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Anotace
Výzkumná studie si klade za cíl představit přístupy a praxi EU v pojetí, identifikaci a
hodnocení regionálních disparit a provést mezinárodní srovnání pěti vybraných
středoevropských zemí. Práce začíná vysvětlením vztahů mezi soudržností a
disparitami ve všech třech jejich dimenzích, tj. ekonomické, sociální a územní,
předkládá všeobecně přijatý aktuální stav regionální klasifikace v EU a výchozí datové
základny pro regionální disparity v EU. Představuje hlavní používané ukazatele jak
pro hodnocení úrovně soudržnosti EU, tak hodnocení úrovně konkurenceschopnosti
EU, které jsou navzájem komplementární.
Hlavní význam studie je popsán v kapitolách týkajících se analýzy vybraných
členských států středoevropského prostoru, tj. Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska a Slovenska, pro které analyzuje pojetí, identifikaci, klasifikaci a využívání
regionálních disparit. Pro každou zemi studie popisuje regionální strukturu, hlavní
ekonomické ukazatele a postavení země v rámci EU, pojetí regionálních disparit a
regionální politiky, zdroje dat pro hodnocení a analýzu hlavních regionálních rozdílů
a přístupy k řízení regionální politiky.
Závěr studie tvoří komparativní analýza zemí podle vybraných disparit ve
středoevropském prostoru.
Abstract
Research study aims to introduce the concept, identification and evaluation of
regional disparities in EU countries and to apply this approach to the international
comparison of five selected Central European countries. At first it explains the
relations of the cohesion and the disparities in all three dimensions, i.e. at economic,
social and territorial levels. Then the study presents the up-to date NUTS territorial
classification and introduces the current regional databases for the description of
regional disparities in EU including main indicators for evaluation the cohesion levels
and the structural indicators used for the competitiveness.
Main significance of the study lies in the regional analysis of five selected countries in
Central Europe, i.e. Austria, Germany, Hungary, Poland and Slovakia. The analysis of
approach, identification, clasification and the use of regional disparities in regional
policy is presented. The case studies include description of regional structure, main
economic indicators and ranking the country in the EU, the approach to the regional
policy with the use of regional disparities, regional data and analysis of main regional
disparities for each country.
The economic comparative analysis of regional disparities in selected CentralEuropean countries concludes the study.
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1 ÚVOD
Výzkum disparit v územním rozvoji České republiky je projektem realizovaným v
rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 až 2011 programu WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit. Na Ekonomické
fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava je realizován projekt číslo WD-55-07-1
s názvem Regionální disparity v územním rozvoji České republiky - jejich vznik,
identifikace a eliminace.
Projekt má stanoveny 3 cíle řešení, které mají být dosaženy ve třech etapách.
V rámci cíle 1. etapy (1.4.2007 – 30.6.2008) – Navržení metodiky a nástrojů pro
identifikaci, klasifikaci a oceňování významnosti regionálních disparit byla řešena
v analytické fázi dílčí úloha DÚ4: Komparace pojetí, identifikace a řešení regionálních
disparit v zemích středoevropského prostoru. Podle zadání měly být vybrány 2 země
EU15 a 3 nové členské země EU. Řešitelé zvolili kombinaci zemí Německo, Rakousko,
Slovensko, Polsko a Maďarsko.
Vzhledem k tomu, že ve druhé etapě řešení má dojít k vypracování metodiky
přenosu poznatků a nástrojů ovlivňujících řešení regionálních disparit do metod a
technik regionálního managementu, byly již v této etapě mezinárodního srovnávání
provedeny výzkumné práce zahrnující nejen pojetí disparit v rámci EU a vybraných
členských států EU, ale také pojetí a přístupů k regionální politice těchto zemí, která
je zaměřena na řešení regionálních disparit.
Předložená dílčí zpráva vychází z výzkumů popsaného v úvodní předběžné studii
z ledna 2008, kterou doplňuje a rozšiřuje. Zatímco úvodní studie byla zaměřena
převážně na obecné přístupy k pojetí regionálních disparit v Evropské unii
v souvislosti s politikou soudržnosti EU, tato finální zpráva je rozšířená zejména o
analytickou část týkající se vybraných členských států EU. Protože další etapy
výzkumu budou zaměřeny na přenosy poznatků a nástrojů, případně metodik řešení
regionálních disparit v České republice, v této zprávě nebyla prováděna analýza
regionálních disparit v ČR.
Celá zpráva se člení na dvě základní části. První část, tj. kapitoly dvě a tři,
představuje obecný úvod do problematiky disparit z pohledu EU, druhá část, tj.kapitoly čtyři a pět, je věnována konkrétnímu hodnocení disparit ve vybraných
členských zemích EU a jejich vzájemnému porovnání.
Druhá kapitola zprávy se zabývá pojetím regionálních disparit v rámci konceptu
politiky soudržnosti EU. Po definování třídimenzionálního pojmu soudržnosti, jak je
dnes v EU chápána, tj. soudržnost ekonomická, sociální a územní je vysvětleno
pojetí disparit v těchto odpovídajících dimenzích. Následuje uvedení do systému
regionální klasifikace na bází územních statistických jednotek NUTS a je
představena výchozí datová základna k posuzování regionálních disparit na úrovni
EU odvozená z datových zdrojů Evropského statistického úřadu (Eurostat).
Třetí kapitola popisuje hlavní identifikátory regionálních disparit používané v EU.
V první skupině jsou popsány ukazatele pro hodnocení ekonomické, sociální a
územní soudržnosti EU, které se používají zejména v tzv. hodnotících zprávách o
soudržnosti, vydávaných pravidelně Evropskou komisí. Dále jsou uvedeny
strukturální ukazatele, které byly zavedeny v souvislosti s hodnocením tzv.
lisabonského procesu. Důraz je přitom položen na zkrácený seznam těchto
ukazatelů, případně na tzv. komplexní syntetický index, který se používá pro
6

hodnocení lisabonské strategie. Jako příklad ukazatelů pro hodnocení územního
rozvoje byla zvolena tzv. Regionální klasifikace Evropy zpracovaná v rámci programu
ESPON.
Hlavní část práce tvoří kapitola čtyři, která je rozčleněna podle jednotlivých
zkoumaných zemí střední Evropy. Pro každou zemi je hodnocena její administrativní
a regionální struktura, postavení země v rámci EU s využitím strukturálních
ukazatelů, přístupy k regionální politice a regionálním disparitám a úroveň těchto
disparit v zemi. Součástí kapitoly je i způsob řízení tzv. národní regionální politiky
v zemi a uplatnění politiky soudržnosti EU, která národní přístupy k regionální
politice doplňuje a značně ovlivňuje.
Pátá kapitola provádí souhrnnou komparaci regionálních disparit ve vybraných
zemích.
Závěr studie pak vytyčuje a upřesňuje další orientaci výzkumu z hlediska srovnání
mezinárodních přístupů k řešení disparit.
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2 REGIONÁLNÍ DISPARITY A SOUDRŽNOST V EU
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. Prakticky je tohoto cíle dosahováno pomocí různých
typů intervencí s využitím různých finančních operací, zejména s pomocí
strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

2.1 Koncept soudržnosti v Evropské unii
Podpora politiky soudržnosti, která má zajistit, aby v rámci Společenství docházelo
ke konvergenci mezi bohatými a chudými zeměmi a regiony, je jedním z hlavních cílů
od počátků evropské integrace v 50. letech minulého století. Pod politikou
soudržnosti Evropské unie se i v současném programovacím období 2007 – 2013
skrývá dosahování cíle Konvergence pro vybranou skupinu zemí (a tedy i regionů) a
cílů Konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pro skupinu zemí nebo regionů jiných.
Politika soudržnosti je vyvolána právě existencí disparit mezi zeměmi, regiony a
sociálními skupinami a jejím hlavním cílem je tyto disparity redukovat. Velikost,
struktura a úroveň disparit vyjádřena prostřednictvím vybraných ukazatelů je
dokonce mírou či měřítkem soudržnosti.
Přestože se ve smlouvách o Evropských společenstvích a Evropské unii pojem
soudržnost běžně používá, není v nich přesně definován. Cíl hospodářské, sociální a
územní soudržnosti byl však součástí návrhu Ústavní smlouvy pro Evropu (2004) a je
obsažen také v Reformní (Lisabonské) smlouvě z prosince 2007.
Soudržnost se dá vyjádřit takovou úrovní rozdílnosti mezi státy, regiony nebo
skupinami, které jsou politicky a společensky snesitelné [7]. Čím nižší jsou tyto
rozdílnosti, tím je vyšší úroveň soudržnosti. V současné době se rozlišují
v dokumentech EU tři úrovně soudržnosti: hospodářská, sociální a územní.

Hospodářská soudržnost hodnotí ekonomickou konvergenci a dá se vyjádřit

snižováním disparit mezi úrovněmi rozvoje různých regionů (států) pomocí
ekonomických ukazatelů, jako jsou např. hrubý domácí produkt HDP/obyvatele,
zaměstnanost, produktivita apod.

Sociální soudržnost se zaměřuje se na dosažení cílů v nezaměstnanosti,
úrovni vzdělání, sociálním vyloučení různých skupin a v demografických trendech v
EU.
Územní soudržnost znamená vyváženou distribuci lidských aktivit v rámci
Unie a je doplňkovým pojmem k hospodářské a sociální soudržnosti. Koncept územní
soudržnosti rozvíjí hospodářskou a sociální soudržnost tím, že základní cíl EU,
vyvážený a udržitelný rozvoj, převádí do územního kontextu. Znamená vyváženou
distribuci lidských aktivit v rámci území, která umožňuje efektivní využívání územního
potenciálu pro zvyšování konkurenceschopnosti. Je to zastřešující pojem, který
integruje sociální a geografické dimenze území a jeho potenciál. Vyjadřuje
poskytování rovných příležitostí pro všechny občany EU bez ohledu na místo kde žijí
a pracují.
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Odlišnosti mezi sociální, hospodářskou neboli ekonomickou a územní
soudržností popisuje například Maier [6] pomocí subjektů, ke kterým se příslušná
politika soudržnosti vztahuje. Podle něho sociální soudržnost směřuje k osobám a
domácnostem a jejím cílem je odvrátit bídu a minimalizovat nezaměstnanost.
Ekonomická soudržnost směřuje k firmám a k dalším aktérům ekonomického rozvoje,
jako jsou například odbory a další zaměstnanecké organizace a k prostředí pro
podnikání. Územní soudržnost se pak vztahuje k regionálním agregátům a k
územnímu kontextu ekonomické a sociální soudržnosti.
Jednotlivé dimenze soudržnosti se odlišují také podle cílů politiky, které je mají
dosáhnout, jak uvádí následující tabulka:
Tabulka 2.1-1: Cíle sociální, hospodářské a územní soudržnosti
Dimenze
soudržnosti
Sociální
soudržnost

Cíle politiky soudržnosti
• Snížit sociální disparity, nerovnosti a
sociální vyloučení
• Posílit sociální vztahy, interakce a vazby

• Zvýšit udržitelnost ekonomického růstu
Hospodářská
soudržnost • Redistribuovat ekonomické aktivity a
růst v rámci území

Dlouhodobý cíl
Vytvořit a rozvíjet sociální
kapitál
Vytvořit a rozvíjet
ekonomický a finanční
kapitál

• Zvýšit přístup ke službám všeobecného
ekonomického zájmu
Územní
soudržnost

• Vyvarovat se územní nerovnováhy
• Rozvíjet polycentrické územní systémy
v urbánních i venkovských oblastech a
vytvářet příležitosti pro všechny

Vytvářet a rozvíjet územní
kapitál

Zdroj: Farrugia, 2008; vlastní úprava

Hospodářská a sociální soudržnost je výrazem solidarity mezi státy a regiony a je v
podstatě implementována prostřednictvím regionální politiky EU. Územní soudržnost
je důsledkem hospodářské soudržnosti, tj. snížení regionálních nebo národních
disparit a sociální soudržnosti, definované široce jako přítomnost sdílených hodnot,
snížených nerovností v bohatství, absencí mechanismů společenského vyloučení,
existencí sociálních sítí, územní sounáležitosti a identity.

2.2 Pojetí regionálních disparit v EU z pohledu soudržnosti
Zlepšení soudržnosti závisí ve značné míře na růstu konkurenceschopnosti, kterou
chápeme z makroekonomického pohledu jako schopnost zemí, regionů, měst nebo
sociálních skupin generovat relativně vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti při
vystavení vnější (globální) konkurenci.
Za hlavní hnací síly konkurenceschopnosti můžeme považovat průmyslovou strukturu
(specializaci na aktivity s vysokou přidanou hodnotou, nové výrobky a služby, klastry
příbuzných aktivit apod.); lidské zdroje (míru zaměstnanosti, úroveň vzdělání,
zařízení pro výchovu a vzdělávání, adaptabilitu pracovní síly, podnikatelský talent,
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atd.); dostupnost (dopravní infrastruktura, telekomunikační sítě, městské služby);
inovace (zařízení vývoje a výzkumu, firmy založené na znalostech); kvalitu životního
prostředí (přitažlivost pro aktivity vysoké úrovně, kvalita života, devastace prostředí).
Tyto složky konkurenceschopnosti také ovlivňuji jednotlivé dimenze soudržnosti, tj.
ekonomickou, sociální a územní [7]:
•

Ekonomická soudržnost je převážně určena rozvojem první skupiny, tj.
výrobní strukturou a zastoupením odvětví s nižší nebo vyšší přidanou
hodnotou.

•

Sociální soudržnost, jejíž měření je obtížnější, se odvozuje z druhé skupiny
faktorů konkurenceschopnosti spojené s lidskými zdroji.

•

Územní dimenze soudržnosti se přiřazuje ke konkrétním ukazatelům
nejhůře a souvisí s pojmy dostupnosti trhů a inovací, přístupem ke vzdělávání
a různým službám apod.

Přijmeme-li tezi, že disparity jsou výrazem úrovně soudržnosti, pak můžeme hovořit o
ekonomických, sociálních a územních disparitách.

2.2.1 Ekonomické disparity
Ekonomické disparity jsou odrazem úrovně ekonomické soudržnosti, která není
jednoznačně definována a často bývá vysvětlována podle kontextu, v jakém je
použita. Podle Molla [7] ekonomická soudržnost existuje, když všechny segmenty
(zejména regiony) jsou vloženy do celkové evropské ekonomiky takovým způsobem,
aby mohly čelit mezinárodní konkurenci.“ Ekonomická soudržnost se zvyšuje resp.
zlepšuje,
pokud
dochází
k poklesu
disparit
mezi
složkami
(faktory)
konkurenceschopnosti; jinými slovy v případě, kdy nejslabší regiony jsou schopny
dohánět ty vyspělejší. Za hlavní ukazatel ekonomické soudržnosti se pokládá hrubý
domácí produkt, resp. HDP na obyvatele.
HDP je však syntetickým ukazatelem, který podléhá změnám různých složek
(ekonomických faktorů), které určují konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost se
běžně měří úrovní produktivity, s jakou ekonomika využívá své zdroje. Přitom
produktivita tvoří hlavní součást ukazatele HDP/obyvatele. Celý zlomek
HDP/obyvatele můžeme totiž rozložit na tři činitele (EUROPEAN COMMISSION, 1999):
HDP
HDP
Zam_osoby Prac_obyv.
=
.
.
Obyv. Zam _ osoby Prac_obyv.
Obyv.

(1)

První činitel, tj. HDP na zaměstnané osoby vyjadřuje přibližně úroveň produktivity
práce; druhý činitel jako podíl zaměstnaných osob a obyvatel v pracovním resp.
produktivním věku vyjadřuje úroveň zaměstnanosti. Třetí činitel je vyjádřením míry
aktivity obyvatel. Každý z těchto činitelů může být dále rozložen a vztažen k určité
dimenzi soudržnosti. Produktivita se týká ekonomické soudržnosti, zaměstnanost
spíše sociální soudržnosti.
Přestože se ukazatel HDP/obyvatele považuje za hlavní ukazatel soudržnosti, musíme
si být vědomi omezení jeho vypovídající schopnosti, i když vysoce koreluje s jinými
aspekty soudržnosti. To se může projevit zejména u regionálního hodnocení. HDP je
založen na lokální resp. regionální produkci, zatímco obyvatelstvo se zjišťuje podle
bydliště a ne pracoviště. Na regionální úrovni je HDP/obyvatele určen nejen aktivitou
10

firem, ale také regionálními transfery a netržní hrubou přidanou hodnotou (tj. aktivity
veřejného sektoru), což může být významné zejména u zaostávajících regionů.
Z důvodů nedostatečných statistických dat pro jiné ukazatele však zůstává
HDP/obyvatele prominentním ukazatelem ekonomické soudržnosti.

2.2.2 Sociální disparity
Otázky a problémy sociální soudržnosti se týkají vyvážené účasti různých skupin na
společenském životě [7]. Sociální soudržnost se často vztahuje k existenci
harmonických vztahů mezi různými společenskými skupinami. Sociální soudržnost
převládá, pokud disparity v řadě sociálních ukazatelů jsou politicky udržitelné.
Zaměřuje se na dosažení cílů v nezaměstnanosti, úrovni vzdělání, sociálním vyloučení
různých skupin, v demografických trendech v rámci EU apod.
Za operativní ukazatele tedy považujeme míru nezaměstnanosti resp. míru
zaměstnanosti, které se nejvíce používají pro identifikaci sociálních problémů,
součástí by však měla být i dostupnost zaměstnání, případně kvalita zaměstnání a ve
znalostní společnosti také kvalifikace pracovní síly a úroveň vzdělání. Na rozdíl od
ekonomické soudržnosti nelze vystačit s jedním integrujícím ukazatelem.
Významným ukazatelem v rámci Evropské unie a po otevření Schengenského
prostoru však může být i úroveň integrace imigrantů a jejich potomků, dále problémy
sociálního vyloučení spojené se sociální deprivací a chudobou. Z národního hlediska
pak sehrává význam i úroveň sociálního zabezpečení apod.

2.2.3 Územní disparity
V souvislosti s územní soudržností se často pro vyjádření územních rozdílů kromě
pojmu disparit používá pojem územní nerovnováha. Přitom v EU existuje mnoho
aspektů územní rovnováhy, které ohrožují harmonický rozvoj hospodářství Unie
v budoucích letech [2]:
•

na úrovni EU je to vysoká koncentrace hospodářské činnosti a obyvatelstva v
centrální oblasti neboli v tzv. pětiúhelníku (Pentagonu) vymezeném městy
Londýn, Paříž, Miláno, Mnichov a Hamburg,

•

na národní úrovni je to přetrvávání značných nevyvážeností mezi hlavními
metropolitními oblastmi a zbytkem státu, pokud jde o hospodářský rozvoj,

•

na regionální úrovni je to zvětšování velkého počtu územních rozdílů kromě
těch, které lze změřit HDP nebo nezaměstnaností, jako např. vzrůstající
dopravní zácpy a znečištění ovzduší a přetrvávání sociálního vyloučení v
hlavních městských aglomeracích, zatímco mnoho venkovských oblastí trpí
nedostatečným hospodářským spojením se sousedními malými a středními
městy, poklesem počtu obyvatel a snižováním dostupností základních služeb,

•

v rámci regionů a měst je to rozvoj hnízd chudoby a sociálního vyloučení, atd.

Územní disparity jsou často odrazem silných nerovností ve vybavení území faktory
konkurenceschopnosti, které postupně vedou asymetrické distribuci fyzického a
lidského kapitálu. Existují rozdíly mezi periférií a centrem pokud jde o obyvatelstvo,
bohatství, přístup ke službám obecného zájmu, k dopravě, energii, telekomunikacím
a informační společnosti nebo pokud jde o výzkum a kapacity pro inovace. Tyto
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rozdíly nelze ignorovat, protože ovlivňují celkovou konkurenceschopnost ekonomiky
EU.
Pro územní nerovnosti existují opět různé klasifikace, např. Molle navrhuje hodnocení
disparit podle dostupnosti trhů, přístupu ke znalostem a k inovacím. Územní systémy
jsou odvozeny ze struktury osídlení a můžeme je charakterizovat jako uzly, tj. centra
ekonomických aktivit a rozhodování nebo sítě, tj. infrastrukturní vazby mezi uzly ve
fyzickém významu (silniční a telekomunikační sítě) nebo ve významu síly vztahů mezi
jednotlivými subjekty v uzlech. Úroveň interakcí se snižuje se vzdáleností. Rozdíly
v síle uzlu z hlediska koncentrace aktivit a úrovně rozhodování a kvality sítí určují
právě zmíněnou dostupnost trhů, center znalostí apod. Dostupnost se tak může
hodnotit pomocí různých statistických ukazatelů, např. velikost trhu (obyvatelstvo,
HDP), náklady přístupu na trh z jiného regionu odvozenými od sítí mezi uzlovými
body všech regionů.
Územní disparity se pak mohou projevit v tzv. konektivitě území na hlavní dopravní
sítě (silniční, železniční, letiště apod.) nebo v intenzitě vývoje a výzkumu v daném
území vyjádřené jak počtem a strukturou organizací vědy a výzkumu a institucí
poskytujících vysokoškolské vzdělání, tak i pomoc počtu výstupů vědy a
výzkumu(publikačních, patentů apod.). Pro hodnocení úrovně inovací a vědy a
výzkumu se např. na úrovní EU používá kolem 20 ukazatelů shrnutých např.
v Evropském inovačním zpravodaji. Dalším zdrojem hodnocení disparit je zřejmě i
úroveň služeb obecného zájmu v ekonomické i sociální rovině.

2.3 Klasifikace regionů v EU pro sledování disparit
2.3.1 Region v administrativním pojetí
V současnosti jsou regiony nebo Evropa regionů velmi populárním a módním
tématem, přičemž pojmy jako region či regionalizace nebo dokonce Euroregion nelze
uspokojivě a jasně vymezit. Tradičně je region zeměpisný pojem, jenž je spojován
s určitým územím definovaným fyzikálními, klimatickými a lidskými znaky, které
vykazuje určitý stupeň dočasné stability. Chápání regionu jako politické nebo správní
jednotky je potom relativně nedávný koncept.
Region je v tomto smyslu vlastně pokus o seskupení populace, případně vhodných
oblastí, do určité logicky strukturované jednotky za účelem efektivního
administrování. To vše vyplývá z dlouhodobých poznatků, že rozdílná území vyžadují
vhodnou administrativní strukturu. Tato „vhodná administrativní struktura“ znamená,
že správní orgány mohou efektivně přijímat a vykonávat administrativní, rozpočtová a
jiná politická rozhodnutí pro oblasti, které spadají do právního a institucionálního
rámce příslušného státu.
Obvykle jsou menší regiony pod administrativním dohledem větších regionů, které
pak tvoří strukturu daného státu (tento typ řízení se mnohdy liší od politické
hierarchie daného státu, kdy může být politická moc centralizována jen do hlavního
města nebo přenesena na určené regiony). Jako příklad přenesení vysokých
rozhodovacích pravomocí na příslušné administrativní jednotky můžeme uvést:
Länder v Německu nebo Rakousku, Gewesten v Belgii, Comunidades Autonómas ve
Španělsku atd.
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2.3.2 Nomenklatura územních statistických jednotek
Při hodnocení disparit v rámci EU se na nižších územních úrovních používá známá
klasifikace teritoriálních jednotek NUTS. Pro srovnávání jednotlivých územních
jednotek na stejné úrovni, tj. např. na úrovni NUTS 2 se však setkáváme se
skutečností, že srovnáváme nesouměřitelná území, protože z hlediska vybavení tzv.
lidským nebo územním kapitálem a dalšími územními aktivy se jedná o naprosto
rozdílná území. Nelze totiž dosti dobře srovnat NUTS2 region v okolí hlavního města a
odlehlý venkovský region.
NUTS je zkratka z francouzského „Nomenclature des Unites Territoriales Statistique“,
nebo anglického „Nomenclature of Units for Territorial Statistics“ - Statistické územní
jednotky Evropské unie (nebo „statistické regiony EU“). Jedná se o územní celky
vytvořené pro statistické účely Eurostatu pro porovnání ekonomických ukazatelů
členských zemí EU. Tyto statistické územní jednotky ovšem zároveň respektují i
tradiční regionální uspořádání jednotlivých členských států. Již výše zmíněná
klasifikace NUTS byla vytvořena Evropským statistickým úřadem – Eurostat, na
počátku 70. let 20. století jako jednotný a logický systém pro rozdělení území
členských států Evropských společenství za účelem vytváření příslušných statistik pro
Společenství. Vytvořená klasifikace je určena především pro tyto účely:
•

pro potřebu regionální politiky EU, na základě které je podle jednotlivých cílů
poskytována pomoc ze strukturálních fondů,

•

pro potřebu regionálních statistik členských států EU (zejména z důvodu
komparace srovnatelných území),

•

pro provádění analytických rozborů ekonomických ukazatelů v jednotlivých
regionech a možnosti vyhodnocování zásahů regionální politiky.

Po dobu třiceti let byly implementace a aktualizování NUTS řízeny díky sérii
gentlemanských dohod mezi členskými zeměmi a Eurostatem (mnohdy po velmi
dlouhém vyjednávání). Zmínka o NUTS v právu ES se objevila poprvé v roce 1988.1
Práce na skutečné legalizaci NUTS v rámci sekundárního práva začaly až na jaře roku
2000. Příslušné nařízení bylo přijato v květnu 20032 a vstoupilo v platnost v červenci
téhož roku. První dodatek příslušného nařízení, který reflektoval rozšíření EU v roce
2004 byl Parlamentem a Radou přijat na podzim 2005. Dodatečné změny
v regionálním rozdělení členských států EU3, které nastaly v důsledku přijatého
nařízení, byly projednávány v průběhu roku 2006 a přijaty počátkem roku 2007.
Následoval další dodatek, v důsledku rozšíření o další země (2007), který měl být do
konce roku 2007 definitivně schválen. Do konce roku 2007 tak ještě platí klasifikace a
rozdělení NUTS dle současné verze a od 1. 1. 2008 platí verze nová – viz Tabulka
2.3-2.

1

Jednalo se o nařízení Rady (EHS) No 2052/88 o úloze strukturálních fondů, (Oficiální věstník L 185,
15/7/1988).

2

Nařízení (ES) No 1059/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. 5. 2003 o vzniku jednotné
klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), (Oficiální věstník L 154, 21/06/2003).
3

Klasifikace NUTS – především kódová označení příslušných jednotek (regionů) je používána
EURostatem i pro země ESVO (EFTA), včetně Švýcarska, v rámci Evropského hospodářského prostoru
(EEA).
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Zvláště důležitou rolí zmiňovaného nařízení je korigovat nezbytný proces změn
v administrativních systémech členských států, a to tak, aby byl minimalizován jejich
dopad na dostupnost a srovnatelnost regionálních statistik.

2.3.3 Základní atributy NUTS
Vytvoření klasifikace NUTS vychází ze tří základních důvodů. Klasifikace územních
jednotek a vymezení jejich hranic má totiž zabezpečit institucionální rozdělení region
na normativní a analytické (tj. funkční) a bere v úvahu i specifický charakter regionů.
V současnosti jsou uváděny dva typy rozdělení regionů:
•

normativní regiony - jsou výrazem politické vůle, jejich ohraničení je fixováno tak
jak byla správa svěřena lokálním autoritám a odvíjí se od velikosti populace
korespondující s ekonomickým optimem využití příslušných zdrojů potřebných ke
splnění základních cílů; důležitou roli při tvorbě jejich pravomocí (a hranic) sehrály
i určité historické a kulturní faktory.

•

analytické (funkční) regiony – jsou definovány na základě vymezených požadavků
pro analýzu; vyčleňují (a spojují) oblasti na základě specifických geografických
kriterií (např. nadmořská výška, typ půdy) nebo ekonomických a sociálních kriterií
(homogennost, komplementárnost, polarizace regionálních ekonomik).

Z pohledu statistiky mají oba typy regionů své slabé a silné stránky. Normativní
regiony mají většinou své pevné místo v administrativě příslušných zemí. Jsou jasně
definovány, všeobecně přijímány a relativně stabilní. Tvoří strukturu pomocí které
státní orgány rozdělují a uplatňují svou pravomoc a kde se tedy provádí regionální
politika. Normativní (označovány také jako administrativní) regiony jsou tedy součástí
národních statistických systémů jako nejvhodnější jednotky pro shromažďování dat,
zpracování a distribuci. Nevýhodou tohoto přístupu je, že se historický a
administrativní původ těchto regionů v rámci členských států EU velmi odlišuje. Je
tedy poměrně obtížné dosáhnout jednotného mezinárodního srovnání, a to i např.
ohledně populace a zeměpisné rozlohy.
Analytické (funkční) regiony se naopak primárně používají za účelem ekonomické
analýzy. V některých zemích jsou tedy vytyčeny dané hranice za účelem analýz.
Pokud by došlo k celoplošné harmonizaci pravidel pro definování těchto regionů
v rámci celé Unie, mezinárodní srovnatelnost by nebyla problémem.
Především z praktických důvodů – získávání statistických údajů a provádění opatření
v rámci regionální politiky – je klasifikace NUTS primárně založena na institucionálním
rozdělení regionů platném v členských zemích EU, tedy na normativním přístupu.

2.3.4 NUTS jako třístupňový hierarchický systém
Systém NUTS rozděluje každý členský stát na daný počet regionů označených jako
NUTS 1. Každý z nich je pak následně dělen na regiony NUTS 2 a ty se rozdělují na
úroveň NUTS 3. Pokud pomineme lokální rozdělení malých územních jednotek (viz
později jako LAU), státní administrativy členských zemí obvykle zahrnují dvě hlavní
úrovně regionů (např. v Německu jsou správními jednotkami NUTS 1 – Länder a
NUTS 3 – Kreise, ve Francii to jsou NUTS 2 – régione a NUTS 3 – départemente a
v Česku je to NUTS 1 – území a NUTS 3 – kraje.
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Aby tedy mohlo dojít k porovnávání skupin regionů na každé NUTS úrovni, bylo
nutno ke stávajícím (existujícím) administrativním regionům přidat další úroveň. Tyto
„regiony“ tak samozřejmě postrádají většinu administrativních pravomocí nebo je
nemají vůbec (na základě příkladu uvedeného výše tedy můžeme konstatovat, že
těmito „regiony“ jsou v Německu NUTS 2 – Regierungsbezirke, ve Francii NUTS 1 –
Z.E.A.T. a v Česku NUTS 2 – regiony soudržnosti).
Již zmiňované Nařízení 1059/2003 vymezuje pro jednotky NUTS počty obyvatel, aby
bylo v rámci EU dosaženo přijatelného srovnání. I přes tato vymezení však přetrvává
mezi jednotkami NUTS v zemích Společenství poměrně značná heterogenita, která je
dokladem rozdílného přístupu k regionům v jednotlivých členských zemích
Tabulka 2.3-1: Počty obyvatel pro NUTS
Statistická jednotka

Nejvyšší počet obyvatel

Nejnižší počet obyvatel

NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

7 000 000
3 000 000
800 000

3 000 000
800 000
150 000

Zdroj: Eurostat, 2007

Tabulka 2.3-2: Počty regionů NUTS (1-3) pro EU 27
Členský stát

NUTS 1

NUTS 2

Belgie
3
Bulharsko
2
Česko
1
Dánsko
1
Německo
16
Estonsko
1
Irsko
1
Řecko
4
Španělsko
7
Francie
9
Itálie
5
Kypr
1
Lucembursko
1
Lotyšsko
1
Litva
1
Maďarsko
3
Malta
1
Nizozemsko
4
Rakousko
3
Polsko
6
Portugalsko
3
Rumunsko
4
Slovinsko
1
Slovensko
1
Finsko
2
Švédsko
3
Spojené království
12
EU 27
97
Poznámka: stav dle dohody z r. 2007, platnost od 1. 1. 2008

11
6
8
5
39
1
2
13
19
26
21
1
1
1
1
7
1
12
9
16
7
8
2
4
5
8
37
271

Zdroj: European Regional and Urban Statistics. Reference Guide, 2007, vlastní úpravy
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NUTS 3
44
28
14
11
429
5
8
51
59
100
107
1
1
6
10
20
2
40
35
66
30
42
12
8
20
21
133
1303

Až do počátku 90. let minulého století byla klasifikace jednotek NUTS založena na
třech regionálních úrovních. Na základě poptávky po statistických údajích týkajících
se implementace a monitorování výsledků daných aktivit Společenství a rostoucí
potřeby Unie získávat informace na lokální úrovni, musel Eurostat sestavit informační
systém jehož součástí bylo vytvoření místních samosprávních jednotek - Local
administrative unit – LAU. Byly vytvořeny další dva stupně v souladu s principy NUTS
– LAU 1 (NUTS 4) a LAU 2 (NUTS 5). Nejmenší samosprávní jednotka LAU 2 musí být
vytvořena ve všech členských zemích EU, LAU 1 není definována pro všechny členské
státy.

2.4 Výchozí datová základna k hodnocení disparit v EU
Porovnatelné formy regionální statistiky jsou důležitou částí evropského statistického
systému. Jejich sběr vzhledem k množství vyhodnocovaných údajů a charakteristik
jednotlivých regionů, jakož i samotnému počtu těchto regionů je dlouhodobou
záležitostí. Jejich sběr, vyhodnocování a následnou tvorbu databází také komplikuje
kvalita a úplnost sběru dat na území jednotlivých členských států Unie. Z toho
vyplývá, že dostupnost relevantních a kvalitních dat o regionech je až po delší době.
Potřebná data lze tak získat zpravidla v nejlepším případě s dvouletým zpožděním až
po zpoždění čtyřleté.
Evropský statistický úřad Eurostat ve své regionální statistice zahrnuje nejdůležitější
ukazatele ekonomického vývoje Evropské unie, společenského života, demografie,
imigrace, regionálních účtů, zaměstnanosti i nezaměstnanosti, zdraví, turismu,
zemědělství, výzkumu a vývoje a v neposlední řadě vzdělání.
Při tvorbě regionálních dat je nutné jednoznačné vymezení regionálních územních
jednotek, k čemuž slouží výše zmíněné NUTS. Nejprecizněji se Eurostat zabývá
sběrem dat pro úroveň NUTS 1 a NUTS 2. Pro tyto úrovně jsou dostupné statistiky
nejúplnější. Pro úroveň NUTS 3 jsou dostupná pouze vybraná základní data a často
v omezeném časovém úseku.Od roku 2004 se Eurostat zabývá i městskou statistikou
– Urban audit – měřící životní styl. Provádí sběr přes 270 indikátorů z 256, od roku
2006 také z 300 evropských měst.
Regionální statistika tvořena a publikována Eurostatem obsahuje databáze dvanácti
různých okruhů regionálních statistických ukazatelů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální
Regionální

zemědělská statistika.
demografická statistika.
účty dle metodiky ESA95.
vzdělávací statistika.
statistika životního prostředí a energie.
statistika vědy a technologie.
statistika zdraví.
statistika cestovního ruchu a turismu.
dopravní/přepravní statistika.
statistika pracovních sil.
statistika mzdových nákladů.

Data jsou ve většině databází sesbírávána s pravidelností jednoho roku, v některých
případech i s měsíční frekvencí.
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Pro zajištění porovnatelnosti jsou data zálohována pro aktuálně platnou verzi NUTS
nomenklatury. Všechna data je možné získat na aktualizovaných stránkách Eurostatu.
Data, kromě regionálních účtů a zemědělství, jsou členskými státy posílána
příslušným specializovaným složkám Eurostatu. Poté jsou regionální data přesunuta
do regionálního úseku. V případě regionálních účtů a zejména klíčových indikátorů
jako regionální HDP jsou statistická data vypočítávána zplnomocněnými regionálními
týmy jmenovanými členskými státy.
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3 UKAZATELE REGIONÁLNÍCH DISPARIT V EU
Současné politiky Evropské unie jsou zaměřeny na cíl konkurenceschopnosti
formulovaný v rámci tzv. Lisabonské strategie v roce 2000, cíl udržitelného rozvoje
doplněný na jednání v Göothenburgu v roce 2001 a cíle soudržnosti. Pro hodnocení
dosahování cílů konkurenceschopnosti i soudržnosti se často používají podobné
ukazatele jak na národní, tak i na regionální úrovni. Přitom ukazatelem hodnocení
konkurenceschopnosti bývá nejčastěji úroveň hrubého domácího produktu (HDP) na
obyvatele.
Pojem „soudržnost“ je běžně používán ve smlouvách o Evropských společenstvích a
Evropské unii, avšak jeho význam není přesně definován. Soudržnost je v obecném
měřítku vyjádřena jako vyrovnaný rozvoj Společenství jako celku a snižování rozdílů
rozvoje jeho různých regionů, přitom úroveň nerovností se opět měří pomocí
ukazatele HDP na obyvatele mezi státy (národní soudržnost) nebo mezi regiony
(regionální soudržnost). Soudržnost tedy můžeme odvodit od úrovně regionálních
disparit. Soudržnost na základě tohoto přístupu vyjadřuje takovou úroveň rozdílnosti
mezi státy, regiony nebo skupinami, které jsou politicky a společensky snesitelné
[14]. Politika soudržnosti je vyvolána právě existencí disparit mezi zeměmi, regiony a
sociálními skupinami a jejím hlavním cílem je tyto disparity redukovat. Velikost,
struktura a úroveň disparit vyjádřena prostřednictvím vybraných ukazatelů je
dokonce mírou či měřítkem soudržnosti. Čím nižší jsou tyto rozdílnosti, tím je vyšší
úroveň soudržnosti.
Územní nerovnosti jsou v EU hodnoceny z různých pohledů v závislosti na účelu, ke
kterému hodnocené slouží. Ve studii jsou představeny následující systémy hodnocení
nerovností:
1. Ukazatele pro hodnocení soudržnosti podle pravidelných zpráv o ekonomické,
sociální a územní soudržnosti.
2. Ukazatele pro hodnocení plnění cílů Lisabonské strategie. Jedná se o systém tzv.
strukturálních ukazatelů a tzv. krátký seznam ukazatelů.
3. Ukazatelé pro hodnocení územního rozvoje EU, které vycházejí z projektu ESPON.

3.1 Ukazatele pro hodnocení ekonomické, sociální a územní
soudržnosti EU
Ukazatele pro hodnocení ekonomické, sociální a územní soudržnosti jsou
v nejdostupnější a koncentrované podobě uváděny ve zprávách o hospodářské
(ekonomické) a sociální soudržnosti (HSS). Pravidelné hodnocení vyplývá
z primárního práva ES/EU. Článek 159 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že Komise
předkládá každé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku dosaženém při upevňování
hospodářské a sociální soudržnosti a o způsobu, jakým k tomu přispěly různé
prostředky stanovené v uvedeném článku (politiky členských států a Společenství).
Z hlediska periodicity publikování a struktury můžeme kohezní zprávy rozdělit do
dvou kategorií [3].
1. Zprávy o ekonomické (hospodářské) a sociální soudržnosti. Tyto zprávy
jsou publikovány Evropskou komisí vždy jedenkrát za tři roky. Představují klíčové
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analytické studie celoevropského významu nesoucí vždy určitý
charakterizující současný a následný vývoj v blízké budoucnosti EU.
dosud zveřejněných kohezních zpráv uvádí následující tabulka.

podtitul
Přehled

Tabulka 3.1-1: Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti EU
Zpráva Zveřejnění
1.
2.
3.
4.

Název zprávy

1996

První kohezní zpráva

2001

Jednota, solidarita, diverzita
obyvatele a její území

2004

Nové partnerství pro soudržnost,
konkurenceschopnost, spolupráci

2007

Rostoucí regiony, rostoucí Evropa

pro

Evropu,

její

konvergenci,

Zdroj: European Commission, 2008; vlastní zpracování

Jednotlivé kohezní zprávy mají podobný obsah, který se od roku 2001 v zásadě ve
své struktuře neliší. Kohezní zprávy hodnotí současnou úroveň soudržnosti a rozdílů
mezi státy a regiony, dopad politiky soudržnosti EU na její území a obyvatele, dopady
národních politik soudržnosti a stanoví orientaci politiky soudržnosti v příštím období.
Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti pod názvem „Rostoucí regiony,
rostoucí Evropa byla zveřejněna v květnu 2007 [4, 5] a je správou poslední. Tato
zpráva podává aktualizovaný přehled situace a výhled do budoucna a analýzu
dopadu politiky soudržnosti na soudržnost v Unii jak na národní úrovni, tak na úrovni
Společenství. Zvláštní důraz je kladen na:
•

předběžné hodnocení dopadu evropské politiky soudržnosti v programovém
období 2000–2006;

•

první hodnocení příprav na období 2007–2013 na základě národních strategií a
navržených operačních programů předložených Komisi členskými státy do
konce dubna 2007.

Čtvrtá zpráva o HSS (2007) má následující strukturu [5]:
•
•
•
•

Hospodářská, sociální a územní situace: trendy v členských zemích a
regionech EU.
Dopady politiky soudržnosti.
Národní politiky a soudržnost.
Politiky soudržnosti a soudržnost.

Zpráva v úvodu proklamativně konstatuje, že na národní a regionální úrovni dochází
ke konvergenci (měřeno ukazatelem HDP) a odhady naznačují, že tento vývoj bude
pokračovat. Politika soudržnosti podporuje růst a tvorbu pracovních míst také mimo
konvergenční regiony, podporuje inovační schopnost členských států a regionů.
Investice do lidských zdrojů v rámci politiky soudržnosti mají vysokou návratnost.
Politika soudržnosti mobilizuje veřejný a soukromý kapitál na podporu produktivních
investic, podporuje integrované přístupy k rozvoji, pomáhá zvýšit kvalitu veřejných
investic. Politika soudržnosti prosazuje partnerství jako klíčový prvek řádné správy
věcí veřejných.
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2. Zprávy o pokroku v oblasti ekonomické (hospodářské) a sociální
soudržnosti. Jedná se o zprávy publikované Evropskou komisí zpravidla
jedenkrát ročně v období mezi vydáním zpráv o hospodářské a sociální
soudržnosti. Tyto zprávy představují kratší analytické studie shrnující situaci od
vydání poslední „hlavní“ zprávy o ekonomické a sociální soudržnosti EU. Přehled
dosud zveřejněných zpráv o pokroku v ekonomické a sociální soudržnosti uvádí
následující tabulka [3].
Tabulka 3.1-2: Zprávy o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti EU
Zpráva Zveřejnění

Název zprávy

1.

1999

Šestá periodická zpráva o sociální a ekonomické situaci a rozvoji
regionů v Evropě

2.

2002

První zpráva o pokroku v ekonomické a sociální soudržnosti

3.

2003

Druhá zpráva o pokroku v ekonomické a sociální soudržnosti

4.

2005

Třetí zpráva o pokroku v ekonomické a sociální soudržnosti

5.

2006

Čtvrtá zpráva o pokroku v ekonomické a sociální soudržnosti

Zdroj: European Commission, 2008; vlastní zpracování

Z hlediska hodnocení územních rozdílů na národní a regionální úrovni má význam
první kapitola 4. zprávy o HSS, která v tabulkách a grafech hodnotí úroveň dosažené
ekonomické, sociální a územní soudržnosti ve 27 zemích EU a úroveň faktorů, které
určují konkurenceschopnost, zaměstnanost a růst. Přehled použitých ukazatelů
v textu zprávy uvádí následující tabulky.
Tabulka 3.1-3: Ukazatelé pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU
Národní ukazatele
Změna, resp. růst
v reálném HDP na
obyvatele (1995-2005)
HDP na osobu (PPS), 2005
Růst reálného HDP na zaměstnance (%
ročně), tj. produktivita, 1995-2005
Zaměstnanost (celkem, ženy), 2005
Míra nezaměstnanosti, 2005 (ženy, 15-24,
dlouhodobá)
Riziko chudoby
Přidaná hodnota podle regionů a sektorů
Zaměstnanost ve vybraných odvětvích (ICT,
kovovýroba, textil-kůže), 2003
Spotřeba energie na osobu k poměru k HDP,
2004
Míra závislosti na stáří (obyvatel nad 65 let
jako % zaměstnaných)
Typologie městských a venkovských oblastí

Regionální ukazatele

HDP na obyvatele v regionech (PPS), 2004
HDP na zaměstnance, produktivita, 2004
Zaměstnanost (celkem, ženy), 2005
Míra nezaměstnanosti, 2005 (ženy, 15-24,
dlouhodobá)
Přidaná hodnota podle regionů a sektorů
Zaměstnanost ve vybraných odvětvích (ICT,
kovovýroba, textil-kůže)

Posouzení rizika záplav v regionech NUTS3,
Změna populace (celk. přirozená, migrace),
2000-2004)

Zdroj: Evropská komise, 2007; vlastní zpracování
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Tabulka 3.1-4: Faktory určující konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost v EU
Národní ukazatele
Růst národní a mezinárodní silniční
kamionové přepravy, 1995-2006
Podíl obnovitelných zdrojů energie na
primární spotřebě
Podíl nemocničních lůžek na 100 tis. ob.

Regionální ukazatele
Hustota dálnic, 2004
Dostupnost osobní letecké dopravy, 2005
Změna celkové dostupnosti (podle počtu
automobilů k velikosti populace), 1998-2003
Intenzita přímých zahr. investic PZI, 2004
Náklady na VaV celkem., v podnik.sektoru,
patenty, 2004
Regionální index inovační výkonnosti, 2002-3
Populace s VŠ vzděláním, 2005
Úroveň vzdělání (zákl. střední, VŠ), 2005
Lisabonské ekonomické ukazatele, 2004-5

Zdroj: Evropská komise, 2007; vlastní zpracování

Z uvedeného přehledu vyplývá určitá nesystematičnost skladby ukazatelů, které byly
vybrány podle svého výskytu v textu Zprávy. Vyskytují se přitom ukazatele hodnotící
disparity na národní úrovni, tj. mezi členskými státy a mezi regiony v rámci celé
EU27. V přílohové části Zprávy je pak zpracován přehled mezi vybranými ukazateli
pro regiony na úrovni NUTS2. Skladbu těchto ukazatelů uvádí následující tabulka.
Tabulka 3.1-5: Regionální ukazatelé soudržnosti (NUTS 2)
Skupina
Obyvatelstvo

Ekonomika

Trh práce

Věková
struktura (%)
Vzdělání (2564 let)
Komplexní
ukazatel

Ukazatelé
Celkem
Hustota obyvatel
Růst obyvatel v %
1995-2004
HDP na ob. v PPS
HDP na zam. v €
Růst HDP (roční v %)
1995-2004
Zaměstnanost podle sektorů (zemědělství, průmysl a
služby)
Míra zaměstnanosti
(%, 2005) ve věku 15-64 let a ženy a ve věku 55-64
let
Míra nezaměstnanosti
(%, 2005) celkem a ženy, mladiství 15-24 let a
dlouhodobá
Do 15 let
15-64 let
64 let a více
Základní
Střední
Vysokoškolské
Lisabonské ekonomické ukazatele (průměr hodnot
přepočtených vzhledem k průměru EU27, 2004–2005)

Zdroj: Evropská komise, 2007; vlastní zpracování
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3.2 Ukazatele pro hodnocení plnění cílů Lisabonské strategie
3.2.1 Lisabonská strategie rozvoje EU a význam strukturálních ukazatelů
Pod názvem Lisabonská strategie (LS) je od roku 2000 označován program
radikálních reforem, které mají během deseti let (do roku 2010) učinit z Evropy
vysoce ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou oblast. Rozhodly o tom všechny
členské státy na zasedání Evropské rady na jaře 2000 v portugalském Lisabonu s tím,
že tyto cíle nesmí ohrozit sociální soudržnost a nemají také poškodit životní prostředí.
Hlavní strategický cíl LS (2000) byl definován následovně: „Evropská unie se má stát
do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou,
schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s
větší sociální soudržností“ [12]. Navržená reforma rozvoje EU byla založena na třech
„pilířích“: ekonomickém, sociálním a ekologickém.
Strukturální ukazatele (SI) jsou ukazatele mezinárodního srovnání sestavované
v rámci Eurostatu, které slouží jako podklad pro jednání Evropské Rady ke
kvantifikaci a následnému hodnocení dosažení cílů Lisabonské strategie a k politickoekonomickým rozhodnutím vedoucím k dosažení těchto vytyčených cílů. Sledování a
aktualizaci datové základny strukturálních ukazatelů zabezpečuje na svých webových
stránkách Evropský statistický úřad.4 Důležitý zdroj informací v oblasti strukturálních
ukazatelů pak představuje Administrativní centrum komunikačních a informačních
zdrojů tzv. CIRCA (Communication & Information Recourse Centre Administration).5
Toto centrum poskytuje podrobnější informace týkající se datové základny
strukturálních ukazatelů, metodologie, podrobnějších odkazů, publikací věnovaných
strukturálním ukazatelům apod. [8].

3.2.2 Utváření databáze strukturálních ukazatelů v EU
Databáze sledovaných strukturálních ukazatelů se začala postupně systematicky
využívat a rozšiřovat od roku 1999. K zásadnímu přelomu v oblasti použití
strukturálních ukazatelů dochází v roce 2000, kdy pro jarní zasedání Evropské rady
v Lisabonu byla Evropská komise pověřena vytvořením souboru hodnotících
strukturálních ukazatelů v klíčových oblastech rozvoje EU , jež by vedly k naplňování
cílů LS.
K zásadnímu přelomu v oblasti použití strukturálních ukazatelů dochází v roce 2000,
kdy pro jarní zasedání Evropské rady v Lisabonu byla Evropská komise pověřena
vytvořením souboru hodnotících strukturálních ukazatelů v klíčových oblastech
rozvoje EU, jež by vedly k naplňování cílů Lisabonské strategie. Strukturální ukazatele
byly rozděleny do šesti základních oblastí (sfér) hodnocení [12]:

4

Komplexní databáze všech sledovaných strukturálních ukazatelů do roku 2007 je volně k dispozici na
stránkách EURostatu:
<http://epp.EURostat.ec.EURopa.eu/portal/page?_pageid=1133,47800773,1133_47802558&_dad=po
rtal&_schema=PORTAL>.
5

viz <http://circa.EURopa.eu/irc/dsis/structind/info/data/index.htm>.
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•
•
•
•
•
•

Obecné (celkové) ekonomické prostředí.
Zaměstnanost.
Inovace a výzkum.
Ekonomická reforma.
Sociální soudržnost.
Životní prostředí.

Databáze strukturálních ukazatelů byla postupně rozvíjená, až přesáhla hranici
jednoho sta ukazatelů. V roce 2004 dochází v rámci střednědobého hodnocení
naplňování cílů Lisabonské strategie k zásadní redukci počtu strukturálních ukazatelů
ze 42 na 14 základních jádrových (core) ukazatelů. Jedná se o tzv. zkrácený seznam
(short-list) strukturálních ukazatelů [5].

3.2.3 Profil a metodologie strukturálních ukazatelů
Vybraných 14 strukturálních indikátorů pokrývá všechny tři pilíře Lisabonského
procesu - ekonomický, sociální a environmentální.
Tabulka 3.2-1: Krátký seznam strukturálních ukazatelů
Strukturální ukazatel

Územní
statistické
jednotky

Typ

1

HDP na obyvatele v PPS

NUTS 2

Ekonomický

2

Produktivita práce na zaměstnanou osobu

NUTS 2

Ekonomický

3

Míra zaměstnanosti

NUTS 2

Ekonomický

4

Míra zaměstnanosti starších pracovníků

NUTS 2

Ekonomický

5

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD)

NUTS 2

Ekonomický

6

Úroveň dosaženého vzdělání mládeže

NUTS 2

Ekonomický

7

Relativní cenová úroveň

N/A

Ekonomický

8

Kapitálové investice

NUTS 2

Ekonomický

9

Míra rizika chudoby (po sociálních dávkách)

N/A

Sociální

10

Rozptýlení regionální míry zaměstnanosti

NUTS 2

Sociální

11

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

NUTS 2

Sociální

12

Emise skleníkových plynů

N/A

Environmentální

13

Energetická náročnost národního hospodářství

N/A

Environmentální

14

Objem nákladní dopravy k HDP

N/A

Environmentální

Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní zpracování

Výsledná skupina strukturálních ukazatelů, které jsou součástí Jarních zpráv Evropské
komise, a které poprvé zahrnují vedle členských zemí EU data přistupujících států
byla schválena Evropskou radou v Bruselu v prosinci 2003 [5].
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Tento zkrácený seznam 14 vybraných strukturálních ukazatelů ze všech sledovaných
oblastí, byl považován za stabilní pro tříleté období 2004 - 2007. V následujícím
vývoji od roku 2005 jsou strukturální ukazatele využívány pro hodnocení naplňování
cílů reformované (obnovené) Lisabonské strategie zaměřené na podporu růstu a
zaměstnanosti.6 Od roku 2006 probíhají diskuze o složení sledovaných strukturálních
ukazatelů v návaznosti na naplňování cílů LS jednotlivými členskými státy
v Národních lisabonských programech reforem. V roce 2006 publikovala Evropská
komise Zprávy o stavu implementace Národních lisabonských programů7 a také
hodnocení Národních lisabonských programů reforem v rámci strategie zaměřené na
dosažení růstu a zaměstnanosti.8,9
Pro popis vlastností zveřejňovaných dat byl Eurostatem zpracován tzv. „profil
kvality“, který slouží jako základní metainformace pro uživatele k posouzení
vypovídací schopnosti zveřejňovaných dat. Kvalitativní profil strukturálních ukazatelů
Eurostat představuje uživatelsky orientované shrnutí nejdůležitějších rysů
strukturálních ukazatelů. Kvalita ukazatelů sledovaných Eurostatem může nabývat
několika dimenzí. Kvalitativní rámec strukturálních ukazatelů se odvíjí od schopnosti
poskytnout co možná nejrychlejší a nejširší přehled statistických dat, které jsou „na
míru“ vytvářeny pro uživatele.
Rozsah kvalitativního profilu jednotlivých strukturálních ukazatelů spravuje
Eurostat v úzké spolupráci s národními statistickými úřady v jednotlivých členských
státech a to pro strukturální ukazatele, které byly přidány do seznamu ukazatelů
v roce 2004 a dále také ukazatele sledované v tzv. short-listu .
Profil kvality každého ze strukturálních ukazatelů obsahuje zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přesnou definici indikátoru,
jednotku Eurostatu, která indikátor sleduje,
datum poslední revize ukazatele,
popis kvalitativního stupně ukazatele (A,B,C, indikátor v návrhu),
cíl a relevanci ukazatele,
bariéry relevance ukazatele, které mohou vést ke snížení vypovídací
schopnosti ukazatele,
dostupnost dat a sledované referenční období,
souhrnnou přesnost ukazatele (vysoká, omezená),
srovnatelnost v jednotlivých zemích (vysoká, omezená),
srovnatelnosti v čase (vysoká, omezená).

6

blíže viz <http://ec.EURopa.eu/growthandjobs/pdf/comm_spring_en.pdf>.

7

Member States reports on the implementation of their National Reform Programme, 11/2006.

8

The Commission's Assessments of National Reform Programmes for Growth and Jobs.

9

Hodnocení zahrnuje naplňování cílů reformované LS ve třech oblastech národních programů
reforem:
makroekonomická,
mikroekonomická,
oblast
zaměstnanosti,
blíže
viz
<http://ec.EURopa.eu/growthandjobs/annual-report_en.htm>.
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Každý ze strukturálních ukazatelů sledovaných v rámci Eurostatu obsahuje svou
podrobnou metodologickou specifikaci, která vychází z příslušné metodologie
publikované Eurostatem v rámci informací o metadatech jednotlivých strukturálních
ukazatelů. Souhrnná metodologický přehled pro jednotlivé strukturální ukazatele
zahrnuje zejména:
•
•
•
•
•
•

Geografické pokrytí území sledovaným ukazatelem,
základní kategorii (oblast) ve které je daný strukturální ukazatel sledován,
koncept, definici a klasifikace sledovaného ukazatele,
zásady pro účetnictví ve vazbě na systém národních účtu ESA95,
charakter (povaha) dat,
možnosti kompilace a agregace dat.

3.2.4 Využitelnost strukturálních ukazatelů pro mezinárodní srovnání
Sledované strukturální ukazatele využívané zejména pro hodnocení naplňování cílů
Lisabonské strategie představují z hlediska regionálních disparit průřezové ukazatele
v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Nejvyšší vypovídací schopnost
z hlediska srovnávání regionálních rozdílů mají roční data publikovaná pro úroveň
NUTS 0 respektive NUTS 1, které pokrývají svým rozsahem všechny sledované
národní ekonomiky EU-27 a další vybrané státy. Národní úroveň sledování
strukturálních ukazatelů tak můžeme považovat za úroveň výchozí. Strukturální
ukazatele vykazované za jednotlivé státy se však od sebe dále liší délkou dostupných
časových řad, za které jsou publikovány.
Měření strukturálních ukazatelů na národní úrovni má však z hlediska regionálních
disparit jen velmi nízkou vypovídací schopnost a lze ji využít jen orientačně pro
analýzu postavení jednotlivých v zemí v Evropské unii či srovnávání zemí EU s
vyspělými světovými ekonomikami jako např. USA či Japonsko. Pro mezinárodní
srovnání regionálních disparit v jednotlivých evropských regionech je však nutné
využít datovou základnu pro nižší územní statistické jednotky NUTS 2 respektive
NUTS 3.
Zde však docházíme ke zjištění, že jen 11 sledovaných strukturálních ukazatelů v
rámci „short-listu“ je Eurostatem sledováno a vykazováno na nižší regionální úrovni
NUTS 2, avšak ne vždy publikovaná data odpovídají přesné specifikaci strukturálního
ukazatele. Datová základna těchto sledovaných statistik většinou zahrnuje kratší
časové řady s výhradně roční periodicitou publikování dat. Míra dostupnosti
sledovaných strukturálních ukazatelů pro úroveň NUTS 3 je pak v podstatě nulová,
což dokládá i následující tabulka [5].
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Tabulka 3.2-2: Dostupnost regionálních dat v rámci sledovaných strukturálních
ukazatelů (EU-27)
Strukturální ukazatel

Územní statistické
jednotky

Sledované období

1

HDP na obyvatele v PPS

NUTS 2

1995 - 2004

2

Produktivita práce na zaměstnanou osobu

NUTS 2

2000 – 2004*

3

Míra zaměstnanosti

NUTS 2

1999 – 2006*

4

Míra zaměstnanosti starších pracovníků

NUTS 2

1999 – 2006*

5

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj
(GERD)

NUTS 2

1980 - 2006

6

Úroveň dosaženého vzdělání mládeže

NUTS 2

1999 - 2006

7

Relativní cenová úroveň

N/A

N/A

8

Kapitálové investice**

NUTS 2

1995 - 2004

Míra rizika chudoby (po sociálních dávkách)

N/A

N/A

Míra rizika chudoby (před sociálními dávkami)

N/A

N/A

9
10

Rozptýlení regionální míry zaměstnanosti

NUTS 2

1999 – 2006*

11

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

NUTS 2

1999 – 2006*

12

Emise skleníkových plynů

N/A

N/A

13

Energetická náročnost národního hospodářství

N/A

N/A

14

Objem nákladní dopravy k HDP***

NUTS 2

1997 - 2007

Poznámka:
* Data jsou publikována dle pohlaví (hodnoty celkem, muži, ženy)
** Ukazatel představuje „Gross fixed capital formation by the private sector“ v mil. EUR. Procentuální
poměr k HDP dle strukturálního ukazatele nutno dopočítat.
*** Ukazatel definován jako poměr mezi tuno-kilometry (tonne-kilometres) souhrnné vnitřní přepravy
a HDP (měřeno ve stálých cenách roku 1995). V rámci Eurostatu jsou však sledovány pouze
jednotlivé objemy vnitřní nákladní dopravy v tuno-kilometrech, zahrnující zvlášť dopravu silniční,
železniční a vodní. Index objemu nákladní dopravy v zemi vztahující se k HDP dle strukturálního
ukazatele nutno dopočítat.
N/A – údaj není k dispozici pro sledovanou úroveň (NUTS 2)

Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní zpracování

3.3 Lisabonské ekonomické ukazatele
Komplexní ukazatel „Lisabonský ekonomický ukazatel“ byl zaveden v rámci projektu
ESPON v roce 2006 (ESPON Briefing 2) a je odvozen z krátkého seznamu 14
strukturálních ukazatelů, kterými se každoročně hodnotí pokrok v realizaci lisabonské
strategie. Hodnocení bylo až do roku. 2005 zaměřeno pouze na národní úroveň,
avšak z důvodu různosti potenciálů různých regionů a měst, kterými přispívají k
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naplnění lisabonské strategie, byl zaveden tento komplexní ukazatel složený z
indikátorů dostupných na regionální úrovni.
Aby bylo možné získat regionální náhled na lisabonskou agendu, byl vytvořen
syntetický index založený na užším výběru šesti relevantních lisabonských
ukazatelů na regionální úrovni. Před jejich sloučením bylo těchto šest ukazatelů
přepočteno ve vztahu k průměru EU27 (hodnoty byly vyděleny průměrem a znovu
rozloženy na škále mezi minimální a maximální hodnotu); poté bylo použito
odmocnění pro minimalizaci vlivu extrémních hodnot. Složený ukazatel je
průměrem 6 přepočtených ukazatelů opětovně rozložených mezi minimální a
maximální hodnotu (všech šest ukazatelů mělo stejnou váhu). Proto dosahuje
syntetický index hodnoty 0–1. [4]. Tato metoda zajišťuje, že konečný ukazatel odráží
celkovou odchylku pro každý indikátor stejně, a zároveň omezuje vliv extrémních
hodnot. Stejná metoda se používá k výpočtu indexu inovační výkonnosti regionů.10

3.4 Ukazatele pro hodnocení územního rozvoje EU
Přehled používaných regionálních ukazatelů můžeme doplnit o ukazatele podávající
informace o územním rozvoji EU. Tyto ukazatele vycházejí z projektu ESPON. V rámci
projektu bylo rozpracováno několik systémů hodnocení, jako příklad lze uvést systém
Regionální klasifikace Evropy (RCE - Regional Classification of Europe).
Systém RCE představuje alternativní přístup ke komplexnímu hodnocení regionálních
disparit navržený rámci projektu ESPON 3.1 [7]. Smyslem regionální klasifikace
Evropy je nalézt silné a slabé stránky regionů a jejich akumulaci. Regionální
klasifikace Evropy je prováděna pro 8 tématických oblastí s využitím 30 ukazatelů.
Ukazatele lze seskupit do 5 skupin jako výrazně nadprůměrné, nadprůměrné,
průměrné, podprůměrné a výrazně podprůměrné. Projekt byl zpracován na základě
dat do roku 2003 a neodráží již současnou situaci. Představuje však alternativu
k hodnocení regionálních disparit ve všech třech dimenzích soudržnosti.

10

Ukazatel HDP na obyvatele v PPS nebyl do tohoto ukazatele zahrnut, protože obsahuje také míru
zaměstnanosti a produktivitu (dva zdroje ekonomického bohatství).
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Tabulka 3.4-1: Regionální klasifikace Evropy (RCE)
Téma a ukazatele

Popis

Polarita

Ekonomika
HDP

HDP/osobu v PPS 2002

+

Růst HDP

Růst HDP/osobu

+

PPS 1995 – 2002 v procentech

Lisabonská výkonnost
Produktivita

GDP/zaměstnance v EUR 2002

+

Míra zaměstnanosti

Zaměstnaní obyvatele/obyvatele ve věku 15-64 v 2003

+

Výdaje na V&V

Výdaje na R&D / celkový HDP 2001

+

V&V v soukromém
podnikatelském sektoru

Výdaje na R&D na osobu na 1.000 aktivních osob v 2001

+

Obyvatelstvo s VŠ vzděláním

Osoby s VŠ vzděláním / osoby se vzděláním celkem 2002

+

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti 2003

-

Vývoj nezaměstnanosti

Změna míry nezaměstnanosti 1999-2003 v procentech

-

Nezaměstnanost mladých

Nezaměstnanost obyvatel ve věku < 25 let na 1.000 obyvatel
v rozsahu věku 15-<25 let v 2003

-

Poměr náhrady pracovní síly

Obyvatele ve věku 10-19 / obyvatele ve věku 55-64

+

Hustota zaměstnanosti

Počet zaměstnaných obyvatel na km² v 2003

+

Zaměstnanost v terciárním
sektoru
Demografie

Podíl celkové zaměstnanosti v 2003

+

Stárnutí

Podíl obyvatel ve věku nad 65 let v %

-

Reprodukční potenciál

Obyvatele 20-29 let v 2020 na 20-29 let v 2000

+

Růst obyvatelstva

Změna počtu obyvatel 1995-2002 v %

+

Umělý povrch

Podíl k celkové ploše území

-

Přírodní povrch

Podíl k celkové ploše území

+

Intenzita zemědělství

Poměr výstupu a vstupu

-

Povodně

Průměrný počet povodní v regionu 1987 – 2002

-

Větrné bouře

Pravděpodobnost výskytu větrných

-

Zemětřesení

Potenciál rizika zemětřesení

-

Období sucha

Změna suchých období a období sucha

-

Lesní požáry

Riziko lesních požárů 1997-2003

-

Ropné katastrofy

Ropné katastrofy - počet

-

Chemické závody

Hustota chemický závodů v oblasti

-

Potenciál dostupnosti

Po silnici

+

Potenciál dostupnosti

Po železnici

+

Potenciál dostupnosti

Letecky

+

Čas k trhu, meso stupnice

Dostupnost po silnici a železnic , vážená obyvatelstvem

-

Trh práce

Přírodní podmínky

Přírodní katastrofy

Technologické katastrofy

Dostupnost

Zdroj: ESPON, 2005; vlastní úprava
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4 POJETÍ, KLASIFIKACE A VYUŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍCH
DISPARIT V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY
4.1 Úvod
Po obecném úvodu k pojetí a nazírání na disparity v rámci Evropské unie přistoupíme
nyní k aplikaci výchozích východisek na konkrétní vybrané země EU ve střední Evropě
formou případových studií, ve kterých je provedeno hodnocení a srovnání
regionálních disparit. Pro srovnání jsou vybrány státy Maďarsko, Německo, Polsko,
Rakousko a Slovensko, tedy země, které sousedí s Českou republikou, přitom se
jedná o dvě členské země tzv. EU15 a tři nové členské země. Česká republika není
v této fázi výzkumu do výstupu zahrnuta.
Pro každou dílčí studii regionálních disparit v členské zemi EU je navržena podobná
struktura zprávy. Nejprve je představena regionální struktury každé země, a to jak
z hlediska administrativně-správního členění, tak z hlediska v EU obecně přijímané
statistické klasifikace nomenklaturních územních jednotek NUTS. Protože z hlediska
politiky soudržnosti EU je výchozím regionálním útvarem úroveň regionů NUTS2, je
pozornost věnována právě regionům na této úrovni.
Následuje popis hlavních ekonomických ukazatelů země na základě tzv. krátkého
seznamu strukturálních ukazatelů používaných v EU při hodnocení tzv. lisabonské
strategie. Je přitom využita časová řada těchto ukazatelů v letech 2000 – 2006 a
jejich srovnání s průměrem EU27, což umožňuje vyhodnotit postavení každé země
v rámci EU z hlediska celkového ekonomického prostředí, zaměstnanosti, inovací a
výzkumu, ekonomické reformy, sociální soudržnosti a životního prostředí.
Významnou část studie tvoří kapitola věnovaná pojetí regionální politiky a
regionálních disparit v jednotlivých členských zemích. Zatímco v členských zemích
EU 15, tj. v Rakousku a Německu má regionální politika dlouhodobou tradici a je
založena na endogenním přístupu s přenesením jejího řízení na nižší úroveň
spolkových zemí, v nových členských státech EU se dosud uplatňuje vyšší úroveň její
koordinace a řízení na národní, tedy státní úrovni prostřednictvím speciálního
ministerstva. Ve všech případech je však zřetelný vliv politiky soudržnosti EU na
přístupy k regionální politice.
Pro hodnocení disparit na úrovni regionů je významná datová základna a zdroje dat.
V rámci EU poskytují nejkomplexnější srovnatelný pohled databáze evropského
statistického úřadu Eurostat, v této kapitole jsou však identifikovány i regionální
datové zdroje jednotlivých členských států.
Zásadní částí případových studií je analýza hlavních regionálních ukazatelů, která je
provedena pro celkové ekonomické prostředí, pro oblast zaměstnanosti a sociální
soudržnosti a pro oblast inovačních a výzkumných aktivit.
Závěrečná část každé případové studie je pak věnována systému řízení národní
regionální politiky v členské zemi v rámci vlastní hospodářské politiky členského
státu.
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4.2 Regionální disparity v Maďarské republice
4.2.1 Regionální struktura Maďarska
Administrativně-správní členění země
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 5 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) [24].
Obrázek 4.2-1: Župy a župní Města v Maďarsku

Zdroj: Hungarian Central Statistical Office, 2008

Nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS)
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 tyto
regiony 3. 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).
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•

NUTS 2 – jednotky této úrovně představují v Maďarsku regiony (Tervezésistatisztikai 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 7
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 země na úrovni krajů. Úroveň NUTS 3 regionu také
zaujímá hlavní město Budapešť. Počet územně statistických jednotek této
statistické úrovně je v současné době 20.

Obrázek 4.2-2: Struktura územních jednotek NUTS v Maďarsku

Zdroj: Eurostat, 2008

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
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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.
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 7
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.
Největším regionem NUTS 2 v Maďarsku je co do 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 [35].
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
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s Chorvatskem a Srbskem. Souhrnná charakteristika všech regionů NUTS 2
v Maďarsku je uvedena v následující tabulkové formě.
Tabulka 4.2-1: Charakteristika regionů NUTS 2 v Maďarsku
NUTS 2*
Kózép-Magyarország/Central
Hungary/Středomaďarský region
Kózép-Dunántúl/Central
Transdanubia/Středozadunajský
region
Nyugat-Dunántúl/Western
Transdanubia/Západozadunajský
region
Dél-Dunántúl/Southern
Transdanubia/Jihozadunajský
region
Észak-Magyarország/Nothern
Hungary/Severomaďarský region
Észak-Alföld/Northern Great
Plain/Severní Velká Planina
Dél-Alföld/Southern Great
Plain/Jižní Velká Planina
Celkem

Rozloha
v tis. km2

Počet
obyvatel
(v tis.)

Hustota
obyvatel/
km2

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

6,918

2 835

409,8

101,6

11,117

1 112

100,0

61,1

11,329

1 002

88,4

66,8

14,169

981

69,2

45,6

13,430

1 276

95,0

42,5

17,729

1 544

87,1

41,9

18,339

1 359

74,0

44,2

93,030

10.107.000

108,6

64,0

Poznámka: * údaje za rok 2004

Zdroj: Hungarian office for Territorial and Regional Development,2008; Evropská komise, 2007; vlastní
zpracování

4.2.2 Postavení Maďarska v rámci EU
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 HDP. 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 [2]. 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 se pod úroveň cen neobchodovatelného zboží. Nezaměstnanost v Maďarsku
dlouhodobě osciluje kolem úrovně 7 %.
Z dat uvedených v tabulce 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 –
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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 4.2-2: Hlavní ekonomické ukazatele Maďarska ve vývojové řadě
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

7,2

7,5

8,2

-7,8

-9,2

-1,4

61,6

65,6

61,6

20,3

19,6

21,2

Ukazatel

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

Nezaměstnanost
6,4
5,7
5,8
5,9
6,1
(%) (Eurostat)
Deficit
veřejných
-2,9
-4,0
-8,9
-7,2
-6,5
rozpočtů (%
HDP)
Veřejný dluh
54,2
52,1
55,6
58,0
59,4
(% HDP)
Míra investic
21,1
20,8
20,8
19,7
20,2
(% HDP)
Zdroj: Hungarian Central Statistical Office, 2007; Eurostat, 2008; vlastní tvorba

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.
Postavení Maďarska v EU
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.11 Při hodnocení postavení Maďarska
v rámci EU budeme vycházet zejména z tzv. zkráceného seznamu strukturálních
11

63,4% průměru HDP na obyvatele v PPS v relaci k průměrné hodnotě EU27 (odhad pro rok 2008)
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ukazatelů. Přehled všech hodnot tzv. zkráceného seznamu 14 strukturálních
ukazatelů pro Maďarsko v letech 2000-2006 je uveden v následující tabulce.
Tabulka 4.2-3: Strukturální ukazatele Maďarska, srovnání s EU 27 (2000 – 2006)
Ukazatel

EU27/HU

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maďarsko

56,2

59,0

61,6

63,4

63,3

64,2

64,8

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maďarsko

64,7

68,1

71,0

71,9

72,2

73,5

74,5

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Maďarsko

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

Maďarsko

22,2

23,5

22,6

29,9

31,1

33,0

33,6

Hrubé domácí výdaje na výzkum a
vývoj (GERD)

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

Maďarsko

0,78

0,92

1,00

0,93

0,88

0,94

1,00

Úroveň dosaženého vzdělání
mládeže

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

Maďarsko

83,5

84,7

85,9

84,7

83,5

83,4

82,9

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maďarsko

49,2

52,9

57,4

58,2

62,0

63,5

60,0

Kapitálové investice soukromého
sektoru (% z HDP)

EU27

18,5

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Maďarsko

19,8

19,3

18,1

18,6

18,9

18,8

17,3

Míra rizika chudoby (po sociální
dávkách)

EU27

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Maďarsko

11,0

11,0

10,0

12,0

N/A

13,0

16,0

Rozptýlení regionální míry
zaměstnanosti

EU27

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

Maďarsko

9,0

8,8

9,4

8,5

9,4

9,9

9,1

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

Maďarsko

3,1

2,6

2,5

2,4

2,7

3,2

3,4

Celková emise skleníkových plynů

EU27

90,7

91,7

90,9

92,8

92,8

92,1

N/A

(% změna k roku 1990)

Maďarsko

64,3

65,8

64,0

66,8

64,7

65,5

94,0

Energetická náročnost NH
(1995=100)

EU27

213,1

214,0

210,9

213,5

211,1

208,1

N/A

Maďarsko

600,5

588,6

579,6

566,6

533,6

543,6

N/A

Objem nákladní dopravy k HDP
(1995=100)

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

Maďarsko

97,5

91,6

87,3

85,1

91,5

102,1

115,1

HDP/osobu (PPS)
Produktivita práce/zam. osobu
Míra zaměstnanosti

Míra zaměstnanosti starších prac.

Relativní cenová úroveň

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Poznámka: N/A – data nezjištěna

Zdroj: Eurostat 2008; vlastní zpracování
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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 strukturálních ukazatelů je sledováno celkem 14
základních ukazatelů na úrovni celého státu (NUTS 0).
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.
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 kategorií 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 1564 let se ve sledovaném období změnila pouze o 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 kategorií 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.
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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.

4.2.3 Pojetí regionální politiky a regionálních disparit v Maďarsku
Pojetí regionální politiky v Maďarsku
Regionální politika Maďarska a její vývoj byly v posledních letech úzce spjaty
s procesem přípravy na vstup do Evropské unie. Maďarsko bylo vždy centralizovanou
zemí. Na základě rozhodnutí Maďarského parlamentu o přijetí Národní regionální
rozvojové koncepce 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 [34, 35].
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. Národní regionální
rozvojová koncepce přijata parlamentem následovně v roce 1998 pak 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 [22]:
•
•
•

podpora vyváženého centralizovaného systému přepravy (dopravy),
podpora prostorového rozšiřování inovací, výzkumu a vývoje,
ochrana kulturního a přírodního dědictví,
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•

podpora integrace v rámci Evropské unie.

Hlavní cíle a principy regionálního rozvoje a regionální politiky, obsažené v Zákoně
regionálního rozvoje a územního plánování byly pro území celého Maďarska
stanoveny následovně [21]:
•

•
•
•
•

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.
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 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 [6]:
•
•
•

regiony s celkovým sociálně-ekonomickým znevýhodněním,
regiony, jenž 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, jenž jsou příjemci pomoci spadající do jedné ze
tří výše uvedených kategorií. Finanční rozmístění přímých nástrojů regionální politiky
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mezi maďarské regiony, nebo kraje je založeno na předem stanovených kritériích12.
Vládní výnos č. 24/2003 představil v rámci těchto kategoriích 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 opatření13 [22]:
•
•
•
•
•
•

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…“ [1]. 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
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 [3]
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
12

Jedná se o podíl populace znevýhodněných mikroregionů v regionech nebo krajích, celková
populace regionů nebo krajů, GDP na osobu postižených regionů nebo krajů.
13

Tato opatření jsou pod přímou kontrolou ministra odpovědného za regionální rozvoj, kterým bylo
stanoveno Ministerstvo vnitra a to od té doby, kdy je zodpovědné za záležitosti místních samospráv.
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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 [7].
Vědecko-výzkumné instituce v oblasti regionálního rozvoje
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 územního rozvoji a plánování [36].
•

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 [35].

•

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 [34].

Problematika regionálního, územního a prostorového rozvoje je dále zkoumána a
vyučována na řadě univerzit, jak v Budapešti, tak i v jednotlivých regionech.

4.2.4 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 jako např.
Maďarská centrální banka (Magyar Nemzeti Bank - http://www.mnb.hu).
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Maďarský statistický úřad nabízí pro regionální srovnání následující produkty [30]:
•

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 2005-2006), 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,

•

Regionální atlas Maďarska - obsahuje mapové podklady k regionální struktuře

•

sociální, ekonomické, sektorové a environmentální. Data jsou dostupná pro
úroveň regionů NUTS 2 – 3.

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.

4.2.5 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 [6].
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 [20,
23]:
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•
•
•
•
•

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 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 mikroregionů byl v roce 2000 navržen Maďarským statistickým úřadem
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systém devíti ukazatelů14 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 [17, 30]:
•
•
•
•
•

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.
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

14

Přímé zahraniční investice na obyvatele ( 2004), Hrubý příjem na obyvatele jako základ pro výpočet
daně z příjmů na hlavu (2004), Hrubý příjem na obyvatele jako základ pro výpočet daně z příjmů na
hlavu (2004/1992), Počet aktivních podnikatelů na tisíc obyvatel (2004), Počet aktivních podniků
(2004/1996), Míra nezaměstnanosti (2004), Míra čisté migrace na tisíc obyvatel (1990/2004), Počet
pevných telefonních linek na tisíc obyvatel (2004), Počet automobilů na tisíc obyvatel (2004) [30].
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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.
Tabulka 4.2-4: Ekonomické ukazatele regionálních disparit v Maďarsku
NUTS 2

HU10 Kózép-Magyarország
(Středomaďarský region)
HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský region)
HU22 Nyugat-Dunántúl
(Západozadunajský region)
HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský region)
HU31 Észak-Magyarország
(Severomaďarský region)
HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká Planina)
HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)
HU Hungary
EU27

HDP/obyv.
(PPS, 2005)

Relace
(2005)
EU27=100

Relace
(2005)
HU=100

HDP/prac.
(PPS,
2005)

Relace
EU27 =
100 (2005)

23 489,0

104,9

163,2

28 092

53,8

13 528,7

60,4

94,0

19 327

37,0

14 274,9

63,7

99,2

19 896

38.1

9 982,9

44,6

69,4

15 943

30.5

9,483,6

42,3

65,9

16 909

32,4

9,153,4

40,9

63,6

15 460

29,6

9 756,8

43,6

67,8

15 801

30.3

14 392,9
22 400,2

64,3
100,0

100
-

38 367
52 200

73,5
100,0

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

Zaměstnanost a sociální soudržnost
Základní sociální ukazatele regionálních disparit zobrazuje následující tabulky.
Tabulka 4.2-5: Sociální ukazatele regionálních disparit v Maďarsku
NUTS2

HU10 Kózép-Magyarország
(Středomaďarský region)
HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský region)
HU22 Nyugat-Dunántúl
(Západozadunajský region)
HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský region)
HU31 Észak-Magyarország
(Severomaďarský region)
HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká Planina)
HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)
HU Hungary
EU27

Zaměstnanost
v % (1564let, 2006)

Zaměstnanost
v % celkem
(nad 15 let,
2006)

Nezaměst
nanost (v
%), 2007

Dlouhodobá
nezaměstnanost
(v % z celkové
nezaměstnanosti)

62,7

51,4

4,7

45,44

61,4

50,8

5,0

39,27

62,8

50,9

5,0

47,14

53,6

43,4

10,0

48,90

50,4

40,8

12,3

48,63

51,1

42,4

10,8

41,50

54,3

43,7

7,9

45,70

57,3
64,3

46,8
52,8

7,4
8,2

45,12
45,80

Zdroj: Eurostat, 2008; Hungarian Central Statistical Office, 2008
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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
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 4.2-6: Vývoj míry nezaměstnanosti v Maďarsku 2000-2007
NUTS2
HU10 Kózép-Magyarország
(Středomaďarský region)
HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský region)
HU22 Nyugat-Dunántúl
(Západozadunajský region)
HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský region)
HU31 Észak-Magyarország
(Severomaďarský region)
HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká Planina)
HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)
HU Hungary
EU27

2000

2001

2002

2003

2004

5,2

4,3

3,9

4,0

4,5

4,8

4,3

5,0

4,6

5,6

4,2

4,1

4,0

4,6

4,6

7,8

7,7

7,9

7,9

7,3

10,1

8,5

8,8

9,7

9,7

9,2

7,8

7,8

6,8

7,2

5,2

5,4

6,2

6,5

6,3

6,4
8,4

5,7
7,3

5,8
7,7

5,9
8,0

6,1
8,2

2005
5,2

2006
5,1

2007
4,7

6,3

6,1

5,0

5,9

5,7

5,0

8,8

9,0

10,0

10,6

11,0

12,3

9,1

10,9

10,8

8,2

7,8

7,9

7,2
9,0

7,5
8,2

7,4
7,1

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.
Inovační a výzkumné 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 úrovní výdajů a
rozdílům, které jsou mezi Budapešťským krajem a ostatními regiony ve výdajích
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velice rizikové z hlediska budoucího odstraňování výše naznačených regionálních
disparit.
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 následující tabulce.
Tabulka 4.2-7: Ukazatele regionální podpory inovací a znalostní společnosti
v Maďarsku

NUTS2

HU10 Kózép-Magyarország
(Středomaďarský region)
HU21 Kózép-Dunántúl
(Středozadunajský region)
HU22 Nyugat-Dunántúl
(Západozadunajský region)
HU23 Dél-Dunántúl
(Jihozadunajský region)
HU31 Észak-Magyarország
(Severomaďarský region)
HU32 Észak-Alföld
(Severní Velká Planina)
HU33 Dél-Alföld
(Jižní Velká Planina)
HU Hungary
EU27

Hrubé domácí
výdaje na VaV
(% HDP)
GERD,2003

Výdaje na VaV
(% HDP)
Podnikatelský
sektor,2003

Zaměstnanci
ve VaV (v %
z celkové
zaměstnano
sti, 2004)

Dosažené VŠ
vzdělání (%)
(25-64 let,
2005)

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

0,93
1,87

0,34
1,1

1,27
1,49

15,10
22,4

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

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.

4.2.6 Řízení regionální politiky v Maďarsku
Institucionální rámec pro regionální politiku a následnou implementaci strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti byly v Maďarsku přijat v roce 2001. Původně byla
odpovědnost za plánování a programování na Ministerstvu hospodářství. Úřadu
ministra bez portfeje odpovědnému za program Phare byla svěřena zodpovědnost za
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ustanovení řídícího orgánu pro Rámec podpory Společenství. Před vstupem do EU
Maďarsko znovu definovalo sféry odpovědnosti za provádění regionální politiky,
programování a řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a to na několika
úrovních [6]:
Vládní úroveň:

Národní rozvojový úřad (Nemzeti Fejlesztési Hivatal) – tento úřad má hlavní

zodpovědnost za koordinaci regionální politiky, programování a implementaci
strategických programových dokumentů strukturálních fondů EU. Instituce byla
vytvořena v rámci Úřadu předsedy vlády.

Národní regionální rozvojová rada (Nemzeti Fejlesztési Terv) – tato rada byla

vytvořena pro koordinaci regionálních rozvojových úsilí v oblasti regionální politiky a
programování strukturální pomoci EU.
Regionální úroveň:

Regionální rozvojové rady – byly vytvořeny prvotně na úrovni regionů NUTS 3. Tyto

rady poskytly příležitost k vytvoření podobných 7 regionálních rozvojových rad na
úrovni regionů NUTS 2. Hlavním úkolem regionálních rad je zajištění ekonomického a
infrastrukturálního rozvoje v regionech a implementace regionálních rozvojových
programů.
Lokální úroveň:

Okresní rozvojové rady – úlohou těchto okresních rad je prostřednictvím

jejich
diskréční síly efektivně využívat všech centrálních finančních nástrojů, které přímo
podporují územní rozvoj a stanovovat priority zejména v oblasti podpory tvorby
pracovních míst a infrastruktury, jež vedou ke stimulaci ekonomického růstu.

Národní regionální politika Maďarska
Během první poloviny 90. let 20. století neexistoval zřetelně specifikovaný koncept
nebo strategie národní regionální politiky [6]. Zákon o regionálním rozvoji a územním
plánování z roku 1996 definoval několik úrovní územního plánování (celonárodní,
velké regiony (asociace okresů dohlížely regionálními rozvojovými radami), okresy,
malé regiony (dobrovolné sdružení obcí). V rámci národní regionální politiky
Maďarska rozlišujeme tři základní dimenze regionální politiky:
•
•
•

Určení problémových regionů podle operačních principů strukturálních fondů
EU;
Preference pro podrobné zpracování regionálních strategií a programů
na úrovni NUTS II;
Odlišující přístup podle velikosti a funkce osídlení.

Zákon o regionálním rozvoji a územním plánování uvádí, že regionální rozvoj a
plánování by měl být uskutečněn ve spolupráci státu, samosprávy, ekonomických a
dalších zájmových organizací a jednotlivých zainteresovaných osob. Základní
dokumenty na celonárodní úrovni zahrnují:
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•
•
•

národní regionální rozvojovou koncepci, která je vypracována na šest 1et a je
schválena parlamentem,
národní územní plán a plány pro regiony s vysokou prioritou,
principy regionální rozvojové podpory a kritéria po třídění regionů.

Příprava národní regionální rozvojové koncepce začala v roce 1995 a byla založená
na odvětvových koncepcích připravených jednotlivými ministerstvy. Koncept sám o
sobě zahrnuje dlouhodobé cíle, které se týkají hlavně demografických a sídelních
změn a změn v oblasti životního prostředí. Dále se zabývá vývojem hlavních
infrastrukturálních sítí. Uvádí také střednědobé cíle, které specifikují regionální
alokaci rozvojových programů jednotlivých ministerstev. Jsou v něm také
specifikovány principy financování regionálního rozvoje zahrnující decentralizaci
distribuce zdrojů, koncentraci zdrojů na nejdůležitější problémy, mobilizaci vnějších
zdrojů a propagaci komplexního rozvoje ve větších regionech. Mezi základní
dokumenty národní regionální politiky na regionální úrovni patří:
•
•
•

regionální rozvojové koncepce,
regionální rozvojové programy,
územní plány.

Mezi základní nástroje národní regionální politiky patří také tzv. Széchenyi plán
(Sczéchenyi terv), který byl přijat na začátku roku 2001 maďarskou vládou jako
střednědobý program (2001-2006) ekonomického rozvoje s cílem zlepšit mezinárodní
ekonomickou konkurenceschopnost Maďarska, zabezpečit rychlý a dobře vyvážený
ekonomický růst a připravit Maďarsko na vstup do EU. Hlavními oblasti programu
byly rozvoj podnikání, cestovní ruch (turismus), výzkum, bydlení, rozvoj a inovace,
znalostní společnost, úspora energie, dopravní infrastruktura a ekonomický regionální
rozvoj. Na počátku roku 2003 byl vytvořen nový střednědobý program (2003-2006)
tzv. Széchenyi rozvojový program podnikání. Představuje nový typ komplexního
rozvojového programu, zahrnující také otázky daňové politiky, úvěrových schémat
finančních rezerv pro předkládání a publicitu do jednotného programu. Některá
z těchto opatření, zahrnutá v tomto programu, jsou spolufinancována ze
strukturálních fondů EU.

4.2.7 Závěr
Maďarsko je jednou z méně ekonomicky rozvinutých členských zemí Evropské unie.
Devadesátá léta 20. století byla pro Maďarsko charakteristická posilováním
regionálních disparit a to zejména v oblasti sociální. V posledních letech, po vstupu
země do EU, však díky rychlému tempu růstu HDP poměrně úspěšně Maďarsko
odstraňuje odstup k EU jak v ekonomické úrovni, produktivitě práce, tak v oblasti
vzdělanosti. Výrazně k tomu přispívá i skutečnost, že Maďarsko je, stejně jako
Polsko, Slovensko či Česká republika, poměrně zajímavou destinací pro zahraniční
investice, které výrazným způsobem přispívají ke zvýšení úrovně investic v zemi. I
přes rychlá tempa růstu HDP se maďarská ekonomika vyznačuje poměrně špatnou
situací na trhu práce, jež je charakterizována nízkou mírou zaměstnanosti a vysokou
mírou dlouhodobé nezaměstnanosti.
Na území Maďarska nalezneme sedm regionů úrovně NUTS 2, které vykazují
znatelné regionální rozdíly. Z těchto sedmi regionů je možné srovnávat s vyspělými
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regiony EU pouze Středomaďarský region (Budapešť) popřípadě region
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 nadcházející letech věnována především
infrastruktuře a regionální dostupnosti, posilování postavení malého a středního
podnikání, budování znalostní ekonomiky a zvyšování kvalifikace lidských zdrojů.

4.2.8
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4.3 Regionální disparity ve Spolkové republice Německo
4.3.1 Regionální struktura Německa
Německo je federací skládající se z 16 spolkových zemí, které nesou vlastní
rozhodovací pravomoci (mají vlastní zemské sněmy a zemské vlády) a v řadě případů
vycházejí z tradic založených na administrativním i územním principu. Německo bylo
vždy rozděleno na příslušné celky (země), ale z hlediska historického vývoje se jejich
podoba na mapě často měnila. Dnešní spolkové země byly vytvořeny po roce 1945,
ale do jisté míry byly zohledněno tradiční uspořádání a historické hranice. Až do
znovusjednocení Německa v roce 1990 se SRN zpočátku skládala z deseti zemí,
později – po znovupřipojení Sárska (1. 1. 1957) – z 11 zemí, které byly založeny
v rámci okupačních zón západních mocností.
Rovněž v sovětské okupační zóně bylo vytvořeno na území pozdější NDR pět zemí,
které byly v roce 1952 přetransformovány do celkem 14 obvodů. Po prvních
svobodných volbách 18. března 1990 bylo uzákoněno, že na území NDR bude opět
vytvořeno pět nových zemí. Ty měly v podstatě stejnou podobu, jako původní země
z roku 1952. 3. října 1990 bylo dokončeno přistoupení NDR a tím i zemí Braniborsko,
Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko ke Spolkové
republice. Zároveň došlo také ke sjednocení „východního“ a „západního“ Berlína.
Administrativní členění Německa na spolkové země znázorňuje níže uvedený obrázek.
Obrázek 4.3-1: SRN – spolkové země (x – bývalé země NDR)
Spolková země
1. Země Bádensko-Württembersko
2. Svobodný stát Bavorsko
3. Země Berlín
4. Země Braniborsko-X
5. Svobodné hanzovní město Brémy
6. Svobodné a hanzovní město Hamburk
7. Země Hesensko
8. Země Meklenbursko-Přední Pomořansko-X
9. Země Dolní Sasko
10. Země Severní Porýní-Vestfálsko
11. Země Porýní-Falc
12. Země Sársko
13. Svobodný stát Sasko-X
14. Země Sasko-Anhaltsko-X
15. Země Šlesvicko-Holštýnsko
16. Svobodný stát Durynsko-X

Zdroj: Wikipedia, 2008

Regiony NUTS
Z hlediska rozdělení Německa na statistické územní jednotky NUTS tvoří území NUTS
0 celková plocha Spolkové republiky Německo.
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Regiony NUTS 1 tvoří jednotlivé spolkové země (Länder), kterých je 16. Na úrovni
NUTS 2 existovalo do konce roku 2007 41 regionů – vládních obvodů tzv.
Regierungsbezirke. V roce 2006 byla provedena reforma nomenklatury územních
statistických jednotek NUTS, podle které byl v Německu snížen počet regionů na
úrovni NUTS 2 z 41 regionů na 39, s platností od 1. 1. 2008.
Tabulka 4.3-1: Spolkové země Německa – základní charakteristiky
Spolková země

Hlavní
město

1. Země BádenskoWürttembersko (Land Baden2. Svobodný stát Bavorsko

Stuttgart

35.752

10.736.000

300

Mnichov

70.552

12.469.000

177

892

3.395.000

3.806

29.479

2.559.000

87

Brémy

404

663.000

1.641

Hamburk

755

1.744.000

2.309

Wiesbaden

21.115

6.092.000

289

8. Země Meklenbursko-Přední
Pomořansko (Land Mecklenburg-

Schwerin

23.180

1.707.000

74

9. Země Dolní Sasko (Land

Hanover

47.624

7.994.000

168

10. Země Severní PorýníVestfálsko (Land Nordrhein11. Země Porýní-Falc (Land

Düsseldorf

34.085

18.058.000

530

Mohuč

19.853

4.059.000

204

12. Země Sársko (Land Saarland)

Saarbrücken

2.569

1.050.000

409

13. Svobodný stát Sasko (Freistaat

Drážďany

18.416

4.274.000

232

14. Země Sasko-Anhaltsko (Land
Sachsen-Anhalt)

Magdeburk

20.446

2.470.000

121

15. Země Šlesvicko-Holštýnsko

Kiel

15.799

2.833.000

179

Erfurt

16.172

2.335.000

144

357.093 82.438.000

231

(Freistaat Bayern)

3. Země Berlín (Land Berlin)

Berlín

4. Země Braniborsko (Land

Postupim

Brandenburg)

5. Svobodné hanzovní město
Brémy (Freie Hansestadt Bremen)
6. Svobodné a hanzovní město
Hamburk (Freie und Hansestadt
7. Země Hesensko (Land Hessen)

Rozloha
(km²)

Počet
obyvatel1)

Hustota
zalidnění
(ob/km²)

Vorpommern)

Niedersachsen)

Rheinland-Pfalz)

Sachsen)

(Land Schleswig-Holstein)

16. Svobodný stát Durynsko

(Freistaat Thüringen)
Celkem

Poznámka:

1)

v roce 2006

Zdroj: CIA, 2008; Wikipedia, 2008

V zemi Sasko-Anhaltsko došlo ke sloučení stávajících 3 regionů do jednoho nového.
Reforma se dotkla i regionů NUTS 3, jejichž počet byl redukován z 439 okresů
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(Kreise) na 429. V spolkové zemi Sasko-Anhaltsko bylo původních 24 regionů
redukováno na 14 nových regionů (NUTS 3).

Na úrovni místních samosprávních jednotek LAU rozlišujeme úroveň LAU 1, pod které
v SRN spadají sdružení obcí a administrativní spolky (Verwaltungsgemeinschaften)
v celkovém počtu 1457 a úroveň LAU 2, složené z obcí a obecních území
(Gemeinden), kterých je 12 379 (viz tabulka) [6].
Tabulka 4.3-2: NUTS a LAU v Německu v roce 2008
NUTS 1

NUTS 2

Länder – 16

Regierungsbezirke
– 39

NUTS 3

NUTS 4 – LAU 1

NUTS 5 – LAU 2

Kreise – 429

Verwaltungsgemeinschaften –
1 451

Gemeinden – 12
379

Zdroj: Eurostat, 2008

4.3.2 Postavení Německa v rámci EU
Vývoj ekonomiky Německa
Ještě počátkem 90. let patřilo Německo mezi první tři nejbohatší státy tehdejší
patnáctky. Poté se ale jeho relativní postavení neustále zhoršovalo. V polovině 90. let
bylo již na 6. místě (za Lucemburskem, Rakouskem, Dánskem, Belgií a Nizozemím).
Důvodem pro tento propad byly zejména náklady na sjednocení Německa a
vyrovnání hospodářské úrovně nových spolkových zemí. Z federálního
rozpočtu proudilo a stále proudí do východoněmeckých zemí ve formě různých
podpor ročně až 70 mld. EUR.
Situace se výrazněji zlepšila až v roce 2006, kdy ekonomický růst dosáhl 2,9 %. I rok
2007 byl pro německé hospodářství úspěšným. Stejně jako v předešlém roce rostl
HDP poměrně vysokým tempem (2,5 %). V běžných cenách činil 2 423 mld.EUR.
Německá ekonomika je tak největší ekonomikou v Evropě a třetí největší na světě
(po USA a Japonsku). Hospodářský vývoj byl podpořen jak domácí, tak zahraniční
poptávkou. Nejvýrazněji se o pozitivní vývoj postaral německý export. Objemem
vývozu ve výši 885,61 mld. EUR, který činí třetinu hrubého domácího produktu je
Německo největším vývozcem na světě. Motorem zahraničního obchodu je především
průmysl, jehož podíl na celkovém vývozu činí kolem 84 %. Hodnota očištěného
objemu vývozu se v roce 2007 zvýšila o 8,3 %, tj. více než importy, které vzrostly o
5,7 %. Docílený exportní přebytek ve výši 198,8 mld. EUR přispěl k růstu HDP celkem
o 1,4 procentních bodů, domácí „růstový příspěvek“ činil cca 1 %.
Výkon ekonomiky zajišťovalo v roce 2007 celkem 39,7 mil. pracujících, tj. o 649 tis.
lidí více než v roce 2006 (nárůst o 1,7 %). Stav zaměstnanosti byl tak nejvyšší za
celé období po sjednocení země. Počet nezaměstnaných (podle mezinárodní
metodiky) se snížil podle předběžných údajů o 641 000 (pokles o 15,1 %) na 3,6 mil.
osob. Míra nezaměstnanosti klesla z průměrných celoročních 9,8 % roku 2006 na 8,4
%.
Cenový vývoj však byl v roce 2007 méně příznivý. Podle předběžných propočtů
překročila míra inflace poprvé od roku 1994 hranici 2 %. V roce 2006 činila 1,8 %, za
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rok 2007 je odhadována na 2,3 %. Nejvýrazněji se na tom podepsal nadprůměrný
růst cen energií a pohonných hmot, ve druhé polovině roku navíc výrazné nárůsty
cen potravin.
V roce 2006 se Německu podařilo stlačit předchozí vysoké deficity veřejných financí
do požadovaného rámce maastrichtských kritérií, rok 2007 pak zaznamenal další
velký úspěch nastoupeného konsolidačního kurzu. Stát, sestávající ze spolkového
rozpočtu (Spolek), financí zemí, obcí a sociálního pojištění, poprvé docílil po
německém sjednocení určitý finanční přebytek. Výsledkem rozpočtového hospodaření
2007 je tedy maastrichtská procentní kvóta „0“. Celkový finanční přebytek činil podle
posledních aktualizovaných údajů statistického úřadu kolem 0,2 mld. EUR.
Rozpočtové příjmy představovaly 1.064,0 mld. EUR, výdaje 1.063,8 mld. EUR [11].
Tabulka 4.3-3: Vybrané makroekonomické ukazatele SRN
2000

2001

2002

HDP/obyv. v PPS
118,9
(EU27=100)

117,1

115,6

117

3,2

1,2

0

7,5

7,6

1,4

Růst HDP (%)
Míra nezamě
stnanosti (%)
Míra inflace
(%)
Schodek státního
rozpočtu (% HDP)
Veřejný dluh
(% HDP)

2003 2004

2005

2006

2007

116,8

115,3

114,4 114,8*

-0,2

1,1

0,8

2,9

2,5

8,4

9,3

9,7

10,7

9,8

8,4

1,9

1,4

1

1,8

1,9

1,8

2,3

1,3

-2,8

-3,7

-4

-3,8

-3,4

-1,6

0,0

59,7

58,8

60,3

63,8

65,6

67,8

67,5

65,3

Poznámka: * odhad

Zdroj: Eurostat 2008; CIA, 2008

Podle odborníků je současné hospodářství SRN v podstatně lepší kondici než před
třemi až pěti lety. Spolková vláda očekává, že růst ekonomiky bude v roce 2008
pokračovat, i když pomalejším tempem, s mírou růstu HDP kolem 1,6 %. Opatrnější
prognózy souvisí podle ministerstva financí s těžko odhadnutelnými vnějšími vlivy,
danými situací na světových finančních trzích.
Ekonomická pozice Německa z hlediska strukturálních ukazatelů EU
Evropský statistický úřad za účelem vyhodnocování cílů Lisabonské strategie vykazuje
ekonomická a sociální data v podobě tzv. strukturálních ukazatelů, které mají za úkol
popisovat regionální disparity na jednotlivých úrovních jednotek NUTS. Příslušné
ukazatele jsou průřezové a zahrnují oblast ekonomickou, sociální, environmentální a
trhu práce. Zpravidla je sledováno 14 základních ukazatelů (jedná se o zkrácený
seznam), které se ještě ve vymezených oblastech rozdělují např. dle věku a pohlaví.
Základní ukazatele jsou charakterizovány za období 2000 – 2006 (jedná se o minulé
plánovací období EU). Příslušná tabulka porovnává dané hodnoty německé
ekonomiky s referenčními hodnotami členských zemí EU 27.
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Ukazatele HDP/osobu a produktivita práce/pracovníka (v PPP) patří k základním
charakteristikám celkového ekonomického prostředí.
Tabulka 4.3-4: Strukturální ukazatele SRN, srovnání s EU 27 (2000 – 2006)
Ukazatel

EU27/DE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

HDP/osobu

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(PPS)

Německo

118,8

116,9

115,5

116,9

116,6

115,1

114,1

Produktivita
práce/zam. osobu

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Německo

108,1

106,9

106,5

108,8

108,3

107,5

107,1

Míra
zaměstnanosti

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Německo

65,6

65,8

65,4

65,0

65,0

66,0

67,5

Míra
zaměstnanosti
starších prac.

EU27

36,9

37,7

38,5

40,0

40,7

42,4

43,5

37,4

37,7

38,4

39,4

41,1

45,4

48,4

Hrubé domácí
výdaje na výzkum
a vývoj (GERD)

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

2,45

2,46

2,49

2,52

2,49

2,48

2,51

Úroveň
dosaženého
vzdělání mládeže

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

74,7

73,6

73,3

72,5

72,8

71,5

71,6

Srovnání cenové
úrovně spotřeby
domácností

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

106,6

107,0

106,6

106,1

104,7

103,7

103,3

Podnikové
investice

EU27

18,4

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Německo

19,7

18,3

16,7

16,3

16,1

16,0

16,6

Míra rizika
chudoby

EU25

16

16

N/A

15

16

16

16

Německo

10

11

N/A

N/A

N/A

12

13

Rozptýlení
regionální míry
zaměstnanosti*

EU27

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

5,4

5,8

5,7

5,9

6,0

5,6

5,2

Míra dlouhodobé
nezaměstnanosti*

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

Německo

3,8

3,8

4,0

4,6

5,5

5,7

5,5

Emise
skleníkových
plynů

EU27

90,7

91,7

90,9

92,8

92,8

92,1

N/A

82,7

84,1

82,6

83,6

83,2

81,3

79,0

Energetická
náročnost NH

EU27

213,12

214,01

210,89

213,54

211,07

208,05

N/A

Německo

159,65

162,49

158,74

160,95

159,61

157,02

N/A

Objem nákladní
dopravy k HDP

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

103,3

103,3

102,3

103,2

109,4

111,0

115,1

Německo

Německo

Německo

Německo

Německo

Německo

Německo

Poznámka: N/A – data nezjištěna

Zdroj: Eurostat, 2008

Z tabulky můžeme usuzovat, že Německo samozřejmě ve srovnání s EU 27 patří
k nadprůměrným zemím – HDP se pohybuje od cca 118 – 115 vzhledem k průměru,
produktivita práce od cca 108 – 106, ale pokud bychom SRN srovnávali s průměrem
např. EU 15, zjistíme, že je na úrovni průměru (v r. 2006 EU 15 = 112, SRN = 114).
Celkový trend je u obou ukazatelů kolísavý, naznačuje mírný pokles. Druhou
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sledovanou oblastí je situace na trhu práce – především v oblasti zaměstnanosti.
Zaměstnanost je zde sledována i podle pohlaví a věku. Evropská strategie
zaměstnanosti přijatá v roce 1997 a doplněná Lisabonskou strategií o ambiciózní cíl
„plné zaměstnanosti“ kvantifikuje tento ukazatel prostřednictvím míry zaměstnanosti.
Ta by měla za Evropskou unii v roce 2010 dosáhnout hodnoty 70 % (ve věkové
kategorii 15 – 64 let) a u starších pracovníků (55 – 64 let) hodnoty 50 %.
Spolková republika Německo překračuje v kategorii míry zaměstnanosti spolehlivě
hodnotu 65 % (v roce 2006 přesáhla zaměstnanost míru 67 %) a mírně tak
převyšuje průměr EU 27 (cca 63 %), pouze sedm zemí EU dosáhlo vyšší hodnoty. U
míry zaměstnanosti starších pracovníků je patrný rostoucí trend, zatímco od roku
2000 do roku 2004 se Německo pohybovalo o cca 1 – 2 procentní body nad
referenční hodnotou EU 27, v roce 2006 ji převýšilo o 5 procentních bodů (dosáhlo
hodnoty 48,4 %) a ocitlo se tak na 10. místě v EU.

Oblast vědy a výzkumu patří bezesporu k faktorům, které výraznou mírou ovlivňují

růst ekonomiky a její konkurenceschopnost. Cílem Evropské unie je v roce 2010
vydávat na výzkum a vývoj 3 % HDP země. Tuto hodnotu však tradičně překonávají
pouze dvě severské země – Finsko a Švédsko, řada zemí EU má do této hodnoty
velmi daleko. Německo vydává na tuto oblast cca 2,5 % a výrazně tak převyšuje
průměr EU 27 o 0,7 procentního bodu, v této kategorii je na třetím místě za již
zmiňovanými zeměmi.
Potenciál vývoje ekonomiky rovněž závisí na vzdělanosti obyvatelstva (ukazatel
dosaženého vzdělání mládeže ve věku 20 – 24 let). V této kategorii patří ke špičce
země střední Evropy – Slovensko, Polsko a Česko (dosahují hodnoty přes 90 %
v roce 2006), zatímco Německo se svými 71,6 % (2006) patří k silně podprůměrným
zemím.
Z hlediska podnikových investic se Německo pohybovalo mírně nad průměrem EU,
v roce 2006 se však příslušný ukazatel kapitálových investic soukromého sektoru
(16,6 % HDP) dostal pod průměr EU 27 (17,2 %) a má klesající trend. Obdobná
situace panuje i v trendu vývoje relativní cenové úrovně, v roce 2006 dosahovala
cenová hladina v Německu hodnoty 103,3 %.
Rozdíly v úrovni zaměstnanosti mezi regiony NUTS 2 v rámci EU vyjadřuje ukazatel
rozptýlení regionální míry zaměstnanosti (čím blíže je ukazatel k nule, tím se
zaměstnanost v regionech blíží stejné úrovni). V Německu se tento koeficient
pohyboval ve sledovaném období od 5,2 do 6 a tuto zemi tak řadí k těm úspěšnějším
(průměr EU je cca 12).
Avšak v míře dlouhodobé nezaměstnanosti (procento nezaměstnaných déle než 12
měsíců) je v SRN patrný rostoucí trend – zatímco v roce 2000 dosáhla hodnoty 3,8
%, v roce 2006 to bylo 5,5 % (EU 27 = 3,7 %) a Německo tak v tomto ohledu
dosahuje po Slovensku a Polsku nejhorších výsledků.
Na ochranu životního prostředí klade Evropská unie tradičně velký důraz, proto se ve
skupině strukturálních ukazatelů tato oblast samozřejmě vyskytuje – jedná se o
ukazatele celkové emise skleníkových plynů, energetické náročnosti národního

hospodářství a objemu nákladní dopravy k HDP.
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Pro Německé hospodářství je typická nízká energetická náročnost (výrazně pod
průměrem EU), emise skleníkových plynů jsou rovněž dlouhodobě podprůměrné a
mírně klesají, zatímco objem nákladní dopravy mírně roste. Tento trend je patrný po
roce 2004, takže se můžeme oprávněně domnívat, že je zde souvislost se vstupem
zemí střední a východní Evropy do EU.

4.3.3 Pojetí regionální politiky a regionálních disparit v Německu
Regionální hospodářská podpora je podle německé ústavy věcí jednotlivých
spolkových zemí. Spolek má v rámci celospolečenské úlohy „zlepšení regionální
hospodářské infrastruktury“ vliv na rámcové plánování a podílí se na
spolufinancování. Konkrétní provádění regionálních opatření je zcela v rukou
jednotlivých zemí. Samy provádějí výběr podpůrných rozvojových projektů a
provádějí jejich schvalování a přidělování prostředků. Země si samy stanoví své
priority podle povahy a intenzity konkrétních regionálních problémů.
Rámcové plány sestavuje společně spolek s jednotlivými zeměmi. Sestavení plánu je
hlavní úlohou plánovacího výboru pro hospodářskou infrastrukturu, který tvoří ministr
spolkoví ministři hospodářství, práce a financí a ministři hospodářství jednotlivých
zemí. Plány jsou ročně kontrolovány spolkovým ministerstvem hospodářství a
technologie. Podle principu subsidiarity se mají problémy v regionech řešit vlastními
silami tam, kde vznikají. Spolkové země a regiony jsou povinny sestavovat své vlastní
rozvojové plány a navrhovat opatření k jejich řešení. Nesou za to také politickou
odpovědnost. Mohou však využívat podporu různých nástrojů na spolkové nebo
evropské úrovni [2].
Regionální politika Spolkové republiky Německo je součástí hospodářské politiky. Je
orientována na hospodářský růst a mobilizaci růstového potenciálu. Primárním cílem
regionální politiky v rámci celospolečenských úkolů je, aby strukturálně slabé regiony
mohly dosáhnout zapojením do hospodářského rozvoje vyrovnání jejich nevýhodného
postavení, a aby došlo ke snížení regionálních rozdílů v rozvoji. K tomu regionální
politiku doplňuje vyrovnanou růstovou politiku a politiku zaměstnanosti, inovací a
vzdělávání. Má přispívat k celkovému hospodářskému růstu strukturálně slabých
regionů, k vytváření trvalých a konkurenceschopných pracovních míst. Regionální
politika Německa má střednědobý a dlouhodobý charakter. Její opatření jsou
postavena na nabídkové straně ekonomiky. Poskytuje hospodářství regionů širokou
nabídku podpor. Hospodářská struktura a rozvoj strukturálně slabých regionů
zůstávají výsledkem rozhodnutí podniků, které se musí prosadit v konkurenci. Systém
podpor v rámci regionální politiky zahrnuje investiční pobídky (pro pracovní místa a
inovace v regionech, atd.), neinvestiční pobídky (poradenství, vzdělávání, lidský
kapitál, zavádění výrobků na trh apod.), podpora cestovního ruchu, podpora
infrastruktury, integrované regionální rozvojové plány a regionální management,
kooperační sítě a řízení klastrů, investice do neuniverzitního výzkumu.
Regionální rozdíly v Německu existují hlavně mezi jeho východní a západní části a
jsou zapříčiněny zejména rozdělením Německa po druhé světové válce. Provedeme-li
základní srovnání, pak ve východním Německu byl v roce 2005 příjem na obyvatele
(bez Berlína) pouze 66,5% a míra nezaměstnanosti byla dvojnásobná (18,7 %) proti
údajům v západním Německu [7]. Z hlediska strukturálních fondů EU patří proto tzv.
nové země do Cíle Konvergence, země západního Německa včetně Berlína do Cíle
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Konkurenceschopnost a zaměstnanost. Kapitálová vybavenost na zaměstnance
vzrostla ve východním Německu z 42 % v roce 1991 na současných 73%, což
vysvětluje současný rozvoj východoněmeckých regionů.
Zřetelné rozdíly mezi východními a západními spolkovými zeměmi existují také
v oblasti výzkumu a vývoje. Jedná se o ukazatele typu podíl výdajů na výzkum a
vývoj, počty patentů apod.
Pozitivní je vývoj v průmyslu východních zemí. Od sjednocení jsou růstové hodnoty
každoročně vyšší než v západních spolkových zemích. Ovšem podíl na vytvořené
hodnotě je stále menší.
Velkým problémem východních zemí je zaměstnanost a vysoká migrace do západních
zemí, která zvyšuje problém stárnutí východoněmeckého obyvatelstva. Také rozdíly
v nezaměstnanosti mezi oběma částmi země jsou významné.
Od doby německého sjednocení bylo vyvinuto pro překonání deficitů způsobených
dřívějším rozdělením velké národní úsilí s podporou strukturálních fondů EU. Hlavní
rozdíly se týkaly zejména hospodářské infrastruktury, občanské vybavenosti,
dopravní infrastruktury a také moderní informační a telekomunikační infrastruktury.
Pomocí různých podpůrných programů byla podporována účast privátního kapitálu na
zvyšováno výkonnosti výrobní sféry, především v rámci tzv. úkolu „Zlepšování
regionální hospodářské struktury“ [7].

4.3.4 Zdroje dat pro hodnocení regionálních disparit
Zdrojů dat, které obsahují informace o regionech Spolkové republiky Německo je
poměrně značné množství, otázkou však zůstává, do jaké míry je lze použít pro
analýzu a hodnocení regionálních disparit. Musím zdůraznit, že z hlediska
nejsnadnějšího a nejrychlejšího postupu byl pro získání relevantních údajů použit
internet.
Jelikož v Německu neexistuje na úrovni federace (Spolku) specializované
ministerstvo, které má na starosti regionální rozvoj, nabízí se možnost získávání
informací ze spolkových ministerstev, které jsou v různé míře zapojeny do provádění
politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území SRN.
Hlavním koordinátorem je Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (BMWi)
– v tomto případě je k dispozici pouze několik publikací – od Národního strategického
referenčního rámce, jehož je překladatelem, po výroční hospodářské zprávy –
z těchto zdrojů však pro zmíněné účely nelze příliš čerpat, objevují se zde data pouze
na úrovni NUTS 1. U dalších ministerstev, které se na strukturální politice podílejí, je
situace ještě horší.

Spolkový statistický úřad (Statistisches Bundesamt Deutschland – DESTATIS) se
sídlem ve Wiesbadenu vytváří, zpracovává a zpravuje základní sociální a ekonomické
údaje o vývoji Spolkové republiky Německa. Na internetových stránkách úřadu jsou
k dispozici obvyklé údaje (ekonomické indikátory) řazené podle příslušných oblastí –
ceny, národní účty, trh práce atd. V angličtině jsou pouze základní údaje, vše je jinak
v němčině a to maximálně do úrovně spolkových zemí. K dispozici ke stažení zdarma
jsou i týdenní zprávy a rovněž hlavní statistická publikace úřadu – Statistical
Yearbook - zatím i poslední z roku 2007 (údaje jsou do úrovně NUTS 1).
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Regionální data (úroveň NUTS 2 a dále) lze získat z databáze GENESIS-Online
spravované úřadem, její značná část je ovšem placená.

Evropský statistický úřad – Eurostat – disponuje snad nejširší statistickou databází –

sbírá data od národních statistických úřadů a poskytuje tak údaje o Evropské unii
jako celku, jednotlivých členských zemích a jejich regionech. Informace jsou
poskytovány zdarma a k dalším nesporným výhodám patří i skutečnost, že všechny
databáze jsou vytvářeny shodnou metodikou (i ta je publikována) a tudíž je možné
bezproblémové porovnávání uvedených dat a informací. K dispozici jsou samozřejmě
i strukturální ukazatele – ty jsou však přímo uváděny jen na úrovni členských zemí. U
regionálních statistik lze získat řadu údajů na úrovni NUTS 2 a NUTS 3. Paradoxně
tak v případě Německa lze jen omezeně získat přehled o strukturálních ukazatelích na
úrovni NUTS 1.
Můžeme však konstatovat, že v případě Eurostatu se jedná zřejmě o nejlepší a
zároveň nejdostupnější zdroje údajů. Výhodou je již zmiňovaná možnost porovnávání
databází bez nebezpečí nekompatibility, poměrně dlouhé časové řady, rychlost
hledání a samozřejmě dostupnost.

4.3.5 Vývoj hlavních regionálních ukazatelů
V rámci co nejobjektivnější komparace hlavních regionálních ukazatelů by bylo
samozřejmě nejvhodnější užít stejnou databázi jako v případě druhé kapitoly, tzn.
analyzovat definovaný soubor strukturálních ukazatelů vytvořených Eurostatem.
Avšak vzhledem k jejich charakteru nejsou v současnosti všechny tyto ukazatele pro
úroveň německých regionů NUTS 1 dostupné. Pro regiony NUTS 2 je situace
obdobná – i zde řada ukazatelů není k dispozici, navíc počet NUTS 2 v SRN je
poněkud vyšší (41 do r. 2007, od r. 2008 je to 39), takže jejich podrobnější přehled
by překročil možný rozsah této kapitoly. Z výše uvedených důvodů proto budou
charakterizovány pouze některé dostupné ukazatele a jinak bude využito informací ze
Čtvrté zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti [8].
Celkové ekonomické prostředí
Spolková republika Německo je z hlediska charakteristik svých regionů určitým
fenoménem. V roce 1990 bylo při procesu znovusjednocení připojeno ke stávajícím
11 „starým“ spolkovým zemím i 5 (s „východním“ Berlínem 6) regionů (zemí) bývalé
NDR – Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko
a Durynsko. Tyto regiony samozřejmě ani zdaleka nedosahovaly úrovně svých
západních sousedů a tak se staly (až do současnosti a zřejmě i do blízké
budoucnosti) doslova téměř „bezednou jámou“, ve které každoročně „zmizí“ částka
kolem 70 mld. EUR [13].
Při pohledu na základní ekonomické ukazatele tak okamžitě výše zmíněné spolkové
země rozeznáme podle jejich podprůměrných výsledků.
Ukazatel HDP/obyvatele poukazuje na to, že nejméně rozvinutým regionem je
Meklenbursko-Přední Pomořansko, následované Braniborskem a Durynskem
s hodnotou cca 80 % průměru EU. Na druhé straně stojí Hamburk (203 %), Brémy
(158 %) a Hesensko (142 %).
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Ve výdajích na vědu a výzkum situace není tak jednoznačná, protože se mezi NUTS 1
s nejmenším podílem výdajů na v&v dostaly i „západní“ regiony – ŠlesvickoHolštýnsko (1,1 %) a Sársko (1,1 %), spolu s východními zeměmi – SaskemAnhaltskem (1,1 %) a Braniborskem (1,2 %). Na druhé straně spektra stojí
Bádensko-Württembersko (3,9 %), Berlín (3,9 %) a Bavorsko (3 %).
Z hlediska zaměstnanosti a sociální koheze i zde existují určité rozdíly, ale díky
masivním investicím se postupně snižují. Co se týče celkové míry zaměstnanosti osob
od 15 let výše, jsou na tom nejlépe regiony Bavorsko (55,8 %), BádenskoWürttembersko(55,5 %), Hamburk a Hesensko (52,3%). Naopak nejméně lidí je
zaměstnáno v Sasku-Anhaltsku (45,3 %), Brémách (45,5 %) a MeklenburskuPředním Pomořansku (45,7 %).
Tabulka 4.3-5: Německo – vybrané ukazatele na úrovni NUTS 1 v roce 2004
1. HDP/ob. v
PPP

2. GERD

3. Celk.
zaměst.

4. Dlouhod.
nezam.

de Germany
de1 Baden-Württemberg
de2 Bayern
de3 Berlin
de4 Brandenburg
de5 Bremen
de6 Hamburg
de7 Hessen
de8 Mecklenburg-

116.6

2,5

50.8

51.82

129.6

3,9

55.5

46.98

137.8

3,0

55.8

39.38

100.7

3,9

47.5

59.12

81.9

1,2

48.7

61.07

158.4

2,7

45.5

59.45

203.2

1,9

52.3

51.04

141.9

2,6

52.3

45.60

80.4

1,3

45.7

53.82

de9 Niedersachsen
dea Nordrhein-Westfalen
deb Rheinland-Pfalz
dec Saarland
ded Sachsen
dee Sachsen-Anhalt
def Schleswig-Holstein
deg Thüringen

101.7

2,9

49.5

51.14

115.6

1,8

48.4

50.63

103.6

1,8

50.5

37.07

108.6

1,1

46.7

58.31

86.4

2,2

46.4

58.89

82.4

1,1

45.3

62.27

104.6

1,1

51.6

42.77

82.0

1,8

48.8

55.84

NUTS 1

Vorpommern

Vysvětlivky: 1. HDP/obyv. v paritě kupní síly, EU 27 = 100
2. GERD - Hrubé domácí výdaje na V&V jako % HDP
3. Celková míra zaměstnanosti - od 15 let výše
4. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti – jako podíl na celkové nezaměstnanosti

Zdroj: Eurostat, 2008

S předcházejícím indikátorem do určité míry samozřejmě koresponduje i hodnota
dlouhodobé nezaměstnanosti – zde ovšem uváděná jako podíl dlouhodobě
nezaměstnaných na celkové míře nezaměstnanosti. Nejlepších výsledků dosahuje
Porýní-Falc (37,07%), Bavorsko (39,38%), Šlesvicko-Holštýnsko (42,77) a Hesensko
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(45,6%). Nejvyšší dlouhodobá nezaměstnanost je v Sasku-Anhaltsku (62,27%),
Braniborsku (61,07%) a Brémách (59,45%).
Je třeba ještě dodat, že je nutné bedlivě sledovat metodiku počítaných indikátorů,
protože jak jsme se mohli přesvědčit, tak ukazatelé 3 a 4 jsou počítány odlišně od
těch, které jsou popisovány ve druhé kapitole [16, 17].
Regionální ukazatele ve světle Čtvrté zprávy o hospodářské a sociální
soudržnosti.
Zpráva se mimo jiné skládá ze čtyř hlavních částí (kapitol) [8]:
1. Hospodářská, sociální a územní situace a trendy v členských zemích a
regionech EU27;
2. Dopady politiky soudržnosti;
3. Národní politiky a soudržnost;
4. Politiky Společenství a soudržnost.
Pro naše účely jsou tedy vhodné údaje z první kapitoly. V jejím rámci se pozornost
nejprve soustředila na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.
Zpráva konstatuje, že během posledních 10 let došlo ke snížení rozdílů
HDP/obyvatele mezi regiony v důsledku toho, že nejméně prosperující regiony
zaznamenaly nejvyšší růst. To zároveň vyvolalo snížení rozdílů v hospodářském
potenciálu mezi hlavními a okrajovými regiony. Poměr průměrné úrovně horních
regionů vůči dolním se snížil z 4,1 na 3,4. V devíti regionech bývalé EU15 HDP na
obyvatele vzrostl nad úroveň 75%: v Německu to byl region NUTS 2 – Dessau (NUTS
1 Sasko-Anhaltsko), který dlouhodobě získává podporu ze strukturálních fondů
v rámci Cíle 1.
Na druhé straně v tomto období poklesl HDP na obyvatele pod 75% průměru EU
v pěti regionech, jejichž celková populace činila asi 6 milionů obyvatel – v Německu
šlo o Lüneburg (NUTS 1 Dolní Sasko) – Lüneburg má k dispozici pro období 2007 –
2013 speciální operační program financovaný z ERDF i ESF. K dalšímu německému
regionu, kde došlo k poklesu HDP/obyv. patřil i Berlín. V období let 1995–2004 došlo
v EU15 ke snížení rozdílu v HDP na obyvatele mezi regiony. V Německu však v rámci
NUTS 1 a 2 došlo jen k malým změnám.
Vyváženému územnímu rozvoji napomáhají i tzv. sekundární centra růstu.
V Německu regiony čtyř největších měst spolu s Berlínem přispívaly k národnímu HDP
jednotlivě asi 5 %, přičemž tři z těchto čtyř měst (Mnichov, Frankfurt nad Mohanem
a Hamburk, jejichž HDP/obyv. patří v SRN k nejvyšším – viz tabulka 5 v příloze č. 3)
rostly v tomto období rychleji než Berlín. Pouze v Německu a v Itálii existují města,
jejichž HDP/ obyv. je vyšší než v hlavním městě.
Další zkoumanou oblastí byl růst produktivity a zaměstnanosti. HDP na zaměstnance
se v Německu zvýšil pouze o 1 % za rok a tento ukazatel tak patřil k nejnižším v EU.
K poklesu HDP na zaměstnance došlo celkem v 30 regionech EU, v Německu se
k nim zařadil i NUTS 2 region - Kolín.
Průměrný růst zaměstnanosti v EU27 byl v letech 1995 až 2004 o něco nižší než 1 %
za rok. v Německu byl růst zaměstnanosti podprůměrný a zaměstnanost po roce
2001 mírně klesla (růst byl zaznamenán v roce 2007). Ve 13 regionech východního
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Německu došlo v průběhu uvedených devíti let ke snížení zaměstnanosti o více než
0,1 % za rok.
Zvýšení míry nezaměstnanosti bylo patrné i v Německu. Ve skupině regionů
(s HDP/obyv. vyšším než 75 % průměru EU) došlo celkem ve 44 regionech ke
zvýšení nezaměstnanosti o více než 4 procentní body, 33 z nich se přitom nachází
v SRN.
Z hlediska demografických změn dosáhla čistá migrace v letech 2000-2005 do
Německa méně než 2 % populace. V Německu probíhá od počátku 90. let minulého
století ve všech východních spolkových zemích odliv obyvatel do západních
spolkových zemí, a to v důsledku značného rozdílu v úrovni příjmů a zaměstnanosti
mezi oběma oblastmi. Růst populace byl zaznamenán v regionech západního
Německa, především v jižním Německu. Relativní pokles populace v centrech měst
spojený s růstem na předměstích, byl obzvláště patrný v Berlíně a v Mnichově. Růst
populace ve větších městech, v nichž docházelo k úbytku populace v centrálních
částech, je ale ve většině případů zřejmý v městech východní části Německa.
Z faktorů určujících konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost regionů byla ve
zprávě zmiňována doprava – v případě Německa je kladně hodnocen poměrně
vysoký podíl říční dopravy a spojení hlavních městských aglomerací vysokorychlostní
železnicí. Podíl ropy na spotřebě energie v dopravě se v období 1990-2004 v EU snížil
o 3 procentní body na hodnotu těsně překračující 42 %, avšak Německo dosáhlo
výraznějšího snížení tohoto podílu - o 8 %.
V oblasti zlepšení úrovně znalostí a inovací k podpoře růstu zpráva konstatovala, že
regiony s největším podílem zaměstnanosti v zahraničních firmách jsou kromě Velké
Británie a Francie soustředěny právě v Německu. Podle souhrnného ukazatele –
indexu inovační výkonnosti regionů patří Německo spolu se Švédskem, Finskem a
Dánskem ke špičce EU.
Relativní počet osob skutečně zaměstnaných v technicky vysoce vyspělých sektorech,
se mezi regiony také liší. Celkový podíl zaměstnaných v těchto sektorech je nejvyšší v
německých regionech, kde se nachází 11 z 12 regionů, v nichž je tento podíl nejvyšší
(nejvyšší úrovně dosahuje Stuttgart a Karlsruhe a přilehlé regiony v BádenskuWürttembersku), dle údajů pro rok 2005. K výraznému růstu zaměstnanosti ve
zmíněných oborech však došlo i v regionech východního Německa - Lipsko, Saská
Kamenice a Drážďany. Na druhé straně se v mnoha regionech podíl zaměstnanosti
ve vysoce technicky vyspělých sektorech v tomto období snížil, a to dokonce i v
regionech sousedících s těmi, kde došlo k růstu tohoto podílu. Mezi regiony, v nichž
došlo k poklesu, patří Magdeburg a Dessau opět ve východním Německu (v obou
případech velmi výrazný pokles).
V EU neexistuje žádný region, v němž by byla míra zaměstnanosti obyvatel s
vysokoškolským vzděláním nižší než 70 %, a pouze v 6 regionech je nižší než 75 %.
Důvodem je mimo jiné i nízká zaměstnanost žen, ke zmíněným regionům patří i
Meklenbursko-Přední Pomořansko (východoněmecký region).
Podle posledních dostupných údajů se v roce 2003 pohybovaly výdaje na výzkum a
vývoj v průměru kolem 1,9 % HDP EU 27 (Německo stabilně přes 2,5 %). Rozdíly
mezi regiony však jsou poněkud vyšší. Všechny regiony s nejnižšími výdaji se
nacházejí ve východní části Německa. V mnoha regionech s HDP na obyvatele nižším
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než 75 % průměru EU – zvláště ve zmiňovaném východním Německu však v
posledních letech výdaje na výzkum a vývoj přesáhly průměr.
Lisabonská agenda pro regiony: aby bylo možné získat regionální náhled na
lisabonskou agendu, byl vytvořen syntetický index založený na užším výběru šesti
relevantních lisabonských ukazatelů na regionální úrovni. Jedná se o ukazatele: HDP
na zaměstnance; Zaměstnanost, věk 15-64 let; Zaměstnanost, věk 55-64 let; hrubé
domácí výdaje na výzkum a vývoj v % HDP; Dlouhodobá nezaměstnanost v %
celkové pracovní síly; Úroveň vzdělanosti mladých lidí - % populace ve věku 20-24 let
s dokončeným alespoň vyšším středním vzděláním. Zpráva uvádí, že mezi regiony se
zvlášť vysokým hodnocením patří Bavorsko. Velké rozdíly v hodnocení regionů jsou
však i v Německu patrné – nízkého umístění dosáhly všechny regiony ve východním
Německu, což zvýrazňuje jak značné ekonomické rozdíly v těchto oblastech, tak
význam regionálního rozměru lisabonské agendy.

4.3.6 Řízení regionální politiky v Německu
Přestože je Spolková republika Německo ekonomicky nejsilnějším státem Evropy,
klade značný důraz na vyvážený regionální rozvoj (vzhledem k začlenění relativně
zaostalých pěti východoněmeckých zemí je to pochopitelné), a proto národní
regionální politika hraje v Německu významnou roli.
Její počátky již však sahají do 70. 20. století. Od této doby je prováděna cílená
podpora znevýhodněných regionů pro vylepšení nepříznivé situace ve strukturálně
slabých oblastech země. Německo, jako členský stát Evropské unie, samozřejmě
využívá kromě nástrojů národní regionální politiky i možnosti podpory ze SF EU
v rámci politiky HSS EU. Dochází tedy ke kombinování obou politik – národní i unijní,
a proto je při realizaci regionálně-politických opatření v zemi využíváno jak
prostředků z národních programů, tak i programů EU. Obecně můžeme vypozorovat
postupný přesun od nástrojů národní regionální politiky k nástrojům politiky HSS EU,
ale zároveň je patrný i pokles finančních prostředků ze SF EU do SRN z důvodu
rozšiřování EU.
Mezi nástroje národní regionální politiky patří tzv. Finanční vyrovnání zemí
(Länderfinanzausgleich) a Pakt Solidarity (Solidarpakt).

Pakt solidarity I byl ustaven v roce 1993 a platil do konce roku 2004. Východní země
v jeho rámci obdržely celkem 94,5 mld. EUR. Jeho pokračovatelem se stal Pakt
solidarity II, který vstoupil v platnost v lednu 2005 a platí do roku 2019. Jeho

prostřednictvím se Spolek zavázal dát východoněmeckým zemím k dispozici celkem
156,5 mld. EUR. Největší pozornost má být věnována strukturálně slabým regionům.

Finanční vyrovnání zemí je mechanismem sloužícím k horizontálnímu a vertikálnímu

přerozdělování příjmů z daní, jak mezi Spolkem a spolkovými zeměmi, tak mezi
spolkovými zeměmi navzájem. Jeho cílem je vyrovnání rozdílné hospodářské
a finanční síly jednotlivých zemí a posílení konkurenceschopnosti méně výkonných
spolkových zemí. Právně je tento systém zakotven v Základním zákoně SRN.
Horizontální finanční vyrovnání probíhá formou přerozdělení daně z přidané hodnoty
a vyrovnávacích plateb bohatých spolkových zemí méně vyspělým spolkovým zemím.
Jde o poměrně složitý postup, ve kterém jsou jednotlivé stupně přerozdělování
zákonně předepsány a probíhají v pevném pořadí.
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Vertikální finanční vyrovnání tvoří tzv. Spolková doplňková podpora
(Bundesergänzungszuweisungen – BEZ), kterou dostávají finančně slabší spolkové
země ze spolkového rozpočtu. Mimo to je z důvodu zvláštních nákladů spolkových
zemí bývalé NDR poskytována tzv. Spolková doplňková podpora při zvláštní
(mimořádné) potřebě (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen – SoBEZ).
SoBEZ je degresivní, postupně ročně klesá a je důležitou součástí Paktu solidarity II.
Do roku 2001 přijímaly východní spolkové země finanční prostředky také podle
Zákona investiční podpory (Investitionsförderungsgesetz) v rámci tzv. Výstavby
východu (Aufbau Ost). Od roku 2002 byly tyto prostředky integrovány do SoBEZ bylo vyčleněno 105,3 mld. EUR, které jsou opět degresivně vypláceny od roku 2005
na dobu 15 let. V roce 2019 dojde k vyčerpání veškerých prostředků a Výstavba
východu bude ukončena [10].
Při finančním vyrovnání dochází tedy k přesunu finančních prostředků z bohatších
spolkových zemí ve prospěch těch chudších. To samozřejmě občas vede k protestům
vyspělých zemí a kromě toho je tento systém často kritizován ekonomy, kteří
poukazují na škodlivost vyrovnávání z hlediska konkurenceschopnosti a možnosti
demotivace zemí přijímajících podporu ve snaze o zvýšení svých příjmů. Z výsledků
vládní komise, která se zaměřila na posouzení politiky Výstavby východu, složené
z expertů na politiku, praxi a vědu v zemích bývalého východního Německa, rovněž
vyplynulo, že miliardové transfery do nových východních zemí neúměrně zatěžují
staré spolkové země, ve kterých mohou chybět finance na vlastní rozvoj a investiční
politiku.
Stěžejní z hlediska národní regionální politiky Německa jsou tzv. Kolektivní úkoly
(Gemeinschaftsaufgaben – GA). Spolek se tímto způsobem snaží napomáhat
spolkovým zemím při realizaci opatření, která vedou ke zlepšení životních podmínek
v znevýhodněných a strukturálně slabších oblastech. Jedná se o tři kolektivní úkoly:

Zlepšení

regionální

hospodářské

struktury

(Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur – GRW). Tento úkol je z hlediska regionální podpory v Německu
prioritní. Vznikl již v roce 1969 a jeho prostřednictvím se Spolek spolupodílí na
vyváženém regionálním rozvoji Německa. Spolupráce mezi Spolkem a spolkovými
zeměmi v rámci GRW je právně zakotvena v Základním zákoně. Poskytovatelem
financí je z 50 % Spolek a z druhé poloviny příslušná spolková země, ve které se
nachází znevýhodněný region. Spolek ve spolupráci se spolkovými zeměmi uzavírá
ročně rámcový plán, který reguluje oblasti podpory, finanční prostředky a regionální
programy zemí. Na realizaci GRW dodatečně přispívá také EU prostředky z ERDF.
Podporovány jsou regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU-25. Jde
především o území pěti východních spolkových zemí a strukturálně slabé regiony
západního Německa. Pomoc se zaměřuje na investice regionálního charakteru
a politiku trhu práce.

Přestavba a novostavba vysokých škol včetně fakultních nemocnic (Ausbau und
Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken). V lednu 2007 došlo
k ukončení tohoto úkolu, kterým Spolek přispíval k vytvoření vyváženého systému
vysokého školství a rozmanité nabídky vzdělávání. Toto smíšené financování bylo
zastaveno z důvodu převažujících pravomocí a odpovědnosti spolkových zemí za
vysoké školy. Spolek se však od 1. 1. 2007 podle Základního zákona podílí na
meziregionálních opatřeních podporujících oblast vysokého školství. Jedná se
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o podporu investic do výzkumných zařízení s minimální částkou 3 mil. EUR. Zde nese
Spolek nadále polovinu investičních nákladů.

Zlepšení zemědělské struktury a ochrany pobřežních oblastí (Verbesserung der

Agrarstruktur und des Küstenschutzes – GAK) Prostřednictvím tohoto úkolu
podporuje Spolek venkovské oblasti, vyšší konkurenceschopnost zemědělství
a lesnictví a ochranu pobřeží. GAK se realizuje pomocí finančních prostředků
spolkových zemí, přičemž Spolek z této částky zemím vrací 60 % vynaložených
výdajů. Opatření, cíle a výše podpory je stanovena v rámcovém plánu, který je
každoročně kontrolován a přizpůsobován aktuálnímu vývoji. Principy podpory GAK
jsou často spojeny s cíli strukturálních nástrojů EU. Do konce roku 2006 byla v rámci
GAK podpořena řada opatření, která podle příslušného Nařízení Rady o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu mohla
být ze zmíněného fondu částečně financována [7, 11].

4.3.7 Závěr
Spolková republika Německo je vyspělým, demokratickým státem, který svou
polohou významně zasahuje do střední Evropy. Moc zákonodárná je zastoupena
dvoukomorovým německým parlamentem,výkonná moc je představována Spolkovou
vládou (Bundesregierung) v čele se spolkovým kancléřem (v současnosti Angela
Merkel). Součástí politického systému SRN je i Spolkový prezident (Horst Köhler).
Německo je nejlidnatější zemí v EU, počet obyvatel se blíží hranici 83 milionů.
Necelých 20 % žije ve východní části Německa (na území bývalé NDR). Demografický
vývoj SRN je v současnosti ovlivňován třemi významnými faktory – postupně
stárnoucí společností, nízkou porodností a prodlužováním průměrné délky života.
Relativně velmi dobré postavení Německa jako jedné z nejbohatších zemí EU se od
počátku 90. let zhoršuje díky masivním investicím do východoněmeckých regionů a
ve srovnání s bývalou EU 15 je SRN na úrovni průměru. Přesto je současná situace
považována za uspokojivou, ekonomický růst dosahuje hodnoty 2,5 %. Německo je
jejsilnější evropskou ekonomikou, ve světě mu patří třetí příčka. Je světovým
exportérem číslo 1. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 8,5 %, veřejné finance
jsou vyrovnané.
V oblasti strukturálních ukazatelů Německo převyšuje průměr EU 27 v HDP/osobu i
v produktivitě práce (cca 118, respektive 108 %). V celkové míře zaměstnanosti
překročila SRN hodnotu 67 % a zřejmě tak nebude mít problém splnit Lisabonské
závazky.
V oblasti výdajů na vědu a výzkum jako % HDP patří Německo ke špičce EU,
s hodnotou přes 2,5 % je na třetím místě za Švédskem a Finskem, naopak ve
vzdělání mládeže ve věku 20 – 24 let patří k silně podprůměrným zemím. Rovněž
neoslňuje v míře dlouhodobé nezaměstnanosti – s hodnotou 5,5 % drží třetí místo od
konce. Avšak v ochraně životního prostředí je SRN nadprůměrná – vyniká nízkou
energetickou náročností ekonomiky a snižuje emise skleníkových plynů. Od roku
2004 narůstá objem nákladní dopravy, zřejmě i v důsledku rozšíření EU.
Z hlediska regionální struktury je Německo členěno na 16 spolkových zemí – NUTS 1
(Länder), od roku 2008 na 39 vládních obvodů – NUTS 2 (Regierungsbezirke) a 429
okresů – NUTS 3 (Kreise). Jednotek LAU 1 - sdružení obcí a administrativních spolků
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(Verwaltungsgemeinschaften) je 1 451 a LAU 2 - obcí a obecních území (Gemeinden)
celkem 12 379.
V otázce dostupnosti zdrojů dat pro hodnocení regionálních disparit Německa
můžeme konstatovat, že nejhůře využitelnými zdroji jsou publikace spolkových
ministerských úřadů, k dobrým zdrojům lze zařadit databáze Spolkového statistického
úřadu (zde je omezení díky nutnosti placení za regionální data) a k nejlepším a
nejdostupnějším patří údaje a publikace Eurostatu.
Vývoj regionálních ukazatelů Německa koresponduje se současnou hospodářskou
situací, východoněmecké regiony (až na pár výjimek – např. výdaje na v&v,
zaměstnanost) patří k těm méně vyspělým – jejich ekonomická úroveň se pohybuje
kolem 80 % průměru EU 27 (na úrovni NUTS 1).
Spolková republika Německo klade značný důraz na vyvážený regionální rozvoj. Mezi
nástroje národní regionální politiky patří tzv. Finanční vyrovnání zemí
(Länderfinanzausgleich) a Pakt Solidarity (Solidarpakt). V rámci Paktu solidarity II.,
který je určen na období 2005 – 2019 se Spolek zavázal dát východoněmeckým
zemím k dispozici celkem 156,5 mld. EUR. Finanční vyrovnání zemí je mechanismem
sloužícím k horizontálnímu a vertikálnímu přerozdělování příjmů z daní, jak mezi
Spolkem a spolkovými zeměmi, tak mezi spolkovými zeměmi navzájem.
Stěžejní z hlediska národní regionální politiky Německa jsou tzv. Kolektivní úkoly
(Gemeinschaftsaufgaben – GA). Jedná se o: Zlepšení regionální hospodářské
struktury; Přestavby a novostavby vysokých škol včetně fakultních nemocnic a
Zlepšení zemědělské struktury a ochrany pobřežních oblastí.
V programovacím období 2000 – 2006 bylo Německo bylo podporováno v rámci
Cíle 1 jedním nadregionálním programem a šesti regionálními rozvojovými programy.
Nejvyšší podpora ze strukturálních fondů v rámci Cíle 1 v programovacím období
2000 – 2006 směřovala na území všech pěti nových spolkových zemí. Z Cíle 2 byly
podpořeny problémové oblasti západních spolkových zemí. Jednalo se o různě velké
oblasti zbylých 11 spolkových zemí - Jednotný program pro celé území Cíle 2
vytvořen nebyl. Všem německým regionům byly přiděleny finanční prostředky z Cíle
3. Celkem by lo v letech 2000 – 2006 alokováno 34 027,49 mil. EUR.
V programovacím období 2007 – 2013 byl rovněž i v SRN zaveden a schválen
Národní strategický referenční rámec (NSRR).
Německo připravilo na základě priorit NSRR v programovacím období 2007 – 2013
celkem 36 operačních programů, 18 operačních programů je financováno z ERDF,
jediným spolkovým operačním programem je Doprava, dalších 18 operačních
programů je financováno z ESF - 17 operačních programů spolkových zemí a 1
spolkový program Lidské zdroje. Celkem bylo v programovacím období 2007 – 2013
pro Německo určeno 26,3 mld. EUR. Z toho 16,1 mld. EUR v rámci cíle Konvergence,
9,4 mld. EUR v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 0,8
mld. EUR v rámci cíle Evropská teritoriální spolupráce.
Očekává se, že prostředky ze strukturálních fondů přispějí v Německu k realizaci
Lisabonské agendy pro zaměstnanost a růst. Důraz bude kladen na zvýšení výdajů na
výzkum a vývoj na 3,0 % HDP a na zvýšení míry zaměstnanosti na 70 %.
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4.4 Regionální disparity v Polské republice
4.4.1 Regionální struktura Polska
Pro regionální členění území Polské republiky je využita, stejně jako v ostatních
členských zemích EU, metodika Nomenklatury územně statistických jednotek (NUTS).
Konkrétní rozdělení je provedeno následujícím způsobem [3]:
•

•

•

•

•

NUTS 1 – tato úroveň územního členění je označena jako REGION a spojuje
několik vojvodství (województwa). Těchto regionů je v současně době celkem
šest.
NUTS 2 – regiony této úrovně jsou vojvodství (województwa). Vojvodství je
vyšším územně samosprávným celkem a tedy disponuje i samosprávnými
orgány. Na rozdíl od České republiky tak nebyly tyto regiony vytvořeny uměle,
nýbrž jsou nedílnou a důležitou součástí územně správního členění státu. Na
území Polska se jich nachází 16 (viz obrázek 1).
NUTS 3 – jedná se o tzv. PODREGIONY, které jsou uměle vytvořeny spojením
několika okresů (powiatów) pro potřeby členění území na NUTSy. Počet
územně statistických jednotek této úrovně je v Polsku 45.
NUTS 4 – jedná se úroveň, kterou představují okresy (powiaty) a města s
právy okresu, resp.tzv. pověřené obce (miasta na prawach powiatu). Okresy
představují z hlediska územně samosprávného členění Polska část vojvodství,
tzn. několik okresů tvoří vojvodství. V Polsku jich nalezneme 379.
NUTS 5 – základní jednotkou územně samosprávného členění Polska jsou
obce (gminy). Tyto jsou spojovány do okresů a na území Polska se jich v
současně době nachází 2489.

•

Tabulka 4.4-1: Regiony NUTS 2 v Polsku

Zdroj: http://www.mrr.gov.pl
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Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud chceme provádět analýzu a zhodnocení
regionálních disparit v Polsku, musíme tuto vzhledem k dostupnosti relevantních
statistických údajů realizovat za využití úrovně NUTS 2, případně NUTS 3 (kde je,
vzhledem k výše popsanému způsobu vytvoření regionů této úrovně, datová
základna v mnoha směrech výrazně omezena).
Základní charakteristika regionů NUTS 2 v Polsku
Šestnáct polských vojvodství, resp. regionů úrovně NUTS 2, se od sebe liší, jak co do
své rozlohy, tak i počtu obyvatel a hustoty osídlení.
Tabulka 4.4-2: Charakteristika NUTS 2 v Polsku
NUTS 2

Rozloha v tis. km2

Počet obyvatel
(v tis., rok 2004)

Hustota obyvatel/
km2

19,94

2 896

145,2

17,97

2 068

115,1

25,12

2 188

87,1

13,99

1 009

72,1

18,22

2 592

142,3

15,19

3 256

214,4

35,58

5 141

144,5

9,42

1 054

111,9

17,85

2 097

117,5

20,20

1 204

59,6

18,29

2 191

119,8

12,33

4 708

381,8

11,70

1 290

110,3

24,22

1 429

59,0

29,83

3 362

112,7

22,91

1 695

74,0

323,25

38 180

122,1

Dolnoslaskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Lódzkie
Malopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Slaskie
Swietokrzyskie
Warminsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Celkem

Zdroj: http://www.mrr.gov.pl

Vůbec největším tímto regionem je Mazowieckie vojvodství s rozlohou téměř 36 000
kilometrů čtverečních a 5,14 miliónů obyvatel. Z hlediska hustoty obyvatelstva, lze
potom uvedený region umístit v polských poměrech mezi regiony se střední úrovní
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zalidnění (144,5 obyvatel/km2). V pořadí druhé, dle rozlohy území, je vojvodství
Lubelskie (25,12 tis. km2). V tomto regionu však žije pouze cca 2,2 milióny obyvatel,
což ho řadí k řídce osídleným polským NUTS 2 (87,1 obyvatel/km2).
Co se týče počtu obyvatel, je druhým nejlidnatějším regionem v Polsko vojvodství
Slaskie. Na jeho území žije 4,7 miliónů obyvatel a vzhledem k jeho na polské poměry
malé rozloze (12,33 tis. km2), je regionem s nejvyšší hustotou osídlení, když na km2
připadá až 381 obyvatel [7].
Naopak rozlohou nejmenším polským regionem je vojvodství Opolskie, když se
rozprostírá na 9,42 tis. km2. Dané vojvodství je společně s vojvodstvím Lubuskie jsou
dvěma polskými regiony s nejmenším počtem obyvatel, přičemž je mezi nimi rozdíl
v hustotě zalidnění. Zatímco Opolskie patří v polském měřítku k regionům se střední
hustotou zalidnění, Lubuskie je v pořadí třetím regionem s nejnižší hustotou obyvatel
na km2.
Komplexně vzato nachází se na území Polské republiky 5 vojvodství jejichž hustota
zalidnění je nižší než 100 obyvatel na km2, u 9 vojvodství se počet obyvatel
připadajících na km2 pohybuje v intervalu 100-150 obyvatel a u dvou přesahuje
hodnotu 200 obyvatel (Slaskie a Malopolskie). Oba posledně zmiňované regiony se
nacházejí na jihu Polska a hraničí s Českou republikou, resp. Slovenskem. Naopak
vojvodství s nízkou hustotu zalidnění nalezneme především na východních a
západních hranicích této země.

4.4.2 Postavení Polska v rámci EU
Polská ekonomika patří k těm, které v letech 2000-2006 vykazovalo poměrně slušná
tempa růstu reálného hrubého domácího produktu. Až na roky 2001 a 2002 růst
reálného HDP v této zemi nepoklesl pod 3 % a za celé sledované období činil
v průměru 3,8 %. Oživení polské ekonomiky od roku 2004 je všeobecně přičítáno
vstupu Polska do EU a s tím souvisejícímu zvýšení zahraniční poptávky po polském
zboží.
Vývoj ekonomiky
I při poměrně vysokém ekonomickém růstu se polská ekonomiky ve sledovaném
období vyznačuje cenovou stabilitou. Míra inflace nepřesahovalo 4 %, přičemž od
roku 2004 stabilně klesala až k hodnotě 0,9 % v roce 2006.
Největší problém, který se snaží Polsko dlouhodobě řešit je vysoká míra
nezaměstnanosti. Ta se v daném období pohybovala v intervalu 13,8 % - 19,9 %.
Příčinou takto vysoké registrované nezaměstnanosti je především skutečnost, že na
území Polska se nachází velké množství tzv. hospodářsky slabých oblastí. Jedná se o
venkovské zemědělsky orientované regiony a mikroregiony, kde míra
nezaměstnanosti běžně přesahuje hodnotu 50 %. Snaha o zlepšení situace na trhu
práce však nese v posledních letech své ovoce, když nezaměstnanost od roku 2002
permanentně klesá, přičemž nejvýznamnější meziroční pokles Polsko zaznamenalo
mezi roky 2005 a 2006, a to až o 3,9 procentního bodu [5].
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Tabulka 4.4-3 : Vývoj základních makroekonomických ukazatelů Polska
Ukazatel
Tempo růstu
reálného HDP
(v %, meziroční
změna)
Míra inflace
(v %)
Míra
nezaměstnanosti
(v %)i

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4,3

1,2

1,4

3,9

5,3

3,6

6,1

1,0

3,8

3,3

0,4

3,0

2,1

0,9

16,1

18,2

19,9

19,6

19,0

17,7

13,8

Zdroj: Eurostat, 2008

Ekonomická pozice Polské republiky v rámci Evropské unie
Polská republika patří mezi členské státy EU velké velikosti, když svoji rozlohou
323,250 tis. km2 zabírá téměř 7,5 % celkové rozlohy Unie a na jejím území žije více
než 38,5 milióny obyvatel, což představuje 7,73 % unijní populace. Uvedeným
poměrovým ukazatelům však v současnosti neodpovídá hodnota vyrobeného
hrubého domácího produktu, jenž činil v roce 2006 269,7 mld. EUR a to je ve vztahu
k celkové produkci Evropské unie pouze 2,34 %. Jestliže je tedy Polsko, co do počtu
obyvatel šestým největším členským státem Unie, potom z hlediska tvorby HDP se
řadí až na místo deváté. Polsko tak patří v současnosti k nejméně rozvinutým unijním
zemím. Co se týče úrovně daného ukazatele předčí Polsko pouze země, které
vstoupily do EU v roce 2007 – Rumunsko a Bulharsko.
Postavení Polska se přitom mezi roky 2000-2006 zhoršilo, když pomalejší tempa růstu
HDP vedly k tomu, že bylo předstiženo všemi pobaltskými státy. Mezi roky 2000-2006
dochází v relaci k úrovni tohoto ukazatele k EU-27 v případě Polska pouze k
minimálnímu zlepšení, a to 3,8 procentního bodu (z relace 48,4 p.b. na 52,4 p.b.)
Nepříliš dobrý vývoj polské ekonomiky potvrzuje i další ze základních strukturálních
ukazatelů, kterým je produktivita práce. Polsko zde stále ještě se svou relací tohoto
ukazatele k průměru EU-27 66,3 % převyšuje Lotyšsko a Litvu, nicméně náskok,
který měla polská ekonomika v tomto ohledu na počátku tisíciletí se výrazně snížil,
v případě Estonska byl dokonce překonán. Polsko tak začíná postupně v oblasti
makroekonomické produktivity práce, jenž je zároveň důležitým ukazatelem
konkurenceschopnosti země, výrazně zaostávat nejen za ekonomicky vyspělými
původními unijními zeměmi, ale i za ekonomikami zemí střední a východní Evropy.
Druhou oblastí, kterou soustava strukturálních ukazatelů sleduje je oblast
zaměstnanosti a situace na trhu práce. Zaměstnanost je velmi úzce spojená
s celkovou dynamikou, výkonností a konkurenční schopností ekonomiky. Ačkoliv
zaměstnanost bereme jako jeden z ukazatelů sociální úrovně státu, nejedná se o
veličinu, se kterou je možné pracovat jako s veličinou exogenní či autonomní, nýbrž
je ji zapotřebí brát jako jeden z výstupů konkurenční schopnosti, resp. jako jeden
z nejdůležitějších ukazatelů konkurenceschopnosti na národohospodářské úrovni.
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Tabulka 4.4-4: Strukturální ukazatele Polska, srovnání s EU 27 (2000 – 2006)
Ukazatel
HDP/osobu (PPS)
Produktivita práce/zam. osobu
Míra zaměstnanosti
Míra zaměstnanosti starších
prac.
Hrubé domácí výdaje na výzkum
a vývoj (GERD)
Úroveň dosaženého vzdělání
mládeže
Srovnání cenové úrovně
spotřeby domácností
Podnikové investice
Míra rizika chudoby
Rozptýlení regionální míry
zaměstnanosti*
Míra dlouhodobé
nezaměstnanosti*
Emise skleníkových plynů
Energetická náročnost NH
Objem nákladní dopravy k HDP

EU27/PL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Polsko

48,4

47,7

48,4

49,0

50,7

51,2

52,4

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Polsko

50,9

52,5

54,1

62,5

65,0

65,3

66,3

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Polsko

55,0

53,4

51,5

51,2

51,7

52,8

54,5

EU27

36,9

37,7

38,5

40,0

40,7

42,4

43,5

Polsko

28,4

27,4

26,1

26,9

26,2

27,2

28,1

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

Polsko

0,64

0,62

0,56

0,54

0,56

0,57

0,56

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

Polsko

88,8

89,7

89,2

90,3

90,9

91,1

91,7

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Polsko

57,9

64,8

61,2

54,4

53,2

61,3

62,1

EU27

18,4

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Polsko

21,4

17,3

15,3

14,9

14,7

14,8

15,9

Polsko

16

16

15

na

na

21

19

EU27

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

Polsko

6,9

7,2

7,3

7,2

6,4

5,6

5,1

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

Polsko

7,4

9,2

10,9

11,0

10,3

10,2

7,8

EU27

90,7

91,7

90,9

92,8

92,8

92,1

na

Polsko

69,0

68,5

66,0

68,4

67,6

68,0

na

EU27

213,12

214,01

210,89

213,54

211,07

208,05

na

Polsko

680,22

673,52

654,15

623,09

596,35

584,70

na

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

Polsko

81,8

79,8

80,4

81,7

88,4

89,0

94,2

EU27

Zdroj: Eurostat, 2008

Také z těchto důvodů je v rámci Evropské unie zaměstnanosti věnována velká
pozornost. V roce 1997 v Lucembursku byl přijat na Evropském summitu o
zaměstnanosti dokument nazvaný „Evropská strategie zaměstnanosti“ (European
employment strategy, EES), který měl tvořit základ pro boj s narůstající
nezaměstnaností v Evropské unii. V Lisabonu v roce 2000 na svém zasedání Evropská
rada daný dokument novelizovala a doplnila o cíl „plné zaměstnanosti“. Tento cíl
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kvantifikovala prostřednictvím ukazatele míry zaměstnanosti, a to, že by tento
ukazatel měl v průměru za celou Evropskou unii dosahovat v roce 2010 úrovně 70 %
ve věkové kategorii 15-64 let. Na summitu ve Stockholmu, který se konal rok na to,
byl stanoven dokonce cíl zaměstnávat v roce 2005 67 % populace ve věku 15-64 let.
U kategorie tzv starších zaměstnanců, což jsou pracovníci ve věku 55 až 64 let byla
potom pro rok 2010 stanovena cílová hodnota zaměstnanosti 50 %.
V roce 2006 stanovené kritérium míry zaměstnanosti naplňovalo pouze 5 zemí EU,
přičemž další 4 se jí více či méně blížily. Lepší situace byla v případě starších
zaměstnanců. Tam stanovenou hranici plnilo až osm zemí. Ani v jednom případě však
mezi nimi Polsko nebylo. Naopak tato země je z hlediska zaměstnanosti v rámci
Evropské unie bezkonkurenčně nejhorší. Zároveň v Polsku v oblasti zaměstnanosti
dochází mezi roky 2000 a 2006 ke zhoršení situace, i když je třeba v této souvislosti
zmínit, že v roce 2006 oproti roku 2003 dochází k podstatnému zlepšení. V roce 2006
tak míra zaměstnanosti v Polsku dosahuje úrovně 54,5 % za všechny věkové
kategorie a u starších pracovníků pouze 28,1 %.
Ještě výraznější rezervy v naplňování Lisabonské strategie než tomu bylo u
zaměstnanosti mají unijní země v oblasti výdajů na výzkum a vývoj. Zde byl stanoven
cíl pro rok 2010 ve výši 3 % na HDP země. V roce 2006 tuto hranici překročilo pouze
Švédsko a Finsko. Ostatní země se nacházejí hluboko pod tímto stanoveným cílem. I
přes pokles výdajů do této oblasti od roku 2006 se Polsko nijak nevymyká z
průměrných hodnot většiny nových členských zemí EU. Jeho podíl hrubých domácích
výdajů na výzkum a vývoj na HDP činil v roce 2006 celkem 0,56 %, což je na úrovni
např. Malty, ale také Řecka. Nepříznivým se jeví fakt, že mezi léty 2000 a 2006 dané
procento pokleslo.
Potenciál dalšího rozvoje ekonomiky se neodvíjí pouze od úrovně výdajů do vědy a
výzkumu, ale také od kvalifikace a vzdělání obyvatel. Z tohoto titulu je mezi
indikátory charakterizující inovační a vědecký potenciál země zařazen i ukazatel
úrovně dosaženého vzdělání mládeže. Tento ukazatel měří jako procento mladých lidí
ve věku 20 až 24 let v daném roce dosáhlo alespoň středního vzdělání ukončeného
maturitou. V tomto ohledu se řadí Polsko, spolu se Slovenskem a Českou republiku
mezi špičku v Evropské unii. Dosažená úroveň vzdělání se v Polsku v roce 2006 týká
až 91,7 % mladých lidí v daném věkovém intervalu. To je výrazně více, než jaké
hodnoty dosahuje tento ukazatel za EU-27 (77,9 %).
Dalším z důležitých ukazatelů, s jehož pomocí je charakterizován ekonomický vývoj
země je cenová hladina a její relace k průměrné cenové úrovni v Evropské unii.
Polsko spolu s Českem a Estonskem patří k těm zemím střední a východní Evropy,
které vykazují vyšší úroveň agregátní cenové hladiny. Její úroveň dosahuje cca 62 %
průměrné úrovně cenové hladiny v EU-27 a v porovnání se severskými státy či
Velkou Británií je na poloviční úrovni.
Nepříliš dobré výsledky vykazuje Polsko z hlediska podnikových investic. Tvorba
hrubého fixního kapitálu představovalo v roce 2006 v relaci k celkové úrovni HDP
pouze 15,9 %, což je v porovnání s rokem 2000 o téměř 6 procentních bodů méně.
Nižší hodnoty dosahuje již pouze Lucembursko, Švédsko a Malta. Vzhledem k
nutnosti nahrazovat z minulosti zastaralé technické vybavení podniků a nastartování
tolik žádoucího rychlejšího hospodářského růstu, je hodnota daného ukazatele pro
další vývoj polské ekonomiky vcelku varující. V posledních letech rychle rostoucí
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ekonomiky, ať již se jednalo o pobaltské státy, Slovensko či Irsko, vykazovaly
výrazně vyšší podíl tvorby hrubých investic na HDP.
Důležitou oblastí, které Evropská unie i v rámci své regionální politiky věnuje značnou
pozornost je oblast sociální koheze. Z tohoto hlediska je logické, že mezi
strukturálními ukazateli lze nalézt i indikátory, jež charakterizují tuto oblast. Jedná se
o ukazatel míry rizika chudoby, ukazatel charakterizující rozptýlení regionální míry
zaměstnanosti a ukazatel míry dlouhodobé nezaměstnanosti.
Míra rizika chudoby představuje podíl osob s disponibilním příjmem pod hranicí rizika
chudoby před sociálními transfery. Hranice chudoby se přitom stanovuje jako 60 %
národního mediánového disponibilního příjmu (po sociálních transferech). Starobní
důchody a důchody pozůstalých jsou počítány jako příjmy před transfery a ne jako
sociální transfery. Polsko je jednou z členských zemí Evropské unie, kde je vysoká
míra rizika chudoby. Vyšší je pouze v Řecku, Španělsku a dvou pobaltských zemích,
kterými jsou Litva a Lotyšsko. Naopak nejnižší míra rizika je v Nizozemí a Česku. Jako
negativní v případě Polska je možné považovat i skutečnost, že se míra rizika od roku
2000 zvýšila, což je v rozporu s trendy vývoje daného ukazatele ve velké většině
členských zemí Evropské unie.
Ukazatel rozptýlení regionální míry zaměstnanosti vyjadřuje rozdíly v úrovni
zaměstnanosti mezi jednotlivými regiony úrovně NUTS 2 v rámci jednotlivých
členských zemí EU. Hodnota daného ukazatele by tak byla nulová, pokud by byla ve
všech regionech v zemi stejná úroveň zaměstnanosti. Zároveň z vymezení uvedeného
ukazatele vyplývá, že pro státy, jejichž celé území je považováno za region úrovně
NUTS 2, není rozptýlení regionální míry zaměstnanosti vyčísleno. V případě Polska
dochází ve sledovaném období k podstatnému snižování meziregionálních rozdílů v
úrovni zaměstnanosti, a to ruku v ruce se zvyšováním zaměstnanosti v celém Polsku
(viz. výše). V roce 2006 se tak Polsko řadí z hlediska meziregionálních nerovností v
zaměstnanosti k evropskému průměru, přičemž rozdíly v bv této zemi jsou nižší než
jsou vykazovány za EU-27. Nejmenší meziregionální rozdíly v tomto směru
dlouhodobě vykazuje Nizozemí, Rakousko, ale také Portugalsko. Naopak výrazně
největšími disproporcemi se dlouhodobě vyznačuje Itálie.
Posledním ukazatelem z této skupiny indikátoru je míra dlouhodobé nezaměstnanosti
vyjadřující procento nezaměstnaných na pracovní síle v dané zemí, kteří jsou bez
práce déle než 12 měsíců. V tomto směru je situace na polském trhu práce velmi
nepříznivá. Více než polovina nezaměstnaných v této zemi spadá do kategorie
dlouhodobě nezaměstnaných. V roce 2006 byla v Polsku celková míra
nezaměstnanosti ve výši 13,8 %, přičemž až 7,8 % představovali dlouhodobě
nezaměstnaní. To je 2krát větší hodnota než činí průměr v EU-27 (3,7 %). Polsko je
tak po Slovensku z tohoto pohledu nejvíce problémovou členskou zemí Unie. Nástroje
a metody, jak bojovat s touto formou nezaměstnanosti může Polsko hledat v
takových zemích jako je Dánsko, Kypr, Rakousko, Švédsko a Velká Británie, kde mají
nejmenší problémy s dlouhodobou nezaměstnaností.
Stejný důraz jako na hospodářskou a sociální kohezi klade Evropská unie i na
ochranu životního prostředí. Jedním z nejzávažnějších problémů, kterému v této
oblasti čelí nejen EU jsou emise skleníkových plynů. Přestože se EU přihlásila ke
kjótskému protokolu, ne všechny členské státy tuto úmluvu zcela naplňují. Země
střední a východní Evropy mají určitý předstih před původními členskými státy,
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Polsko nevyjímaje. I když v jejich případě je nutné brát do úvahy skutečnost, že
spolu s jejich dalším ekonomickým růstem a rozvojem dopravy bude tvorba plynů
ohrožujících ozón růst rychlejším tempem než ve vyspělých ekonomikách.
Pro země střední a východní Evropy je však také charakteristická vysoká energetická
náročnost jejich národního hospodářství. Na jednotku vyprodukovaného HDP
spotřebují 3 krát až 10 krát více energetických zdrojů než vyspělé ekonomiky EU.
Polsko v tomto směru mezi těmito ekonomikami patří k těm méně energeticky
náročným ekonomikám, a to spolu s Maďarskem a Slovinskem. Příčinu lze hledat
především v rozsáhlém zastoupení zemědělského sektoru ve struktuře ekonomiky,
který nebývá zpravidla spojen s vysokými požadavky na energetické zdroje
Čtrnáctým a zároveň posledním ukazatelem mezi jádrovými strukturálními indikátory
je objem nákladní dopravy k hrubému domácímu produktu. Právě doprava se
výrazným způsobem podílí na tvorbě skleníkových plynů (dle odhadů až 26 % ).
Objem dopravních výkonů se v případě Polska nijak nevymyká, hodnotám ve většině
členských zemích EU a je nepatrně nižší než činí průměr v EU-27. Přepravní výkony
však v průběhu času rostou a tento růst lze očekávat i v příštích letech, což může být
do budoucna z hlediska ekologické politiky a ochrany životního prostředí určitý
problém [5].

4.4.3 Pojetí regionální politiky a regionálních disparit v Polsku
V rámci EU členské státy dávají najevo řadu přístupů k identifikaci území pro
prostorově zaměřené politiky. To odráží různé vnímání toho, co tvoří prostorový
problém; různé přístupy výběru území pro intervenční politiku; různé volby indikátorů
pro
identifikaci
přítomnosti
specifických
charakteristik;
různé
přístupy
k upřednostňování nebo kombinování výsledků kterékoliv takové analýzy; a různé
politické citlivosti.
I přes výše uvedené se pojetí regionálních disparit v Polsku nijakým způsobem
nevymyká zvyklostem, které do této problematiky vnáší Evropská komise a její DG
Regio. To znamená, že ze tří typů disparit, se kterými se v literatuře běžně
setkáváme (fyzické, ekonomické a sociální), jsou v centru pozornosti polských
výzkumných a odborných pracovišť v této oblasti
disparity ekonomického a
sociálního charakteru.
Tento přístup je pochopitelný, jelikož Polsko, jakožto kontinentální evropská země
alokována v centru Evropy, nemá výrazné rozdíly v klimatických či přírodních
podmínkách, zato jakožto jedna z nejméně ekonomicky vyspělých zemí se potýká
s výraznými regionálními nerovnostmi v oblasti ekonomické a s tím i úzce souvisí
disparity sociální povahy.
I přes problémy, které Polsko s meziregionálními rozdíly mělo a má (viz níže)
neexistovalo až do roku 2006 specializované ministerstvo, které by se regionálními
rozdíly intenzivně zabývalo. Teprve 31. ledna 2005 v souvislosti se vstupem Polska
do Evropské unie a nutnosti institucionálně zajistit a koordinovat nakládaní
s finančními prostředky ze strukturálních fondů Unie bylo zřízeno Ministerstvo
regionálního rozvoje (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Toto ministerstvo mimo
správy finančních toků z EU na realizaci regionální a strukturální politiky, zabezpečuje
zpracování základních strategických materiálů v oblasti regionální politiky, včetně
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analýz a hodnocení regionálních disparit v Polské republice. Tyto materiály mají
nesporný přínos jak pro ekonoma-analytika, tak i samotného tvůrce regionální
politiky, nelze je považovat za významné vědecké materiály.
O pozornosti, který je přikládán regionalistice, regionální politice a regionálnímu
rozvoji vypovídá skutečnost, že se na řadě polských univerzitách vyučují obory, které
s touto oblastí souvisejí. Jedná se především o největší polské univerzity typu
Varšavská univerzita, Krakovská univerzita, univerzita v Katowicích či Vratislavská
univerzita.
Zajímavým projektem se v souvislosti se zkoumáním meziregionálních rozdílů
v Polské republice je webový portál nazvaný „Regioportal“ (www.regioportal.pl),
jehož hlavním cílem je propojit vědecké poznatky z oblasti regionalistiky a
regionálního rozvoje s praxí, tj. především zajistit subjektům, jenž se podílejí na
státní správě a samosprávě dostatek informací, jednak o fungování státní správy a
samosprávy na poli řešení problémových regionů a jednak poskytnout základní
analytické materiály pro jejich rozhodování v této oblasti [13].

4.4.4 Zdroje dat pro hodnocení regionálních disparit
V případě Polské republiky existuje velmi omezené množství zdrojů dat pro
hodnocení regionálních disparit. Po důkladné analýze těchto zdrojů, která byla
založena jednak na využití internetu jakožto “nejkomfortnějšího” přístupu k
informacím statistické povahy a jednak na osobních konzultacích s odborníky z
několika polských vysokých škol (GWSH Katowice, AE Katowice, Polytechnika
Kraków, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, apod.), jsme dospěli k závěru, že
využitelná data pro provedení analýzy regionálních disparit lze nalézt pouze v
databázích a publikacích tří institucí, a to:
• Ministerstvo regionálního rozvoje (Ministerstwo rozwoju regionalnego),
• Hlavní statistický úřad (Główny Urzęd Statystyczny),
• Eurostat.
Ministerstvo regionálního rozvoje pro potřeby realizace regionální politiky a využívání
adekvátních nástrojů v této oblasti zpracovává tzv. “Zprávy o rozvoji a regionální
politice” (Raport o rozwoju i polityce regionalnej). Tento dokument však není
materiálem periodickým. Zatím byl publikován pouze třikrát, a to v roce 1995, 2004 a
2007. Zatímco první z těchto zpráv, jenž byla zpracována Centrálním plánovacím
úřadem, byla věnována realizaci regionální politiky na základě národních a
mezinárodních podmínek regionálního rozvoje, ústředním tématem druhé zprávy
zpracované Ministerstvem hospodářství a práce byla analýza meziregionálních rozdílů
v Polsku před jeho vstupem do EU. Třetí zprávu z roku 2007 již zpracovávalo v roce
2005 nově zřízené Ministerstvo regionálního rozvoje. Tato zpráva v sobě obsahuje
mimo vstupní analýzy rozvoje a realizace regionální politiky v Polsku v letech 19992006, také podrobnou analýzu meziregionálních rozdílů, vyhodnocení nákladů a
výsledků realizace regionální politiky Polska, ale také strukturální politiky Unie. Do
konce roku 2009 by měla být tímto ministerstvem zpracována zpráva o výsledcích
realizace kohezní politiky, ve které by měly být analyzovány dopady realizace
projektů spolufinancovaných z fondů EU na cíle regionální politiky.
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Hlavní statistický úřad Polska vytváří a zpravuje, mimo základních sociálně
ekonomických ukazatelů vývoje Polské republiky, i podrobné statistické databáze pro
jednotlivá vojvodství i okresy (powiaty). Narozdíl od Českého statistického úřadu však
tyto nejsou ani v určité omezené podobě volně k dispozici na internetových stránkách
této instituce. Statistické publikace pro jednotlivá vojvodství je tak možné zakoupit
pouze v tištěné podobě či podobě elektronické (CD). Mimo statistické ročenky
vojvodství, publikuje tento úřad publikace týkající se vývoje regionálních trhů práce,
vzdělanosti, cestovního ruchu a migrace, struktury ekonomiky, zemědělství, apod.
Data sesbíraná a zpracovaná Hlavním statistickým úřadem jsou základem pro
zpracování statistických údajů Eurostatem.
Eurostat jakožto nadnárodní evropská instituce, jejímž hlavním posláním sběr a
správa statistických údajů charakterizující vývoj Evropské unie, jednotlivých členských
států a regionů na jejich území, disponuje širokou statistickou základnou, kterou
volně publikuje v celé řadě databází. Výhodou využití statistických dat z těchto
databází je bezesporu shodná metodika pro jejich výpočet, což umožňuje objektivně
porovnávat jednotlivá statistická data mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské
unie, aniž by při interpretaci výsledků komparací došlo k jakémukoliv nežádoucímu
zkreslení.
V porovnání s ostatními výše uvedenými zdroji dat lze na straně Eurostatu shledat,
mimo již výše zmíněné výhody komparovatelnosti, i výhody další, a to v především v
podobě volného přístupu na internetu a tedy i s tímto související rychlosti
využitelnosti a aktuálnosti publikovaných dat pro potřeby řešení tohoto výzkumu a v
neposlední řadě i v porovnání s ostatními zdroji i relativně rozsáhlé délky časových
řad. Určitou nevýhodou běžně dostupných databází Eurostatu např. oproti publikacím
Hlavního statistického úřadu, je omezenost v nabídce množství různých druhů či typů
statistických údajů.
Nejmenší využitelným zdrojem pro provádění analýzy regionálních disparit v Polsku,
případně jejich komparace s jinými zeměmi, je tak v současnosti Ministerstvo
regionálního rozvoje. Zde je však nutné brát do úvahy, že tato instituce existuje
pouze cca 2 roky. Do budoucna lze očekávat, že analýzy a zprávy, které bude
publikovat můžou být cenným zdrojem pro hodnocení regionálních disparit v Polsku a
jejich změn v průběhu času.

4.4.5 Analýza hlavních regionálních ukazatelů
Pro analýzu současných meziregionálních rozdílů v Polsku se logicky nabízí, stejně
jako tomu bylo v případě vymezení pozice polské 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.
Celkové ekonomické prostředí
Polsko patří k těm členským zemím Evropské unie, na jejichž území je celá řada
regionů, jenž se v EU řadí mezi ekonomicky nejméně rozvinuté.
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Tabulka 4.4-5: Produktivita (PPS) v polských NUTS 2 regionech
NUTS 2

HDP/obyv.
(PPS)

Łódzkie

Relace

Relace

EU-27 = 100

HDP/prac.
(PPS)

EU-27 = 100

10 600

47,3

24 400

46,7

Mazowieckie

18 200

81,3

42 800

82,0

Małopolskie

9 800

43,8

25 000

47,9

Śląskie

12 400

55,4

36 800

70,5

Lubelskie

7 900

35,3

19 000

36,4

Podkarpackie

8 000

35,7

22 200

42,5

Świętokrzyskie

8 600

38,4

23 400

44,8

Podlaskie

8 500

37,9

23 800

45,6

Wielkopolskie

12 300

54,9

31 600

60,5

Zachodniopomorskie

10 700

47,8

32 200

61,7

Lubuskie

10 400

46,4

26 600

51,0

Dolnośląskie

11 900

53,1

35 000

67,0

Opolskie

9 500

42,4

31 600

60,5

Kujawsko-Pomorskie

10 100

45,1

26 900

51,5

Warmińsko-Mazurskie

8 800

39,3

26 800

51,3

Pomorskie

11 300

50,4

34 600

66,3

POLSKO

11 500

51,3

31 200

59,8

EU-27

22 400

100,0

52 200

100,0

(údaje 2005)

Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní výpočet

Pomineme-li dva státy s nejnižší ekonomickou úrovní, kterými jsou Bulharsko a
Rumunsko, potom nejméně ekonomický rozvinutý region nalezneme právě v Polsku.
Je jím vojvodství Lubelskie, jehož HDP/obyv. (v PPS) v roce 2005 dosahovalo úrovně
7 900 EUR, což je v relaci k průměrné hodnotě tohoto ukazatele v EU-27 pouze 35,3
%. V porovnání s nejvyspělejším regionem NUTS 2 v rámci EU, kterým je Inner
London, je ekonomická úroveň daného regionu až devětkrát nižší. Srovnáme-li
ekonomickou úroveň regionu Lubelskie s úrovní nejvyspělejšího regionu v nových
členských zemích EU, kterým je Praha (jejíž hodnota HDP/obyv. (PPP) přesahuje o
cca. 55 % průměrnou hodnotu v EU-27), potom je tento rozdíl v ekonomické úrovni
více než čtyřnásobný.
Zhruba na stejné úrovní jako vojvodství Lubelskie je další region, a to Podkarpackie
(8 000 EUR/obyv.). Za ním následují vojvodství jejichž ekonomická úroveň se v roce
2005 nacházela buď pod hodnotou 40 % průměrné ekonomické úrovně EU-27 nebo
těsně nad ní. Jedná se o čtveřici regionů: Podlaskie (37,9 %). Święntokrzyskie (38,4
%), Warmińsko-Mazurskie (39,3 %), Opolskie (42,4 %) a Malopolskie (43,8 %).
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Podívame-li se na mapu Polské republiky, potom zjišťujeme, že s výjimkou
Opolskieho vojvodství, se všechny zmíněné regiony nacházejí na východě Polska a
tvoří jakýsi téměř ucelený pás od severu k jihu, přičemž v regionech směrem na
západ ekonomická úroveň roste.
Ucelenost tohoto pásu tak narušuje pouze již zmiňovaný NUTS 2 Mazowieckie, na
jehož však území nalezneme hlavní město Polska Warszawu. Tento region je
nejrozvinutějším polským regionem a v roce 2005 činila hodnota domácího produktu
připadající na 1 obyvatele přepočtena za pomoci parity kupní síly měny 18 200 EUR,
což k průměru EU-27 81,3 %. V komparaci s regionem Lubelskie je potom
ekonomická úroveň tohoto vojvodství více než dvaapůlkrát vyšší. I přestože region
Mazowieckie výrazně převyšuje průměrnou ekonomickou úroveň Polska jako celku,
v celounijním srovnání se jedná o region průměrně rozvinutý.
V pořadí druhým regionem s nejvyšší ekonomickou úrovní v Polsku je vojvodství
Śląskie, jež vykazovalo v roce 2005 hodnotu HDP/obyv. (PPP) ve výši okolo 12 400
EUR, následují vojvodství Wielkopolskie (12 300 EUR) a Dolnośląskie (11 900 EUR).
Uvedené čtyři regiony (tedy včetně Mazowieckeho) přesahují v roce 2005 svoji
ekonomickou úrovní úroveň Polské republiky (11 500 EUR), zbývajících 12 vojvodství
je pod tímto průměrem. Z hlediska jejich geografické polohy se potom jedná o
regiony, které jsou lokalizovány v jižní či centrální části Polské republiky.
Jak již jsme výši zmiňovali s ekonomickou úrovní země, resp. regionu úzce souvisí i
jejich ekonomická výkonnost, kterou měříme prostřednictvím ukazatele
makroekonomické produktivity práce. Z grafu 2 vyplývá, že pozice polské ekonomiky
ve skupině členských zemí Evropské unie je o něco příznivější než v případě
ekonomické úrovně, měřené za pomocí HDP/obyv. (PPP). Je logické, že situace
v regionálních disproporcích v produktivitě práce kopíruje situaci regionálních rozdílů
v ekonomické úrovni. To znamená, že regiony východního Polska, jež jsou především
zemědělsky orientovány, dosahují podstatně nižší produktivity práce než zmiňované
regiony na jihu či centrálním Polsku.
V roce 2005 až pět vojvodství převyšuje svoji produktivitou práce průměrnou
hodnotu tohoto ukazatele ve 12 nových členských státech Unie (31 700 EUR na
pracovníka). Konkrétně se jedná o vojvodství Mazowieckie (42 800 EUR), Śląskie
(36 800 EUR), Dolnośląskie
(35 000 EUR), Pomorskie (34 600 EUR) a
Zachodniopomorskie (32 200 EUR). Všechny tedy regiony však zároveň převyšují
dosaženou produktivitou práce většinu regionů v ostatních zemích EU-12. Například
v České republice, stejně jako na Slovensku nalezneme pouze po jednom regionů
této úrovně, které v tomto směru předčí uvedené polské regiony (Praha a Bratislava).
Další dva polské regiony (vojvodství Opolskie a Wielkopolskie) se pohybují na úrovni
průměrné úrovně produktivity práce v EU-12. Ve všech případech se jedná o regiony
s rozvinutou průmyslovou výrobou.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že z hlediska dosažené regionální úrovně produktivity
práce, je Polsko v porovnání s novými členskými zeměmi Unie na tom poměrně
dobře. Jednou z příčin tohoto dobrého výsledku je zřejmě i skutečnost, že Polsko
vykazuje oproti většině zemí EU-12 větší počet odpracovaných hodin za týden.
Nicméně i případný přepočet produktivity práce na 1 odpracovanou hodinu nic
nemění na výše učiněných závěrech. Významnou část polských regionů lze tak
považovat z hlediska ekonomické výkonnosti za velmi úspěšné, alespoň ve srovnání
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s regiony z nových členských zemí. Je zřejmé, že jejich pozice je však daleko horší ve
vztahu k regionům z původních 15 členských států.
Produktivita práce je jedním z důležitých ukazatelů konkurenční schopnosti
ekonomiky. V této souvislosti je vhodné dodat, že se nejedná pouze o
konkurenceschopnost na makro či mezo úrovni, ale také na úrovni podnikatelského
sektoru. To, do jaké míry jsou podniky schopny efektivně využívat výrobní faktory,
ovlivňuje jejich postavení na jednotném vnitřním trhu unie a jejich schopnost obstát
se zahraniční konkurenci.
Zaměstnanost a sociální koheze
V oblasti zaměstnanosti, jak už bylo výše zmíněno, existují výrazné rozdíly nejen mezi
členskými státy, ale také mezi regiony.
Tabulka 4.4-6: Základní ukazatele zaměstnanosti v polských NUTS 2 regionech
NUTS 2
(Údaje 2005)

Míra
Míra
zaměstnanosti
zaměstnanosti
starších
(v %)
pracovníků
(v %)

Míra dlouhodobé
Míra rizika
nezaměstnanosti
chudoby*
(v %)

Łódzkie

54,3

23,7

61,9

-

Mazowieckie

58,2

33,6

52

-

Małopolskie

55,5

33,2

59,9

-

Śląskie

50,0

19,1

57,1

-

Lubelskie

56,7

35,3

50,4

-

Podkarpackie

52,4

32,5

50,3

-

Świętokrzyskie

52,1

31,1

64,6

-

Podlaskie

57,8

32,2

53,8

-

Wielkopolskie

54,5

27,2

62,6

-

Zachodniopomorskie

48,0

25,0

55,4

-

Lubuskie

51,0

22,1

36,4

-

Dolnośląskie

49,5

23,0

55,7

-

Opolskie

53,9

26,4

43,6

-

Kujawsko-Pomorskie

51,2

25,9

64,3

-

Warmińsko-Mazurskie

49,3

23,2

65,4

-

Pomorskie

51,6

27,0

49,3

-

POLSKO

52,8

EU-27

63,5

45,8
42,4

4,1

na

Poznámka: *daný ukazatel není dostupný pro regiony úrovně NUTS 2, je publikován pouze za jednotlivé státy

Zdroj: Eurostat, 2008

Ani Polsko není v tomto směru výjimkou. Míra zaměstnanosti se v Polsku u populace
ve věku 15-64 let pohybovala v roce 2005 mezi 48 % (region NUTS 2
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Zachodniopomorskie) až po 58,2 % v regionu Mazowieckie. Pro srovnání míra
zaměstnanosti v populaci ve věkové kategorii 15-64 let v EU-27 je potom v daném
roce 63,7 procentního bodu.
I přesto, jak dokládá další tabulka, že v průběhu posledních několika let dochází k
určitému zlepšování situace na regionálních trzích práce v Polsku, je situace v mnoha
těchto regionech z hlediska vybraných charakteristik trhu práce vcelku alarmující.
Tabulka 4.4-7: Vývoj míry nezaměstnanosti v polských NUTS 2 regionech
NUTS 2

2000

2003

2005

2006

Łódzkie

16,6

19,7

17,4

13,4

Mazowieckie

13,1

16,3

14,8

12,3

Małopolskie

11,7

18,0

15,3

12,6

Śląskie

17,5

20,2

19,0

14,2

Lubelskie

14,1

16,0

14,3

12,8

Podkarpackie

15,8

17,7

16,7

13,7

Świętokrzyskie

15,7

19,1

19,0

15,5

Podlaskie

15,2

17,8

14,4

11,3

Wielkopolskie

13,7

17,1

17,2

12,7

Zachodniopomorskie

19,1

25,5

22,7

17,2

Lubuskie

20,7

24,5

19,1

14,0

Dolnośląskie

21,3

26,0

22,8

17,3

Opolskie

15,5

18,3

16,9

13,5

Kujawsko-Pomorskie

17,8

21,8

19,8

16,2

Warmińsko-Mazurskie

23,6

23,9

20,4

16,0

Pomorskie

16,6

20,5

18,9

13,8

POLSKO

16,1

19,6

17,7

13,9

9,2

9,2

9,0

8,2

EU-27

Zdroj: Eurostat, 2008

Mezi regiony, kde na polské poměry je míra zaměstnanosti relativně vysoká (přesněji
řečeno nadprůměrná) patří, mimo uvedeného Mazowieckého vojvodství, ještě další 6
regionů stejné úrovně. Konkrétně se jedná o regiony Łódzkie, Małopolskie, Lubelskie,
Podlaskie, Wielkopolskie a Opolskie. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že s výjimkou
Mazawieckého regionu, se jedná spíše o regiony, jejichž ekonomika nebyla založena
na průmyslu, spíše se jedná, až na malé výjimky a chudší zemědělsky orientované
regiony.
Naopak nejnižší míra zaměstnanosti je jednak v přímořských regionech orientovaných
na loďařství a lov ryb a jednak v průmyslových příhraničních regionech na jihu a
západě Polska. Ve všech případech se jedná o regiony, které procházely a procházejí
„nejtvrdší“ restrukturalizací své ekonomiky a tato je doprovázená klesajícím počtem
pracovních míst a s tím související I vysokou nezaměstnaností. Uvedené regiony byly
85

v minulosti velmi výrazně monostrukturně vybavené (orientované na těžký průmysl)
a s tím souvisela i struktura vzdělanosti obyvatelstva. Řešení jejich situace rozhodně
není záležitostí několika málo let. Horizont roku 2010 je pro řešení tohoto problému a
splnění dříve uvedených požadavků Lisabonské
Uveďme alespoň dva příklady. Prvním může být vojvodství Śląskie, které sousedí s
Moravskoslezským krajem. Jedná se o region, který se tradičně orientoval na těžbu
uhlí a výrobu železa. I když z hlediska míry nezaměstnanosti nepatří k nejvíce
postiženým regionům, míry nezaměstnanosti se zde v období let 2000-2006
pohybovaly v intervalu 14 – 20 %. Na této nezaměstnanosti se významným
způsobem podílejí lidé vyššího věku, jejichž kvalifikace neodpovídá potřebám nově se
rozvíjejících oborů. Zaměstnanost u pracovníků ve věku 55 až 64 let je pouze 19,1
%. Zároveň je zde vysoká i míra dlouhodobé nezaměstnanosti, jež činí v roce 2005
57,1 procentních bodů. Druhým příkladem může být potom vojvodství WarmińskoMazurskie ležící na pobřeží Baltického moře. Zde přesahuje míra nezaměstnanosti
ještě v roce hranici 20 %, přičemž míra dlouhodobé nezaměstnanosti je na úrovni
65,4 % a zaměstnanost starších pracovníků mírně překračuje 23 %.
Naopak mezi nejméně problémové z hlediska míry nezaměstnanosti, její
dlouhodobosti i uplatnitelnosti lidí vyššího věku na trhu práce lze zařadit dvě
sousedící vojvodství v centrálním a východním Polsku, kterými jsou Mazowiecký a
Lubelský region.
Inovační, výzkumná a investiční aktivita
V předchozích kapitolách jsme se zabývali hlavními regionálními nerovnostmi v Polsku
především z pohledu tvorby hrubého domácího produktu a situace na trhu práce.
Výkonnost ekonomiky a s tím související úroveň zaměstnanosti ovlivňuje cela řada
faktorů, přičemž mezi ty významné, patří, jak již bylo uvedeno výše i podpora
výzkumu a vývoje a samozřejmě hrubá tvorba fixního kapitálu domácími subjekty.
Co se týče podnikových investic, lze vysledovat velmi úzký vztah mezi úrovní HDP na
obyvatele, produktivitou práce v daném regionu a právě úrovní investic. Vysoký podíl
investic na HDP tak vykazují vojvodství Mazowieckie, Dolnośląskie či Małopolskie
Podlaskie (přes 19 % vytvořeného HDP). Naopak nejnižší úrovně investic bylo
dosaženo v ryze zemědělském regionu Podlaskie (2,9 % vytvořeného HDP).
Výrazné meziregionální rozdíly nezaznamenáváme pouze u úrovně podnikových
investic, ale také v případě hrubých domácích výdajů na výzkum a vývoj. Polsko jako
země výrazně zaostává v tomto směru za Evropskou unií i za cílem stanoveným v
Lisabonské strategii. Nad průměrnou hodnotou v Polsku se v roce 2003 však
nacházely pouze 2 regiony, a to Łódzkie vojvodství a Warmińsko-Mazurskie
vojvodství. U obou činil procento hrubých domácích výdajů na výzkum a vývoj na
HDP 0,85 %, což je necelých 50 % průměrné hodnoty v EU.
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Tabulka 4.4-8: Vybrané ukazatele v polských NUTS 2 regionech
Hrubé domácí
výdaje na výzkum a
vývoj (% HDP)*

Úroveň dosaženého
vzdělání mládeže**

Łódzkie

0,85

-

16,9

Mazowieckie

0,33

-

19,8

Małopolskie

0,4

-

19,4

Śląskie

0,35

-

15,3

Lubelskie

0,06

-

15,9

Podkarpackie

0,19

-

19,1

Świętokrzyskie

0,46

-

18,7

Podlaskie

0,16

-

2,9

Wielkopolskie

0,17

-

19,4

Zachodniopomorskie

0,39

-

18,6

Lubuskie

0,15

-

18,1

Dolnośląskie

0,25

-

19,5

Opolskie

0,21

-

15,5

Kujawsko-Pomorskie

0,42

-

14,6

Warmińsko-Mazurskie

0,85

-

17,3

Pomorskie

0,33

-

18,0

POLSKO

0,54

90,3

15,9

1,8

76,9

17,8

NUTS 2
(údaje 2005)

EU-27

Podnikové investice
(% HDP)

Poznámka: *rok 2003
**daný ukazatel není dostupný pro regiony úrovně NUTS 2, je publikován pouze za
jednotlivé státy

Zdroj: Eurostat, 2008

Na druhé straně až v pěti regionech nedosahuje úroveň daných výdajů na výzkum k
vytvořenému produktu ani 0,2 %. Přitom se zpravidla jedná o regiony s nízkou
ekonomickou úrovní a produktivitou práce.

4.4.6 Řízení regionální politiky v Polsku
Současná regionální politika v Polsku je založena na modelu inter a intra regionální
politiky. Elementární principy, cíle a směry regionálního rozvoje země (interregionální
politika) pro nejméně příštích 7 let jsou obsaženy v zákoně o zásadách realizace
rozvojové politiky z 6. ledna 2006. Detailně jsou jednotlivé oblasti této politiky potom
rozpracovány
Ministerstvem
regionálního
rozvoje
(Ministerstwo
rozwoju
regionalnego) v dokumentu nazvaném Strategie rozvoje země 2007-2015 (Strategia
Rozwoju Kraju 2007-2015), kterou přijala polská vláda 29. listopadu 2006 a která je
základním nástrojem regionální politiky v Polsku [8].
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Strategie rozvoje země 2007-2015 je základním strategickým dokumentem, jenž
definuje cíle a priority společensko-ekonomického rozvoje Polské republiky, včetně
podmínek, které jsou žádoucí rozvoj zabezpečit. Strategie stanoví cíle a identifikuje
oblasti, které byly z hlediska naplnění těchto cílů shledány za nejdůležitější a kterým
bude ze strany vlády věnována významná pozornost.
Hlavním cílem strategie je zvýšení úrovně a kvality života obyvatel Polska, především
rodin. Uvedený hlavní cíl by měl být naplněn prostřednictvím splnění několika priorit
[8]:
•
•
•
•
•
•

růst konkurenceschopnosti ekonomiky a její modernizace,
zlepšení úrovně (stavu) technické a sociální infrastruktury,
zvýšení zaměstnanosti a spokojenosti zaměstnanců,
budování integrální společnosti a zajištění její bezpečnosti,
rozvoj venkovských oblastí,
regionální rozvoj a růst meziregionální soudržnosti.

Uvedený dokument vychází z klíčové evropských strategických dokumentů, jako jsou
Strategické obecné zásady Společenství či Lisabonská strategie. Při jeho zpracování
bylo důsledně sledováno, zda cíle a zvolené metody a nástroje jejich naplnění jsou v
souladu s cílem trvale udržitelného rozvoje. Z hlediska časového horizontu Strategie
pokrývá nejen celé programovací období unijní strukturální politiky, tj. léta 20072013, jak je tomu například v případě České republiky, ale zahrnuje v sobě i další dva
roky, po které může v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU ještě daná země užívat vyhrazené finanční prostředky pro
dané programovací období.
Strategie rozvoje země 2007-2015 tak zabezpečuje provázanost národní regionální
politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami
ovlivňujícími rozvoj území. Na jejím základě byl ve vzájemné součinnosti Ministerstva
regionálního rozvoje a Evropské komise (DG for Regional Policy) zpracován Národní
strategický referenční rámec na léta 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013), v níž jsou obsaženy jednotlivé národní či regionální
operační programy [6].
Na úrovní regionů je realizována regionální politika (intraregionální politika),
v souladu se zákonem ze dne 5. června 1998 o samosprávě vojvodství, nejvyššími
samosprávnými orgány vojvodství. Strategii rozvoje vojvodství schvaluje příslušné
volené zastupitelstvo tohoto samosprávného celku, přičemž její realizace je
zabezpečována prostřednictvím vojvodských programů (programy wojewódzkie).
Mimo těchto ryze regionálních programů financovaných z rozpočtů jednotlivých
vojvodství, hraji v regionální politice těchto samosprávných územních celků na úrovni
NUTS 2 důležitou roli i finanční zdroje z Evropské unie. Základním instrumentem
realizace regionálních operačních programů jsou tzv. vojevodské kontrakty. To je
dohoda (smlouva) uzavřena mezi vedením (úřadem) vojvodství a příslušným program
garantujícím ministrem polské vlády, která stanoví zásady a podmínky
spolufinancování daného operačního programu.
Obdobně jako je tomu v České republice, mohou i v Polsku vstupovat do regionální
politiky svými aktivitami i města a obce. Jejich působení je však vzhledem
k disponibilním nástrojům a finančním prostředkům pouze okrajovou záležitostí.
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4.4.7 Závěr
Polsko patří v současnosti spolu s Rumunskem a Bulharskem k nejméně rozvinutým
členským zemím Evropské unie. Jeho pozice se přitom od počátku tohoto tisíciletí
vcelku výrazně zhoršila, a to díky menším tempům hospodářského růstu než tomu
bylo v ostatních zemích střední a východní Evropy.
Uvedená pozice Polské republiky v rámci EU mnohé vypovídá i o postavení jejich 16
regionů úrovně NUTS 2 mezi ostatními regiony Evropské unie. Relativně dobrou
pozici má v tomto směru pouze region Mazowieckie s hlavním městem Warszawou.
Ostatní regiony se řadí z hlediska dosažené ekonomické úrovně měřené ukazatelem
HDP/obyv. mezi zaostalejší regiony EU.
Výrazné rozdíly v dosažené ekonomické úrovni jsou i mezi jednotlivými regiony. Velmi
nízké ekonomické úrovně dosahují především ty ve východním Polsku, v jejichž
struktuře i nadále hraje významnou roli zemědělství. Jen o málo lépe jsou na tom
přímořské regiony, jejichž rozvoj byl v minulosti postaven především těžkém
průmyslu, loďařství a rybolovu.
Z tohoto hlediska se jeví důležitou uplatňování kvalitní regionální politiky ze strany
nositelů hospodářské politiky. V případě Polska však této oblasti nebyla po dlouhou
dobu věnovaná patřičná pozornost, což koneckonců potvrzuje i až do roku 2005
neexistující ministerstvo, jenž by mělo tuto oblast na starosti. Teprve se vstupem
Polska do EU začíná být této problematice věnována adekvátní pozornost, což
koneckonců souvisí i s možností čerpat finanční prostředky na řešení regionálních
disparit ze strukturálních fondů.
Od tohoto se odvíjí i chápání a pojímání disparit v Polsku. Toto je postaveno
především na vyhodnocování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými
regiony. Za tímto účelem jsou vytvářeny odpovědnými institucemi i databáze
základních ukazatelů charakterizujících tyto disparity. Je však zapotřebí konstatovat,
že v případě Polské republiky existuje velmi omezené množství zdrojů dat pro
hodnocení regionálních disparit. Pro běžné analýzy v této oblasti je tak mnohem
vhodnější využívat data, jenž nabízí Eurostat a jenž jsou porovnatelná i s ukazateli za
regiony jiných členských zemí.
Současná regionální politika v Polsku je založena na modelu inter a intra regionální
politiky. Elementární principy, cíle a směry regionálního rozvoje země (interregionální
politika) pro nejméně příštích 7 let jsou obsaženy v zákoně o zásadách realizace
rozvojové politiky z 6. ledna 2006. Detailně jsou jednotlivé oblasti této politiky potom
rozpracovány
Ministerstvem
regionálního
rozvoje
(Ministerstwo
rozwoju
regionalnego) v dokumentu nazvaném Strategie rozvoje země 2007-2015.
Pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU byl na základě těchto materiálů
zpracován ve spolupráci s Evropskou unií tzv. Národní strategický referenční rámec
na léta 2007-2013, který definuje hlavní cíle, kterých má být v oblasti regionální
politiky v příštích letech v Polsku dosaženo. Tento dokument obsahuje 22 operačních
problémů, které stanoví priority Polska v oblasti regionálního rozvoje v příštích letech.
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4.5 Regionální disparity v republice Rakousko
4.5.1 Regionální struktura Rakouska
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).
Tabulka 4.5-1: Základní charakteristika spolkových zemí v Rakousku
Spolková země

Hlavní
město

Burgenland
(Burgenlandsko)

Eisenstadt

Kärnten
(Korutany)

Klagenfurt

Niederösterreich
(Dolní Rakousy)

Sankt
Pölten

Oberösterreich
(Horní Rakousy)

Linz (Linec)

Salzburg
(Solnohradsko)

Salzburg

Steiermark
(Štýrsko)

Graz

Tirol (Tyrolsko)

Innsbruck

Voralberg
(Vorarlbersko)

Bregenz

Wien (Vídeň)

Wien

Rakousko

Wien

Počet
okresů a
obcí

Plocha
v km2

Počet
obyvatel
(1.1.2008)

Hustota
obyvatelst
va

9/171

3.965,46

281.327

70,9

10/132

9.535,83

561.154

58,8

25/573

19.177,68

1,597.606

167,5

18/444

11.982,30

1,408.670

117,6

6/119

7.154,23

530.731

74,2

17/542

16.392,41

1,206.303

73,6

9/279

12.647,71

703.585

55,6

4/96

2.601,48

366.514

140,9

23

414,87

1,678.435

4044,4

83.871,97

8,334.325

99,4

Zdroj: Statistik Austria, 2008
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Obrázek 4.5-1: Geografické uspořádání spolkových zemí Rakouska

Zdroj: http://Europa.eu/abc/maps/members/austria_en.htm

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 ponechaná pro území členského státu.
Tabulka 4.5-2: 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.
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Obrázek 4.5-2: Struktura územních jednotek NUTS v Rakousku

Zdroj: Statistik Austria, 2008

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) [7].
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 % 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 z hlediska podpory EU do cíle Konvergence s HDP na
obyvatele pod 75 %. Je převážně zemědělským regionem s nejvyšším podílem
primárního sektoru mna 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.
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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 venkovský charakter.
Sousedí s Českou a Slovanskou republikou a má dosud i dopravní problémy z důvodu
nevybudování dopravní infrastruktury k těmto státům.
Horní Rakousy (Oberösterreich) jsou průmyslovou zemí číslo 1 (města Linz, Steyer).
Mají průměrnou ekonomickou výkonnost, ale z hlediska objemu HDP následují Vídeň,
vysokou přítomnost zpracovatelského průmyslu a průmyslových center,
v sekundárním sektoru je vykázány přidaná hodnota 41 % (ve službách 57 %). Jsou
dobře dostupné z hlavní rakouské dálnice A1. Jsou aktivní v podpoře inovací a
klastrů.
Salzbursko nebo Solnohradsko (Salzburg) patří k menším spolkovým zemím jak
rozlohou, tak počtem obyvatel (531 tis.). Po Vídni je specifickým případem Rakouska,
region s nadprůměrnou ekonomickou výkonností (podle HDP na obyvatele 111 %
průměru) a s nízkou nezaměstnaností a nejvyšší zaměstnaností (72 %). Má na to
vliv 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 slabé.
Štýrsko (Steiermark) je ve statistikách klasifikováno částečně jako venkovský region
(na jihu), částečně jak transformující se technologický region se silnou inovační
orientaci. Patří k větším regionům jak z hlediska ploch, tak i počtu obyvatel (1,2 mil.).
Mají hustou a vysoce rozvinutou infrastrukturu vývoje a výzkumu a nejvyšší výdaje
v této oblasti. 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 plochy 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 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 Vídní 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 přineslo potenciál pro
další rozvoj i s nim spojené nové problémy.
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4.5.2 Postavení Rakouska v rámci EU
Vývoj ekonomiky Rakouska
Posledním rokem vysoké konjunktury v rámci předchozího hospodářského cyklu byl
v tabulce uvedený rok 2000, kdy růst HDP dosáhl 3,4%. K výraznějšímu oživení došlo
až v roce 2006.
Tabulka 4.5-3: 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.)

8011,6

8043,1

8083,8

8117,8

8147,7

8233,3

8282,4

464765,2

HDP/obyv.

26300

26800

27300

27900

28900

29800

31100

23400

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

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 pokračuje i v roce
2007.
Růst rakouského HDP na úrovni do 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
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překročil 3 %, vytvořil podstatně vyšší počet nových pracovních míst a přináší tak po
dlouhé době obrat v trendu - nezaměstnanost se snižuje [3].
Míra inflace, která se v letech 2001–2003 postupně snižovala (což bylo především
dáno nízkou dynamikou hospodářství, nevytvářející větší poptávkové inflační tlaky, a
rostoucím kurzem EURa vůči dolaru), v důsledku prudkého růstu cen ropy opětovně
dočasně vzrostla v letech 2004 a 2005. Nejvyšší úrovně dosáhla na přelomu let
2004/5, od té doby byl patrný klesající trend. Od počátku roku 2007 dochází
opětovně k jejímu pozvolnému růstu - kromě růstu cen energií se tentokrát výrazně
projevuje i růst cen potravin. K razantnímu zvýšení inflace došlo počínaje podzimem
2007.
Největší zásluhu na dobrém výsledku hospodářství má zpracovatelský průmysl a na
něj navázané tržní služby. Finanční sektor opětovně těžil především z velmi dobrých
výsledků zahraniční expanze na trhy střední a jihovýchodní Evropy v uplynulých
letech. Slabý výsledek energetiky představoval jistou korekci mimořádného výsledku
roku 2006, který byl dán tehdejším cenovým nárůstem. Výrazné oživení přetrvávalo
díky zvýšeným investicím firem ve stavebnictví. Ve slabých výsledcích pokračoval
obchod, což bylo způsobeno jen slabým oživením soukromé spotřeby. Patrná byla
pokračující snaha vlády o omezování rozpočtového deficitu, jak ukazuje skupina
veřejná správa, obrana a sociální pojištění.
Postavení Rakouska v EU
Rakousko se řadí svým počtem obyvatel těsně nad 8 miliony a rozlohou 83.800 km2
mezi malé členské země EU, do které vstoupilo v roce 1995. Zatímco v té době 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 země v rámci plnění cílů tzv. Lisabonské strategie.
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 se sledují ukazatelé komparativní cenové úrovně finální
spotřeby domácnosti, se kterým se Rakousko s hodnotou 101,2 % blíží průměru
EU27, a dále kapitálové investice soukromých firem jako % HDP, kde hodnota 19,5%
je mírně nad průměrem EU27.
V oblasti zaměstnanosti působí příznivě nárůst obyvatel a 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[19] počet obyvatel bude pokračovat, bude
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docházet postupně ke zrychlenému stárnutí: zatímco v roce 2001 byl podíl obyvatel
nad 65 let 16%, v roce 2031 to bude už 24-28 %.
Tabulka 4.5-4: Strukturální ukazatele Rakouska, srovnání s EU 27 (2000 – 2006)
Ukazatel

EU27/AT

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

HDP/osobu

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(PPS)

Rakousko

133,5

127,4

127,7

128,8

128,8

128,7

127,5

Produktivita
práce/zam. osobu

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Rakousko

123,1

118,1

119,1

120,3

120,7

120,4

120,2

Míra
zaměstnanosti

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Rakousko

68,5

68,5

68,7

68,9

67,8

68,6

70,2

Míra
zaměstnanosti
starších prac.

EU27

36,9

37,7

38,5

40,0

40,7

42,4

43,5

Rakousko

28,8

28,9

29,1

30,3

28,8

31,8

35,5

Hrubé domácí
výdaje na výzkum
a vývoj (GERD)

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

Rakousko

1,91

2,04

2,12

2,23

2,22

2,41

2,45

Úroveň
dosaženého
vzdělání mládeže

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

Rakousko

85,1

85,1

85,3

84,2

85,8

85,9

85,8

Srovnání cenové
úrovně spotřeby
domácností

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Rakousko

101,9

104,8

103,4

103,3

103,3

101,9

101,2

Podnikové
investice

EU27

18,4

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Rakousko

21,3

20,9

19,2

20,1

19,6

19,2

19,5

Míra rizika
chudoby

EU27

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12

12

N/A

13

13

12

13

Rozptýlení
regionální míry
zaměstnanosti*

EU27

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

Rakousko

2,5

2,6

2,5

3,0

3,5

4,1

3,4

Míra dlouhodobé
nezaměstnanosti*

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

Rakousko

1,0

0,9

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

Emise
skleníkových
plynů

EU27

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

Energetická
náročnost NH

EU27

213,12

214,01

210,89

213,54

211,07

208,05

N/A

Rakousko

134,35

142,84

139,87

149,02

147,09

149,32

N/A

Objem nákladní
dopravy k HDP

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

Rakousko

112,3

117,1

119,2

118,2

117,5

112,2

115,8

Rakousko

Rakousko

Poznámka: N/A – data nezjištěna

Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní zpracování

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.
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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 %), ale 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 tlaku na regiony a jejich představitele,
což se projevuje ve speciálních přístupech k řešení regionálního rozvoje v Rakousku.

4.5.3 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 [4]. Tato oblast politiky byla 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 a zatímco aktivity na
této úrovni často nemůžeme zařadit jen do „regionální politiky“, jsou významné pro
přístup k regionálnímu ekonomickému rozvoji v Rakousku, který se orientuje na
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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 více endogennímu
rozvojovému přístupu povzbuzovaly faktory jako přiznání neefektivnosti tradičního
přístupu, změna sociálně ekonomických podmínek, pomalejší makroekonomický růst,
který omezoval efekty přelévání růstu z centra do periférie a snížení významu
externích a mobilních faktorů. Už v roce 1989 se v jedné z publikací ÖROK (1989)
konstatovalo, že „se slabými regiony nemůžeme pořád zacházet (shora dolů) jako
s objekty národní regionální politiky, ale musíme se na ně dívat jako na samo se řídící
subjekty (zdola nahoru).“ Tento přístup zahrnoval systematičtější pohled na rozvoj –
ekonomické otázky byly pokládány pouze za část problému, u kterého mají význam i
další dimenze, jako jsou kulturní, sociální, politické a ekologické [4].
Koncem 80. let dochází k explicitnější orientaci na regionální politiku spojenou
s podporou inovací. Je to spojeno s řadou otázek je globální konkurenceschopnost a
internacionalizace, význam externích regionálních vazeb na národní a mezinárodní
trhy, technologickou náročnost a nové pojetí inovací. Pozornost de zaměřila zejména
na dvě oblasti:
•

Vytvoření správných institucionálních podmínek na národní, ale zejména na
regionální a lokální úrovni;
• zájem na podpoře průmyslových klastrů, které propojují komerční a výzkumné
aktivity a zvyšují celkovou konkurenceschopnost regionu, ve kterém jsou
umístěny. Dochází přitom 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 [11,12]:
•

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.
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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 i“novační a technologická orientace“ nejen na
růstová odvětví, ale na všechny sektory a aspekty ekonomických aktivit. Rakouská
regionální politika podporuje široké pochopení inovací pro decentralizované struktury,
podporuje přenos znalostí a informací na základě výměny zkušeností a organizačního
učení [7].
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 různých úrovních.
Úřad spolkového kancléře (Bundeskanzleramt)
Úřad se zaměřuje na rozvoj jednotlivých regionů a na otázky základních principů a
metodiky řízení regionálního rozvoje [2]. 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.
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,
ÖROK Österreichische Raumordnungskonferenz – Rakouská konference o
prostorovém plánování (http://www.oerok.gv.at/)
Jednou z hlavních úloh je zpracování a zveřejňování konceptů územního a
prostorového rozvoje v Rakousku zpravidla v desetiletých periodách. První koncepce
byla zpracovaná v roce 1981, následovala koncepce v toce 1991 a poslední koncepce
Österreichische Raumentwicklungskonzept 2001 byla uveřejněna v roce 2002 [16].
V současné době (2008) se připravuje prostorový scénář Rakouska 2030 [15].
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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 (Raumordnungsbericht), poslední
byla 11. Zpráva o prostorovém plánování 2002-2004 [17];
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 [2]. Mezi řešená témata
patří např. scénáře prostorového vývoje, energie a územní rozvoj, dostupnost,
městské a venkovské regiony, venkovská krajina, Euroregiony, strategická ochrana
životního prostředí 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.
Výzkumné instituce v oblasti regionálního rozvoje:
Mezi tyto instituce patří:
•

•

•
•
•

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,
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,
Institut für Geografie und Regionalforschung, Universität Wien,
indent - Institut für Regionale Innovationen, 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 [4] 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. [5] a [6]. Hodnocení úlohy spolkového kancléřství v
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regionální politice provedl v roce 2001 Gerhardter [11], systémový přístup k
regionálnímu rozvoji popisuje v roce 2002 Hummelbrunner a Lukesch [14]. Principy
gender-senzitivního regionálního rozvoje v nedávné studii z roku 2006 zkoumá
Aufhauser a kol. [1], který také provedl souhrnné zhodnocení hlavních principů
současné regionální politiky Rakouska:
•

Regiony už nejsou primárně chápány jako administrativně vyčleněná území,
ale jako sociálně vytvořené systémy strukturované podle sociálněekonomických 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 úrovní 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 gender-senzitivního 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.

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.

4.5.4 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, která
jsou popsána ve společné kapitole ke všem zemím.
Druhou skupinu tvoří národní statistická data poskytována Rakouským statistickým
úřadem (Statistik Austria–www.statistik.at) a dalšími specializovanými pracovišti.
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Rakouský statistický úřad nabízí pro regionální srovnání následující produkty [8]:
•

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 wiiwJahresdatenbank 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.

4.5.5 Analýza hlavních regionálních ukazatelů
Při analýze regionálních rozdílů Rakouska, které působí na jeho rozvojovou úroveň i
dynamiku musíme brát v úvahu jeho teritoriální dimenzi danou geografickými
podmínkami. Rakousko je především horská země, 60% jeho plochy 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 Vídeň, 8,3 % ve městech nad 100 tisíc obyvatel (Graz, Salzburg,
Innsbruck a Linz) a 64 % žije v obcích s počtem obyvatel pod 20 tisíc [19].
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.
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•
•
•

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 oblasti; 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% průměru EU z hlediska ukazatele HDP/obyvatele,
zatímco Burgenland dosahuje pouze 88 % (2006).
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.
Základní ukazatele hospodářského rozvoje jednotlivých spolkových zemí, které jsou
regiony úrovně NUTS2, udává následující tabulka.
Tabulka 4.5-5: Ekonomické ukazatele regionálních disparit v Rakousku
NUTS2

HDP/oby
v.
(PPS,
2005)

Relace
(2005)

Relace
(2005)

EU27=100

AT=100

Objem HDP
podle spolk.
zemí
%

HDP/zam.
(2005)
€

at11 Burgenland (A)

19877

88.7

68,9

2,3

55329

at12 Niederösterreich

23080

103.0

79,9

15,3

59701

at13 Wien

39774

177.6

137,6

27,4

75779

at21 Kärnten

24557

109.6

85,1

5,8

58872

at22 Steiermark

24897

111.1

86,3

12,6

57129

at31 Oberösterreich

27462

122.6

95,2

16,2

59994

at32 Salzburg

31961

142.7

110,8

7,1

62911

at33 Tirol

29818

133.1

103,3

8,7

64018

at34 Voralberg

30187

134.8

104,6

4,6

68662

at Österreich

28852

128,8

100,0

100,0

63788

EU27

22400

100,0

-

-

52200

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

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.
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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
[19]:
•

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;

•

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).
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 %).
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.
Tabulka 4.5-6: Sociální ukazatele regionálních disparit v Rakousku
Zaměstnanost v %

Zaměstnanost
v % celkem

Věk 15-64

(nad 15 let)

at11 Burgenland (A)

68,1

at12 Niederösterreich

nost v % 2006

Dlouhodobá
nezaměstnanost v %

54,3

5,0

27,56

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 Austria

68,7

57,3

4,7

27,39

EU27

63,3

52,8

8,2

45,80

NUTS2

Zdroj: Eurostat, 2007; vlastní výpočet
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Nezaměstna-

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.
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).
Tabulka 4.5-7: Vývoj nezaměstnanosti v Rakousku 2000-2006
NUTS2

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 Austria

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

Zdroj: Eurostat, 2007; vlastní výpočet

Inovační a výzkumné aktivity
Při hodnocení inovační výkonnosti v rámci EU zaujímá Rakousko podle Evropského
inovačního zpravodaje (EIS 2006) 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.
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 spojeny s rostoucí podporou
inovací z rozpočtů spolkových zemí, ale také s výrazným podílem privátních
podnikových investic do výzkumu a vývoje.
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Tabulka 4.5-8: Ukazatele regionální podpory inovací a znalostní společnosti v
Rakousku
Výdaje na VaV
(% HDP)

Dosažené VŠ
vzdělání (%)

GERD, 2004

Podnikatelský
sektor, 2004

(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 Austria

2,2

1,5

17,8

EU27

1,8

1,2

22,4

NUTS2

Výdaje na VaV
(% HDP)

Zdroj: Eurostat, 2007; vlastní výpočet

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.

4.5.6 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.
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
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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. 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.
Úroveň 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 [14, 20]. 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 strategie pro inovace a transfer technologií (RITTS) apod.
Tyto aktivity posílily úlohu a prohloubily zkušenosti s řízením regionálního rozvoje na
úrovní spolkových zemí, ale také ukázaly na rozdílnost přístupu těchto zemí.
Příkladem úspěšného zavádění jsou spolkové země Štýrsko a Horní Rakousko.
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4.5.7 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 a 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
orientovaném 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
vysoké příjmy s minimální zaměstnaností v primárním sektoru a výrazným zapojením
do služeb. Ostatní regiony s výjimkou Voralbergu mají nízkou hustotu obyvatel,
poměrně vysoký podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství, Voralberg a Horní
Rakousko mají dále poměrně velký zpracovatelský průmysl. Z hlediska 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 pod 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 nízkou úroveň VŠ vzdělání.
Výdaje na výzkum a vývoj jsou podstatně nižší v Burgenlandu, Niederösterreich,
Salzburgu a Voralbergu. 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
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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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4.6 Regionální disparity ve Slovenské republice
4.6.1 Regionální struktura Slovenska
Stejně jako ostatní členské státy Evropské unie využívá Slovensko ve svém členění
metodiku EU – Nomenklatura územně statistických jednotek (NUTS). Konkrétní
rozdělení je provedeno následujícím způsobem:
•
•
•
•

•

NUTS 1 – tato úroveň územního členění Slovenska odpovídá celému územní
Slovenské republiky.
NUTS 2 – tato úroveň územního členění je charakteristická spojením krajů
Slovenské republiky do větších celků. Na Slovensku se setkáme se čtyřmi
regiony této velikosti.
NUTS 3 – tato úroveň odpovídá krajskému uspořádání Slovenské republiky. Na
Slovensku je celkem 8 krajů.
NUTS 4 – této úrovni členění odpovídají okresy, okresy představují z územního
hlediska části krajů. Na Slovensku je celkem 79 okresů. NUTS 4 byl převeden
na LAU 1 tedy ve slovenském jazyce lokálna štatistická územná jednotka LŠÚJ
1.
NUTS 5 – této úrovni odpovídají obce včetně městských částí Bratislavy a
Košic. Na Slovensku najdeme celkem 2.922 obcí, tedy NUTS 5. Stejně jako
NUTS 4 je tato územní jednotka převedena na LAU 2 - lokálna štatistická
územná jednotka LŠÚJ 2.

Tabulka 4.6-1: Regionální členění Slovenska

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/SK-NUTS, 2008
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Obrázek 4.6-1: Regionální členění Slovenska na úrovni NUTS 3

Zdroj: http://cs.wikipedia.org, 2008

Z hlediska dostupnosti a úplnosti dat, lze analyzovat a hodnotit regionální disparity
na Slovensku na úrovni NUTS 2, případně NUTS 3.
Základní charakteristika regionů NUTS 2 na Slovensku
Jak již bylo výše uvedeno, do kategorie NUTS 2 na Slovensku spadají pouze čtyři
slovenské regiony, a to Bratislavský kraj, Západní Slovensko, Střední Slovensko a
Východní Slovensko. Rozlohou je největší Střední Slovensko se svými 16 265 km2. S
počtem obyvatel 1 350 366 se potom řadí až na třetí místo. To v souhrnu znamená,
že tento region vykazuje nejnižší hustotu zalidnění mezi ostatními NUTS 2 - 83
obyvatel/km2. Toto je způsobeno především hornatým reliéfem středního Slovenska.
Druhým největším regionem NUTS 2 je Východní Slovensko s 15 723 km2. Na území
Východního Slovenska žije 1.576.042 obyvatel což odpovídá hustotě zalidnění 100
obyvatel/km2. Tento region je druhým nejlidnatějším regionem Slovenska na úrovni
NUTS 2. Vůbec nejvíce osídleným regionem je Západní Slovensko na jehož území (o
rozloze 14 992 km2) žije 1 863 740 obyvatel.
Nejmenší ale nejhustěji obydlenou oblastí NUTS 2 je Bratislavský kraj (297
obyvatel/km2), který se svojí rozlohou 2 054 km2 a počtem obyvatel 610 850
obyvatel je vůbec nejmenším regionem této úrovně na Slovensku. Bratislavský kraj
tak v sobě zahrnuje hlavní město Slovenské republiky – Bratislavu a její blízké okolí.
Tabulka 4.6-2: Charakteristika NUTS 2 na Slovensku

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008; vlastní výpočet hustoty obyvatel na km2
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4.6.2 Hlavní ekonomické ukazatele a postavení Slovenska v rámci EU
Vývoj ekonomiky Slovenska
Tabulka shrnuje základní makroekonomické charakteristiky slovenské ekonomiky
v letech 2000-2006. Je z ní patrné, že od roku 2001 dochází k výraznému oživení
slovenské ekonomiky a ta dosahuje poměrně vysokých temp růstu reálného HDP, což
ji umožňuje vcelku rychlou konvergenci ekonomické úrovně k ekonomice EU. Vysoká
tempa růstu ekonomiky však s sebou nesla i některá negativa, kupříkladu rychlejší
tempo růstu cenové hladiny. Míra inflace ve sledovaném období se po většinu času
pohybovala nad úrovni 5 procent. Dalšími faktory, které ovlivňovaly míru inflace byla
probíhající deregulace cen a zvýšení nepřímých daní v rámci reformy veřejných
financí.
I přes rychlá tempa ekonomického růstu přetrvává na Slovensku vysoká míra
nezaměstnanosti. Až do roku 2002 se blíží či přesahuje hranici 19 %. Teprve od roku
2003 nastává na slovenském trhu práce k obratu a výrazně začíná meziročně klesat
teprve od roku 2005. Mezi roky 2006 a 2004 se tato snížila o téměř 5 procentních
bodů [10].
Tabulka 4.6-3: Vývoj základních makroekonomických ukazatelů Slovenska
Ukazatel
Tempo růstu
reálného HDP
(v %, meziroční
změna)
Míra inflace
(v %)
Míra
nezaměstnanosti
(v %)i

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0,7

3,2

4,1

4,2

5,4

6,0

8,3

6,1

3,1

7,7

6,9

2,6

5,1

6,1

18,8

19,3

18,7

17,6

18,2

16,3

13,4

Zdroj: Eurostat, 2008

Ekonomická pozice Slovenské republiky v rámci Evropské unie
Slovenská republika svoji rozlohou 48 455 km2 zabírá 1,13 % celkové rozlohy
Evropské unie. Co se týče počtu obyvatel, je to potom procento obdobné, a to 1,1 %
celkové populace EU. V roce 2007 vyprodukovala slovenská ekonomika HDP ve výši
54 827,2 mil. EUR, což představuje pouze 0,44 % z celkového HDP unie [11].
Z uvedeného je zřejmé, že Slovensko patří k zemím Evropské unie s malým
rozměrem ekonomiky. Zmíněné údaje o počtu obyvatel a velikosti vytvořeného HDP
naznačují, že tato ekonomika nepatří rozhodně k těm, které by v rámci Evropské unie
z hlediska ekonomické úrovně, patřila mezi nejlepší, spíše naopak.
Jestliže pro poměřování ekonomické úrovně využijeme ukazatele HDP/obyvatele
přepočteného prostřednictvím standardu parity kupní síly u měny (PPS), potom
dosahuje hodnota tohoto ukazatele ve vztahu k jeho průměrné hodnotě v EU-27
v roce 2006 pouze 63,7 %. I přes podstatné zlepšení této relace mezi roky 20002006 díky výraznému ekonomickému růstu slovenské ekonomiky, který v průměru
dosáhl meziročního tempa v tomto období téměř 5 %, zaujímá Slovensko mezi
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členskými státy Unie v roce 2006 pouze 21. místo, když nižší ekonomické úrovně
dosahují Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a nepatrně horší je i
Maďarsko.
Tabulka 4.6-4: Vývoj základních strukturálních ukazatelů Slovenska
Ukazatel
HDP/osobu (PPS)
Produktivita práce/zam. osobu
Míra zaměstnanosti
Míra zaměstnanosti starších
prac.
Hrubé domácí výdaje na
výzkum a vývoj (GERD)
Úroveň dosaženého vzdělání
mládeže
Srovnání cenové úrovně
spotřeby domácností
Podnikové investice
Míra rizika chudoby

EU27/SK

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Slovensko

50,2

52,4

54,2

55,6

57,2

60,5

63,7

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Slovensko

58,0

60,5

62,6

63,4

65,6

68,8

71,8

EU27

62,2

62,5

62,3

62,6

62,9

63,5

64,5

Slovensko

56,8

56,8

56,8

57,7

57,0

57,7

59,4

EU27

36,9

37,7

38,5

40,0

40,7

42,4

43,5

Slovensko

21,3

22,4

22,8

24,6

26,8

30,3

33,1

EU27

1,86

1,87

1,88

1,87

1,83

1,84

1,84

Slovensko

0,65

0,64

0,57

0,57

0,51

0,51

0,49

EU27

76,6

76,6

76,7

76,9

77,2

77,5

77,9

Slovensko

94,8

94,4

94,5

94,1

91,7

91,8

91,5

EU27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Slovensko

44,4

43,4

44,8

50,7

54,9

55,8

58,3

EU27

18,4

17,9

17,3

17,1

17,3

17,8

18,2

Slovensko

23,0

25,5

24,1

22,2

21,6

24,5

24,1

EU27

na

na

na

na

na

na

na

Slovensko

na

na

na

na

na

13

12

Rozptýlení regionální míry
zaměstnanosti*

EU27

13,0

13,2

13,2

12,8

12,1

11,9

11,4

Slovensko

9,1

8,3

7,3

7,6

9,0

9,8

8,6

Míra dlouhodobé
nezaměstnanosti*

EU27

4,0

3,9

4,0

4,1

4,2

4,1

3,7

Slovensko

10,3

11,3

12,2

11,4

11,8

11,7

10,2

EU27

90,7

91,7

90,9

92,8

92,8

92,1

na

Slovensko

65,8

70,2

67,5

68,0

67,5

66,4

na

EU27

213,12

214,01

210,89

213,54

211,07

208,05

na

Slovensko

955,9

1015,75

976,01

929,55

910,18

868,59

na

EU27

99,1

98,2

99,3

98,7

104,0

105,4

106,7

Slovensko

54,6

50,5

47,8

48,8

48,6

52,0

48,3

Emise skleníkových plynů
Energetická náročnost NH
Objem nákladní dopravy k
HDP

Zdroj: Eurostat 05/2008; vlastní zpracování

Stejně jako tomu je i v případě dalších tranzitivních ekonomik střední Evropy, i
Slovensko vykazuje vyšší relaci ve vztahu k průměru EU-27 produktivity práce než
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ekonomické úrovně.. Absolutní hodnota makroekonomické produktivity práce
přepočtené za pomoci parity kupní síly měny činila v roce 2006 na Slovensku 37 915
EUR na pracovníka. To je 71,8 % úrovně produktivity práce v EU-27.
Jako hlavní příčinu tohoto stavu lze označit podstatně nepříliš příznivý vývoj na trhu
práce na Slovensku z hlediska nezaměstnanosti, kdy míra nezaměstnanosti například
běžně překračovala a koneckonců i v současnosti překračuje dvojnásobně míru
nezaměstnanosti v ČR či EU-27. Produktivita práce je tak v současnosti na Slovensku
vyšší než kupř. v Estonsku či Portugalsku, což jsou státy, za nimiž Slovensko stále
zaostává ve své ekonomické úrovni. Tato skutečnost, mimo jiné, přispívá k atraktivitě
Slovenska pro zahraniční investice.
S vysokou mírou nezaměstnanosti, která v roce 2006 na Slovensku dosahovala
13,4 % a oproti roku 2000 tak poklesla o 5,4 % souvisí i značné rezervy této země
v naplňování cílů Evropské strategie zaměstnanosti a Lisabonské strategie. Slovensko
ani v případě míry celkové zaměstnanosti ani míry zaměstnanosti starších pracujících
ve věku 55 až 64 let se plnění cílů stanovenými zmiňovanými dokumenty
v současnosti neblíží. Zatímco míra zaměstnanosti dosahovala v roce 2006 na
Slovensku 59,4 % a úroveň zaměstnanosti tak od roku 2000 nepatrně vzrostla, míra
zaměstnanosti starších pracujících je v roce 2006 na úrovni 33,1 %, nicméně tato
vzrostla od roku 2000 téměř o 12 procentních bodů. To nic však nemění na
skutečnosti, že v současné době se Slovensko nalézá mezi 7 nejhůře hodnocenými
členskými státy EU a uvedené hodnoty jsou také výrazně pod průměrnými hodnotami
za Unii jako celek.
Nepříznivou situaci na slovenském trhu práce dokreslují i další dva ukazatele
zahrnuté do soustavy základních strukturálních ukazatelů, a tím jsou míra
dlouhodobé nezaměstnanosti a rozptýlení regionální míry zaměstnanosti mezi regiony
NUTS2. Hodnota míry dlouhodobé nezaměstnanosti v průběhu celého sledovaného
období nepoklesla pod 10 %, což Slovensku přisuzuje mezi unijními zeměmi
dlouhodobý primát. Procento lidí, kteří jsou bez práce déle než jeden rok je v této
zemi téměř třikrát vyšší než v EU. Charakteristické pro země s vyšší úrovní míry
nezaměstnanosti je to, že jejich rozptýlení mezi regiony úrovně NUTS 2 je vyšší.
Slovensko v tomto směru není rozhodně výjimkou. Vyšší hodnotu daného ukazatele
než Slovensko vykazuje ze zemí EU pouze velké země jako Itálie a Španělsko a také
Maďarsko. Mezi rozlohou malými zeměmi je potom Slovensko výrazně nejhorší.
I přes dlouhodobě negativní situaci na trhu práce, patří Slovensko k zemím s nejnižší
mírou rizika chudoby. Jestliže v roce 2006 dosahovala hodnota daného ukazatele
v EU-25 16 %, potom na Slovensku to bylo pouhých 12 %. Tím Slovensko patří vedle
České republiky, Holandska, Slovinska a Švédska do skupiny 5 zemí s nejnižším
rizikem chudoby.
Určitou naději pro zlepšení situace na trhu práce na Slovensku skýtá úroveň dalšího
strukturálního ukazatele, kterým je úroveň dosaženého vzdělání mládeže vyjadřující
podíl mladých lidí (20-24 let), kteří v daném roce dosáhli alespoň středoškolského
vzdělání s maturitou. V tomto směru Slovensko, i přes mírný pokles mezi roky 20002006 je stále spolu s Českou republikou v čele pořadí členských zemí EU a převyšuje
až o 13 procentních bodů průměrnou hodnotu daného ukazatele v EU-27.
Z uvedeného je zřejmé, že pro obě země, které po dlouhou dobu v minulosti
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setrvávaly v soustátí byla jak v minulosti, tak je i v současnosti vzdělanost jednou
z priorit.
Jestliže je vzdělávání na Slovensku věnována nadstandardní pozornost ve srovnání
s ostatním státy EU, potom oblast vědy a výzkumu je stále výrazně podceňována.
Varujícím se do budoucna z hlediska konkurenceschopnosti ekonomiky jeví současný
stav v hrubých výdajích na výzkum a vývoj (GERD), když Slovensko do této oblasti
investuje pouze 0,49 % svého HDP, což ho staví do role členské země EU, která
výrazně zanedbává tuto oblast. Hůře než Slovensko je v tomto směru pouze svým
způsobem specifický Kypr a Rumunsko. Obdobného podílu jako Slovensko potom
ještě dosahuje Bulharsko. Uvedené procento je tak čtyřikrát nižší než za EU-27 a
výrazně nižší než cíl, kterého mají státy Unie dle Lisabonské smlouvy dosáhnout
v roce 2010, což jsou 3 %. Z tohoto pohledu se jeví zajímavým vývoj daného
ukazatele v této zemi ve sledovaném období, kdy tento od roku 2000, kdy dosahoval
výše 0,65 %, permanentně klesá. Příčinou je skutečnost, že zatímco v daném období,
jak již bylo výše zmíněno, výrazně narůstá celkový objem produktu výdaje na vědu a
výzkum se v absolutních číslech téměř neměnili či pozvolna rostly.
Podstatně lepší je situace v oblasti podnikových investic. Slovensko díky přílivu
zahraničního kapitálu patří mezi roky 2000-2006 v rámci EU ke špičce. Vyšší míry
investic (vyjádřené jako procento HDP) vykazují Estonsko, Litva a Španělsko.
Slovensko s 24,1 % se zařazuje na mezi státy EU na čtvrté místo a uvedená hodnota
je o 6 procentních bodů vyšší než v rámci celé unijní ekonomiky. Právě podnikové
investice dlouhodobě přispívají k rychlému růstu slovenské ekonomiky a vytvářejí
kvalitní základ a východisko pro její další intenzivní růst.
Určitým rizikem pro další rychlý růst HDP však může být nízká relativní cenová
hladina na Slovensku, a to především s jeho vstupem do Eurozóny v roce 2009, kdy
lze v důsledku tohoto kroku očekávat určité cenové vzlínaní a tím i pokles soukromé
spotřeby, jenž je významnou složkou tvorby HDP. V roce 2006 je cenové hladina na
Slovensku na úrovni cca 58 % cenové hladiny Unie, a to zařazuje Slovensko mezi
země s nejnižší mírou konvergence cenové hladiny k EU. Přestože se slovenská
cenová hladina ve sledovaném období zvýšila, díky vyšším mírám inflace, o téměř 40
%, relativní cenová hladina slovenské ekonomiky ve vztahu k ekonomice EU-27
vzrostla z úrovně 44,4 % v roce 2000 na zmíněnou hodnotu 58 % v roce 2006.
Nárůst relativní cenové hladiny na Slovensku byl tak nižší než by odpovídalo tempu
růstu cenové hladiny. Příčinu lze spatřovat především ve vývoji slovenské koruny.
Další nevýhodou Slovenska v komparaci s konkurenčními ekonomikami je vysoká
energetická náročnost národního hospodářství. I když se Slovensko spolu s dalšími
státy bývalého východního bloku s obdobnou strukturou ekonomiky snaží tento
problém řešit, i nadále jsou nároky na energii v této zemi více než čtyřikrát vyšší než
v EU-27. Přitom od roku 2000 do roku 2005 energetická náročnost slovenské
ekonomiky, i přes zmiňované permanentní vysoké tempo růstu HDP, poklesla o
téměř 10 %. Energeticky náročnější hospodářství v roce 2005 mělo ze 27 členských
zemí EU pouze Bulharsko, Rumunsko, Estonsko a Litva.
Slovensko, jakožto malá země, má velmi nízkou úroveň přepravních výkonů. Objem
nákladní dopravy k celkovému HDP se v roce 2006 nacházel na úrovni 48,3 %, což
znamenalo pokles oproti roku 2006 až o 6 procentních bodů. Tato hodnota je
výrazně nižší než je průměr v EU-27 (asi 45 % průměrné hodnoty). Slovensko se tak
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výrazně vymyká situaci, která panuje v této oblasti v rámci ostatních členských zemí
EU.
S touto skutečností koresponduje i situace v oblasti tvorby skleníkových plynů, kde
Slovensko se řadí s nízkou úrovni emisí a bez větších problémů naplňuje závazky
vyplývající pro tuto oblast z Kjótského protokolu.

4.6.3 Pojetí regionální politiky a regionálních disparit na Slovensku
Členské státy Evropské unie přistupují k identifikaci území pro prostorově orientované
politiky různě. Tato situace se odráží ve volbě jednotlivých ukazatelů, charakteristik,
výběru analyzovaného území atd. Je zde i politická rovina, kterou musíme brát v
úvahu. Pojetí regionálních disparit na Slovensku se nijak zvlášť neliší od vnímání této
problematiky Evropskou komisí respektive DG Regio. V centru pozornosti jsou
disparity ekonomického a sociálního charakteru. Věnování pozornosti těmto dvěma
rozdílům není nahodilé, jelikož na Slovensku existují obrovské regionální disparity a
to zejména v oblasti ekonomické, sociální a vzdělanostní. Východ a sever Slovenské
republiky je charakteristický vysokou populační dynamikou zatímco jih a jihozápad
jsou na tom přesně opačně. Je zde i rozdíl v ekonomické vyspělosti jednotlivých
regionů. Bohatý západ a chudý východ, za nejvyspělejší lze považovat tzv. zlatý
trojúhelník Bratislava – Trnava – Nitra, následuje západní Slovensko a Horní Pováží,
kde přitekly v minulosti velké zahraniční investice, zejména do automobilového
průmyslu. Dalším specifikem je, že na venkově žije 44 % obyvatelstva, ve středních
až velkých městech (nad 50 000 obyvatel) žije 25 % slovenské populace.
Problematice výzkumu regionálních disparit se dlouhodobě věnují dvě instituce, a to
Slovenská akademie věd a Ekonomická univerzita v Bratislavě, kde na
Národohospodářské fakultě, katedře veřejné správy a regionálního rozvoje
dlouhodobě působí výzkumné týmy v této oblasti pod vedením profesora Bučeka.
Tyto instituce provádějí výzkum a analýzy regionálních disparit, podpory malého a
středního podnikání v regionech a zabývají se sociálními problémy a nerovnostmi ve
slovenských regionech. Co se týče závěrů jejich výzkumu, lze sledovat jejich určité
společné rysy. Jedná se především identifikaci příčin současných regionálních disparit
na území Slovenska, které dle nich spočívají především ve vývoji slovenské
ekonomiky před rokem 1989 a v průběhu transformačního období v devadesátých
letech minulého století. Regionální nerovnováha je potom odrazem celé řady faktorů,
ať již se jedná o faktory ekonomické, krajinně-ekologické, infrastrukturální, sociální,
urbanizační, sídelní či se jedná o vybavenost lidskými zdroji a jejich kvalitou.
Materiály analytického charakteru jsou zpracovávány pro potřeby vytváření
dlouhodobých strategických rozvojových plánů i na úrovni vlády, resp. ministerstev.
Tyto zprávy jsou však spíše materiály popisného charakteru, jenž shrnují daný stav
meziregionálních rozdílů na Slovensku, než aby se snažili specifikovat důkladně jejich
příčiny.
To, že se problematika meziregionálních rozdílů dostává do popředí zájmů
slovenských ekonomů a výzkumníků dokládají současné výzkumné aktivity několika
vysokých škol. Za zmínku stojí Ekonomická fakulta Technické univerzity v Košicích,
která k této problematice pořádá pravidelně v dvouletém cyklu konference, jež se
bezprostředně dotýkají této problematiky. V současnosti se jsou k této problematice
118

řešeny na příklad projekty i na Trenčianské univerzitě, kde se disparity snaží měřit a
vyhodnocovat především prostřednictvím shlukové analýzy.
Zajímavou je také v souvislosti s problematikou regionálních disparit i skutečnost, že
na slovenských vysokých školách se setkáváme s celou řadou nabízených studijních
oborů v oblasti regionalistiky, a to téměř na každé ekonomicky zaměřené neprivátní
vysoké škole či univerzitě.

4.6.4 Zdroje dat pro hodnocení regionálních disparit
Dostupné zdroje týkajících se regionálních disparit na Slovensku lze najít zejména:
•
•
•

Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje;
Statistický úřad Slovenské republiky;
Eurostatu.

Samozřejmě lze najít i další kvalitní zdroje informací a dat k této problematice.
Nejkomfortnějším zdrojem získání dat statistické povahy je internet. Pro účely
analýzy regionálních rozdílů je nejméně vhodné Ministerstvo výstavby a regionálního
rozvoje a to z důvodu chybějících statistických údajů, na portálu ministerstva
(www.build.gov.sk) nalezneme spíše informace týkající se legislativy, výzvy
k operačním programům, vyhodnocení činnosti regionálních agentur atd.
Statistický úřad Slovenské republiky zpracovává nejen základní sociálně-ekonomické
ukazatele, ale i podrobné regionální statistiky, které jsou v databázi RegDat
systematicky rozděleny podle jednotlivých oblastí. Časové řady lze sestavit u různých
kategorií až v rozpětí let 1995 – 2006 případně 2007. Databáze je veřejně dostupná.
U této databáze je problém s mezinárodním srovnáním, jelikož metodika je rozdílná v
každé zemi.
Poslední významným zdrojem je Eurostat. Tato nadnárodní evropská instituce
shromažďuje informace z členských států Evropské unie. Z tohoto důvodu lze říci, že
data obsažená v databázích Eurostatu jsou komparovatelná, jelikož jsou u všech
členských států vypočítána stejnou metodikou. Dalším plusem Eurostatu je široká
statistická základna, která je volně dostupná, nebo po bezplatné registraci na
stránkách Eurostatu.

4.6.5 Analýza hlavních regionálních ukazatelů
Pro analýzu současných meziregionálních rozdílů na Slovensku se nabízí, stejně jako
tomu bylo v případě vymezení pozice polské 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.
Celkové ekonomické prostředí
Slovensko, vzhledem k tomu, že patří svým rozměrem a počtem obyvatel mezi malé
členské státy, má na svém území pouze 4 regiony úrovně NUTS 2. Podíváme-li se
potom na rozdíly mezi těmito regiony z pohledu dosažené ekonomické úrovně a
produktivity práce lze konstatovat, že situace v této zemi je podobná dalším zemím
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střední a východní Evropy. To znamená, že region, jehož součástí je hlavní město,
tedy Bratislavský kraj, výrazným způsobem převyšuje jak svou ekonomickou úrovní,
tak dosaženou výši produktivity práce ostatní regiony v zemi. U obou ukazatelů jejich
hodnota v případě Bratislavského kraje výrazně převyšuje i průměrné hodnoty za EU27 a tento region se tak řadí mezi nejvyspělejší regiony v současné Evropské unii.
Druhým v pořadí, ať již co do výše HDP/obyv (PPS) či HDP/prac. (PPS) je region
Západní Slovensko. Tato NUTS 2 dosahuje necelých 40 % ekonomické úrovně
Bratislavského kraje a 52 % v dosažené úrovni produktivity práce. Téměř stejné
produktivity práce dosahuje i Střední Slovensko, nicméně úroveň HDP/obyv. (PPS) je
ve vztahu k průměrné hodnotě daného ukazatele v EU-27 o více jak 10 procentních
bodů nižší. Nejchudším regionem na Slovensku je NUTS 2 Východní Slovensko [3].
Tento region se v roce 2005 nachází na pouhých 43,3 % ekonomické úrovně
Evropské unie a řadí se z tohoto pohledu k těm nejméně rozvinutým regionům, a to i
přesto, že co do výše produktivity práce je porovnatelný jak se Západním, tak i
Středním Slovenskem. Z uvedeného je zřejmé, že Slovensko, pomineme-li
výjimečnost Bratislavského kraje, nepatří z hlediska ekonomické úrovně a
produktivity k zemím, kde existují v tomto směru výrazné meziregionální rozdíly, jako
tomu je kupříkladu v Polsku.
Tabulka 4.6-5: Ukazatele produktivity (PPS) ve slovenských NUTS 2 regionech
(2005)
NUTS 2
Bratislavský kraj

Relace

Relace

HDP/obyv.
(PPS)

EU-27 = 100

HDP/prac.
(PPS)

EU-27 = 100

33 100

147,8

63 800

122,3

Západní Slovensko

12 800

57,1

33 000

63,2

Střední Slovensko

10 500

46,9

32 900

63,0

Východní Slovensko

9 700

43,3

32 200

61,6

SLOVENSKO

13 600

60,7

36 500

69,9

EU-27

22 400

100,0

52 200

100,0

Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní výpočet

Pozice jednotlivých regionů je zde výrazným způsobem ovlivněna geografickými
podmínkami (pohoří, resp. nížiny) a s tím úzce související strukturou regionálních
ekonomik.
Zaměstnanost a sociální koheze
Jednou z příčin výše uvedených meziregionálních rozdílů v ekonomické úrovni a
produktivitě je situace na regionálních trzích práce. Již výše jsme zmiňovali
skutečnost, že Slovensko patří k členským zemím Unie s vysokou mírou
nezaměstnanosti a nízkou úrovni zaměstnanosti.
Nejproblémovějším regionem z hlediska ukazatelů trhu práce je Východní Slovensko.
Jak je zřejmé z tabulek, tento region v roce 2005 vykazoval nejvyšší míru
nezaměstnanosti (23,1 %) a nejnižší míru zaměstnanosti (51,5 %). Pro porovnání lze
jenom doplnit, že míra zaměstnanosti na Slovensku v tomto roce činí 57,7 % a míra
nezaměstnanosti dosahovala výše 16,3 %. Špatnou situaci na trhu práce v tomto
regionu dokreslují i další dva ukazatele vážící k této oblasti, a to míra zaměstnanosti
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starších pracujících, která činila vdaném roce pouze 24,6 % a je tak téměř dvakrát
nižší než je průměr za celou EU, a míra dlouhodobé nezaměstnanosti, která byla na
úrovni 78,5 %, což znamená, že průměrná hodnota EU byla výrazně překonána.
Příčiny tohoto neutěšeného stavu lze spatřovat jednak v historicky dané orientaci
daného regionu především na zemědělskou produkci, s čím souvisí omezenost
průmyslové výroby a také vysokou koncentrací tzv. sociálně vyloučených skupin
obyvatel, které často nemají z různých důvodů pozitivní vztah k pracovní aktivitě.
Druhým regionem, jehož základní ukazatele charakterizující trh práce jsou horší než
za Slovensko jako celek je NUTS 2 Střední Slovensko. Region je jež složen z
Bánskobystrického kraje a Žilinského kraje, tedy dvou krajů, ve kterých byl v
minulosti rozvinut především lehký průmysl a kterých se výrazným způsobem dotkla
transformace slovenské ekonomiky a s ní související restrukturalizace.
Tabulka

4.6-6:

Základní ukazatele zaměstnanosti a sociální
slovenských NUTS 2 regionech v roce 2005

NUTS 2

Míra
Míra
zaměstnanosti
zaměstnanosti
starších
(v %)
pracovníků
(v %)

koheze

Míra
dlouhodobé
nezaměstnanosti (v %)

Míra rizika
chudoby*

Bratislavský kraj

69,6

50,8

39,1

na

Západní Slovensko

60,6

27,2

69,6

na

Střední Slovensko

55,2

26,2

69,8

na

Východní Slovensko

51,5

24,6

78,5

na

SLOVENSKO

57,7

30,3

71,9

13

EU-27

63,5

42,4

4,1

na

ve

Poznámka: * daný ukazatel není dostupný pro regiony úrovně NUTS 2, je publikován pouze za
jednotlivé státy. Zdroj: Eurostat, 2008; vlastní výpočet

Výrazně nižší problémy s nezaměstnaností mají zbývající dva regiony na západě
Slovenska.
Tabulka 4.6-7: Vývoj míry nezaměstnanosti ve slovenských NUTS 2 regionech
NUTS 2

2000

2003

2005

2006

Bratislavský kraj

7,3

7,1

5,3

4,6

Západní Slovensko

17,7

15,9

12,5

9,8

Střední Slovensko

20,4

20,5

19,6

16,4

Východní Slovensko

24,0

21,8

23,1

19,1

SLOVENSKO

18,8

17,6

16,3

13,4

9,2

9,2

9,0

8,2

EU-27

Zdroj: Eurostat 2008; vlastní výpočet
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Region Západní Slovensko vykazuje na slovenské poměry vcelku příznivé ukazatele v
oblasti zaměstnanosti I nezaměstnanosti. V porovnání s unijním průměrem již však
uvedená čísla tak optimistická nejsou. Velkým problémem se potom I v tomto
regionu jeví zaměstnanost pracovníků ve věku 55-64 let. Pouze Bratislavský kraj tak
vychází ze srovnání s Unií se ctí a jak ukazují zmíněné tabulky je v jeho příkladě
předpoklad úspěšného naplnění cílů obsažených v Evropské strategii zaměstnanosti a
Lisabonské smlouvě [4].
Inovační, výzkumná a investiční aktivita
Na Slovensku existují nejen významné rozdíly v ekonomické úrovni a situací na trhu
práce mezi Bratislavským krajem a ostatními regiony, ale také v oblasti výdajů na
výzkum a vývoj. Z tabulky vyplývá, že částka, která plyne do Bratislavy a jeho
blízkého okolí v této oblasti je, co do svého celkového objemu, vyšší než ta, která
pokrývá v součtu ostatní regiony. To je vzhledem k nízké úrovní výdajů do této
oblasti na Slovensku a rozdílům, které jsou mezi Bratislavským krajem a ostatními
regiony ve výdajích velice rizikové z hlediska budoucího odstraňování výše
naznačených regionálních disparit.
Tabulka 4.6-8: Vybrané ukazatele ve slovenských NUTS 2 regionech v roce 2005
Hrubé domácí
výdaje na
výzkum a
vývoj (%
HDP)*

Úroveň
dosaženého
vzdělání
mládeže**

Podnikové
investice
(% HDP)

Bratislavský kraj

1,12

na

25,2

Západní Slovensko

0,52

na

23,2

Střední Slovensko

0,33

na

18,3

Východní Slovensko

0,28

na

18,6

SLOVENSKO

0,57

94,1

22,2

EU-27

1,87

76,9

17,1

NUTS 2

Poznámka: *rok 2003, **daný ukazatel není dostupný pro regiony úrovně NUTS 2, je publikován
pouze za jednotlivé státy,

Zdroj: Eurostat, 2008

Výzkum, vývoj a inovace, které jsou jedním z významných faktorů ovlivňujících růst
produktivity práce a ekonomické úrovně je tak v tomto případě koncentrován pouze
do jednoho regionu, což zřejmě do budoucna bude představovat výraznou výhodu
Bratislavy oproti ostatním slovenským regionům. Poněkud lepší situace je
v regionálním rozložení podnikových investic. I když i v tomto případě se nejvíce
investuje v Bratislavském kraji, a to až 25,2 % úrovně HDP, i v ostatních regionech je
míra podnikových investic vyšší než činí průměr v EU-27.
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4.6.6 Řízení regionální politiky v zemi
Regionální politika na Slovensku se uskutečňuje na více úrovních, je zde úroveň
vládní a parlamentní, krajská, obecní a úroveň tzv. agenturní (různé agentury
zaměřující se na regionální rozvoj, většinou lokální působnosti).
Na úrovni vládní to je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje, které koordinuje
činnost orgánů státní správy, krajů a obcí v rámci regionálních otázek. V působnosti
ministerstva jsou veřejné práce, regionální rozvoj, stavební činnost a stavební
výrobky, stavební pořádek a územní plánování kromě ekologických aspektů, které
spadají pod Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo ve spolupráci s obcemi,
kraji vypracovává národní plán, operační programy, sektorové operační programy a
iniciativy Společenství, dohlíží na jejich plnění a jednou ročně předkládá zprávu o
plnění těchto dokumentů. Ministerstvo je zřizovatelem Agentury na podporu
regionálního rozvoje. Organizačně se dělí na sekce a specializované organizační
útvary. Pro oblast regionálního rozvoje a Euro fondů jsou zodpovědné:
•
•

Sekce strategického řízení regionů.
Agentura regionálního rozvoje.

Na vládní úrovni je zřízena Rada vlády Slovenské republiky pro regionální politiku a
dohled nad strukturálními operacemi. Tento poradní orgán vznikl postupnou genezí
od roku 1993 až do roku 1999, kdy se rada stabilizovala do současné podoby. Rada
je koordinační, poradní a iniciativní orgán vlády slovenské vlády pro otázky tykající se
regionální politiky, předvstupní pomoci z programů PHARE, SAPARD a ISPA, využívání
strukturálních fondů, fondu Soudržnosti a iniciativ Společenství INTEREG III a Equal.
Mezi hlavní úlohy rady patří dohled nad činnostmi všech zainteresovaných
ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy a dalších organizací a institucí
v oblasti regionální politiky, předvstupní pomoci a strukturálních operací.
Další orgánem, který působí na této úrovni je Národní rada Slovenské republiky (NR
SR), která má zřízené výbory, které se zabývají regiony. Těmito výbory jsou:
•

Výbor NR SR pro veřejnou správu a regionální rozvoj – tento výbor se zabývá
především zkvalitňováním a rozšiřováním pravomocí územní samosprávy,
regionálním rozvojem.

•

Výbor NR SR pro zemědělství, životní prostředí a ochranu přírody – jak již je z
názvu výboru vidět, zabývá se zemědělstvím, životním prostředím a jeho
ochranou. Do je působnosti patří i rozvoj venkova, což považujeme za oblast
regionálního charakteru.

Na úrovní krajů existují v rámci jednotlivých krajských úřadů tzv. Odbory regionálního
rozvoje. Tento odbor v oblasti regionálního rozvoje připravuje, koordinuje činnosti s
příslušnými ministerstvy, obcemi a dalšími subjekty. Připravuje kraj na čerpání
finančních prostředků z Evropské unie. Velmi často jsou tyto odbory integrovány i s
cestovním ruchem a územním plánováním. Při krajských zastupitelstvech je zřízena
komise zabývající se otázkám regionálního rozvoje na úrovni kraje.
Na obecní a městské úrovni často příslušné municipalitní orgány zřizují odbory s
agendou regionálního a místního rozvoje, které následně zpracovávají základní
strategické dokumentu rozvoje jejich území, zajišťují komunikaci a koordinaci této
politiky s vyšší úrovni řízení regionální politiky.
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U agentur jsou nejvýznamnější Regionální rozvojové agentury (RRA). První začaly
vznikat již v začátkem 90. let 20. století. Jejich cílem je aktivizace hospodářského,
sociálního rozvoje v místě působnosti takového regionální rozvojové agentury. V
současné době je vytvořen jak formální tak neformální síť, kterou lze považovat za
podpornou strukturu pro rozvoj regionů Slovenska. Podobnou činnost jako RRA
vykonávají i další různé občanské sdružení, především v poradenské a projektové
oblasti:
•
•
•
•
•

Integrovaná síť regionálních rozvojových agentur – sdružuje 34 agentur.
Agentury regionálního rozvoje vyšších územních celků.
Regionální sdružení, agentury nebo podobné struktury zřízené městy a
obcemi.
Euroregionální sdružení – specializuje se na příhraniční spolupráci.
Soukromé agentury a konzultační společnosti.

Současná vláda Slovenské republiky ve svém programovém prohlášení deklarovala,
že chce zastavit pokračující trend prohlubujících se regionálních rozdílů. Také chce
zpracovat vizi regionálního rozvoje Slovenska na období následujících dvaceti let a na
takto zpracovanou vizi nabalit cíle Národního strategického referenčního rámce SR na
léta 2007-2013 a novelizovat zákon o podpoře regionálního rozvoje, tak aby
odpovídal více principům koheze a subsidiarity tím, že posílí vliv regionální
samosprávy na čerpání finančních zdrojů z EU.
Hlavním cílem regionální strategie na Slovensku je tedy snížení regionálních disparit.
Cíl by měl být naplněn splněním určitých priorit a to zejména [6]:
•
•
•
•
•
•

růst konkurenceschopnosti ekonomiky a její modernizace,
zlepšení infrastruktury regionů,
zvýšení zaměstnanosti,
rozvoj venkovských oblastí,
růst kvalifikace a vzdělanosti,
ochrana zdraví a životního prostředí.

Tyto priority vycházejí z Lisabonské strategie, cílů nového programovacího období
Evropské unie na léta 2007 – 2013. Na základě těchto dokumentů byly zpracovány
operační programy (OP) na období 2007 – 2013, celkem jich bylo vypracováno 11.
Tyto programy byly již Evropskou komisí projednány a schváleny.
Regionální rozvoj je podporován jak z prostředků EU, tak i ze státního rozpočtu,
rozpočtů krajů, měst, obcí i soukromých zdrojů. Prostředky od měst a obcí přitom
hrají, co do jejich objemu, v regionální politice pouze okrajovou úlohu.

4.6.7 Závěr
Slovensko je jednou z méně ekonomicky rozvinutých členských zemí Evropské unie.
V posledních letech však díky rychlému tempu růstu HDP poměrně úspěšně
odstraňuje odstup k EU jak v ekonomické úrovni, tak i produktivitě práce. Výrazně
k tomu přispívá i skutečnost, že Slovensko je vcelku lukrativní zemí pro zahraniční
investice, které výrazným způsobem přispívají k vysoké úrovni podnikových investic
v zemi. I přes rychlá tempa růstu HDP se slovenská ekonomika vyznačuje poměrně
špatnou situací na trhu práce, jež je charakterizována nízkou mírou zaměstnanosti a
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vysokou nezaměstnaností. I přesto však Slovensko patří k zemím s relativně nízkou
úrovní rizika chudoby.
Vzhledem k tomu, že Slovensko se z hlediska počtu obyvatel i rozlohy řadí mezi malé
země, nalezneme na jeho území pouze čtyři regiony úrovně NUTS 2. Z těchto čtyř
regionů snese pouze srovnání s vyspělými regiony Unie Bratislavský kraj. Ostatní
regiony v tomto směru výrazně zaostávají, i když rozdíly mezi nimi nejsou výrazné,
jako je tomu například v jiných členských zemích (Polsko, Itálie či Španělsko).
Problémem Slovenska tak ani nejsou výrazné regionální disparity, jako spíše
zaostalost tří jeho regionů za vyspělými evropskými regiony.
Z tohoto hlediska se jeví důležitou uplatňování kvalitní regionální politiky ze strany
nositelů hospodářské politiky. Slovensko má vytvořen propracovaný systém řízení a
uplatňování regionální politiky, a to od nejvyšší úrovně (vlády) až po municipalitní
úroveň, včetně celé řady poradenských as konzultačních agentur. Pravdou však také
je, že významnější pozornost regionální politice na Slovensku je věnována až ve
druhé polovině 90. let minulého století, kdy se začala tato země intenzivně
připravovat na vstup do EU a s tím se začaly otevírat možnosti čerpat finanční
prostředky na řešení regionálních problémů ze strukturálních fondů.
Od tohoto se odvíjí i chápání a pojímání disparit na Slovensku. Toto je postaveno
především na vyhodnocování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými
regiony. Za tímto účelem jsou vytvářeny odpovědnými institucemi i databáze
základních ukazatelů charakterizujících tyto disparity. Je však zapotřebí konstatovat,
že v případě Slovenska existuje velmi omezené množství zdrojů dat pro hodnocení
regionálních disparit. Pro běžné analýzy v této oblasti je tak mnohem vhodnější
využívat data, jenž nabízí Eurostat a jenž jsou porovnatelná i s ukazateli za regiony
jiných členských zemí. Na Slovensku je také celou řadou institucí, především těch
univerzitních, prováděn i soustavný výzkum regionálních rozdílů.
Jak již bylo zmíněno, významným zdrojem pro realizaci praktické regionální politiky je
unijní rozpočet. Pro léta 2004-2006 bylo Slovensku přiděleno ze strukturálních fondů
62.5 mld. slovenských korun (cca 1,5 mld. EUR). V současném programovacím
období je na realizaci cílů v této oblasti vyčleněno 11,4 mld. Euro, tedy v průměru
1,63 mld. EUR ročně. Pozornost bude věnována především infrastruktuře a regionální
dostupnosti, budování znalostní ekonomiky a lidským zdrojům.
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5 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA VYBRANÝCH DISPARIT V
ANALYZOVANÝCH STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍCH
V předcházejících kapitolách této studie byla věnována pozornost regionálním
disparitám na území 5 vybraných zemí střední Evropy, a to v Polsku, Německu,
Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Jedná se tedy o skupiny členských zemí
Evropské unie, z nichž jedna patří k zakládajícím zemím Společenství (Německo),
druhá se stala členem EU v roce 1995 (Rakousko) a zbývající vstoupily do EU až
v roce 2004. Zatímco Rakousko a Německo jsou země, jejichž ekonomický systém je
tradičně postaven na principech tržního hospodářství, Slovensko, Polsko a Maďarsko
patřily až do roku 1989 k zemím s centrálně plánovanou ekonomikou. Následně tedy
tyto země prošly transformací své ekonomiky od centrálně plánované k ekonomice
tržní, přičemž tento složitý proces byl doprovázen i nezbytným restrukturalizačním
procesem. Tento složitý vývoj se musel nutně projevit nejen do vývoje ekonomiky
jako celku, ale také do vývoje ekonomik regionálních a celkové situaci v regionech.

5.1 Srovnání
prostředí

regionálních

disparit

z hlediska

ekonomického

Srovnávaná skupina zemí je z hlediska dosažené ekonomické úrovně značně
nesourodou skupinou. Na jedné straně je zde Rakousko a Německo, které svou
úrovní hrubého domácího produktu na obyvatele přepočteného dle standardu parity
kupní síly měny výrazně přesahují průměrnou hodnotu daného ukazatele v EU-27
v roce 2005 (v případě Rakouska je to 28,8 %, u Německa potom 16,6 %).
Rakousko se tak se svým dosaženým HDP 28 900 Euro na obyvatele zařadilo v pořadí
členských států EU dle výše HDP/obyv. (PPS) na 5. místo a Německo (26 100 Euro
na obyvatele) na místo osmé. Na straně druhé jsou zde státy (Slovensko, Polsko a
Maďarsko), které se řadí k sedmi nejméně rozvinutým ekonomikám Unie a relace
jejich vyprodukovaného HDP/obyv. (PPS) k průměru EU-27 nepřesahovala v roce
2005 hodnotu 65 %.
O meziregionálních diferencích v rámci těchto zemí, jakož i dalších členských států
EU potom vypovídá obrázek 2. Největší regionální rozdíly ze stávajících členských
států lze nalézt ve Velké Británii, kde rozdíl v HDP/obyv. (PPP) mezi Londýnem (jeho
část Inner London), jakožto nejbohatším regionem NUTS 2 v EU vůbec a nejchudší
oblastí tohoto státu představuje téměř 50 000 Euro. Druhým nejbohatším regionem
Evropské unie je Brusel a Belgie potom druhým státem s největšími meziregionálními
disparitami. Naopak mezi státy s nejnižšími rozdíly v ekonomické výkonnosti mezi
regiony, pomineme-li země jako je Lucembursko či Dánsko, jejichž celé území
představuje region NUTS 2, lze zařadit Portugalsko a Řecko. Jedná se tedy o země,
které jsou jako celek na nižším stupni ekonomické vyspělosti. K obdobným závěrům
dospějeme i v případě skupiny zemí, které vstoupily do EU po roce 2004. Zobecnímeli nastíněné poznatky, je možné učinit závěr, že méně ekonomicky vyspělé státy se
potýkají, paradoxně díky své celkové nízké ekonomické výkonnosti, s nižšími
meziregionálními rozdíly než státy ekonomicky rozvinutější. I když samozřejmě
existují určité výjimky jako např. Švédsko, Irsko, Česká republika či zmiňované
Slovensko.
127

Obrázek 5.1-1: Meziregionální (NUTS2) rozdíly v úrovni HDP/obyv. (PPP) ve
vybraných zemích v roce 2005

Zdroj: Evropská komise, 2007

Příznačné je často pro členské státy EU výsadní postavení metropolitních regionů. Viz
příklad Londýna a Bruselu, ale najdeme i celou řadu dalších jako např. Hamburg,
Madrid, Vídeň, Stockholm, Madrid či Lisabon. Tyto regiony soustřeďují mimo
bohatších vrstev, i vzdělanou populaci středních vrstev a přitahují tak progresivní
obory špičkových technologií a některé služby. Stávají se v rámci integračních
procesů mnohem snadněji součástí globální ekonomiky a nejdříve z této pozice
profitují. Tento efekt se však projevuje i bez speciální regionální pomoci, jak
dokládají nové členské státy EU (např. pozice Prahy či Bratislavy).
Z již výše uvedeného je zřejmé, že s problémem nerovnoměrného ekonomického
rozvoje svých regionů se potýkají všechny analyzované země. Z obrázku 2 potom
vyplývá, že zatímco v Rakousku i Německu přesahují i nejchudší regiony svou
dosaženou úrovní HDP/obyv. (PPS) 75 % průměrné hodnoty daného ukazatele v EU27, na území Slovenska, Polska i Maďarska nacházíme většinu regionů s úrovní
HDP/obyv. (PPS) nižší než 50 % průměru EU-27.
Vůbec ekonomicky nejrozvinutějším regionem v rámci trojice tranzitivních ekonomik
je Bratislavský kraj, jehož ekonomická úroveň dosahovala v daném roce téměř
jedenapůlnásobek ekonomické úrovně celé EU. Pouze 3 regiony (Bratislavský kraj,
Mazowieckie a Közép-Magyarorszag) převyšovaly v roce 2005 úroveň 75 %
HDP/obyv. v rozšířené EU-27, což je hranice pro poskytování pomoci ze
strukturálních fondů v rámci cíle 1 strukturální politiky Evropské unie. Naopak
nejmenší hodnoty daného ukazatele v rámci uvedených zemí vykazují 3 polské NUTS
2, a to Lubelskie, Podkarpackie a Warmińsko-Mazurskie. HDP/obyv. (PPS) v těchto
regionech nepřesahuje 40 % průměru EU-27.
Zahrneme-li do této komparace i regiony z Německa a Rakouska, potom nejvyšší
ekonomické úrovně dosahuje německý Hamburk, jenž převyšuje průměrnou
ekonomickou úroveň EU-27 více než dvakrát. Za ním následuje rakouské hlavní
město Vídeň (177 % průměru EU-27) a německý Oberbayem a Brémy (158 %). Na
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sedmém místě potom nalezneme první z regionů nových členských států a tím je již
zmiňovaná slovenská Bratislava.
Obrázek 5.1-2: HDP/obyvatele v roce 2005. ( PPP, EUR)

Zdroj: Evropská komise, 2007

Dalším ukazatelem prostřednictvím kterého je hodnoceno celkové ekonomické
prostředí regionů ve vybraných zemích je makroekonomická produktivita práce.
Makroekonomická produktivita práce je vymezena hodnotou výstupu na jednotku
pracovního vstupu. Jako jednotka pracovního vstupu bývá v mezinárodních
komparacích nejčastěji používán počet zaměstnaných a počet odpracovaných hodin.
Rozlišuje se tedy produktivita práce na pracovníka či na odpracovanou hodinu. Ve
statistikách a mezinárodních analýzách se častěji užívá prvého ukazatele. V rámci
této analýzy se tedy přidržíme této zvyklosti, přičemž je zde pracováno s přepočtem
HDP na Euro přes standard parity kupní síly měn.
Z hlediska hodnoty daného ukazatele, je odstup regionů tří postsocialistických zemí
od německých a rakouských vyšší než v případě HDP/obyvatele (PPS). Zároveň platí,
že nejvyšší produktivity práce je dosahováno v ekonomicky nejrozvinutějších
regionech. Regionem NUTS 2 s nejvyšší produktivitou práce je v rámci analyzovaných
zemí je Vídeň (75 800 EUR/pracovníka) a Hamburk (73 200 EUR na obyvatele). Na
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opačném konci potom nalezneme regiony ve východním Polsku Lubelskie a
Podkarpackie, kde produktivita práce je téměř 4 krát nižší než ve Vidni. Stejně jako
tomu bylo v případě ekonomické úrovně, i u produktivity práce platí, že v rámci
Polska, Slovenska a Maďarska jsou meziregionální rozdíly nižší než je tomu u
Rakouska a především u Německa, kdy nižší produktivní práce vykazují NUTS 2
nacházející se na území bývalé NDR.
Obrázek 5.1-3: HDP/pracovníka v roce 2005 ( PPS, EUR)

Zdroj: Evropská komise, 2007

5.2 Srovnání regionálních disparit na trhu práce
V posledních letech je pro trh práce v Evropské unii charakteristický pomalý růst
zaměstnanosti. Průměrný růst zaměstnanosti mezi roky 2000-2005 činil v EU-27
pouze 0,7 % ročně. Přitom lze zde nalézt na jedné straně země, jejichž meziroční
růst zaměstnanosti ve sledovaném období činil více než 3 % (např. Španělsko, Itálie
či Francie), na straně druhé jsou zde země jako např. Německo, kde zaměstnanost
klesala. V nových členských zemích míra zaměstnanosti až do roku 2001 vcelku
výrazně klesala. Od roku 2001 se v tomto směru na trzích práce těchto zemí začala
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zlepšovat. Výjimkou v tomto směru je Polsko a Maďarsko, kde se míra zaměstnanosti
od roku 2001 téměř nezměnila. Nepříliš dobrý vývoj na německém a polském trhu
práce v tomto období dokresluje i skutečnost, že pouze šestnáct regionů NUTS2 na
území EU-27 zažilo v daném období snížení zaměstnanosti o v průměru 0,1 % ročně
a mezi těmito regiony nacházíme až 13 regionů ve východním Německu a region
Mazowieckie v Polsku.
Pomalý růst zaměstnanosti na počátku tohoto tisíciletí je příčinou neplnění
lisabonských a stockholmských cílů, které stanoví, že celková míra zaměstnanosti by
měla dosahovat v členských zemích Unie podílu 70 % na všech osobách
v produktivním věku, v současnosti, když daný cíl splňuje pouze čtyři členské státy
(Dánsko, Švédsko, Nizozemsko a Velká Británie). Danému cíli se přibližuje i
Rakousko, které by mohlo daný cíl do roku 2010 naplnit. Jak je z obrázku 4 patrné,
mnohém těžší dosáhnout daného cíle bude pro Německo, jenž zaostává za uvedenou
referenční hodnotou o téměř 5 procentních bodů. V případě dalších analyzovaných
zemí střední Evropy, je již dnes zřejmé, že tohoto cíle nedosáhnou. Nejlépe z nich je
v tomto směru na tom Slovensko, jehož míra zaměstnanosti dosahuje cca 58 %,
následuje Maďarsko (57,3 %) a s větším odstupem Polsko (52,8 %).
Obrázek 5.2-1: Meziregionální rozdíly v míře zaměstnanosti roce 2005 v EU-27

Zdroj: Evropská komise, 2007

Jestliže můžeme považovat rozdíly v míře zaměstnanosti na národní úrovni v rámci
EU za výrazné, na regionální úrovní jsou potom ještě výraznější. Jak dokumentují
obrázky 4 a 5, největší meziregionální rozdíly v míře zaměstnanosti vykazuje
Slovensko, kde na jedné straně stojí Bratislavský kraj, který defacto splňuje
lisabonský cíl, a na straně druhé Východní Slovensko, kde míra zaměstnanosti stěží
dosahuje 52 %. Naopak nejmenšími meziregionálními rozdíly u daného ukazatele se
může pochlubit Rakousko, kde je rozdíl mezi regionem s nejvyšší mírou
zaměstnanosti (Salzburg) a nejnižší mírou zaměstnanosti (Vídeň) cca 9 procentních
bodů. Druhou zemí s nejnižším meziregionálními rozdíly je potom Polsko, kde je však,
jak již bylo výše zmíněno, obecně velmi nízká míra zaměstnanosti. To je odrazem
velkého počtu obyvatel tamních venkovských oblastí zaměstnaných většinou
v zemědělství, nejčastěji samozásobitelském, jež slouží jako zbytkový prostředek
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podpory těch, kdo nemohou najít práci v jiných oblastech [2]. Poměrně výrazné
rozdíly mezi jednotlivými regiony v zaměstnanosti Vykazuje také Německo.
Obrázek 5.2-2: Míra zaměstnanosti v roce 2005 v porovnání s lisabonským cílem

Zdroj: Evropská komise, 2007

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že Rakousko a Německo ve svých regionech
dosahuje ve své většině vyšší úrovně zaměstnanosti než Slovensko, Maďarsko či
Polsko. Přitom platí, že ve východních oblastech těchto zemí je míra zaměstnanosti
nižší než na západě těchto zemí. Stejně je tomu i u Slovenska a Maďarska. Výjimkou
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v tomto směru je potom Polsko, kde vyšší míru zaměstnanosti vykazují východní
regiony.
Zajímavým se také jeví sledování vývoje meziregionálních rozdílů v zaměstnanosti
v těchto zemích v průběhu času. Obecně je možné konstatovat, že v členských
státech Unie dochází mezi roky 2000 a 2005 k postupnému snižování
meziregionálních rozdílů v míře zaměstnanosti. Vývoj v analyzované pětici zemí již
tak jednoznačný nebyl. Zatímco v Německu a Polsku dochází ke snižování uvedených
rozdílů, v Rakousku, Slovensku i Maďarsku se tyto nerovnosti prohloubily.
Obrázek 5.2-3: Míra zaměstnanosti starší lidí (22-64 let) v roce 2005

Zdroj: Evropská komise, 2007

Jestliže celková míra zaměstnanosti se v posledním období nevyvíjí v EU příliš
pozitivně, velice kladně lze hodnotit posuny v zaměstnanosti starších obyvatel, tj. ve
lidí věku 55-64 let. V letech 2000-2005 se míra zaměstnanosti v této kategorii zvýšila
až o 6 procentních bodů a v roce 2005 činí 42,4 %. To znamená, že odstup od
lisabonského cíle v podobě míry zaměstnanosti starších obyvatel ve výši 50 % v roce
2010, je stálé výrazný. V tomto roce tuto hranici překonalo 8 členských zemí EU
(Estonsko, Kypr, Finsko, Irsko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko a Velká Británie), což
je o 4 více než v případě zaměstnanosti.
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Z uvedeného výčtu však vyplývá, že mezi nimi není ani jedna z analyzovaných zemí.
Nejlépe z dané skupiny zemí, jak je zřejmé i z výše uvedeného obrázku 6 je na tom
Německo (45,4 %). Ostatní země jsou na tom výrazně hůře a v průměru nepřesahují
úroveň míry zaměstnanosti starších pracovníků ve výši 35 %. Polsko je potom
členskou zemí s vůbec nejnižší mírou zaměstnanosti starších lidí v EU, když tato jen
mírně přesahuje hodnotu 28 %.
Co se týče meziregionálních rozdílů u tohoto ukazatele, potom jsou tyto největší
v rámci Německa a Slovenska. Největší míru zaměstnanosti v této věkové kategorii
mezi regiony analyzovaných 5 zemí vykazuje německý NUTS2 Freiburg (55,1 %),
nejnižší polský Śląskie (19,1 %).
Dalším z významných ukazatelů charakterizujícím situaci na trhu práce je míra
nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v Unii se dlouhodobě udržuje okolo hodnoty
8,5 %. Mezi jednotlivými členskými státy však přetrvávají výrazné rozdíly, ať již co do
úrovně nezaměstnanosti, tak i jejího vývoje v čase. Situaci na trhu práce z hlediska
nezaměstnanosti v jednotlivých zemích zachycuje obrázek 7. Je z něj patrné, že tři
z komparovaných zemí představují ty členské státy Unie, kde je míra
nezaměstnanosti v roce 2005 nejvyšší. Jedná se o Polsko (17,7 %), Slovensko (16,3
%) a Německo (11,2 %). Na druhé straně Rakousko (4,7 %) a Maďarsko (7,4 %)
patří k zemím s nižší úrovní nezaměstnanosti.
Obrázek 5.2-4: Meziregionální rozdíly v míře nezaměstnanosti roce 2005 v EU-27

Zdroj: Evropská komise, 2007

Obdobně jako tomu bylo v případě zaměstnanosti i u nezaměstnanosti dochází od
roku 2000 ke snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony Unie. Do roku 2005 se rozdíl
v průměrné míře nezaměstnanosti mezi deseti procenty regionů s nejnižší mírou
nezaměstnanosti a deseti procenty regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti snížil
v Evropské unii z 19 na 16 procentních bodů.
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Obrázek 5.2-5: Míra nezaměstnanosti roce 2005 (v %)

Zdroj: Evropská komise, 2007

Jak již z výše uvedeného vyplývá, velice špatná situace na trhu práce z hlediska míry
nezaměstnanosti je především v polských a slovenských regionech. Regionem NUTS
2, ve kterém byla v roce 2005 zaznamenána nejvyšší míra nezaměstnanosti v rámci
pětice analyzovaných zemí je region Východní Slovensko (23,1%), následovaný
polskými regiony
Dolnośląskie (22,8 %), Zachodniopomorskie (22,7 %) a
německými Halle (22,3 %) a Mecklenburg-Vorpommern (21,4 %). Naopak regiony
s nejnižší nezaměstnaností jsou k nalezení v Rakousko. Osm z devíti regionů NUTS 2
vykazují míru nezaměstnanosti nižší než 6 %, přičemž nejnižší nezaměstnanost je
v regionu Tirol (2,9 %). Na Slovensku (Bratislavský kraj) a v Německu (Schwaben)
potom s takto nízkou mírou nezaměstnanosti nalezneme pouze po jednom regionů.
V Maďarsku to jsou potom až tři regiony - Kózép-Magyarország, Kózép-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl. Z tohoto vyplývá, že v rámci dané pětice zemí střední Evropy
existují výrazné meziregionální rozdíly v míře nezaměstnanosti. Konkrétně rozdíl mezi
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regionem s nejvyšší hodnotou daného ukazatele a hodnotou nejnižší je v tomto
případě 20,9 %. V rámci jednotlivých zemí jsou potom meziregionální rozdíly nejvyšší
v případě Slovenska a Německa, nejméně výrazné potom v Maďarsku.
Závažným problémem polského slovenského trhu práce, je skutečnost, že dochází
k nárůstu míry dlouhodobě nezaměstnaných. Mezi roky 2000 a 2005 dochází v Polsku
k nárůstu této míry o cca 3 procentní body a na Slovensku o dva. Přitom míra
dlouhodobé nezaměstnanosti na Slovensku činí 71,9 % a v Polsku 57,7 %. Pro
srovnání průměrná hodnota tohoto ukazatele dosahovala v roce 2005 výše 46,0 %
na celkovém počtu nezaměstnaných. Nad unijním průměrem se tak nachází i
Německo s mírou dlouhodobé zaměstnanosti 53 %. Naopak pod průměrnou unijní
hodnotou daného ukazatele se nacházejí Rakousko a Maďarsko.
Obrázek 5.2-6: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti roce 2005 (v %)

Zdroj: Evropská komise, 2007

To, že délka nezaměstnanosti úzce koreluje s mírou nezaměstnanosti, dokládá i
obrázek 9, na němž jsou zachyceny meziregionální rozdíly v míře dlouhodobé
nezaměstnanosti. V těch regionech, kde se setkáváme s vysokou mírou
nezaměstnanosti (viz výše) je možné zaznamenat i výrazně vysoký podíl dlouhodobě
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nezaměstnaných (více než 60 %) a naopak. Z tohoto pohledu jsou regionální rozdíly
v úrovni tohoto ukazatele rozloženy obdobným způsobem jako v případě míry
nezaměstnanosti.

5.3 Srovnání regionálních disparit z hlediska podpory výzkumu a
vývoje
Největší schopnost inovací v rámci Evropské unie mají severské země a Německo,
které v tomto směru úspěšně konkurují jak Japonsku, tak i Spojeným státům
americkým. Naopak hůře jsou z tohoto pohledu hodnoceny nové členské státy Unie.
Mezi státy Unie s nejnižší schopností inovací jsou potom řazeny i Slovensko a Polsko.
Obrázek 5.3-1: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v roce 2003 (% HDP)

Zdroj: Evropská komise, 2007

Se schopností inovovat úzce souvisí činnost vědecko-výzkumná. Je tudíž
pochopitelné, že výsledky v inovační činnosti budou mít úzkou vazbu na objem
výdajů, jež jednotlivé státy či regiony do této oblasti vkládají. Obrázek znázorňuje
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meziregionální rozdíly v úrovni výdajů na vědu a výzkum, přičemž tyto výdaje jsou
vyjádřeny jako procento vyprodukovaného hrubého domácího produkty na území
daného regionu (případně státu).
V roce 2003 se výdaje na výzkum a vývoj v EU pohybovaly na úrovni 1,87 % unijního
HDP. Jak ukazuje zmíněný obrázek, jsou jak rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, tak i
meziregionální rozdíly v alokaci těchto výdajů extrémní. Přitom je zřejmé, že
v zemích, kde jsou výdaje do této oblasti vysoké a přesahují, případně se výrazně
přibližují, k barcelonskému cíli ve výši 3 % HDP, vykazují tyto úspěšné a rozsáhlé
inovační aktivity, které přispívají k jejich dalšímu rozvoji.
Ze sledované skupiny zemí nejvíce do vědy a výzkumu investuje Německo, a to
celkově 2,5 % svého HDP, následuje Rakousko s 2,2 % HDP. Obě země se tak
vydávají na vědu a výzkum výrazně více než činí celounijní průměr. Podstatně horší
situace je potom v nových členských zemích EU, kdy výdaje do oblasti vědy a
výzkumu jsou zde několikanásobně nižší (Maďarsko – 0,93 %, Slovensko – 0,57 % a
Polsko -0,54 %).
Co se týče regionů NUTS 2, potom v roce 2003 ve 27 regionech přesahovaly výdaje
barcelonský cíl. Z toho bylo 11 německých a 2 rakouské. Regionem, kde plyne až 8,7
% vyprodukovaného HDP na výzkum je německý Braunschweig. Ve více než 100
regionech byly potom výdaje do této oblasti nižší než 1 %. V této stovce nalezneme
všechny regiony zbývajících tří zemí s výjimkou Bratislavského kraje (1,12 % HDP) a
maďarského Kózép-Magyarország (1,38 % HDP). Z tohoto je patrné, že vyšší výdaje
se koncentrují především do regionů s vyšší ekonomickou úrovní a do velkých
městských aglomerací, resp. do jejich bezprostřední blízkosti.

5.4 Závěr
Komparované země jsou značně heterogenním celkem, ať již z hlediska jejich
předchozího vývoje a fungování ekonomiky, tak především z hlediska jejich velikosti.
Zatímco Německo a Polsko lze zařadit mezi členské státy Unie velkého ekonomického
rozměru, Rakousko a Maďarsko jsou státy střední velikosti a Slovensko již potom
spadá mezí unijní země s ekonomikou malého rozměru. Od těchto skutečností se
odvíjí jejich ekonomických potenciál, a to jak na národní, tak i regionální úrovni.
Je zřejmé, že v současnosti existují výrazné rozdíly mezi zmiňovanými státy. Zatímco
Rakousko a Německo patří k nejvyspělejším členským zemím Evropské unie
s vysokou ekonomickou úrovní, zbylé tří země s tranzitivní ekonomikou se stále snaží
odstranit výrazný odstup od nejvyspělejších zemí Unie. Přestože se to těmto zemím
v posledních letech vcelku daří, není to rozhodně záležitost krátkodobého charakteru
a tyto země tak budou muset projevit určitou dávku trpělivosti než se jim podaří
dosáhnout alespoň průměrné ekonomické úrovně Unie.
S procesem konvergence ekonomických úrovní úzce souvisí dosažená úroveň
produktivity práce, která je stále výrazně nižší v postsocialistických zemích než
Rakousku či Německu. Jedním z důležitých faktorů růstu produktivity práce jsou i
inovace, které jsou výsledkem vědy a výzkumu. Zde mají všechny nové členské státy
Unie výrazné rezervy. Jejich výdaje do této oblasti jsou výrazně nižší než ve
vyspělých zemích EU.
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Provedená analýza také naznačuje nepříliš dobrou situaci na trhu práce v některých
zemích. Jedná se především o Slovensko, Polsko, ale také Německo. V těchto státech
se setkáváme mimo vysoké míry nezaměstnanosti také často s nízkou mírou
zaměstnanosti a problémy s pracovním uplatněním starších lidí a problémy, jež
přináší dlouhodobá nezaměstnanost.
Nastíněné rozdíly jsou ještě výraznější na regionální úrovni. Pro komparativní analýzu
regionálních disparit v rámci pětice uvedených zemí, byly využity regiony úrovně
NUTS 2, tedy územní celky přibližně o stejné velikosti. Zároveň se jedná i o tzv.
regiony soudržnosti, kterým je snaha ze strany Evropské unie pomáhat, aby rozdíly
mezi nimi byli pokud možno co nejmenší. I přes dlouhodobou soustavnou podporu
ekonomicky méně vyspělým regionům ze zdrojů EU, nelze říci, že by docházelo vždy
k jednoznačnému konvergenčnímu procesu.
V současné době v rámci Evropské unie však existují především zásadní rozdíly mezi
regiony původních členských zemí a těch, které se nacházejí na území nových
členských zemí. S výjimkou regionů, které jsou tvořeny hlavními městy či se tyto
nacházejí na území regionů nových členských zemí, jsou ostatní regiony v těchto
státech výrazně zaostalejší oproti regionům z původních členských zemí. To s sebou
přináší nejen nižší ekonomickou úroveň a produktivitu práce, ale často také vysokou
míru nezaměstnanosti a další nepříznivé charakteristiky trhu práce.
Z dané analýzy vyplývá, že v současnosti vykazuje nejhorší regionální charakteristiky
ve vztahu k ostatním zemím Polsko, i když rozdíly, mezi jednotlivými polskými
regiony, ať již z hlediska ekonomické úrovně, produktivity práce, ukazatelů trhu
práce či výdajů na výzkum nejsou rozhodně výrazné. Nízké regionální disparity také
vykazuje Rakousko, avšak zdejší regiony patří k těm nejrozvinutějším v Evropské
unii, a to po všech stránkách.
Výraznější regionální rozdíly zaznamenáváme na území Německa, a to především
z toho důvodu, že se jedná svoji rozlohou o největší zemi ze skupiny komparovaných
a samozřejmě i z titulu východních regionů, jenž byly v minulosti součástí území
NDR. Tyto regiony se stále ještě nevyrovnaly se svým handicapem z minulosti a patří
často k těm výrazně problémovým v rámci Unie. Podstatné meziregionální rozdíly lze
však také zaznamenat ve výrazně menším Maďarsku a především na Slovensku, kde
Bratislavský kraj, jehož součástí je i hlavní město Bratislava jakožto jeden
z nejvyspělejších regionů v EU, se rozvíjí mnohem rychleji než ostatní slovenské
regiony, které naopak patří k těm nejméně rozvinutým regionům v EU. Obdobná je
situace i v Maďarsku, i když zde nemá Budapešť tak výraznou převahu nad ostatními
regiony.
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6 ZÁVĚR
Pod názvem regionální disparity v mezinárodním srovnání si lze představit řadu
výstupů výzkumné práce. Za základ přístupu k regionálním disparitám při
mezinárodním srovnání bylo v této práci zvoleno jejich hodnocení v rámci politiky
soudržnosti EU. Provedené analýzy v zemích EU zcela jasně prokázaly, že politika
soudržnosti EU a konkrétně regionální politika podporovaná strukturálními fondy EU
výrazně ovlivňují národní přístupy k regionálnímu rozvoji a chápání regionálních
disparit i v zemích, které jsou již delší dobu členy EU, jako je Rakousko a Německo.
Rozdělení disparit v EU do tří základních skupin – ekonomické, sociální a územní
odpovídá jednotlivým dimenzím soudržnosti a v rámci EU byla pro jednotlivé oblasti
identifikována celá řada ukazatelů obsažených v regionálních databázích Eurostatu,
které byly detailněji popsány v úvodní předběžné studii.
Pro popis regionálních disparit na národní úrovni v jednotlivých statistikách států
většinou neexistují srovnatelné detailní ukazatelé naplněné daty, takže komparace
disparit mezi státy s využitím jiných ukazatelů než nabízí EU je velmi obtížná. Proto
pro popis regionální situace byla ve většině případů zvolena srovnatelná data
Eurostatu na úrovni regionů NUTS2.
Přestože ukazatelé regionálních disparit jsou významné pro formování regionální
politiky v rámci EU, příklady Německa a zejména Rakouska ukazují, že moderní
přístup k regionální politice je založen na endogenním rozvoji s cílem zvyšovat
rozvojový potenciál ve všech regionech (spolkových zemích) a nejen v těch
nevýhodných. Přitom přesun kompetencí za regionální rozvoj na regionální úroveň je
dnes již více jak samozřejmý.
Cílem této části úkolu bylo poskytnout analytický materiál pro následující etapu a
rozpracovat jej do konkrétních výstupů orientovaných na přístupy jednotlivých států
k regionálnímu managementu. Proto již v této fázi byly do kapitol popisujících
regionální disparity v jednotlivých členských zemích zařazeny dílčí kapitoly o způsobu
řízení regionální politiky v jednotlivých státech a také, vzhledem tomu jak ovlivňuje
regionální politiku v každé zemi i regionální politika EU, vliv politiky soudržnosti na
regionální rozvoj v každé zemi.
Předložena zpráva je analytickým výstupem dílčího úkolu DU4 Přístupy a praxe EU
v pojetí, identifikaci a hodnocení disparit, mezinárodní srovnání pěti středoevropských
zemí a vytváří v souladu se zadáním projektu podklady a východiska pro návrhovou
část úkolu druhé etapy s cílem ukončení v roce 2009.

Další zaměření úkolu
Cíl zaměření 2. fáze výzkumu dílčí úlohy DÚ4 Regionální disparity v mezinárodním
stiovnání vychází z celkového dílčího cíle (DC002) výzkumného záměru tj.
vypracování metodiky přenosu poznatků a nástrojů ovlivňujících řešení regionálních
disparit do metod a technik regionálního managementu.
Konkrétní náplní DÚ4 bude pokračování v komparativní analýze pojetí, přístupů a
využití regionálních disparit pěti sledovaných středoevropských zemích, jež byly
předmětem zkoumání DÚ4 v 1. fázi výzkumu. Dílčí aktivity ve 2. fázi výzkumu budou
zaměřeny na využití poznatků vyplývajících ze sledování regionálních disparit pro
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regionální management v zemích střední Evropy a ČR jak v rovině teoretické a
metodologické, tak i rovině systémové.
V teoretické a metodologické rovině budou aktivity DÚ4 zaměřeny zejména na
komparaci (srovnání) přístupů regionální politiky a regionálního managementu v
Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku odvozených z úrovně
regionálních disparit.
V systémové rovině budou aktivity DÚ4 zaměřeny na praktické případové studie
věnované identifikaci a analýze klíčových disparit ve vybraných, zejména malých,
zemích středoevropského prostoru.
Výstupem aktivit pak bude souhrnná analýza řešení regionálních disparit
v programových dokumentech regionálního managementu a návrh syntetických
doporučení a závěrů z analýzy vyplývajících.
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