2,4

2,3

2,5

4,1

4,1

5,3

4,4

at Österreich

3,5

3,6

4,0

4,3

4,9

5,2

4,7

EU27

9,2

8,7

9,0

9,2

9,3

9,0

8,2

NUTS 2

Zdroj: Eurostat, 2007; vlastní výpočet

Tabulka 8: Ukazatele regionální podpory inovací a znalostní společnosti v Rakousku
NUTS 2

výdaje na VaV (% HDP)
GERD, 2004

výdaje na VaV (% HDP)
podnikatelský sektor,
2004

dosažené VŠ vzdělání
(%) (25-64 let, 2004)

at11 Burgenland (A)

0,5

0,5

12,7

at12 Niederösterreich

0,9

0,8

17,3

at13 Wien

3,4

1,9

23,4

at21 Kärnten

2,3

2,0

16,1

at22 Steiermark

3,2

2,1

16,7

at31 Oberösterreich

1,9

1,7

15,4

at32 Salzburg

1,0

0,6

18,8

at33 Tirol

2,1

1,1

14,9

at34 Voralberg

1,3

1,2

15,9

at Österreich

2,2

1,5

17,8

EU27

1,8

1,2

22,4

Zdroj: Eurostat, 2007; vlastní výpočet
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Bezprostřední blízkost hospodářských regionů a pracovní trhy nových členských států, se kterými
Rakousko sousedí, působí a budou působit na rozvoj zejména příhraničních Rakouských regionů
z důvodů rozdílných nákladů, příjmů a životní úrovně. To vytváří pro rakouské regiony silnou
konkurenci.
6. ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY V RAKOUSKU
Pojmy regionální politika nebo prostorový rozvoj nejsou v Rakousku zákonně upraveny. Ve
skutečnosti se jedná o opatření spolku (federace), spolkových zemí nebo dalších veřejných míst, které
chtějí ovlivňovat rozvoj dílčích oborů na vyhrazeném území státu (regionů). V Rakousku neexistuje
zákonodárné podmínky pro prostorové uspořádání na úrovni spolku (federace), jak je tomu např.
v Německu nebo Švýcarsku. Proto zásahy do rozvoje regionů mohou probíhat jak z úrovně spolku, tak
z úrovně spolkových zemí.
6.1 SPOLKOVÁ (FEDERÁLNÍ) ÚROVEŇ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Řízení regionální politiky na federální úrovni zajišťuje v Rakousku spolkové kancléřství
(Bundeskanzleiamt) v rámci divize IV, která odpovídá za hospodářskou koordinaci v rámci celkové
vládní politiky, obecné otázky ekonomického rozvoje a ekonomického výzkumu, obecné záležitosti
týkající se členství Rakouska v EU a koordinaci v oblasti plánování a regionální politiky na spolkové
úrovni a úrovni spolkových zemí.
Koordinační funkcí a zapojení subjektů podílejících se praktickém provádění regionálního rozvoje
zajišťuje ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz - Rakouská konference prostorového
plánování). Konference byla vytvořena v roce 1971 jako společná kooperační platforma Spolku,
spolkových zemí, zainteresovaných zástupců obcí a sociálních partnerů. Měla nahradit chybějící
formální právní koordinační postupy v oblasti prostorových politik. Ve svých pravidelných zprávách o
prostorovém rozvoji v Rakousku ÖROK spojuje otázky prostorového plánování a regionální politiky
EU. Např. v poslední koncepci prostorového rozvoje Rakouska je vymezeno 6 priorit: Rakousko jako
evropské místo pro podnikání, udržitelné využívání přírodních zdrojů, vyvážený regionální rozvoj a
sociální integrace, mobilita a doprava, městské regiony a venkovské regiony.
Jednou z oblastí, kterou ÖROK nepokrývá a která má velký význam pro regionální rozvoj, jsou
technologie a podpora inovací. To je významné zejména v posledních letech, kdy úroveň technické a
inovační politiky ovlivňuje koncept klastrů a regionálních systémů inovací (Hudec, 2007). Protože tato
oblast není přímo zahrnuta do regionální politiky, je tato činnost zařazena do programů
koordinovaných federálním ministerstvem dopravy, inovací a techniky (BMVIT - Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie). Ministerstvo vyhlásilo program podpory regionální
infrastruktury, zaměřený od roku 2000 na zlepšení regionálních systémů inovací v rakouských
regionech, posílení inovační kapacity malých a středních podniků, které budou přispívat
k zaměstnanosti, zvyšování kvalifikace, mobilitě as tvorbě nových firem. Významnou změnou bylo, že
nový program nebyl již omezen jen na vybrané regiony.
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6.1 ÚROVELŇ SPOLKOVÝCH ZEMÍ
Moderní rakouská regionální politika se silně zdůrazňuje systémový a inovačně orientovaný přístup,
který vychází z přenechání odpovědnosti za návrh politiky a její realizace spolkovým zemím
(Hummelbrunner, Lukesch 2002, SRAT.AT 2006). Základní kompetence v oblasti regionální a
hospodářské politiky spolkových zemí byly v posledních letech posíleny novými aktivitami v oblasti
technického rozvoje a inovací. Přestože snižování regionálních disparit zůstává obecně hlavním
problémem, nemá se už jeho řešení dosahovat primárně transferem finančních zdrojů do regionu, ale
prostřednictvím strukturálních a inovačních opatření a rozvojovými programy. Regiony samy mají
nést odpovědnost za dlouhodobé rozvojové cíle.
Regionální úroveň (zde tedy úroveň spolkových zemí) se stává místem pro analýzu a formulování
politik, které zahrnují oblasti sektorových a horizontálních politik (např. inovační, technické, trhu
práce, environmentální) a také kontext měkkých rozvojových faktorů. Význam spolkových zemí při
formování a realizaci regionální politiky vrostl po vstupu Rakouska do EU, kdy samy převzaly úlohu při
řízení strukturálních intervencí, ale také získaly přístup k jiným programům EU, které jim umožnily
strategický rozvoj. Příkladem byly programy pro Regionální inovační strategie (RIS), regionální
inovační systémy, Regionální strategie pro inovace a transfer technologií (RITTS) apod. Tyto aktivity
posílily úlohu a prohloubily zkušenosti s řízením regionálního rozvoje na úrovni spolkových zemí, ale
také ukázaly na rozdílnost přístupu těchto zemí. Příkladem úspěšného zavádění jsou spolkové země
Štýrsko a Horní Rakousko.
ZÁVĚR
Republika Rakousko patří mezi nejvyspělejší země EU a na svém vývoji posledních 10 let
demonstruje, jakým způsobem přispělo členství v EU jejímu rozvoji. Patří mezi malé členské státy a
počtem obyvatel, tradicí a kulturou je srovnatelné s Českou republikou. Její přístup k regionální
politice může sloužit jako modelový přístup vycházející z teorie endogenního rozvoje.
Rakouskou je spolková země složená z 9 spolkových zemí s vlastní vládou. Jednotlivé spolkové země
představují regiony úrovně NUTS2 a ukazuje se, že jejich velikost z hlediska počtu obyvatel je
optimální pro provádění praktické hospodářské a regionální politiky.
Za ekonomický rozvoj svého území jsou odpovědné spolkové země, které mají pravomoc navrhovat
nové směry rozvoje a připravovat a realizovat své vlastní strategie. Pro jejich implementaci jsou
vytvářeny různé rozvojové agentury orientované na podporu inovativních přístupů. Velmi významnou
úlohu v rakouské regionální politice sehrává podpora regionálních systémů inovací a klastrů.
Rakousko nevykazuje výrazné regionální disparity na úrovni regionů NUTS2 (spolkových zemí) kromě
jediného případu země Burgenland, větší rozdíly se však objevují na nižších úrovních NUTS3 a úrovni
obcí.
Hlavní členění rakouských regionů je na městské a venkovské, přičemž značnou část území zaujímají
horská území. Paradoxně i tato území v západní části země vykazují poměrně příznivou hospodářskou
úroveň.
Jednotlivé regiony NUTS 2 jsou dosti odlišné, pokud jde o strukturální ekonomické charakteristiky.
Metropolitní oblast Vídeň (20% obyvatel) je velmi hustě zalidněna a vykazuje vysoké
příjmy, minimální zaměstnanost v primárním sektoru a výrazné zapojení do služeb. Z hlediska
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ekonomické výkonnosti patří k premiantům Vídeň, poměrně nižší úroveň v ukazateli HDP/obyvatele
pod rakouským průměrem vykazují kromě Burgenlandu Steirmark, Niederösterreich a Kärnten. Na
druhé straně mají všechny regiony poměrně nízkou nezaměstnanost do 5% kromě Vídně.
Zaměstnanost je v Rakousku ve všech regionech nad průměrem EU, zajímavé jsou její nejvyšší
hodnoty právě v západní, horské části země.
Z hlediska podpory inovací a znalostní ekonomiky je nejvýkonnější opět Vídeň, ostatní regiony mají
problémy, zejména pokud jde o poměrně nízkou úroveň VŠ vzdělání. Výdaje na výzkum a vývoj jsou
podstatně nižší ve spolkových zemích Burgenland, Niederösterreich, Salzburgu a Voralberg. V zemi
existuje rozdílný inovační potenciál, vysoký má kromě Vídně zejména Steiermark a Oberösterreich.
Z hlediska multimodální přístupnosti je na tom nejlépe Vídeň a Kärnten, obecné environmentální
podmínky jsou v Rakousku dobré.
Regionální politika je v Rakousku organizována na federální (spolkové) úrovni a na úrovni spolkových
zemí. Federální úroveň plní koordinační a konceptorskou funkci, zajišťovanou jednak úřadem
spolkového kancléře, jednak neformální a permanentní Rakouskou konferencí pro prostorové
plánování a případně dalšími ministerstvy. Tato úroveň představuje tvůrce nových záměrů a
myšlenek, které jsou předávány spolkovým zemím a na jejich úrovni přizpůsobeny konkrétním
podmínkám.
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ABSTRAKT
Příspěvek představuje souhrnnou studii k problematice regionálních disparit, jejich řešení a realizaci
politiky soudržnosti v Maďarsku. Nejprve je Maďarská republika představena z pohledu regionální
struktury a zejména pak analýzy regionálních disparit převážně na úrovni regionů NUTS 2
prostřednictvím sociálně-ekonomické deskripce situace ve vybraných regionech. Je zde zachycen
vývoj vybraných kvantitativních ukazatelů regionálních disparit v oblasti ekonomické, sociální a
environmentální, jež vycházejí z databáze a zaměření strukturálních ukazatelů Evropské unie. Na
závěr je nastíněn rozměr politiky hospodářské a sociální soudržnosti v Maďarsku ve dvou
programovacích obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013.
KLÍČOVÁ SLOVA
Maďarsko, politika hospodářské a sociální soudržnosti EU, regionální struktura, regionální politika,
regionální disparity.
ANNOTATION
The paper presents an overall study of regional disparities, their solution and realization of the EU
Cohesion Policy in Hungary. At first the regional structure of the Republic of Hungary is introduced
based upon the administrative jurisdiction and generally accepted NUTS classification. It is followed
by the socio-economic description of the main national macroeconomic indicators which are
expressed by a short list of structural indicators in the field of economic, social and environmental
dimension. By the end of this paper the scope of the EU Cohesion Policy in Hungary is surveyed in
two programming periods 2004 – 2006 and 2007 – 2013.
KEYWORDS
Hungary, EU Cohesion Policy, regional structure, regional policy, regional disparities.
ÚVOD
Součástí výzkumu regionálních disparit v rámci výzkumného projektu WD-55-07-01 s názvem
„Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace“ je
také dílčí úloha „Komparace pojetí, identifikace a řešení regionálních disparit v zemích
středoevropského prostoru“. V rámci komparace bylo do výběrového vzorku zahrnuto celkem 5 zemí.
Z toho 2 „staré“ členské státy (Německo a Rakousko) a 3 „nové“ členské státy (Maďarsko, Polsko a
Slovensko). Předložený článek je příspěvkem k problematice regionálních disparit a k politice
hospodářské a sociální soudržnosti v Maďarsku.
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Maďarsko je jednou z méně ekonomicky rozvinutých členských zemí Evropské unie (EU27).
Devadesátá léta 20. století byla pro Maďarsko charakteristická zvyšováním míry regionálních disparit
a to zejména v oblasti sociální a teritoriální soudržnosti. Maďarsko můžeme zařadit mezi země, které
v posledních deseti letech, zejména po vstupu země do EU, díky rychlému růstu HDP poměrně
úspěšně odstraňuje odstup za průměrnými hodnotami EU jak v ekonomické úrovni, produktivitě
práce, tak v oblasti vzdělanosti či zaměstnanosti. Výrazně k tomu přispívá i skutečnost, že Maďarsko
je, stejně jako Polsko, Slovensko či Česká republika, poměrně zajímavou destinací z pohledu přímých
zahraničních investic, které výrazným způsobem přispěly a stále přispívají ke zvýšení ekonomické
úrovně země. Avšak regionální rozdíly jsou v Maďarsku stále patrné a přetrvávají. I přes vysoké
tempo hospodářského růstu se maďarská ekonomika vyznačuje poměrně špatnou situací na trhu
práce, jež je charakterizována nízkou mírou zaměstnanosti a vysokou mírou dlouhodobé
nezaměstnanosti. Předložený příspěvek reprezentuje průběžné výstupy výzkumu a je do jisté míry
souhrnnou studii k této řešené problematice.
1. REGIONÁLNÍ STRUKTURA MAĎARSKA
1.1 ADMINISTRATIVNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ MAĎARSKA
Administrativně-správní členění Maďarska je dvoustupňové. V prvním stupni je Maďarsko
administrativně rozděleno na 19 žup („megyék“) a Budapešť. Dále je území Maďarska rozděleno na
23 velkých měst se župními pravomocemi („megyei jogu város“). Maďarské župy byly vytvořeny jako
součást administrativní reformy v letech 1949 – 1950. Svým postavením odpovídají župy ve srovnání
např. s Českou republikou úrovní krajů a z hlediska nomenklatury územních statistických jednotek
odpovídají úrovni regionů NUTS III. Mezi pět největších měst s župními pravomocemi, kromě
hlavního města Budapeště, patří dále Debrecen (204 tis. obyvatel), Miskolc (173 tis. obyvatel), Szeged
(165 tis. obyvatel), Pécs (157 tis. obyvatel) a Győr (128 tis. obyvatel).
1.2 NOMENKLATURA ÚZEMNÍCH STATISTICKÝCH JEDNOTEK (NUTS – LAU)
Pro regionální členění území Maďarska je využita, stejně jako v ostatních členských státech EU,
územní klasifikace založena na nomenklatuře územních statistických jednotek – NUTS. Rozdělení
území Maďarska do jednotek NUTS je provedeno na třech základních úrovních, přičemž tzv. nultá
úroveň (NUTS 0) je ponechána pro území členského státu (Maďarsko):
•

NUTS 1 – tato úroveň územního členění je v Maďarsku tvořena tzv. velkými regiony
(Statisztikai nagyrégiók). V Maďarsku jsou v současné době tři tyto regiony. Tři velké regiony
na úrovni NUTS I byly vytvořeny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo
059/2003/EC. Území všech tří regionů úrovně NUTS I pak dohromady tvoří území celé
Maďarské republiky (NUTS 0).

•

NUTS 2 – jednotky této úrovně představují v Maďarsku regiony (Tervezési-statisztikai régiók),
které netvoří samy o sobě administrativní jednotky státu. Regiony NUTS 2 tak byly
v Maďarsku, obdobně jako v České republice, do jisté míry vytvořeny uměle. Na území
Maďarska se v současné době nachází sedm regionů NUTS 2.

•

NUTS 3 – jednotkou této úrovně jsou v Maďarsku regiony označované jako župy (megyék,
counties). Jedná se o základní samosprávnou jednotku v rámci administrativního členění

PROSINEC 2008

- 57 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008

disparity.vsb.cz

země na úrovni krajů. Úroveň NUTS 3 regionu také zaujímá hlavní město Budapešť. Územně
statistických jednotek této úrovně je v současné době dvacet. Celková struktura územních
statistických jednotek NUTS - NUTS 3 je zobrazena v následující tabulce.

Tabulka č. 1: Struktura územních statistických jednotek NUTS v Maďarsku
Kód

NUTS 1 (3)

HU1

KOZEPMAGYARORSZAG

HU10
HU101
HU102
HU2
HU21

NUTS 2 (7)

NUTS 3 -česky

Budapest
Pest

Budapešť
Pešťská župa

Fejer

Veszprem

Stoličnobělehradská
župa
KomárenskoOstřihomská župa
Vesprémská župa

Gyor-Moson-Sopron
Vas
Zala

Ráb-Mošoň-Šoproň
Vašská župa
Zalanská župa

Baranya
Somogy
Tolna

Baranja
Šomoďská župa
Tolňanská župa

Borsod-AbaujZemplen
Heves
Nograd

Boršod-Abov-Zemplín

Hajdu-Bihar

Hajducko-Bihárská župa
JasovskoVelkokumánskoSolnocká župa
Sabolčsko-SatumarskoBerežská župa

Kozep-Magyarorszag

DUNANTUL
Kozep-Dunantul

HU211

Komarom-Esztergom

HU212
HU213
HU22
HU221
HU222
HU223
HU23
HU231
HU232
HU233
HU3
HU31

NUTS 3 (20)

Nyugat-Dunantul

Del-Dunantul

ALFO LD ES ESZAK
Eszak-Magyarorszag

HU311
HU312
HU313
HU32
HU321

Eszak-Alfold

HU322

Jasz-Nagykun-Szolnok

HU323

Szabolcs-SzatmarBereg

HU33

Del-Alfold

HU331

Bacs-Kiskun

HU332
HU333
Zdroj: Eu rostat, 2008; vlastní zp racování

Bekes
Csongrad
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Lokální úroveň členění regionů v rámci nomenklatury územních statistických jednotek zahrnuje
jednotky LAU 1 (NUTS 4) a LAU2 (NUTS 5). Nomenklatura lokálních územních jednotek je v Maďarsku
tvořena následovně:
•

LAU 1 (NUTS 4) - lokální jednotky této úrovně představují v Maďarsku regiony na úrovni
okresů (kistérségek). Doslovný překlad této jednotky znamená „malooblast“ nebo
„maloregion“ (sub-region). Tyto maloregiony tvoří z hlediska územně samosprávného členění
Maďarska část žup, tzn. že několik maloregionů tvoří dohromady jednu župu. V Maďarsku se
v současnosti nachází celkem 168 jednotek na úrovni NUTS 4.

•

LAU 2 (NUTS 5) – základní lokální jednotkou územně samosprávného členění Maďarska jsou
obce (települések). Obce jsou spojovány do okresů a na území Maďarska se jich v současné
době nachází 3 145. Pod jednotky NUTS 5 spadají obce, z nichž celkem 252 představují města
a 2 893 jednotek NUTS 5 tvoří vesnice.

Z výše uvedené stručné charakteristiky územních statistických jednotek je patrné, že měřítka
dotýkající se velkého prostoru, jako například jednotky NUTS 1 nebo NUTS 2, jsou pro analýzu a
hodnocení regionálních disparit příliš hrubá. Za nejvhodnější prostorovou úroveň zkoumání
regionálních disparit z hlediska územní rovnocennosti lze považovat úroveň NUTS 4. Ta je v Maďarsku
představována 168 malooblastmi (okresy). Pokud však zvážíme dostupnost a míru publikování
informací o regionálních disparitách na této lokální úrovni, docházíme ke zjištění, že míra dostupnosti
relevantních statistických ukazatelů srovnatelných na evropské úrovni je nejvyšší na úrovni NUTS 2
respektive NUTS 3. V další části se proto výklad zaměří na základní charakteristiku regionů na úrovni
NUTS 2.
1.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONŮ NUTS 2 V MAĎARSKU
Vytvoření základních rozvojových regionů na úrovni NUTS 2 bylo nezbytnou povinností Maďarska
v rámci procesu přípravy na vstup země do EU. O vytvoření sedmi regionů na úrovni NUTS 2 bylo
v Maďarsku rozhodnuto v roce 1998 a legislativní existence těchto regionů byla zakotvena ve výnosu
Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 23. května 2003. Regiony NUTS 2 byly v Maďarsku
vytvořeny do jisté míry účelově a to spojením oblastí s relativně stejnými či podobnými
ekonomickými, sociálními a environmentálními podmínkami. Sedm maďarských regionů úrovně
NUTS 2, se od sebe liší, jak co do své rozlohy, počtu obyvatel, hustoty osídlení, tak i ekonomickou
výkonností a sociální strukturou. Geografické rozložení jednotek NUTS 2 je zachyceno v následujícím
obrázku.
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Obrázek č. 1: Struktura územních statistických jednotek NUTS 2 v Maďarsku

Zdroj: The Governemt of the Republic of Hungary, 2008

Největším regionem NUTS 2 v Maďarsku je z hlediska geografické rozlohy Jižní Velká Planina (18.339
km2), kde se nachází největší kraj, jímž je Bács-Kiskun. Hned za ní jen s malým rozdílem následuje
region Severní Velká Planina (17.729 km2). Největší maďarský region NUTS 2 však není regionem
nejlidnatějším. V regionu Jižní Velká Planina žije přibližně 1,359 miliónů obyvatel. Je to region
s nejnižším hustotou rozmístění municipalit (sídelních struktur) v Maďarsku. I přesto však patří se
svými 47 městy mezi nejvíce urbanizované části Maďarska. V Severní Velké Planině, která je
z hlediska rozlohy regionem s menším územím žije 1,544 miliónů obyvatel. Z hlediska hustoty
obyvatelstva se tyto dva největší maďarské regiony od sebe výrazně odlišují. Region Jižní Velká
Planina patří mezi regiony s nižší hustotou zalidnění (74 obyvatel/km2) zatímco region Severní Velká
Planina má v rámci všech sedmi maďarských regionů NUTS 2 spíše střední hustotu zalidnění (87,1
obyvatel/km2). S touto hustotou zalidnění představuje druhý nejlidnatější region Maďarska.
Naopak rozlohou nejmenším maďarským regionem na úrovni NUTS 2 je Středomaďarský region,
který se rozprostírá na ploše 6.918 km2. Daný region je nejlidnatějším regionem NUTS 2 v Maďarsku
(2,835 mil. obyvatel) a zároveň také regionem s největší hustotou zalidnění na úrovni 409,8
obyvatel/km2. Ve Středomaďarském regionu je situováno hlavní město Budapešť a Pešťský kraj.
Sídelní struktura je tvořena více než 80 městy a vesnicemi ve kterých bydlí více než 80 % obyvatel
Středomaďarského regionu (Országos Területfejlesztési Hivatal , 2008).
Třetím regionem s nejvyšší hustotou obyvatel na jeden km2 je Středozadunajský region (100
obyvatel/km2). Komplexně vzato, nachází se na území Maďarské republiky celkem 5 regionů NUTS 2,
jejichž hustota zalidnění je nižší než 100 obyvatel na km2. Pouze u jednoho regionu přesahuje hustota
obyvatelstva hodnotu 100 obyvatel/km2 (Středomaďarský region). Regiony s nejvyšší hustotou
zalidnění se nacházejí na severu Maďarska a hraničí se Slovenskem. Naopak regiony s nízkou hustotu
zalidnění nalezneme především v jižní části Maďarska, kde hraničí s Chorvatskem a Srbskem.
Souhrnná charakteristika všech regionů NUTS 2 v Maďarsku je uvedena v následující tabulkové
formě.
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Tabulka č 2: Charakteristika regionů NUTS 2 v Maďarsku
NUTS 2*

rozloha v tis.
km2

počet
obyvatel
(v tis.)

hustota
obyvatel/ km2

HDP na
obyvatele
(v PPS, Index
EU27=100)

Kózép-Magyarország/Central
Hungary/Středomaďarský region

6,918

2 835

409,8

101,6

Kózép-Dunántúl/Central
Transdanubia/Středozadunajský
region

11,117

1 112

100,0

61,1

Nyugat-Dunántúl/Western
Transdanubia/Západozadunajský
region

11,329

1 002

88,4

66,8

Dél-Dunántúl/Southern
Transdanubia/Jihozadunajský region

14,169

981

69,2

45,6

Észak-Magyarország/Nothern
Hungary/Severomaďarský region

13,430

1 276

95,0

42,5

Észak-Alföld/Northern Great
Plain/Severní Velká Planina

17,729

1 544

87,1

41,9

Dél-Alföld/Southern Great
Plain/Jižní Velká Planina

18,339

1 359

74,0

44,2

Celkem

93,030

10.107.000

108,6

64,0

Poznámka: * údaje za rok 2004
Zdroj: Hungarian office fo r Territo rial and Regional Development,2008; Evropská komise, 2007; vlastní
zpracování

2. POSTAVENÍ MAĎARSKA V RÁMCI EU
2.1 VÝVOJ EKONOMIKY MAĎARSKA
Maďarsko prošlo stejně jako ČR cestou transformace od centrálně plánované k tržní ekonomice,
nastartovalo relativně stabilní ekonomický růst a směřovalo své úsilí k integraci do EU, jejímž členem
se stalo s dalšími devíti státy 1. května 2004.
Maďarská ekonomika v současné době pokračuje v pozitivním trendu ekonomického růstu. Inflace
podstatně klesla z 14 % v roce 1998 na 7,8 % v roce 2007. Během první poloviny 90. let 20. století
vykazovalo Maďarsko podobné inflační tendence jako ostatní tranzitivní ekonomiky střední a
východní Evropy. Trvale klesající míra inflace byla odrazem úspěchu desinflační politiky státu
(Cihelková, 2002). Míra inflace klesla z 28,2 % v roce 1995 na zhruba 5,2 % v roce 2002. V posledních
letech se změnil také základní poměr relativních cen. Vzrostly ceny obchodovatelného zboží a dostaly
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se pod úroveň cen neobchodovatelného zboží. Nezaměstnanost v Maďarsku dlouhodobě osciluje
kolem úrovně 7 %.
Z dat uvedených v tabulce č. 3 je patrné, že maďarská ekonomika se během sledovaného období
vyvíjela cyklicky, což dokládají poměrně proměnlivé hodnoty míry růstu reálného HDP. V roce 2007
vykazovalo Maďarsko tempo růstu reálného HDP ve výši 1,3 %. Pro rok 2008 byl odhad míry růstu
reálného HDP stanoven na 1,9 %. Příznivější převážně klesající trend lze vypozorovat v míře inflace.
V letech 1995 – 2001 docházelo v Maďarsku k trvalému poklesu růstu cenového hladiny. Vývoj míry
inflace od roku 2002 je však poměrně volatilní, což dokládá i míra inflace pro rok 2007, kdy došlo
k citelnému nárůstu cenové hladiny na úroveň 12,28 %. Obdobný vývoj kopírují také hodnoty míry
nezaměstnanosti s úrovní 47,4 % pro rok 2007.

Tabulka č. 3: Hlavní ekonomické ukazatele Maďarska ve vývojové řadě
Ukazatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

EU27
(2006)

Nominální
HDP mld. EUR

52,0

59,5

70,7

74,7

82,3

88,9

89,9

11.435,6

Počet
obyvatel (tis.)

10.221,6

10.200,3

10.174,8

10.142,4

10.116,7

10.097,5

10.076,6

464.765,2

4.953

5.840

6.961

7.376

8.144

8.815

8.926

23.400

5,2

4,1

4,4

4,2

4,8

4,1

3,9

3,0

10,0

9,1

5,2

4,7

6,8

3,5

4,0

2,2

Nezaměstnanost (%)
(Eurostat)

6,4

5,7

5,8

5,9

6,1

7,2

7,5

8,2

Deficit
veřejných
rozpočtů (%
HDP)

-2,9

-4,0

-8,9

-7,2

-6,5

-7,8

-9,2

-1,4

Veřejný dluh

54,2

52,1

55,6

58,0

59,4

61,6

65,6

61,6

23,4

22,5

20,7

21,8

21,4

20,7

20,9

21,2

HDP/obyv.
nom. EUR
Hospodářský
růst
reálný HDP
(%)
Inflace (%)

(% HDP)
Míra investic
(% HDP)

Zdroj: Hungarian Central Statistical Office, 2007; Eurostat, 2008; vlastní tvo rba
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Negativních výsledků dosahuje v Maďarku ukazatel deficitu státního rozpočtu ve vztahu k HDP, který
trvale překračuje sledovanou hodnotu 3 % danou v rámci maastrichtských konvergenčních kritérií.
Maďarsko je, obdobně jako Česká republika, malou zemí s otevřenou ekonomikou. Obchod má tak
pro maďarskou ekonomiku primární důležitost. Maďarsko získává téměř jednu třetinu zahraničních
investic přicházejících do střední Evropy. Obchodní bilance zboží byla za poslední léta negativní.
Dynamický růst zahraničního obchodu nastal až po roce 1995. Tento dynamický rozvoj exportu (15 –
25 %) můžeme připisovat zejména výrobním podnikům mezinárodních společností, které byly v
Maďarsku založeny. Vývoj klíčových ukazatelů makroekonomické výkonnosti země je uveden také
v následujícím grafu.

Graf č. 1: Hlavní ekonomické ukazatele Maďarska (1995 – 2006)
30,0
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Zdroj: Hungarian Central Statistical Office, 2007; Eurostat, 2008, vlastní tvorba

2.2 POSTAVENÍ MAĎARSKA V EU PRIZMATEM STRUKTURÁLNÍCH UKAZATELŮ
Maďarsko se řadí svým počtem obyvatel těsně pod 10 milionů a rozlohou 93 030 km2 mezi menší
členské země EU, do které vstoupilo v roce 2004. I přes výše popsaný vývoj vybraných
makroekonomických ukazatelů můžeme zařadit Maďarsko mezi země s nejvyšší životní úrovní ve
východní Evropě.12 Při hodnocení postavení Maďarska v rámci EU budeme vycházet zejména z tzv.
zkráceného seznamu strukturálních ukazatelů. Teorie k problematice strukturálních ukazatelů byla
uvedena v prvním čísle časopisu (Melecký, 2007). Z hlediska regionálních disparit se jedná o
průřezové ukazatele v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Datová základna vykazovaných
strukturálních ukazatelů se od sebe liší v závislosti na sledovaných územních jednotkách NUTS. Pozice
maďarské ekonomiky v rámci strukturálních ukazatelů je hodnocena za období 2000 – 2006, které
časově koresponduje s minulým plánovacím obdobím v Evropské unii. V rámci zkráceného seznamu

12

63,4% průměru HDP na obyva tele v PPS v rela ci k průměrné hodnotě EU27 (odhad pro rok 2008)
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strukturálních ukazatelů je sledováno celkem 14 základních ukazatelů na úrovni celého státu (NUTS
0). Přehled všech hodnot tzv. zkráceného seznamu 14 strukturálních ukazatelů pro Maďarsko v letech
2000-2006 je uveden v následující tabulce.

Tabulka č 4: Strukturální ukazatele Maďarska, srovnání s EU 27 (2000 – 2006)
Ukazatel

EU27/HU

HDP/osobu (PPS)

EU27
Ma ďa rsko

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

56,2

59,0

61,6

63,4

63,3

64,2

64,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Produkti vi ta prá ce/zam.

EU27

osobu

Ma ďa rsko

64,7

68,1

71,0

71,9

72,2

73,5

74,5

Míra za městnanos ti

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Ma ďa rsko

56,3

56,2

56,2

57,0

56,8

56,9

57,3

EU27

36,9

37,7

38,5

40,0

40,7

42,4

43,5

Ma ďa rsko

22,2

23,5

22,6

29,9

31,1

33,0

33,6

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

Ma ďa rsko

0,78

0,92

1,00

0,93

0,88

0,94

1,00

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

Ma ďa rsko

83,5

84,7

85,9

84,7

83,5

83,4

82,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ma ďa rsko

49,2

52,9

57,4

58,2

62,0

63,5

60,0

EU27

18,5

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Ma ďa rsko

19,8

19,3

18,1

18,6

18,9

18,8

17,3

Míra rizi ka chudoby (po

EU27

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

sociální dá vká ch)

Ma ďa rsko

11,0

11,0

10,0

12,0

N/A

13,0

16,0

EU27

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

Míra za městnanos ti
s ta rších pra c.

Hrubé domá cí výda je na
výzkum a vývoj (GERD)
Úroveň dosaženého
vzdělání mládeže

Rela ti vní cenová úroveň

Kapi tálové inves ti ce

EU27

soukromého sektoru (%
z HDP)

Rozptýlení regionální míry
za měs tnanos ti

Ma ďa rsko

9,0

8,8

9,4

8,5

9,4

9,9

9,1

Míra dlouhodobé

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

nezaměs tnanosti

Ma ďa rsko

3,1

2,6

2,5

2,4

2,7

3,2

3,4

Cel ková emise skleníkových

EU27

90,7

91,7

90,9

92,8

92,8

92,1

N/A

Ma ďa rsko

64,3

65,8

64,0

66,8

64,7

65,5

94,0

pl ynů
(% změna k roku 1990)
Energeti cká ná ročnos t NH

EU27

213,1

214,0

210,9

213,5

211,1

208,1

N/A

(1995=100)

Ma ďa rsko

600,5

588,6

579,6

566,6

533,6

543,6

N/A

Objem nákladní dopra vy

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

k HDP (1995=100)

Ma ďa rsko

97,5

91,6

87,3

85,1

91,5

102,1

115,1

Poznámka: N/A – data nezjištěna
Zdroj: Eurostat 2008; vlastní zp racování
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V rámci celkového ekonomického prostředí jsou sledovány ukazatele HDP na osobu v paritě kupního
standardu (PPS) a produktivita práce na zaměstnanou osobu. Z konkrétních dat v tabulce je patrné,
že úroveň HDP na obyvatele Maďarska ve sledovaném období vykazuje velmi pozvolnou míru reálné
konvergence k průměru EU27. Úroveň HDP na obyvatele Maďarska v relaci k průměrné úrovni tohoto
ukazatele v EU27 byla v roce 2006 64,8 %, což je čtvrtá nejhorší hodnota po Polsku, Litvě a Lotyšsku
v rámci zemí, jež vstoupily do EU v roce 2004.
Podstatně lepší vývoj maďarské ekonomiky dokládají hodnoty strukturálního ukazatele produktivity
práce na zaměstnanou osobu, která se v průběhu let 2000 – 2006 zvýšila z 64,7 % na 74,5 %
průměrné úrovně tohoto ukazatele v EU27. Hodnotou tohoto ukazatele naopak Maďarsko převyšuje
většinu z deseti zemí, které vstoupily do EU v roce 2004. Vyšší míru produktivity práce na
zaměstnanou osobu, ve srovnání s EU27, dosahuje pouze Slovinsko, Kypr a Malta. Maďarsko tak
dosahuje v oblasti makroekonomické produktivity práce, jenž je důležitým ukazatelem
konkurenceschopnosti země, výrazného úspěchu ve srovnání se zeměmi střední Evropy. Vývoj

dalších vybraných strukturálních ukazatelů Maďarska z oblasti zaměstnanosti, inovací a
výzkumu, ekonomické reformy a životního prostředí zobrazuje následující graf. V grafu je
také zachyceno srovnání vybraných strukturálních ukazatelů v relaci k průměrné hodnotě
pro EU27.
Graf č. 2: Srovnání vybraných strukturálních ukazatelů Maďarska
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Druhou významnou sledovanou oblastí je zaměstnanost a situace na trhu práce. Míra zaměstnanosti
je v rámci strukturálních ukazatelů dekomponována podle pohlaví a věku. V tabulce strukturálních
ukazatelů je zachycena celková míra zaměstnanosti Maďarska jako podíl počtu zaměstnaných osob
ve věku 15 – 64 let na celkové populaci ve stejné věkové kategorii. V roce 2000 na zasedání
v Lisabonu byl na zasedání Evropské rady stanoven cíl tzv. „plné zaměstnanosti“ odpovídající úrovni
70 % ve věkové kategorii 15 – 64 let. Mírou celkové zaměstnanosti na úrovni 57,3 % se Maďarsko
ocitá na třetí nejhorší pozici mezi zeměmi EU27 po Maltě (55,7%) a Polsku (57,0). Zároveň je nutno
říci, že míra celkové zaměstnanosti osob ve věku 15-64 let se ve sledovaném období změnila pouze o
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1 procentní bod. Z hlediska zaměstnanosti starších pracovníků představující podíl počtu
zaměstnaných osob ve věku 55 a 64 let na celkové populaci ve stejné věkové kategorii je na tom
maďarská ekonomika o něco lépe. Míra zaměstnanosti starších pracovníků v Maďarsku ve výši 33,6 %
za rok 2006 představuje srovnatelnou hodnotu se zeměmi jako je Itálie (33,8%), Slovinsko (33,5 %) a
Lucembursko (32,9 %). Nárůst míry zaměstnanosti starších pracovníků za sledované období je
mnohem markantnější (přírůstek o více než 10 procentních bodů).
Potenciál dalšího rozvoje ekonomiky a úroveň konkurenceschopnosti země se odvíjí také od úrovně
výdajů do vědy a výzkumu. Zde byl v rámci EU stanoven cíl pro rok 2010 ve výši 3 % HDP země.
Maďarsko v roce 2006 splnilo tento ukazatel z jedné třetiny (1 % HDP).
Z hlediska srovnání
s ostatními státy EU27 se Maďarsko nachází ve druhé polovině pomyslného žebříčku na úrovni Itálie.
Většina vyspělých států EU27 však přesahuje v rámci výdajů na výzkum a vývoj úroveň 1 % na HDP.
Signálem rozvoje ekonomiky je také kvalifikace a vzdělání obyvatel. V ukazateli úrovně dosaženého
vzdělání mládeže ve věku 20-24 let dosahuje Maďarsko za rok 2006 hodnoty 82,9%, což znamená, že
v daném roce dosáhlo 82,9% procenta mladých lidí ve věku 20-24 let alespoň úrovně středního
vzdělání ukončeného maturitou. V tomto ohledu se řadí Maďarsko, stejně jako Polsko, Česká
republika či Litva mezi špičku Evropské unie.
3. VÝCHODISKA REGIONÁLNÍ POLITIKY V MAĎARSKU A POJETÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT
3.1 POJETÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY V MAĎARSKU
Regionální politika Maďarska a její vývoj byl v posledních letech úzce spjat s procesem přípravy na
vstup do Evropské unie. Maďarsko bylo vždy centralizovanou zemí. Na základě rozhodnutí
Maďarského parlamentu o přijetí Národní regionálního rozvojového konceptu 10. března 1998 bylo
vytvořeno 7 regionů, jenž odpovídají podle klasifikačního členění EU úrovni NUTS II. Některé funkce a
nástroje regionální politiky však již byly používány na různých úrovních ještě před přechodem
Maďarska k tržnímu hospodářství. V prvním období nebylo regionální rozvojové plánování
považováno za významný politický nástroj a regionální rozvoj nebyl nijak regulován. Rozvoj nového
společenského systému k vyšší komplexnosti a zralosti tvořily základní charakteristické rysy nového
institucionálního systému regionálního plánování a regionální politiky ve druhé polovině 90. let 20.
století. Na počátku 90. let 20. století byl navržen Zákon o samosprávě, jenž stanovil většinu úkolů a
oprávnění na místní úroveň. Maďarský správní systém se stal polarizovaným se silnou místní a
centrální úrovní, zatímco okresy byly oslabené. Zákon o místní samosprávě přinesl finanční
nezávislost a autonomii obcím, ale silně redukoval funkce okresů. Státní zájem na okresní úrovni je
reprezentován prefekty jmenovanými prezidentem na doporučení ministerského předsedy. Jeho
nejdůležitějším úkolem je zákonný dozor nad samosprávou. V roce 1993 bylo schváleno
parlamentem nařízení o dotacích pro regionální rozvoj, které specifikovalo hlavní úkoly a prostředky
regionální politiky. Cíle zahrnovaly regionální krizový management, ekonomickou reorganizaci ve
zbídačených a zaostalých regionech, implementaci výběrových infrastrukturních projektů ve zvláště
zaostalých oblastech a národní a mezinárodní spolupráci (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2008).
Během první poloviny 90. let 20. století neexistoval zřetelně specifikovaný koncept nebo strategie
regionální politiky a regionálního rozvoje. Změna celkového konceptu a harmonizace rozvojových
úsilí mezi různými ministerstvy a dalšími státními orgány přišla v roce 1996 s novou legislativou a
národní politikou, kdy byl přijat Zákon o regionálním rozvoji a územním plánování. Určil pravidla a
úkoly regionální rozvojové politiky a územního plánování na národních a regionální úrovních. V roce
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1998 byla parlamentem přijata Národní regionální rozvojová koncepce, která navrhla již několikrát
zmiňované územní klasifikační jednotky NUTS 2.
Hlavním posláním a globálním cílem politiky regionálního rozvoje v Maďarsku, je obdobně jako
v ostatních členských zemích EU, úsilí o snižování regionálních disparit. Mezi specifické cíle
regionálního rozvoje a politiky patří (The Government of the Hungarian Republic, 1998):
•

podpora vyváženého centralizovaného systému přepravy (dopravy),

•

podpora prostorového rozšiřování inovací, výzkumu a vývoje,

•

ochrana kulturního a přírodního dědictví,

•

podpora integrace v rámci Evropské unie.

Hlavní cíle a principy regionálního rozvoje a regionální politiky, obsažené v Aktu regionálního rozvoje a
územního plánování (1998) byly pro území celého Maďarska stanoveny následovně (The Government
of the Hungarian Republic, 2001):
•

usilovat o kulturní a finanční blahobyt obyvatel a celého národa založit, posilovat
sociálně-tržní hospodářství, usilovat o trvalý hospodářský růst a konkurenceschopnost
země, jako nezbytné předpoklady pro udržitelný rozvoj celé ekonomiky,

•

podporovat územní rozšíření inovací, posílení vlivu sídleních struktur, okresů, regionů a
podpora jejich schopnosti napomáhat rozvoji,

•

podporovat harmonicky vyvážené územní a sídelní struktury země,

•

snižovat regionální disparity napříč regiony, okresy, hlavním městem a jeho provinciemi,
městy a vesnicemi,

•

snižovat regionální disparity mezi rozvinutými a nerozvinutými (méně rozvinutými)
regiony a sídelními strukturami, východní a západní částí Maďarska v oblastech života
obyvatel, ekonomiky, vzdělávání, kultury, zdravotní péče, sociálních služeb a
infrastruktury.

Mezi úkoly regionálního rozvoje je dále v Maďarsku zahrnována pomoc zaostalým regionům a
regionům ovlivněným ekonomickou reorganizací stejně jako pomoc regionům s vysokou prioritou,
zlepšování podmínek pro inovaci v sídelních centrech a vytvoření příznivého prostředí pro investory.
Územní plánování na národní a regionální úrovni určuje strukturu využívání půd a pravidla pro jejich
využívání, prostorovou strukturu a umístění infrastrukturních sítí s důrazem na ochranu přirozeného
prostředí.
3.2 POJETÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V MAĎARSKU
Maďarská regionální politika je založena na základě zákona č. 21/1996 o Regionálním rozvoji a
územním plánování, který byl následně upraven v roce 1999. Dalším právním pramenem je Národní
regionální rozvojový koncept přijatý parlamentem v roce 1998. Tato legislativa představila koncept
statistických a plánovacích regionů (na úrovni NUTS 2) a mikroregionů (úroveň NUTS 4) a již dříve
existující krajů (úroveň NUTS 3). Na tomto základě byla získána výchozí zkušenost o vytváření
regionálního partnerství a přípravě regionálního rozvojového plánu, pod záštitou nově vytvořené
Regionální rozvojové rady a Regionálních rozvojových agentur. Kritéria pro stanovení příjmových
oblastí a alokace zdrojů pro regiony, kraje a mikroregiony byla později definována v Parlamentním
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rozhodnutí č. 24/2001. Při využití dostupných indikátorů regionálních rozvoje můžeme v Maďarsku
definovat tři základní typy znevýhodněných regionů (mikroregionů), jenž jsou pro identifikaci
regionálních disparit Maďarska prioritní (Szaló, 2002):
•

regiony s celkovým sociálně-ekonomickým znevýhodněním,

•

regiony, jež potřebují průmyslovou restrukturalizaci,

•

regiony s potřebou zemědělského a venkovského rozvoje.

Na základě Parlamentního rozhodnutí č. 24/2001 a vládního výnosu č. 91/2001 byl sestaven seznam
94 mikroregionů, jež jsou příjemci pomoci spadající do jedné ze tří výše uvedených kategorií. Finanční
rozmístění přímých nástrojů regionální politiky mezi maďarské regiony, nebo kraje je založeno na
předem stanovených kritériích13. Vládní výnos č. 24/2003 představil v rámci těchto kategorií další
diferenciaci, definováním 42 nejvíce socioekonomicky znevýhodněných mikroregionů. Tento systém
byl vytvořen pro možnost lepšího cílování zdrojů vyčleněných vládou pro nástroje regionální politiky a
také pro utvoření vhodných státních fondů k financování schválených místních infrastrukturních
projektů. Přímé nástroje vedoucí k odstraňování regionálních disparit slouží ke zjednodušení
implementace politiky regionálního rozvoje a zahrnují následující opatření14 (The Government of the
Hungarian Republic, 2001):
•

dotace zaměřené na územní rozvoj (TGC),

•

dotace pro podporu regionů a sladění osad (TITFC),

•

dotace na podporu mikroregionů (KITA),

•

dotace na podporu průmyslových zón (VOCE),

•

podpora pro propagaci územní rovnováhy (TEKI),

•

dotace zaměřené na decentralizaci (CÉDE).

V souvislosti se vstupem Maďarska do EU byla pozornost v oblasti regionální politiky a regionálních
disparit zaměřena na vytvoření stabilního regionálního institucionálního systému, který má
prostřednictvím programové podpory usilovat o vyvážený rozvoj regionů a napomáhat tak ke
snižování regionálních disparit v zemi. I přesto však významné ekonomické, sociální a infrastrukturní
disparity v regionech stále přetrvávají i po vstupu do EU.
V rámci odborné literatury věnované přístupu a pojetí k regionálnímu rozvoji a disparitám je možné
identifikovat silný nacionální vliv a subjektivní zaujetí na regionální disparity právě v regionu, ze
kterého autoři pochází či v něm odborně působí. K nejvýznamnějším autorům v oblasti regionálního
rozvoje a sociálních věd patří György Enyedi, který definuje procesy regionálního rozvoje jako
„…trvalé, krátkodobé nebo dlouhodobé ekonomické, sociální, kulturní nebo demografické řady
výskytů (událostí) se specifickým územním dopadem…“ (Enyedi, 2004). Enyedi zdůrazňuje, jak vznik
nových forem regionálních disparit po roce 1990 souvisí s rostoucím významem regionálních
redistribučních procesů v rámci regionální politiky Maďarska. Nicméně např. u ukazatele HDP na
obyvatele a řady dalších ukazatelů ekonomického rozvoje byl v Maďarsku identifikován jen malý
statistický posun mezi nejméně a nejvíce rozvinutými župami a regiony (NUTS 2) za posledních 30 let.
Eneyedi dochází k závěru, že stupeň rozdílností mezi regiony zůstává v Maďarsku relativně stabilní a
13

Jedná se o podíl popula ce znevýhodněných mikroregionů v regionech nebo kra jích, cel ková popula ce regionů nebo kra jů,
GDP na osobu pos tižených regionů nebo kra jů.
14
Ta to opa tření jsou pod přímou kontrolou ministra odpovědného za regionální rozvoj, kterým bylo s tanoveno Minis terstvo
vni tra a to od té doby, kdy je zodpovědné za záleži tos ti mís tních samosprá v.
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více než regionální politika je ovlivňován úrovní otevřenosti ekonomiky a globalizačními tendencemi,
které mohou v budoucnosti přinést radikální změny.
Další významný autor László Faragó, spoluautor druhého regionálního rozvojového plánu se zamýšlí
nad tím, jak se územní rozšíření disparit v čase mění. Dle Faraga (Faragó, 1999) bylo Maďarsko již
tradičně rozděleno napříč dvěma osami regionálního rozvoje. Vertikální osa protínala zemi na Dunaji
a horizontální osa procházela středem území. Severozápad Maďarska tak patřil již tradičně ke
zvýhodňovaným regionům, zatímco jihovýchod území byl do roku 1989 poněkud znevýhodňován
z hlediska aktivit v oblasti regionálního rozvoje. Po pádu komunizmu a transformaci hospodářství
směřovala většina zahraničních investic ze severozápadu země do jihovýchodního území Maďarska.
Výsledkem těchto procesů je pak současná realita, kdy došlo k proměně dvou hlavních rozvojových
os. Vertikální osa rozvoje se přesunula směrem na východ, zatímco horizontální osa rozvoje zcela
zanikla. Nejvíce postiženými oblastmi v tomto procesu se staly centra těžkého průmyslu například
Borsod, Nógrad a Baranya, které musely v průběhu 90. let 20. století čelit vysoké míře
nezaměstnanosti a značným škodám na životním prostředí (Cartwright – Kovács et all, 2004).
Vědecko-výzkumná činnost v oblasti regionálního rozvoje, regionální politiky, prostorového
uspořádání nebo prostorového plánování a rozvoje je v Maďarsku zajišťována třemi
nejvýznamnějšími institucemi:
•

VÁTI - Maďarská veřejná nestátní organizace pro regionální rozvoj a městské plánování (VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, http://www.vati.hu) –
organizace sehrávající klíčovou roli v oblasti výzkumu, plánování a konzultací spjatých
s regionálním rozvojem a ochranou životního prostředí. VÁTI je odpovědná za implementaci
řady regionálních rozvojových programů předvstupní i strukturální pomoci EU. Má 12
regionálních poboček po celé zemi. VÁTI spravuje a zajišťuje funkčnost Územního
informačního systému (TIER) založeného v roce 1997. Jedná se o informační systém
poskytující mandatorní teritoriální data vztahující se k územnímu rozvoji a plánování (VÁTI,
2008).

•

Maďarský úřad pro územní a regionální rozvoj (Országos Területfejlesztési Hivatal,
http://www.oth.gov.hu/en) – úřad ustanoven maďarskou vládou v roce 2004 k zajištění
vládní funkce v územním rozvoji, městském a územním plánování, regionální politice a
regionálním rozvoji. Úřad je pod kontrolou vlády a úzce spolupracuje také s VÁTI (Országos
Területfejlesztési Hivatal, 2008).

•

Národní rozvojová agentura (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, http://www.nfu.hu) - agentura
byla ustanovena maďarskou vládou dekretem z roku 2006 pro účely dlouhodobého a
střednědobého plánování v oblasti regionálního rozvoje, plánů rozvoje a operačních
programů. Národní rozvojová agentura je klíčovou institucí zajišťující postup realizace a
využívání strukturální pomoci z fondů EU na národní (vládní) úrovni (Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, 2008).

Problematika regionálního, územního a prostorového rozvoje je dále zkoumána a vyučována na řadě
univerzit, jak v Budapešti, tak i v jednotlivých regionech.
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4. ZDROJE DAT PRO HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT V MAĎARSKU
Zdroje dat pro hodnocení regionálních disparit v Maďarsku můžeme rozdělit na dvě základní skupiny.
První skupinu tvoří data Evropského statistického úřadu EUROSTAT, která jsou popsána ve společné
kapitole ke všem zemím. Druhou skupinu tvoří národní statistická data poskytována Maďarským
statistickým úřadem (Központi Statisztikai Hivatal - http://portal.ksh.hu) a dalšími pracovišti jako
např. Maďarská centrální banka (Magyar Nemzeti Bank - http://www.mnb.hu).
Maďarský statistický úřad nabízí pro regionální srovnání následující produkty (Központi Statisztikai
Hivatal , 2008):
•

Publikace:
o

Statistická ročenka Maďarska (poslední aktuální 03/2008), kde v oddíle 29 jsou
publikována regionální data na úrovni regionů NUTS 2 a 3;

o

Statistický přehled národních účtů Maďarska (poslední dostupný za období 20052006), kde v kapitole 9 jsou publikována regionální data pro hlavní
makroekonomické indikátory na úrovni regionů NUTS 2 a 3.

o

Regionální statistická ročenka Maďarska (poslední dostupná za rok 2006, placený
přístup) – regionální statistická ročenka zahrnuje souhrnná analytická data zejména
v ekonomické oblasti a infrastruktuře za jednotlivé regiony úrovně NUTS 2 až NUTS
4.

•

Regionální statistická data – databáze regionální dat z oblasti demografické, sociální,
ekonomické, sektorové a environmentální. Data jsou dostupná pro úroveň regionů NUTS 2 3;

•

Regionální atlas Maďarska - obsahuje mapové podklady k regionální struktuře Maďarska až
do úrovně regionů NUTS 4. V rámci regionálního atlasu jsou dostupné informace o struktuře
veřejné zprávy, o subregionální struktuře a sídelní struktuře.

Interaktivní tématická mapová aplikace – prostřednictvím této interaktivní aplikace jsou nabízeny
škálové barevné interaktivní mapy volitelné pro úroveň NUTS 3, NUTS 4, sídelní struktury, turismu
v regionech. V těchto škálových mapách jsou zachyceny hodnoty více než 40 různých ukazatelů
regionálních disparit z oblasti ekonomické, sociální, environmentální, infrastruktury, kultury, práva
apod.
5. ANALÝZA HLAVNÍCH REGIONÁLNÍCH UKAZATELŮ
Při analýze regionálních rozdílů Maďarska, které působí na jeho rozvojovou úroveň i dynamiku
musíme brát v úvahu zejména teritoriální dimenzi danou geografickými podmínkami. Velká část
území Maďarska je využívána pro zemědělství, téměř 50% veškeré půdy tvoří půda orná. 48 % území
Maďarska je pak dále využíváno pro trvalé osídlení. Struktura osídlení v rámci Maďarska je značně
nevyvážená a je soustředěna do centrálních oblastí jednotlivých krajů (žup). Sídelní struktura je
kromě oblasti Budapeště a několika větších župních měst převážně venkovská s více než 3 tisíci
obcemi, což dokládá i relativně nízká hustota osídlení (106,7 obyvatel na km2). Z celkového počtu
obyvatel žije 17% v hlavním městě Budapešti, přibližně 30 % v župních městech nad 100 tisíc obyvatel
jako je např. Debrecen, Miskolc, Szeged, Pćs a Györ. Zhruba 53 % obyvatel žije v obcích a menších
městech do 20 tisíc obyvatel (Szaló, 2002).
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Z hlediska výskytu regionálních disparit je možné v Maďarsku identifikovat čtyři nejvýznamnější typy
regionálních disparit v oblasti ekonomické, sociální, životního prostředí a infrastruktury. Z hlediska
lokalizace regionálních disparit jsou v Maďarsku disparity posuzovány podle čtyř nejčastěji se
vyskytujících vývojových trendů (Republic of Hungary – Office for the national development, 2003):
•

regionální disparity mezi západní a východní částí země,

•

regionální disparity mezi hlavním městem a ostatními regiony v zemi (problém dichotomního
vývoje hlavního města Budapeště),

•

regionální disparity v rámci rozvoje měst a venkova,

•

regionální disparity geografických center země vs. vývoj v periferních oblastech,

•

regionální disparity napříč mikroregiony (subregiony).

Na makro-regionální úrovni (NUTS 2) jsou regionální disparity nejzjevnější mezi hlavním městem a
ostatními regiony a mezi západní a východní části Maďarska. Z hlediska vyspělosti a srovnatelné
ekonomické úrovně se zeměmi EU27 patří mezi nejvyspělejší regiony NUTS 2 Středomaďarský a
Západozadunajský region. Středomaďarský region s aglomerací hlavního města Budapeště také patří
mezi nejdynamičtěji se rozvíjející regiony Maďarska. Je zde vysoká koncentrace průmyslu,
infrastruktury, finančních služeb a obchodu. V rámci průmyslového rozvoje se na ekonomické
výkonnosti Maďarska klíčovým způsobem podílí několik nadnárodních společností. Tyto nadnárodní
společnosti položily v Maďarsku, po vstupu do EU, základ pro vznik transportních koridorů
s odpovídající kvalifikací pracovní síly. Úrovní HDP/obyvatele přesahuje region Budapeště 100 %
průměru zemí EU27.
V pořadí druhým nejvyspělejším regionem Maďarska je Západozadunajský region. Tento region se
díky svému umístění na západní hranici s Rakouskem, kulturním vazbám a vysoké míře zahraničního
kapitálu, nejlépe adaptoval na podmínky tržní ekonomiky. To dokládá trvale vysoká míra exportu
orientovaného na moderní průmyslová odvětví (automobilový a elektrotechnický průmysl). Na území
Středozadunajského a zejména pak Západozadunajského regionu se nachází také nejvyšší
koncentrace průmyslové výroby (85%) v Maďarsku. Míra nezaměstnanosti patří v tomto regionu k
nejnižším v Maďarsku.
Mezi nejméně vyspělé regiony, z hlediska ukazatele HDP/obyvatele, patří regiony Severní a Jižní
Velké Planiny. Severní Velká Planina je regionem, kde téměř polovina populace žije v oblastech se
stagnujícím nebo nerozvíjejícím se hospodářstvím. Míra zaměstnanosti a příjem obyvatel je pod
úrovní národního průměru. Na druhou stranu však Severní Velká Planina, díky svému přírodnímu
prostředí, sehrává důležitou úlohu v maďarském zemědělství a produkci potravin. Zemědělsky
nejvýznamnějším regionem Maďarska je Jižní Velká Planina dosahující úrovně 44,2 % HDP/obyvatele
v relaci k průměrné hodnotě pro EU27. Půda v tomto regionu je nejúrodnější a region se může těšit
mezinárodnímu uznání v podobě produkce vysoce kvalitních originálních maďarských specialit.
Na mikro-regionální úrovni (NUTS IV) je struktura ekonomického rozvoje „mozaikovitější“. Můžeme
zde nalézt dynamicky se rozvíjející regiony ve východní části Maďarska, které současně existují vedle
nerozvinutých regionů. Většina mikroregionů v severní a východní části Maďarska pak patří k méně
rozvinutým (rozvojovým) regionům s nízkou podnikatelskou kapacitou, omezenou infrastrukturou a
geografickou lokalizací v blízkosti státní hranice. Pro jednodušší identifikaci úrovně rozvoje
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mikroregionů byl v roce 2000 navržen Maďarským statistickým úřadem systém devíti ukazatelů15
socio-ekonomického rozvoje, které byly použity k rozdělení subregionů Maďarska do pěti kategorií
z hlediska srovnání ekonomického vývoje s průměrem zemí EU Mezi tyto základní kategorie regionů
v Maďarsku patří (Központi Statisztikai Hivatal, 2008a, 2008b):
•

dynamicky se rozvíjející regiony,

•

rozvíjející se regiony,

•

„uzavírající se“ regiony,

•

stagnující regiony,

•

zaostávající regiony.

Pro kvantitativní analýzu současných meziregionálních rozdílů v Maďarsku se logicky nabízí, stejně
jako tomu bylo v případě vymezení pozice maďarské ekonomiky v rámci EU, soubor základních 14
strukturálních ukazatelů. Vzhledem k jejich pojetí a konstrukci však nejsou v dostupných databázích
Eurostatu pro regiony úrovně NUTS 2 k dispozici všechny z těchto ukazatelů. Z tohoto důvodu budou
využity v této kapitole pouze některé z nich.
5.1 CELKOVÉ EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Od roku 2004, po vstupu do EU, dochází k pozvolnému snižování regionálních rozdílů. Hospodářský
růst v zaostalejších regionech východního Maďarska (Severní a Jižní Velká Planina) byl vyšší než
v regionech ekonomicky vyspělejších (Středozadunajský a Západozadunajský region). Podobně, jako
ve většině středoevropských zemí, existuje rozdíl mezi ekonomickou výkonností regionu hlavního
města Budapeště a ostatních regionů, který je však v případě Maďarska nebývale výrazný ve srovnání
např. se Slovenskem či Českou republikou. Zajímavá je také nadprůměrná úroveň celého
Středomaďarského regionu vyjádřená ukazatelem HDP/obyvatele, která dosahuje 163,2 % národního
průměru a na které se z velké části podílí právě aglomerace hlavního města Budapešť (213,4 %
národního průměru). Za pozornost stojí také fakt zpomalujícího se procesu reálné konvergence
vyspělejších maďarských regionů ve vztahu k hospodářské úrovni zemí EU27. Z hlediska ukazatele
HDP/obyvatele měřeného v PPS v relaci k EU27 došlo u čtyř regionů NUTS 2 v Maďarsku v letech
2000 – 2005 k poklesu HDP/obyvatele vůči výchozí sledované hodnotě z roku 2000. Jedná se o
Středozadunajský, Západozadunajský a Jihozadunajský region a region Severní Velká Planina. Na
druhou stranu dochází k rychlému hospodářskému růstu aglomerace hlavního města, která tak jen
prohlubuje dichotomii mezi Budapeští a ostatními regiony.
Maďarsko vykazuje celkově podprůměrnou úroveň produktivity práce ve srovnání s průměrem EU27
(122%). Nicméně úroveň produktivity práce na zaměstnanou osobu se v průběhu let 2000 – 2006
zvýšila zhruba o 10 % a patří k nejvyšším v rámci nových členských států, které vstoupily do EU po
roce 2004. Nejvyšší produktivita práce je poměrně logicky dosahována ve Středomaďarském regionu,
avšak v rámci srovnání s EU27 tato hodnota představuje pouze 53,8 % průměru. Základní ukazatele
hospodářského rozvoje jednotlivých regionů NUTS 2 udává následující tabulka.

15

Přímé zahrani ční inves ti ce na obyva tele ( 2004), Hrubý příjem na obyva tele jako základ pro výpočet daně z příjmů na
hla vu (2004), Hrubý příjem na obyva tele jako základ pro výpočet daně z příjmů na hla vu (2004/1992), Počet akti vních
podnika telů na tisíc obyva tel (2004), Počet akti vních podniků (2004/1996), Míra neza městnanos ti (2004), Míra čis té migra ce
na tisíc obyva tel (1990/2004), Počet pevných telefonních linek na tisíc obyva tel (2004), Počet automobilů na tisíc obyva tel
(2004).
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Tabulka č 5: Ekonomické ukazatele regionálních disparit v Maďarsku
NUTS 2

HDP/obyv.
(PPS, 2005)

relace (2005)
EU27=100

relace (2005)
HU=100

HDP/prac.
(PPS, 2005)

relace
EU27=100
(2005)

HU10 KózépMagyarország
(Středomaďarský
region)

23.489,0

104,9

163,2

28.092

53,8

HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský
region)

13.528,7

60,4

94,0

19.327

37,0

HU22 NyugatDunántúl
(Západozadunajský
region)

14.274,9

63,7

99,2

19.896

38,1

HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský
region)

9.982,9

44,6

69,4

15.943

30,5

HU31 ÉszakMagyarország
(Severomaďarský
region)

9.483,6

42,3

65,9

16.909

32,4

HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká
Planina)

9.153,4

40,9

63,6

15.460

29,6

HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)

9.756,8

43,6

67,8

15.801

30,3

HU Hungary

14.392,9

64,3

100

38.367

73,5

EU27

22.400,2

100,0

-

52.200

100,0

Zdroj: Eurostat, 2008; Hungarian Central Statistical Office, 2008; vlastní výpočet
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5.2 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
Tabulka č. 6: Sociální ukazatele regionálních disparit v Maďarsku
NUTS 2

zaměstnanost v
%
věk 15-64

zaměstnanost v
% celkem
(nad 15 let)

nezaměstnanost
v%
2006

dlouhodobá
nezaměstnanost
v%

HU10 KózépMagyarország
(Středomaďarský
region)

62,7

51,4

4,7

45,44

HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský
region)

61,4

50,8

5,0

39,27

HU22 NyugatDunántúl
(Západozadunajský
region)

62,8

50,9

5,0

47,14

HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský
region)

53,6

43,4

10,0

48,90

HU31 ÉszakMagyarország
(Severomaďarský
region)

50,4

40,8

12,3

48,63

HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká
Planina)

51,1

42,4

10,8

41,50

HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)

54,3

43,7

7,9

45,70

HU Hungary

57,3

46,8

7,4

45,12

EU27

64,3

52,8

8,2

45,80

Zdroj: Eurostat, 2008; Hungarian Central Statistical Office, 2008

Zaměstnanost v Maďarsku je, v relaci s průměrem EU27, na podprůměrné úrovni (57,3%). Touto
hodnotou se Maďarsko jako celek ocitá na třetí nejhorší pozici mezi zeměmi EU27. Míra
zaměstnanosti se také liší v rámci jednotlivých regionů. Jednou z příčin výše uvedených
meziregionálních rozdílů v ekonomické úrovni a produktivitě práce je situace na regionálních trzích
práce. Maďarsko patří k členským zemím Unie se stabilní mírou nezaměstnanosti blížící se průměru
členských států EU27 (7.4%), avšak poměrně nízkou mírou zaměstnanosti ve srovnání s členskými
státy EU27. Nejvyšší míru zaměstnanosti dosahuje hlavní město Budapešť, které zaznamenalo její
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značný nárůst zejména v posledních letech. Středomaďarský region jako celek však přesto
nedosahuje ani průměrné míry zaměstnanosti ve srovnání ze zeměmi EU27.
Rozdíly v úrovni zaměstnanosti v centrálních a venkovských (periferních) regionech jsou většinou
způsobeny odlišným stupněm industrializace. Zde se opět ukazuje převaha Středomaďarského
regionu s aglomerací hlavního města Budapeště ve vztahu k zemědělským regionům jižního
Maďarska a převážně turistických regionů v západní a jihozápadní části země.

Tabulka č. 7: Vývoj míry nezaměstnanosti v Maďarsku 2000-2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

HU10 KózépMagyarország
(Středomaďarský
region)

5,2

4,3

3,9

4,0

4,5

5,2

5,1

4,7

HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský
region)

4,8

4,3

5,0

4,6

5,6

6,3

6,1

5,0

HU22 NyugatDunántúl
(Západozadunajský
region)

4,2

4,1

4,0

4,6

4,6

5,9

5,7

5,0

HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský
region)

7,8

7,7

7,9

7,9

7,3

8,8

9,0

10,0

HU31 ÉszakMagyarország
(Severomaďarský
region)

10,1

8,5

8,8

9,7

9,7

10,6

11,0

12,3

HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká
Planina)

9,2

7,8

7,8

6,8

7,2

9,1

10,9

10,8

HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)

5,2

5,4

6,2

6,5

6,3

8,2

7,8

7,9

HU Hungary

6,4

5,7

5,8

5,9

6,1

7,2

7,5

7,4

EU27

8,4

7,3

7,7

8,0

8,2

9,0

8,2

7,1

NUTS 2

Zdroj: Eurostat, 2008; Hungarian Central Statistical Office, 2008

Důležitým negativním jevem je také pozvolna se zvyšující míra dlouhodobé nezaměstnanosti
v zaostalejších, zejména zemědělských regionech Maďarska jako je Severní a Jižní Velká Planina a
také Jihozadunajský region. Celková míra dlouhodobé zaměstnanosti v Maďarsku je pak na úrovni
průměru členských zemí EU27.
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5.2 INOVAČNÍ A VÝZKUMÉ AKTIVITY
V Maďarsku existují nejen významné rozdíly v ekonomické úrovni a na trhu práce mezi
Středomaďarským regionem a ostatními regiony, ale také v oblasti výdajů na výzkum a vývoj a
v oblasti vzdělanosti. Z tabulky 9 vyplývá, že nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj jsou vynakládány ve
Středomaďarském regionu, kde je však většina vědecko-výzkumné aktivity realizována v hlavním
městě. Maďarsko jako celek vynakládá na výdaje v oblasti vědy a výzkumu velmi málo prostředků ve
vztahu k HDP (0,93%). To je vzhledem k nízké úrovni výdajů a rozdílům, které jsou mezi
Budapešťským krajem a ostatními regiony ve výdajích velice rizikové z hlediska budoucího
odstraňování výše naznačených regionálních disparit.

Tabulka č. 8: Ukazatele regionální podpory inovací a znalostní společnosti v Maďarsku
hrubé domácí

výdaje na V aV (%

zaměstnanci ve

dosažené VŠ

výdaje na V aV (%

HDP)

VaV (v % z celkové

vzdělání (%) (25-

HDP) GERD, 2003

Podnikatelský

zaměstnanosti,

64 let, 2005)

sektor, 2003

2004)

1,38

0,58

2,22

26,58

0,51

0,21

0,57

12,60

0,31

0,13

0,54

13,63

0,40

0,06

1,36

12,94

0,27

0,08

0,56

12,90

0,70

0,25

0,92

13,32

0,76

0,16

1,13

13,70

HU Hungary

0,93

0,34

1,27

15,10

EU27

1,87

1,1

1,49

22,4

NUTS 2

HU10 KózépMagyarország
(Středomaďarský region)
HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský
region)
HU22 Nyugat-Dunántúl
(Západozadunajský
region)
HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský region)
HU31 ÉszakMagyarország
(Severomaďarský
region)
HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká Planina)
HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)

Zdroj: Eurostat, 2008; Hungarian Central Statistical Office, 2008; vlastní výpočet
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Výzkum, vývoj a inovace, které jsou jedním z významných faktorů ovlivňujících růst produktivity práce
a ekonomické úrovně je tak v tomto případě koncentrován jednoznačně do jednoho regionu, což
bude do budoucna představovat další prohlubování už tak nerovnovážného vývoje hlavního města
oproti ostatním maďarským regionům. Základní ukazatele regionální podpory inovací a znalostní
společnosti v rámci jednotlivých regionů NUTS 2 jsou zachyceny v předchozí tabulce.
Poněkud lepší situace nastává v regionálním rozložení dosaženého vzdělání, zejména
vysokoškolského. V ukazateli úrovně dosaženého vzdělání mládeže ve věku 20-24 let dosáhlo
Maďarsko za rok 2006 hodnoty 82,9%, což znamená, že v daném roce dosáhlo 82,9% mladých lidí ve
věku 20-24 let alespoň úrovně středního vzdělání ukončeného maturitou. V tomto ohledu se řadí
Maďarsko, stejně jako Polsko, Česká republika či Litva mezi špičku Evropské unie. U skupiny obyvatel
ve věku 25-64 let dosáhlo vysokoškolského vzdělání přibližně 15 % lidí. Míra vysokoškolského
vzdělání je v řadě regionů NUTS 2 na poloviční úrovni ve srovnání se zeměmi EU27. Handicapem tedy
zůstává poměrně nízký počet absolventů VŠ kromě regionu hlavního města, kde míra dosaženého
vysokoškolského vzdělání překračuje průměr zemí EU27.
6. REALIZACE POLITIKY SOUDRŽNOSTI V MAĎARSKU
Od svého vstupu do EU v roce 2004 je politika hospodářské a sociální soudržnosti Maďarska ze
značné části podporována významnými opatřeními a prostředky ze strukturálních fondů EU a také
Fondu soudržnosti. Jelikož Maďarsko, stejně jako ostatní nové členské země EU, nemohlo stavět na
předchozích zkušenostech se strukturálními fondy a Kohezním fondem, přispěly předvstupní nástroje
EU (Phare, SAPARD, ISPA) znatelně k požadované administrativní struktuře a kapacitě k řízení fondů
EU. V rámci předvstupní pomoci v letech 1990 – 2003 mělo Maďarsko možnost čerpat finanční
prostředky v celkové výši přesahující 2 miliardy EUR. V rámci strukturální pomoci EU obdrželo
Maďarsko dosud z obou hlavních strukturálních fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF) ročně částku přesahující 1 miliardu EUR v běžných
cenách. Příprava programů pro využívání strukturálních fondů je koordinována podle odborného
zaměření společně na národní úrovni. Programy s regionálními cíli jsou spravovány na úrovni regionů
NUTS 2. Řídícím orgánem pro realizaci a implementaci politiky soudržnosti byl ustanoven Národní
rozvojový úřad (Nemzeti Fejlesztési Hivatal), který má hlavní zodpovědnost za koordinaci regionální
politiky, programování a implementaci strategických programových dokumentů strukturálních fondů
EU. Instituce byla vytvořena v rámci Úřadu předsedy maďarské vlády. Platební orgánem pro
strukturální fondy a kohezní fond bylo ustanoveno Ministerstvo financí. Řídícím orgánem pro kohezní
fond je Úřad národního rozvojového plánu a podpory EU. Všechny organizace a orgány podílející se
na zaváděcích procedurách dotací ze strukturálních fondů a kohezního fondu musí mít vlastní vnitřní
kontrolní jednotku. Vnitřní kontrolní jednotky ministerstev a platební orgány jsou strukturálně a
funkčně nezávislé.
6.1 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004-2006
Z hlediska Cílů politiky soudržnosti EU bylo rozhodnuto, že Maďarsko, stejně jako všechny ostatní
nové členské státy EU, bude dle ukazatele HDP na osobu zařazeno pod Cíl 1 politiky soudržnosti,
neboť regiony nedosahovaly hranice 75 % průměru HDP na obyvatele EU15. Nicméně mezi
jednotlivými regiony byl značný rozdíl. Rozdělení regionů Maďarska podle Cílů politiky HSS EU
zachycuje následující obrázek.
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Obrázek č. 2: Politika soudržnosti v Maďarsku (2004 – 2006)

Zdroj: European Commission - InfoRegio, 2008

V programovacím období 2000 – 2006 se Maďarsko zapojilo do čerpání finančních prostředků v rámci
strukturální pomoci po svém vstupu do EU v letech 2004 – 2006. Na toto období bylo Maďarsku
přiděleno celkem 3,218 mld. EUR v běžných cenách. Celé území Maďarsko bylo zařazeno pod Cíl 1
politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (viz příloha č. 5). Maďarsko mohlo v tomto zkráceném
programovacím období čerpat prostředky ze všech strukturálních fondů EU, tedy z Evropského fondu
regionálního rozvojového (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF), garanční sekce Evropského
podpůrného a garančního zemědělského fondu (EAGGF) a z Finančního nástroje pro podporu
rybolovu (FIFG) a také z Fondu soudržnosti. Podílelo se také na programech Iniciativy Společenství
Interreg III, které navázaly na program předvstupní pomoci Phare CBC, a na Iniciativě Společenství
EQUAL. Z důvodu zjednodušení bylo rozhodnuto nezavádět programy Iniciativ Společenství LEADER+
a URBAN II v krátkém programovacím období do roku 2006, ale zavést odpovídající aktivity do Cíle 1.
V programovacím období 2004 – 2006 byla strukturální pomoc EU v Maďarsku realizována
prostřednictvím vícestupňového programovacího systému. Ten byl tvořen dvěma strategickými
programovými dokumenty – Národní rozvojový plán (NRP) Maďarska 2004 – 2006 a Rámec podpory
Společenství (RPS) Maďarska 2004-2006. Jako globální cíl CSF byla definována snaha o dosažení
konvergence a sociálně-ekonomický rozvoj blížícího se úrovni EU. Rámec podpory Společenství byl
implementován pomocí pěti operačních programů Cíle 1, které Maďarsko sestavilo a to:
•

Operační program ekonomická konkurenceschopnost (ECOP);

•

Operační program rozvoj zemědělství a venkova (ARDOP);

•

Operační program rozvoj lidských zdrojů (HRD OP);

•

Operační program ochrana životního prostředí a infrastruktura (EIOP);

PROSINEC 2008

- 78 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008
•

disparity.vsb.cz

Operační program regionální rozvoj (OPRD).

Operační programy byly spolufinancovány ze všech strukturálních fondů. V tabulce je souhrnně
uveden rámec finančních alokací ze strukturálních fondů EU na jednotlivé operační programy
v cenách roku 2003.

Tabulka č. 9: Alokace finanční pomoci na operační programy (v EUR)
Celkem v
EUR

ERDF

ECOP

429.009.213

429.009.213

0

0

0

21,50

ARDOP

317.218.750

0

0

312.828.868

4.389.882

15,89

HRDOP

562.822.687

177.381.752

385.440.935

0

0

28,20

EIOP

327.245.758

327.245.758

0

0

0

16,40

OPRD

359.420.752

305.744.465

53.676.287

0

0

18,01

7.995.717.160

1.239.381.188

439.177.222

312 828 868

4.389.822

-

-

62,10

22

15,68

0,22

100

Celkem
Celkem v %

ESF

EAGGF

FIFG

Celkem v %

Zdroj: Hungarian Community Support Framewo rk, 2003

6.2 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013
Pro současné programovací období může Maďarsko čerpat finanční prostředky ve výši 25,307 mld.
EUR v běžných cenách, což představuje průměrnou roční alokaci ve výši 3,61 mld. EUR (3x více než
v minulém programovacím období). Vlastní maďarský příspěvek pak byl vypočítán na částku přibližně
4,4 mld. EUR. Celková finanční alokace strukturální pomoci pro Maďarsko představuje šestou
nejvyšší alokací v rámci zemí EU27 a třetí nejvyšší alokaci v rámci nových členských států EU.
Téměř celé území Maďarska (6 regionů NUTS 2) bylo zařazeno do Cíle Konvergence, kde regiony
nedosahují v rámci ukazatele HDP na obyvatele úrovně 75 % průměru EU25. Výjimku představuje
sedmý Středomaďarský region s metropolí hlavního města Budapeště, který ve sledovaných letech
2000 – 2002 přesáhl úrovní HDP na obyvatele 75 % průměru EU25. V roce 2005 se úroveň HDP na
obyvatele pohybovala ve výši 131 % národního průměru a 105 % průměru EU25. Na základě těchto
hodnot byl Středomaďarský region zařazen do tzv. přechodného režimu (phasing in) v rámci cíle
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (viz příloha č. 5). Maďarsko může v tomto
programovacím období čerpat prostředky ze všech strukturálních fondů EU, tedy z Evropského fondu
regionálního rozvojového (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF). Ukazatel hrubého národního
důchodu (GNI) na hlavu dosáhl v letech 20001-2003 úrovně 54,9 % průměru zemí EU25 a na základě
této skutečnosti má Maďarsko možnost dále čerpat prostředky z Fondu soudržnosti. Rozdělení
regionů Maďarska podle Cílů politiky HSS EU zachycuje následující obrázek.
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Obrázek č. 3: Politika soudržnosti v Maďarsku (2007 – 2013)

Zdroj: European Commission - InfoRegio, 2008

V programovacím období 2007 – 2013 je strukturální pomoc EU v Maďarsku realizována opětovně
prostřednictvím vícestupňového programovacího systému. Základním strategickým dokumentem,
který umožňuje čerpání finančních prostředků strukturálních fondů je Národní strategický referenční
rámec (NSRF) Maďarska 2007 – 2013, který byl schválen Evropskou komisí v květnu 2007. Národní
strategický referenční rámec Maďarska stanovuje priority a rámec pro využívání prostředků ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a určuje také zaměření a strategii pro realizaci politiky
hospodářské a sociální soudržnosti EU v probíhajícím programovacím období. Globálním cílem NSRF
Maďarska je růst zaměstnanosti a dosahování dlouhodobého hospodářského růstu. Tento globální
cíle je naplňován prostřednictvím šesti specifických cílů:
•

zvyšování konkurenceschopnosti včetně posilování úrovně znalostní společnosti,

•

rozšiřování ekonomické základny země,

•

rozvoj podnikatelského prostředí,

•

zvyšování nabídky práce prostřednictvím zlepšování zaměstnatelnosti a nárůstu dalších
aktivit v oblasti trhu práce,

•

zvyšování poptávky po práci prostřednictvím růstu nabídky pracovních míst,

•

rozvoj prostředí trhu práce, které napomáhá udržovat rovnováhu mezi nabídkou a
poptávkou.

PROSINEC 2008

- 80 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008

disparity.vsb.cz

Specifické cíle NSRF Maďarska mají být naplňovány prostřednictvím šesti tématických a regionálních
priorit (prioritních os), mezi které patří:
•

Ekonomický rozvoj;

•

Rozvoj dopravy;

•

Obnova sociální infrastruktury;

•

Rozvoj v oblasti životního prostředí a energií;

•

Regionální rozvoj;

•

Státní reformy.

Realizace vytyčené strategie probíhá v současném programovacím období prostřednictvím 15
operačních programů, z nichž 7 operačních programů je regionálních a 8 sektorových (tématických).
Z ERDF je financováno celkem 13 operačních programů a 2 operační programy jsou financovány
z ESF. Struktura operačních programů Maďarska a jejich finanční alokace je zachycena v následující
tabulce.
Maďarsko patří mezi státy, které měly jako první schváleny všechny operační programy. Evropská
komise pochválila Maďarsko za hladký průběh příprav NSRR, operačních programů i vlastního
vyjednávání. Největší objem finančních prostředků (6,2 mld. EUR) byl určen na dopravu, druhá
největší alokace ve výši 4,2 mld. EUR byla stanovena pro životní prostředí a energetiku. Pokud se
zaměříme na toky finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci uvedených operačních
programů do jednotlivých regionů NUTS v rámci regionálních operačních programů, potom je
plánována nejvyšší alokace ve Středomaďarském regionu (včetně Budapeště) a regionu Severní Velká
Planina.
Hlavní zaměření intervencí z fondu ERDF překračující 10% z celkové alokace spadá do následujících
oblastí: Ochrana životního prostředí a prevence rizik (28,2%), Doprava (25,8%), Výzkum a
technologický rozvoj, inovace, podnikání (16,3%) a Investice do sociální infrastruktury (11,7%). Fond
ESF se pak zaměřuje zejména na zvýšení lidského kapitálu (58,7%), zvýšení adaptability zaměstnanců,
firem a podnikání (15,7%); zlepšení přístupu k zaměstnání a jeho udržitelnost (9,1%) a zlepšení
sociálního začlenění znevýhodněných osob (8,8%). Programy na podporu Evropské územní
spolupráce nejsou v Národním strategickém rámci zahrnuty, z fondu ERDF má být v Maďarsku
alokováno 386 mil. €. Jedná se přitom o 4 operační programy pro přeshraniční spolupráci se
sousedními státy a dále 3 operační programy v rámci nadnárodní a meziregionální spolupráce.
Maďarsko má také možnost participovat i na tzv. síťových programech ESPON (územní rozvoj),
INTERACT správa kooperačních programů) a URBACT (spolupráce měst).
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Tabulka č. 10: Operační programy v Maďarsku (2007-2013)
Operační program

fond

příspěvek Společenství
(v EUR)

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Sociální obnova

ESF

443.788.569

Státní reforma

ESF

43.670.032

Středomaďarsko (KMOP)

ERDF

1.467.196.353

Elektronická veřejná správa

ERDF

76.422.554

Celkem

ERDF

1.543.618.907

Celkem

ESF

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

487.458.601

Celkem

2.031.077.508

Sociální obnova

ESF

3.038.729.475

Státní reforma

ESF

102.900.475

Cíl Konvergence

Ekonomická konkurenceschopnost

ERDF

2.495.769.115

Životní prostředí a energie

CF

3.782.815.205

Životní prostředí a energie

ERDF

396.031.132

Západozadunajsko (NDOP)

ERDF

463.752.893

Jižní Velká Planina (DAOP)

ERDF

748.714.608

Středozadunajsko (KDOP)

ERDF

507.919.836

Severní Maďarsko (EMOP)

ERDF

903.723.589

Doprava

CF

4.544.368.075

Doprava

ERDF

1.679.061.074

ESF

1.948.922.941

Sociální infrastruktura
Severní Velká Planina (EAOP)

ERDF

975.070.186

CF

315.132.937

Jihozadunajsko (DDOP)

ERDF

705.136.988

Elektronická veřejná správa

ERDF

282.022.559

Implementace

Cíl Konvergence

Celkem

14.248

Celkem

CF

8.642.316.217

Celkem

ERDF

11.106.124.925

Celkem

ESF

3.141.629.950

NSRF 2007-2013 celkem

22.890.071.092

Zdroj: European Commission - InfoRegio, 2008

ZÁVĚR
Na území dnešního Maďarska nalezneme sedm klíčových regionů úrovně NUTS 2, které nejsou
stejnorodé a vykazují tak znatelné regionální rozdíly. Z těchto sedmi regionů je možné srovnávat
s vyspělými regiony EU pouze Středomaďarský region (Budapešť) popřípadě region
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Západozadunajský. Ostatní regiony v tomto směru výrazně zaostávají za průměrem regionů EU a
nepřekračují úroveň 60% průměru. Problémem Maďarska tak zůstávají výrazné regionální rozdíly
mezi východní a západní částí Maďarska a mezi průmyslovými a zemědělskými regiony (Jižní Velká
Planina, Severní Velká Planina). Z tohoto hlediska sehrává důležitou roli realizace kvalitní regionální
politiky ze strany nositelů hospodářské politiky, ale také efektivní a účelné využívání prostředků ze
strukturálních fondů EU v současném programovacím období 2007 – 2013. Maďarsko má vytvořeno
stabilní systém řízení a uplatňování regionální politiky, a to od nejvyšší úrovně (vlády) až po
subregionální úroveň, včetně specializovaných výzkumných pracovišť s regionálními pobočkami.
Regionální politika Maďarska se stala centrem pozornosti až ke konci 90. let 20. století, kdy se země
začala intenzivně připravovat na vstup do EU a s tím se začaly otevírat možnosti čerpat finanční
prostředky na řešení regionálních problémů ze strukturálních fondů. V současném programovacím
období je na realizaci cílů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti vyčleněno 25,3 mld.
EUR, tedy v průměru 3,61 mld. EUR ročně. Pozornost bude v nadcházejících letech věnována
především infrastruktuře a regionální dostupnosti, posilování postavení malého a středního
podnikání, budování znalostní ekonomiky a zvyšování kvalifikace lidských zdrojů.
Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od původních členských států Evropské unie (EU15) představují
strukturální fondy a Fond soudržnosti zcela převažující zdroj finančních zdrojů pro řešení záměrů
regionální politiky a politiky soudržnosti v Maďarsku obdobně jako v ostatních nových členských
státech EU, jejichž regiony byly zařazeny do Cíle Konvergence s nejmasivnější strukturální podporou.
Očekávané dopady investic v rámci politiky soudržnosti jsou v Maďarsku stanoveny prostřednictvím
předem deklarovaných cílů tj. zvýšit o více než 10 % přidanou hodnotu generovanou podniky do roku
2015 a 4 % nárůst počtu zaměstnanců mimo veřejný sektor do roku 2015. Celkový dopad intervencí
politiky soudržnosti v Maďarsku v letech 2000 – 2013 by se měl projevit, dle odhadů makroekonometrického modelu HERMIN, v nárůstu HDP o 5,4 % nad základ, v nárůstu míry zaměstnanosti
o 3,7 % nad základ, což by mělo představovat cca 147 tisíc nových pracovních míst.
LITERATURA
1. ENYEDI, G. Process of Regional Development in Hungary. In Enyedi, G – Tózsa, I. eds.: The Region.
Regional Development, Policy, Administration and E-Government, Budapest: Akadémiai, 2004, s.
21–35.
2. CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Regiony a integrace. Praha: Grada Publishing, 2002. 244
s. ISBN 80-247-0193-6.
3. FARAGÓ, L. Regional ’Winners’ and ’Loosers’. In Hajdú, Zoltán ed.: Regional Processes and Spacial
Structures in Hungary in the 1990’s. Pécs: Centre for Regional Studies, 1999, pp. 316–327.
4. FARAGÓ, L. A jövıalkotás társadalomtechnikája. A közösségi tervezés elmélete. Budapest –Pécs:
Dialóg Campus, 2005.
5. SZALÓ, P. Regional Development. Regional development task for the comming years. Budapest:
VÁTI, 2002.
6. CARTWRIGHT, A. , KOVÁCS, K. SIK, E., KEMÉNY, M., GICZI, J. Social capital, regional development,
and Europeanisation in Hungary. A literature review [online]. 2004. Dostupné z: <
http://www.lse.ac.uk/collections/ESOCLab/pdf/Social%20capital%20and%20Regional%20Develo
pment%20in%20Hungary.pdf>.
7. CENTRE FOR EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH. The Suitability of Structural Indicators for the
Assessment of EU Countries` Economic Performance with a Particular Focus on Economic

PROSINEC 2008

- 83 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

disparity.vsb.cz

Reforms – An Evaluation of EU Structural Indicators and Options for Improvement [online].
Mannheim:
ZEW,
November
2004.
Dostupné
z:
<http://circa.Europa.eu/Public/irc/dsis/structind/library?l=/general_information/nationalpublica
tions/strukturindikatoren_2/_EN_1.0_&a=d>.
EUROPEAN COMMISSION. DG REGIO. The European Structural Funds 2004-2006 – Magyarország
[online]. 2008. Dostupné z: < http://ec.Europa.eu/regional_policy/atlas/hungary/hu_en.htm>.
EUROPEAN COMMISSION. DG REGIO. Cohesion Policy 2007-2013: Hungary [online]. 2008.
Dostupné z: < http://ec.Europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/hu_en.pdf>.
EUROSTAT. Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS. Statistical Regions of Europe
[online].
2008.
Dostupné
z:
<http://ec.Europa.eu/Eurostat/ramon/nuts/codelist_en.cfm?list=nuts>.
EUROPEAN PARLIAMENT. DG for internal Policies and of the Union. Regional Disparities and
Cohesion: What strategies for the future. Brussels, May 2007. Dostupné z: <
http://www.Europarl.Europa.eu/hearings/20070625/regi/study_en.pdf>.
INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT. The World Competitiveness Yearbook 2007
[online]. 2008. Dostupné z: <http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm>.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Atlas of Regions [online]. 2008a. Dostupné z:
<http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,566760&_dad=portal&_schema=PORTAL>.
MELECKÝ, L. Strukturální ukazatele Evropské unie. In Regionální disparity [online]. Prosinec 2007,
Working
paper
N.
1/2007,
s.
62
–
75.
Dostupné
z:
<
http://disparity.vsb.cz/pdf/pracovni_listy.pdf>. ISSN 1802-9450.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (National Development Agency of Hungary) [online]. 2008.
Dostupné z WWW:<http://www.nfu.hu/>.
MAGYAR NEMZETI BANK. Foreign Direct Investment Hungary 1995 – 2005 [online]. Budapest,
Apríl 2007. Dostupné z: <http://www.mnb.hu>.
NATIONAL DEVELOPMENT AGENCY. Operational Programmes of New Hungary Development Plan
[online]. 2008. Dostupné z: <http://www.nfu.hu/new_hungary_development_plan>.
REPUBLIC OF HUNGARY - OFFICE FOR THE NATIONAL DEVELOPMENT. Hungarian National
Development Plan 2004 – 2006 [online]. Budapešť, March 2003. Dostupné z:
<http://en.gkm.gov.hu/data/cms901270/NDP_Hungary.pdf>.
THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN REPUBLIC. National Regional Development Concept
[online]. Budapest: VÁTI, 1998. Dostupné z: <http://www.vati.hu/main.php?folderID=3105>.
THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN REPUBLIC. Report of the Government of the Republic of
Hungary on Spatial Processes, on the Implementation of Spatial Development Policy and the
National Regional Development Concept [online]. Budapest: VÁTI, 2001. Dostupné z:
<http://www.vati.hu/main.php?folderID=3105>.
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY. The New Hunagry Development Plan –
National Strategic Reference Framework of Hungary 2007 – 2013 [online]. 2007. Dostupné z:
<http://tpik.elte.hu/file/_MFT_angol.pdf>.
ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD BUDAPEŠŤ. Souhrnná teritoriální informace Maďarsko [online]. Duben
2008. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/madarsko/1000690/>.
CIA.
The
World
Factbook
Hungary.
[online].
2008.
Dostupné
z:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html>.
European
Commission
–
InfoRegio
[online].
2008.
Dostupné
z:
<
http://ec.Europa.eu/regional_policy/index_en.htm>.

PROSINEC 2008

- 84 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008

disparity.vsb.cz

25. European
Commission
[online].
Growth
and
Jobs.
2007.
Dostupné
z:
<http://ec.Europa.eu/growthandjobs/index_en.htm>.
26. Eurostat
[online].
Structural
Indicators
Website.
2007.
Dostupné
z:
<http://ec.Europa.eu/Eurostat/structuralindicators>.
<http://circa.Europa.eu/irc/dsis/structind/info/data/index.htm>.
27. Institut for Management Development [online]. World Competitiveness Center. 2008. Dostupné
z: <http://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm>.
28. Központi Statisztikai Hivatal [online]. 2008b. Dostupné z: <http://portal.ksh.hu>.
29. Magyar Nemzeti Bank [online]. 2008. Dostupné z: <http://www.mnb.hu>.
30. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (National Development Agency of Hungary) [online]. 2008.
Dostupné z: <http://www.nfu.hu/>.
31. Országos Területfejlesztési Hivatal (Hungarian office for Territorial and Regional Development)
[online]. 2008. Dostupné z: <http://www.oth.gov.hu/en/hivatal_kuldetesunk.php>.
32. VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság [online]. 2008.
Dostupné z: <http://www.vati.hu/main.php?folderID=2136>

KONTAKTY
Ing. Lukáš Melecký
VŠB-TU Ostrava
Ekonomická fakulta
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 1
lukas.melecky@vsb.cz

PROSINEC 2008

- 85 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 3/2008

disparity.vsb.cz

Redakční r ada:
Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. – předseda redakční rady
Působí na katedře regionální a environmentální ekonomiky EkF VŠB-TU Ostrava. Má dlouholetou praxi v řízení
výzkumných úkolů a projektů z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování, programování a ekonomických
analýz. Je spoluautorem řady metodik pro vypracování strategických a programových dokumentů. Má zkušenosti z
rozvojových projektů v mezinárodních týmech.
Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Působí na katedře podnikohospodářské EkF VŠB-TU Ostrava. Mezi jeho odborné oblasti činnosti patří správa
společností, organizace, řízení a strategie rozvoje podniku a strategické plánování regionů a obcí. Je autorem 4
monografií a desítek odborných článků v časopisech a spoluautorem řady metodik pro vypracování strategických a
programových dokumentů. Má zkušenosti z rozvojových projektů v mezinárodních týmech.
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Působí na katedře regionální a environmentální ekonomiky EkF VŠB-TU Ostrava. Věnuje se problematice regionálního
rozvoje a řízení regionálních projektů. Specializuje se na teoretické a praktické otázky rozvoje měst a regionů. Je
členem tuzemských i mezinárodních týmů orientujících se ve výzkumu a projektech na regionální problematiku a
podílel se na i zpracování Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013.
Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Působí na katedře regionální a environmentální ekonomiky EkF VŠB-TU Ostrava. Specializuje se na regionální ekonomii,
regionální politiku ČR a EU, problematiku regionálního managementu a marketingu a na otázky přeshraniční
spolupráce. Je členem řady výzkumných projektů. Podílel se na zpracování Národního rozvojového plánu ČR 20072013. Je členem ERSA a redakční rady periodika Regionální studia.
Doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Působí na Katedře evropské integrace EkF VŠB-TU Ostrava, kterou v roce 2004 založil. Věnuje se otázkám regionálního
rozvoje v kontextu evropské integrace. Specializuje se na problematiku regionální konkurenceschopnosti, systémy
inovací a regionální klastry. Je řešitelem výzkumných a rozvojových projektů v oblasti regionálního rozvoje v domácích
a mezinárodních týmech.
Ing. Monika Šeděnková – odpovědný redaktor
Působí na institutu geoinformatiky HGF VŠB-TU Ostrava. Ve vědecko-výzkumné činnosti se věnuje socioekonomickým
analýzám s důrazem na problematiku dopravní dostupnosti. V průběhu svého působení se aktivně podílela na řešení
několika výzkumných projektů a grantů.
Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. – redaktor odpovědný za grafiku
obí na katedře ekonomie, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. V pedagogické a
vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast makroekonomických analýz, národního účetnictví a komparativní
ekonomie. Je autorem řady studií, vědeckých článků a studijních textů, které byly publikovány jak v České republice,
tak v zahraničí. V průběhu svého působení na OPF se aktivně podílel na řešení několika výzkumných projektů a grantů.

© EkF VŠB-TU Os tra va , SU OPF v Ka rvi né, 2008
Publiková no dne 20. prosince 2008
Výs tupy projektu Regionální dispa ri ty v územním rozvoji Čes ké republiky naleznete na s tránce: dispa ri ty.vsb.cz.
Periodikum (seriálová publika ce) Working Papers REGIONÁLNÍ DISPARITY je vydá vá no v rá mci řešení výzkumného úkolu
REGIONÁLNÍ DISPARITY V ÚZEMNÍM ROZVOJI ČESKÉ REPUBLIKY – jeji ch vzni k, identifika ce a elimina ce.
ISSN: 1802-9450

PROSINEC 2008

- 86 -

