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1 ÚVOD 
V souvislosti s postupným rozšiřováním Evropské unie (EU) a jejím dalším vývojem se 
projevují  v rámci vznikajícího ekonomického celku velké rozdíly v rozdělení bohatství. Ve 
slovníku regionalistů i politiků se objevují pojmy jako konvergence (angl. convergence), 
konkurenceschopnost (competitiveness) a soudržnost (cohesion), které jsou vyjádřením 
přístupu k řešení těchto nerovností jak v rámci samotné EU, tak vůči okolnímu světu. 

Konvergence je obecně chápána jako proces postupného sbližování či slučování dvou nebo 
více celků, pro který lze definovat přísná kritéria. Podle standardního neoklasického modelu 
je to např. proces rychlejšího ekonomického růstu v zemích, které mají nižší úroveň hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele než země bohatší (Ericsson, 2005). Tento proces se 
nazývá beta (β)-konvergencí na rozdíl od tzv. sigma (σ)-konvergence, která se vyjadřuje jako 
rozptyl reálných příjmů na obyvatele. 

Pojmy soudržnosti a konkurenceschopnosti jsou vysvětlovány v rámci evropské integrace 
s určitou nejednoznačností a variabilitou. Např. v 6. periodické zprávě o situaci v regionech 
(CEC 1999) se konkurenceschopnost definuje jako „schopnost produkovat výrobky a služby 
které vyhovují požadavkům mezinárodních trhů a současně zajišťují udržitelnou úroveň 
příjmů“ nebo obecněji „jako schopnost firem, odvětví, regionů, států a nadnárodních regionů 
vystavených mezinárodní konkurenci generovat relativně vysokou úroveň příjmů a 
zaměstnanosti“. 

Diskutabilní otázkou je podpora politiky soudržnosti, která má zajistit, aby v rámci EU 
nedocházelo k divergenci mezi bohatými a chudými. Pod politikou soudržnosti Evropské unie 
se 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. 
Soudržnost se dá chápat jako určitá úroveň rozdílností mezi státy, regiony nebo skupinami 
v rámci EU, které jsou politicky a společensky snesitelné (Molle, 2007). Zatímco 
v padesátileté historii Evropských společenství se používání a hodnocení tzv. ekonomické a 
sociální soudržnosti stálo zřejmým, v posledním desetiletí se vynořila její třetí dimenze, a to 
teritoriální neboli územní soudržnost. Přitom každá dimenze soudržnosti je charakterizována 
určitými disparitami.  

Součástí výzkumu Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a 
eliminace“ je také dílčí úloha „Komparace pojetí, identifikace a řešení regionálních disparit v 
zemích středoevropského prostoru“. Ta kromě analýzy vybraných zemí analyzuje a studuje 
přístupy v rámci Evropské unie. Klasifikace disparit podle dimenze soudržnosti představuje 
alternativu k jiným klasifikačním systémům, avšak v rámci EU je velmi významná a současně 
používaná. 

Předkládaná zpráva představuje úvodní studii k problematice hodnocení regionálních disparit 
v EU. 
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2 SOUDRŽNOST A DISPARITY V EU 
Pojem ekonomická a sociální 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 se tohoto cíle má dosáhnout pomocí různých typů intervencí s využitím různých 
finančních operací, zejména s pomocí strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  

Evropská komise vydává každé tři roky zprávu o pokroku, jakého bylo dosaženo v oblasti 
ekonomické a sociální soudržnosti a jak k tomu přispívají politiky Společenství. Obsahem 
politiky soudržnosti byla zpočátku jen ekonomická a sociální soudržnost, po roce 2000 se 
rozšiřuje o nadřazený pojem územní soudržnosti. 

2.1 Ekonomická a sociální soudržnost 
Počátky ekonomické a sociální soudržnosti v Evropě  sahají až k tzv. Římské smlouvě (1957), 
ve které je v preambuli uveden odkaz na zajištění harmonického rozvoje snižováním 
regionálních disparit mezi různými regiony a zmírňováním zaostalostí měně rozvinutých 
oblastí. V 70. letech dvacátého století se na úrovni Společenství začínají koordinovat národní 
politiky a poskytují se další finanční zdroje prostřednictvím Evropského fondu regionálního 
rozvoje na podporu nejchudších regionů.  S přijetím Jednotného evropského aktu (1986) se 
vytvářejí podmínky pro skutečnou politiku soudržnosti a v Maastrichtské smlouvě  o Evropské 
unii (1992) je soudržnost definována jako jeden z hlavních cílů Unie vedle měnové unie a 
jednotného trhu. Konečně ve smlouvě o Evropské unii ve znění tzv. Amsterodamské smlouvy 
z r. 1997 je v článku 2 hospodářská a sociální soudržnost zařazena mezi základní úkoly 
Společenství a je do ní vložena celá kapitola týkající se hospodářské a sociální soudržnosti 
s články 158. až 162, kde se mj. uvádí „Na podporu svého celkového harmonického rozvoje 
Společenství rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k posilování své hospodářské a sociální 
soudržnosti Společenství usiluje o snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a 
zaostalostí nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů včetně venkovských oblastí“. 

Hospodářská a sociální soudržnost je výrazem solidarity mezi státy a regiony a je v podstatě 
implementována prostřednictvím regionální politiky EU. 

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. 

Ekonomická soudržnost směřuje k firmám a k dalším aktérům ekonomického rozvoje, jako 
jsou například odbory a další zaměstnanecké organizace a k prostředí pro podnikání, sociální 
soudržnost směřuje k osobám a domácnostem a jejím cílem je odvrátit bídu a minimalizovat 
nezaměstnanost. 

2.2 Územní soudržnost 
Pojem územní soudržnosti se objevil v oficiálních dokumentech EU koncem 90. let minulého 
století (ESDP, 1999). Byl zdůrazněn ve Druhé zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti z 
roku 2001 v souvislosti se zahájením debaty o politice soudržnosti po roce 2006 a dále byl 
rozpracován např. ve Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti z roku 2004 (CEC, 
2004a), v Průběžné zprávě o územní soudržnosti (CEC, 2004b) a konečně i v návrhu Ústavní, 
respektive Reformní smlouvy z roku 2007, kde je posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti zakotveno do hlavních cílů EU. Nikde však nebyl explicitně a jednoznačně 
definován. 
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Evropské perspektivy územního rozvoje (ESDP, 1999) pokládají za hlavní cíle územního 
rozvoje v Evropě posílit územní soudržnost v Evropě, podporovat vyváženější rozvoj a 
snižovat disparity a zvyšovat regionální konkurenceschopnost a spolupráci mezi evropskými 
regiony a územími. Přitom pro územní soudržnost definují tři hlavní cíle: (1) dostupnost - 
zajistit rovný přístup všech regionů EU k infrastruktuře a k know-how, (2) polycentrismus – 
udržet pro EU vyvážený urbánní systém jak pro celek, tak i pro její části, (3) správu hodnot – 
zajistit prozíravé řízení kulturního a přírodního dědictví.  

Ve Třetí zprávě (CEC, 2004a) se uvádí se např. uvádí, že územní soudržnost doplňuje cíle 
Unie týkající se hospodářské a sociální soudržnosti. Koncepce územní soudržnosti rozšiřuje 
pojem hospodářské a sociální soudržnosti, protože jej doplňuje i posiluje. Co se politiky týče, 
cílem je pomoci dosáhnout vyváženějšího rozvoje zmenšením stávajících nerovností, 
zabráněním vzniku územní nevyváženosti a vytvářením koherentnějších sektorových politik s 
územním dopadem i politiky regionální. Centrem zájmu je také zlepšit územní integraci a 
podpořit spolupráci mezi regiony. Hlavní podmínkou územní soudržnosti je zlepšit rovnost 
přístupu k základním zařízením, nezbytným službám a ke znalostem, tj. k tomu, co nazýváme 
„službami obecného (hospodářského) zájmu“. K těmto službám patří mj. služby poskytované 
za úplatu, například telekomunikační, energetické, dopravní a poštovní, ale také sociální 
služby, například sociálního bydlení, péče o děti, pomoci potřebným rodinám a jednotlivcům, 
atd. 

Ve Průběžné zprávě o územní soudržnosti (CEC, 2004b) se považuje územní soudržnost, 
která znamená vyváženou distribuci lidských aktivit v rámci Unie, za komplementární  
k ekonomické a sociální soudržnosti. Transformuje cíl udržitelného a vyváženého rozvoje do 
územního pojetí. Zahrnuje rovný přístup občanů a ekonomických entit ke službám obecného 
ekonomického zájmu bez ohledu na území, ke kterému náleží. Ve Strategických obecných 
zásadách Společenství pro léta 2007-2013  (CEC, 2005) je cílem územní soudržnosti nad 
rámec hospodářské a sociální soudržnosti přispět k dosažení vyrovnanějšího rozvoje, 
vybudovat udržitelná společenství v městských a venkovských oblastech a docílit větší 
soudržnost s dalšími odvětvovými politikami, které mají prostorový dopad.  

Podle Camagniho (Camagni, 2005) má  územní  soudržnost tři hlavní složky: 
 

• územní kvalitu, kam patří kvalita životních a pracovních podmínek, srovnatelná životní 
úroveň v rámci území, podobný přístup ke službám obecného zájmu; 

• územní efektivnost, tj. efektivnost zdrojů s ohledem na energii, půdu a přírodní 
zdroje, konkurenceschopnost ekonomických subjektů a atraktivnost místního území, 
interní a externí dostupnost; 

• územní identitu, tj. přítomnost sociálního kapitálu, schopnost přípravy a rozvoje 
sdílené vize, místní know-how a odbornost a konkurenční výhoda každého  území. 

 
Jak shrnuje Molle (2007) je územní soudržnost situace, kdy lide a firmy nejsou  nadměrně 
handicapováni prostorovými rozdíly v přístupu k základním službám, k základní infrastruktuře 
a ke znalostem. 

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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3 TYPY REGIONÁLNÍCH DISPARIT V EU 
Při řešení problému soudržnosti bychom si měli, podle Molla (2007) odpovědět na tři otázky: 
(1) Jak můžeme měřit soudržnost? (2) Dochází ke zlepšování nebo zhoršování  soudržnosti 
v čase? (3) Jaké faktory determinují disparity a tedy i soudržnost? 

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.  

Molle dále za hlavní hnací  síly konkurenceschopnosti považuje 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, 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. 

• 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.  

• Poslední, 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. 

3.1 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 (Molle 
2007) „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 
(CEC 1999): 

Obyv.
Prac_obyv..

Prac_obyv.
Zam_osoby.

_Obyv.
HDP

osobyZam
HDP

=                                     (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.  
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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 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. 

3.2 Sociální disparity 
Otázky a problémy sociální soudržnosti se týkají vyvážené účasti různých skupin na 
společenském životě (Molle, 2007). 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. 

3.3 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 (CEC, 
2004a): 

• 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 
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nebo  pokud jde o výzkum a kapacity pro inovace. Tyto 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. 

3.3.1 Měření a hodnocení územní soudržnosti 
I když pojem územní soudržnosti získává v posledních letech stále větší význam, v měření 
úrovně územní soudržnosti bylo dosud dosaženo malého pokroku.  Neexistuje dosud obecně 
uznávaný komplexní index, jak je tomu např. při měření konkurenceschopnosti, úrovně 
lidského rozvoje (index HDI-human development index) apod. Vyplývá to mj. i ze 
skutečnosti, že územní soudržnost, často zmiňována zejména v různých oficiálních 
dokumentech a zprávách Evropské unie, nemá doposud jednoznačnou definici. Územní 
soudržnost se dá však přesto měřit pomocí různých proměnných v závislostí na její definici 
nebo pomocí složeného indexu vytvořeného jako průměr různých ukazatelů nebo subindexů. 

V rámci programu ESPON byl učiněn pokus vyvinout nástroj pro měření scénářů územního 
rozvoje na základě syntetického indexu s názvem Index evropské územní soudržnosti (ETCI 
– European Territorial Cohesion Index), který by bral v úvahu tři základní cíle Evropských 
perspektiv územního rozvoje, tj. ekonomickou konkurenceschopnost, sociální soudržnost a 
udržitelný rozvoj. Vytvoření indexu by však znamenalo mít data na regionální úrovni, což se 
prokázalo pouze pro vybrané ukazatele ekonomické dimenze. Pro hodnocení sociální 
soudržnosti a environmentální udržitelnosti údaje nejsou k dispozici. 

Jiný přístup byl zvolen v práci Farrugie a Galiny (2008), ve které je postavena konstrukce 
indexu územní soudržnosti (TCI – Territorial Cohesion Index) na následující definici: „Územní 
soudržnost je definována jako možnost přístupu obyvatel žijících na daném území ke službám 
obecného ekonomického zájmu.“ Přitom pod službami obecného ekonomického zájmu 
rozumíme komerční služby zajišťované pro obyvatelstvo veřejným sektorem. Z této definice 
pak bylo odvozeno pět dílčích indexů (subindexů), které charakterizují úroveň územní 
soudržnosti, a to indexy pro dopravu, energie, komunikace, vzdělání a zdraví. Tyto dílčí 
indexy přitom mohou vyjadřovat jak míru poskytování služeb, tak i míru dostupnosti či 
přístupu obyvatelstva k těmto službám. Analýza těchto indexů má sloužit k názorné 
demonstraci obsahu územní soudržnosti. 

Index dopravy měří úroveň poskytované dopravní obslužnosti a přístup k dopravě na 
daném území. Země s dobrou silniční nebo železniční sítí a snadným přístupem z jiných zemí 
má vyšší úroveň územní soudržnosti. Na druhé straně růst silniční dopravy vyvolává vyšší 
úroveň znečištění emisemi CO2, což snižuje kvalitu života a tím i soudržnost. Index dopravy 
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může mít tedy proměnné, které v daném území charakterizují úroveň letecké dopravy, 
silniční dopravy, železniční dopravy a emisí. 

Index energií měří úroveň poskytování a spotřeby energií. Mohou ho tvořit složky jako 
spotřeba elektrické energie (kwh na obyvatele území), HDP na jednotku spotřebované 
energie (energetická náročnost), úroveň přenosu elektrické energie a distribučních ztrát, 
proporce elektrické energie k jiným energetických zdrojům. 

Index komunikačních služeb měří úroveň poskytování a přístupu k telefonní síti, 
k internetu (včetně vybavení personálními počítači) a k dalším komunikačním službám, jako 
je např. vybavení domácností televizními přijímači, přístup k poštovním službám apod. 

Index vzdělání hodnotí úroveň poskytování základního, středoškolského a vysokoškolského 
vzdělání a dá se měřit např. počtem zapsaných studentů, výdaji na vzdělávání studenta 
podle dosažené úrovně vzdělání vyjádřené např.  v % HDP, poměrem studentů a učitelů, 
atd. 

Index zdraví vyjadřuje úroveň poskytování a přístupu obyvatel ke zdravotnickým službám. 
Dá se např. měřit výdaji na zdravotnictví na obyvatele, počtem nemocničních lůžek, počtem 
lékařů, průměrnou délkou života při narození apod.  

Uvedená indexy nepopisuji sice vyčerpávajícím způsobem úroveň územní soudržnosti, ale 
představují určitou alternativu a dokreslují obsah pojmu. 
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4 KLASIFIKACE REGIONŮ V EU 
Při hodnocení disparit v rámci EU se ne 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. 

4.1 Vymezení pojmu region 
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 definován jako oblast území (kraj) s víceméně definitivně vyznačenými 
(potvrzenými) hranicemi, která často slouží jako administrativní jednotka v rámci národního 
státu (OOPEC, 2007). 

Region je charakterizován určitými vlastnostmi na základě specifických rysů – jako např. typ 
krajiny (hory, pobřeží, lesy), podnebí (aridní klima, vysoké množství srážek), etnický původ 
(Wales, Baskicko) nebo společná historie. Samozřejmě, že zmíněné vlastnosti nemusí být 
typické pro daný region, ale můžeme jimi charakterizovat i mnohem rozsáhlejší teritoria, 
takže nemusí být zcela přesné a použitelné pro účely rozdělení jednotlivých regionů. Pokud 
ovšem chceme členit regiony pro administrativní nebo statistické účely, musí být členění 
přesnější. V těchto případech je členění založeno na přirozených, historických nebo 
administrativních hranicích. 

• Přirozené hranice – řeky, pohoří, pobřeží, řídce obydlené oblasti, zalesněná území 
atd. Všechny tyto typy fyzických bariér rozdělovaly skupiny obyvatelstva a 
zabraňovaly vytvoření větších územních celků. Především v minulosti tyto přirozené 
překážky představovaly vhodné hranice vymezující lokální pravomoci.  

• Historické hranice – ještě v poměrně nedávné historii byla Evropa rozdělena 
množstvím království, knížectví, vévodství a svobodných měst. Zda tyto typy hranic 
posloužily i pro vytýčení regionálních hranic v současnosti záviselo především na tom, 
v jaké míře si příslušné regiony udržely své postavení při formování národních států. 
Např. v severním Španělsku regionální rozdělení odráží dřívější teritoriální enklávy 
bývalého Aragonského a Navarrského království. Naopak ve Francii, díky 
Napoleonovi, došlo ke kompletní restrukturalizaci administrativních jednotek 
V Německu a Itálii došlo během sjednocování k zániku řady menších a slabších 
regionů, zatímco ty větší a významnější posílily svá postavení a udržely si je do 
současnosti. 

• Administrativní hranice – naplňování základních funkcí vlády (oblast daní, 
spravedlnosti) vyžaduje spolehlivé a dobře obeznámené administrativní jednotky na 
nižších úrovních, ať už v rámci zaběhnuté federální struktury nebo přímým 
přenesením odpovědnosti „shora dolů“. Řada těchto regionů má „přirozený“ případně 
„historický“ původ, ale více méně vznikaly na základě různých vlivů. Takovéto typy 
obcí, zemí , provincií aj. jsou pak vystaveny určitým změnám, aby např. reagovaly na 
politické změny nebo populační trendy. Jiné administrativní hranice, kterými jsou 
současné regionální struktury typické, mají náboženský původ (hranice farností nebo 
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biskupství), případně vznikly z důvodu zajištění demokratické reprezentace (volební 
okresy). 

Region v administrativním pojetí 

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. 

Ideální požadavky pro dané regiony tak zahrnují vhodně určené hranice, které jsou 
akceptovány občany dané oblasti, jsou přiměřené velikosti a zajišťují homogenitu daného 
území. Stabilní a vhodně zvolená oblast tak např. dovoluje v dlouhodobém časovém 
horizontu i shromažďování dat (do časových řad). 

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.  

4.2 Nomenklatura územních statistických jednotek 
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 

                                                 
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). 
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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. 

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. 

4.2.1 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. 

Jak již bylo zmíněno, určitá území mají svá specifika (oblasti těžby uhlí, vysoká a 
koncentrovaná zaměstnanost, dopravní uzly, zemědělské oblasti, městské celky atd.) a podle 
toho jsou vytýčeny hranice regionů v některých zemích EU. A tak některé typy ukazatelů 
mohou být bez problémů porovnávány (např. zalesněná území), ale nelze mezi těmito typy 
regionů srovnat řadu jiných ukazatelů (např. množství lůžek v nemocnicích). Právě z těchto 

                                                 
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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důvodů systém NUTS takto specifické regiony nezahrnuje a upřednostňuje členění z hlediska 
všeobecného geografického charakteru. 

4.2.2 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 místní 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. 

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 (Tabulka 1). 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 1: Počty obyvatel pro NUTS 

Statistická jednotka Nejvyšší počet 
obyvatel 

Nejnižší počet 
obyvatel 

NUTS 1 7 000 000 3 000 000 
NUTS 2 3 000 000 800 000 
NUTS 3 800 000 150 000 

Zdroj: Eurostat, 2007 
 
Některé významné diference jsou mezi územními jednotkami NUTS jsou následující:    

Jednotky NUTS s největší rozlohou: 
NUTS 1 - Manner Suomi (Finsko) – 303 000 km2  
NUTS 2 - Övre Norrland (Švédsko) – 154 310 km2 , Pohjois-Suomi (Finsko) – 133 580 km2  

NUTS 3 – Norrbottens län (Švédsko) – 98 910 km2, Lappi (Finsko) – 93 000 km2   

Jednotky NUTS s největšími rozdíly v počtu obyvatel (údaje z r. 2000) 
NUTS 1 – Nordrhein-Westfalen (Německo) – 18 mil., Nord-Ovest (Itálie) – 15 mil., 

Åland (Finsko) – 25 tis. 
NUTS 2 –  Île de France (Francie) – 11 mil., Lombardia (Francie) – 9 mil., na druhé straně 

je zde 13 regionů (mnohé z nich jsou periferiemi nebo ostrovy) s méně než 
300 tis. obyvateli – Burgenland, Ceuta, Melilla, Belgian Luxembourg, La Rioja, 
Corse atd. 

NUTS 3 -  Madrid, Barcelona (Španělsko); Milano, Roma, Napoli (Itálie); Berlin (Německo); 
Attiki (Řecko) – tyto regiony mají přes 3 mil. obyvatel, na druhé straně je řada 
regionů v Německu, Belgii, Rakousku, Řecku aj., kde žije méně než 50 tis. 
obyvatel.  
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Tabulka 2:  Počty regionů NUTS (1-3) pro EU 27 (stav dle dohody z r. 2007, 
platnost od 1. 1. 2008) 

Členský stát NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Belgie 3 11 44 
Bulharsko 2 6 28 
Česko 1 8 14 
Dánsko 1 5 11 
Německo 16 39 429 
Estonsko 1 1 5 
Irsko 1 2 8 
Řecko 4 13 51 
Španělsko 7 19 59 
Francie 9 26 100 
Itálie 5 21 107 
Kypr 1 1 1 
Lucembursko 1 1 1 
Lotyšsko 1 1 6 
Litva 1 1 10 
Maďarsko 3 7 20 
Malta 1 1 2 
Nizozemsko 4 12 40 
Rakousko 3 9 35 
Polsko 6 16 66 
Portugalsko 3 7 30 
Rumunsko 4 8 42 
Slovinsko 1 2 12 
Slovensko 1 4 8 
Finsko 2 5 20 
Švédsko 3 8 21 
Spojené království 12 37 133 
EU 27 97 271 1303 
Zdroj: European Regional and Urban Statistics. Reference Guide, 2007, vlastní úpravy 
 

4.2.3 Místní úroveň 
Až do počátku 90. let byla klasifikace jednotek NUTS založena na třech regionálních 
úrovních. Komunitární politika však může být aplikována na územních celcích, které nejsou 
s NUTS kompatibilní. To byl dlouhodobě případ zemědělské politiky, kde byly na základě 
daných priorit např. podporovány horské oblasti nebo znevýhodněné zemědělské celky. 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  Počet jednotek LAU v zemích 
EU zachycuje tabulka 3 (stav z roku 2006). 
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Tabulka 3:  Pojmenování a počet jednotek LAU v zemích EU  a Švýcarska (stav 
roku 2006) 

Stát LAU 1 LAU 2 

Belgie - 0 Gemeente/Commune 589 
Česko Okresy 77 Obce 6 249 
Dánsko - 0 Kommune 271 
Německo Verwaltungsgemeinschaften 539 Gemeinde 13 176 
Estonsko Maakond 15 Vald, Inn 241 
Irsko Counties/County Boroughs 34 DED/Ward 3 440 

Řecko Dimoi/Koinotites 1 034 
Demotiko 
diamerisma/Koinotiko 
diamerisma 

6 130 

Španělsko - 0 Municipio 8 108 
Francie - 0 Commune 36 678 
Itálie - 0 Comune 8 100 
Kypr Eparchies 6 Dimoi, koinotites 614 
Lucembursko Cantons 13 Commune 118 

Lotyšsko Rajoni, republikas pilsētas 33 Pilsētas, novadi, 
pagasti 536 

Litva savivaldybė 60 seniūnija 515 
Maďarsko (Statisztikai) kistérségek 168 Települések 3 145 
Malta Distretti 6 Kunsilli 68 
Nizozemsko - 0 Gemeente 489 
Rakousko - 0 Gemeinde 2 358 
Polsko Powiat 379 Gminy 2 478 
Portugalsko Concelhos - Municípios 308 Freguesia 4 257 
Slovinsko Upravne enote 58 Občine 193 
Slovensko Okresy 79 Obce 2 928 

Finsko Seutukunnat / Ekonomiska 
regioner 82 Kunnat / Kommuner 446 

Švédsko - 0 Kommune 290 

Spojené 
království 

Lower tier authorities 
(districts) or individual unitary 
authorities 

443 Ward 10 679 

Švýcarsko - 0 Gemeinde 2 736 
EU-25  3 334  112 119

Zdroj: Wikipedia (2007a, 2007b),  vlastní úpravy 
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4.3 Ekonomická struktura a regiony 
Chceme-li srovnávat regionální rozdíly, měli bychom přihlížet k ekonomické struktuře 
regionů. Příklad členění regionů podle této struktur je uvádí např. Erriksson (2005). Regiony 
jsou seskupeny podle jejich strukturálních charakteristik odvozených z odvětvové 
zaměstnanosti. Pak rozeznáváme tyto skupiny regionů: 

• Hlavní města - Hlavní města zejména v nových členských státech EU mají z hlediska 
úrovně reálných příjmů a jejich růstu specifické postavení, protože většinou převyšují 
ostatní regiony v zemi. Navíc vykazují vysoký objem služeb (podle klasifikace NACE 
obsahují služby zejména v kategorii J+K, tj. finanční a podnikatelské služby). 

• Zemědělské regiony - Převládá v nich zemědělský sektor ve srovnání 
s celonárodním průměrem. 

• Těžební regiony (hornické) - Podobně převládá zde zaměstnanost v těžebním 
průmyslu, resp. v hornictví. 

• Regiony základního průmyslu - Tyto regiony vykazují přítomnost dvou základních 
skupin odvětví: těžký průmysl, jako je například hutnictví a dále průmysl náročný na 
pracovní sílu, jako je textilní a oděvní průmysl. 

• Regiony perspektivních odvětví - Z hlediska odvětvové klasifikace zde 
zahrnujeme průmyslová odvětví jako jsou strojírenství, elektrotechnika, výroba 
přístrojů, výpočetní technika. Tato odvětí jsou zejména v nových členských státech 
podpořena vstupem zahraničních FDI a vytvářejí komparativní výhodu v důsledku 
modernizace bývalých odvětví. 

• Regiony základních služeb - Přítomnost služeb typu velkoobchod a maloobchod, 
doprava, poštovní služby  jsou důsledkem urbanizace, avšak také známku absence 
jiných možností zaměstnání. 

• Regiony turistické - Tyto regiony, kromě vysokého podílu zemědělství a služeb 
jsou významnými turistickými destinacemi. Proto je klasifikujeme jako zvláštní 
skupinu. 

 
Výše uvedenou klasifikaci regionů nemůžeme aplikovat vždy na danou úroveň NUTS, ale 
můžeme ji nalézt spíše na nižších úrovních nebo jako součást úrovní vyšších, kdy např. 
v jednom NUTS2 nalezneme několik typů regionů podle této klasifikace. 
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5 REGIONÁLNÍ STATISTICKÉ DATABÁZE 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. 

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 300 evropských měst. 

Regionální statistika tvořena a publikována Eurostatem obsahuje databáze dvanácti různých 
okruhů regionálních statistických ukazatelů:  

• Regionální zemědělská statistika 

• Regionální demografická statistika 

• Regionální účty dle metodiky ESA95 

• Regionální vzdělávací statistika 

• Regionální statistika životního prostředí a energie 

• Regionální statistika vědy a technologie 

• Regionální statistika zdraví 

• Regionální statistika cestovního ruchu a turismu 

• Regionální dopravní/přepravní statistika 

• Regionální statistika pracovních sil 

• Regionální statistika mzdových nákladů 

 

Data jsou ve většině databází sesbírávána s pravidelností jednoho roku, v některých 
případech i s měsíční frekvencí. 

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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5.1 Regionální zemědělská statistika 
Tato statistická databáze obsahuje data z regionů úrovně NUTS 2. Pokrývá několik oblastí:  

a) Využívání půdy 

b) Sklizeň (plocha sklizně, produkce a výnosy ) 

c)  Hospodářské zvířectvo 

    Tabulky obsahují data zahrnující množství skotu, prasat, ovcí a koz patřících do 
přehledu hospodářského zvířectva Společenství.Také zahrnují data o koních, oslech, 
atd. a drůbež. 

d)  Produkce kravského mléka na statcích  

     Členské státy jsou požádány, aby zaznamenávaly produkci kravského mléka v každém 
regionu. Pokud to zaznamenat nemohou, Eurostat toto odhadne užitím speciální 
metody se souhlasem členských států. 

 e)  Zemědělské účty na regionální úrovní dle metodiky EAA97  

Reforma Systému národních účtů v roce 1995 a potřeba se přizpůsobit ekonomickému 
a strukturálnímu vývoji v zemědělském sektoru vedla k radikálním změnám v základní 
metodologii užívané pro zemědělské účely.To bylo oficiálně přijato pracovní skupinou 
pro Ekonomické účty pro zemědělství (EAA). Změny mají dva cíle: zabezpečit 
metodologickou soudržnost s EAA na jedné straně a proveditelnost na straně druhé. 

f)  Struktura zemědělských ploch vlastněných regionem , hlavní ukazatele.   

Údaje zde obsažené zahrnují hlavní charakteristiky průzkumu struktury zemědělského 
vlastnictví Společenství od roku 1990. 

5.2 Regionální demografická statistika 
Statistika zabývající se demografickou oblastí pokrývá pět hlavních okruhů: hlavní 
demografické ukazatele, počet obyvatel, plodnost, úmrtnost, sňatky a rozvody. Aktualizace 
statistik závisí velkou měrou na dostupnosti dat z příslušných národních statistických úřadů. 
Data jsou uváděna za jednotlivé země a pro seskupení zemí EU-27, dřívější EU-15, země 
eurozóny, země EHP a EFTA. 

Data pro tuto statistiku jsou získávány dvojím způsobem, a to: 

• Rychlým sběrem dat: V dubnu Eurostat zašle rychlý dotazník k získání 
provizorních statistických údajů všem zemím, kde se dotazuje na základní data 
předchozího roku (počet obyvatel, narození, úmrtnost, imigrace, emigrace, atd.)  

• Hlavním sběrem dat: Tento sběr byl poprvé proveden v roce 2000 společně 
s Radou Evropy a UN statistickou divizí (UNSD). Každým rokem v červnu Eurostat 
žádá 37 zemí o zaslání konečných a podrobnějších dat. Ta přicházejí od července 
do října, jsou kontrolována, zpracovávána a převedena do konce března do 
databáze Eurostatu New Cronos. 

Regionální statistika týkající se migrace obyvatelstva obsahuje data na úrovni NUTS 2. 
Statistické údaje obsahují data o imigraci a emigraci do a ze země, a to v členění podle 
pohlaví a věku, regionu původu a cíle cesty rozdělené podle jednotlivých zemí EU . 
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5.3 Regionální účty dle metodiky ESA95 
V rámci této metodiky se setkáváme s následujícím členěním dat: ukazatele o vývoji 
regionálního HDP, odvětvové účty a účty domácností. 

Ukazatele o vývoji regionálního HDP v sobě zahrnují jednak data vypovídající o struktuře 
tvorby HDP a jednak o jejich dosažené úrovni a tempu růstu.Ukazatel jsou vypočítáván 
z regionálních údajů o HDP založených na systému národních účtů (ESA95), Jsou dostupné 
až po úroveň NUTS 3 

Odvětvové účty obsahuji data o hrubé přidané hodnotě, nákladech na pracovní sílu, hrubé 
tvorbě fixního kapitálu, zaměstnanosti a počtu zaměstnanců. Vše je zpracováno dle směrnice 
národních účtů ESA95. Geografický rozsah zahrnuje všechny členské země EU i kandidátské 
země až na úroveň NUTS 3 pro data o hrubé přidané hodnotě, míře zaměstnanosti a počtu 
zaměstnanců. Náklady na pracovní sílu a data o hrubé tvorbě fixního kapitálu lze získat pro 
regiony úrovně NUTS 2  

Účty domácností obsahují údaje o spotřebitelském chování jednotlivců, resp. domácností. 
Vše je zde vykazováno v souladu s ESA95. Indikátory jsou Eurostatu zasílány národními 
statistickými úřady. Geograficky zahrnuje regiony úrovně NUTS 2 za všechny členské země 
EU.  

5.4 Regionální vzdělávací statistika 
Cílem této statistiky je poskytnout srovnatelná data pro hodnocení dosažené úrovně vzdělání 
a fungování vzdělávacích systémů členských zemí Evropské unie, Data jsou dostupná i na 
regionální úrovni NUTS 2. 

Hlavními zdroji dat je společné dotazníkové šetření  UNESCO/OECD/Eurostat(UOE) ve 
vybraných zemích. Tyto vzdělávací statistiky jsou tvořeny v souladu s Mezinárodní klasifikaci 
vzdělávacích standardů (ISCED), který představuje hlavní databázi vzdělání. 

Data týkající se vzdělání (na národní úrovni) jsou dostupná v Průzkumu pracovní síly (Labour 
Force Survey) a lze je  nalézt na LFS doméně.  

5.5 Regionální statistika životního prostředí a energetiky 
Regionální statistika životního prostředí a energetiky obsahuje data na úrovni NUTS 2. Skládá 
se z následujících částí:    

• regionální vodní statistika, 

• regionální statistika odpadních vod, 

• regionální statistika znečištění. 

5.6 Regionální statistika vědy a technologie 
Tato statistika zahrnuje nejen země Evropské unie a kandidátské země, ale také země EFTA, 
Ruskou federaci, Čínu, Japonsko a USA. 

Statistika nabízí uživatelům data týkající se výdajů na vědu a výzkum, jakož i o počtech 
pracovníků ve vědě a výzkumu ve jednotlivých zemích. Přitom jsou dané údaje sledovány 
v rámci následujících institucí či sektorů: firmy, vládní instituce, vysoké školství, soukromé 
neziskové a ostatní sektory. Statistické údaje o výdajích na vědu a výzkum jsou potom 
rozdělovány v závislosti na zdrojích finančních prostředků, vědním oboru, druhu nákladů, 
druhu činnosti, analýzy jakosti, druhu vědy a výzkumu, zaměření vědního oboru, socio – 
ekonomických cílů a regionech.  
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5.7 Regionální statistika pro oblast zdravotnictví 
Sbírka regionální statistiky zdraví obsahuje data na úrovni NUTS 2 a jejím obsahem jsou 
například data o příčinách úmrtí, počtu zdravotního personál, zdravotní infrastruktuře, resp. o 
jednotlivých typech onemocnění. 

5.8 Regionální statistika cestovního ruchu a turismu 
Do statistiky jsou zahrnuty jednak členské státy Evropské unie jednak kandidátské země a 
země EFTA. Tato statistika obsahuje data na úrovni NUTS 2 pro vykazování počtu osob, 
které daný region (zemi) navštívily, a to ať již se jedná o pobyty tuzemců či cizozemců. Pro 
NUTS 3 je sledován počet podniků podnikajících v cestovním ruchu, ubytování a noclehů. 

5.9 Regionální dopravní a energetická statistika 
Regionální dopravní a energetická statistika obsahuje data na úrovni NUTS 2 a částečně 
NUTS 3 a pokrývá dvě datové oblasti, a to dopravu a energii zemí EU a kandidátských zemí. 

Skupina dat týkající se přepravy se skládá z : 

a) Sítě vodních cest, železnic a vozovek,  
b) Silniční doprava, zásoba vozidel podle kategorie,  
c) Dopravní bezpečnost ( úmrtí, zranění, atd.) ,  
d) Silniční přeprava zboží (kamiony) ,  
e) Letecká doprava – osoby,  
f) Letecká doprava – zboží,  
g) Lodní doprava –  zboží,  
h) Lodní doprava –  osoby. 

 

Skupina dat týkající se energie se skládá z : 

i) Produkční kapacita elektřiny (v megawattech), 
j) Sektorová spotřeba elektřiny (v gigawattech). 

 

5.10  Regionální statistika pracovních sil a mzdových nákladů 
Možným zdrojem pro získání dat z regionální statistiky zaměstnanosti je „Přehled pracovní 
síly Společenství“ (Community Labour Force Survey -LSF). Tento materiál je zpracován na 
základě sledování reprezentativního vzorku domácností a jejich členů ve věku 15  a více let, 
v jednotlivých členských státech EU. Toto sledování umožňuje vytvářet i statistiky o velikosti 
pracovní síly, míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti, jakož i vývoji mezd na úrovní regionů 
NUTS 2. Určitá data jsou vykazována i pro regionální úroveň NUTS 3. Odhad těchto 
ukazatelů se provádí v půlročních intervalech. Dalším důležitým ukazatelem, který tato 
statistika publikuje je počet ekonomicky aktivních obyvatel. Tito jsou rozdělení do dvou 
skupin – zaměstnaní a nezaměstnaní. Používaná definice nezaměstnanosti odpovídá 
metodice Mezinárodního úřadu práce (ILO). Odhadovaný údaj o nezaměstnanosti za každý 
členský stát se následně regionalizuje. Údaje se získávají  z národních úřadů práce, a to vždy 
za měsíc duben. Pro země jako je Řecko, Itálie, Portugalsko či Španělsko se přebírá statistika 
o nezaměstnanosti od Mezinárodního úřadu práce, přitom jak Řecko, tak i Portugalsko 
nezpracovává odhady nezaměstnanosti na úrovni NUTS 2. 
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5.11 Urban audit 
Urban audit je reakcí na rostoucí poptávku po hodnocení kvality života v evropských městech 
a velkoměstech. Je to výsledek společného úsilí DG REGIO (Generální ředitelství pro 
regionální politiku)  a Eurostatu. Poskytuje spolehlivé a srovnatelné informace o vybraných 
městských oblastech v EU a kandidátských zemí. Urban audit umožňuje komparovat města a 
velkoměsta z hlediska celé řady charakteristik (ekonomická aktivita, veřejná doprava, úroveň 
vzdělání, atd.), také postihuje rozdíly mezi městy. 

Rozděluje se do tří organizačních úrovní :  

• evropská úroveň, kterou pokrývá Eurostat,  
• národní úroveň 
• oblastní tedy městská úroveň.  

  
Cílem  Urban auditu je poskytovat informace na třech územních úrovních :  
 

• Městské centrum , The Core City, jako základní úroveň „A“, 
• Větší městská zóna, The Larger Urban Zone,  "LUZ", funkční městská zóna 

okolo  
• Podměstská část ,The Sub-City District ("SCD"), druhotné rozdělení města 

podle počtu obyvatel (5000 – 40000 obyvatel v každé sub-městské zóně)  
  

V rámci této databáze je celkem 336 ukazatelů rozděleno do devíti statistických oborů  
(demografie, sociální aspekty, ekonomické aspekty, občanské aktivity, kurzy a vzdělání, 
životní prostředí, doprava a přeprava, informační společnost, kultura a odpočinek ) a 
pětadvaceti oblastí. Data jsou sesbírávána národními nebo regionálními statistickými úřady.  

 

5.12  Zdroje dat pro regionální komparace 
Regionální  statistické  databáze  Evropské  unie  jsou  dostupné   na internetových 
stránkách Eurostatu: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_da
d=portal&_schema=PORTAL 

Eurostat je formálně podřízen Komisi. Jeho účelem je zpracovávat statistická data pro 
potřeby EU a harmonizovat statistickou metodiku ve všech členských státech. Mezi hlavní 
úkoly této instituce patří připravovat makroekonomická data pro Evropskou centrální banku, 
na základě, kterých tato následně realizuje rozhodnutí ohledně své měnové politiky a také 
poskytovat regionální data v klasifikaci NUTS jakožto východisko pro realizaci odpovídající  
strukturální politiky EU. 

V databázích Eurostatu jsou publikována všechna data týkající se regionální politiky, které se 
pro účely Eurostatu sledují na regionální nebo národní  úrovní příslušnými statistickými úřady 
nebo přímo Eurostatem, a to zpravidla jednou za rok. Nejčastěji se týkají regionální úrovně 
NUTS 2 v některých případech NUTS 3. V reakci na poptávku po zmapování životní úrovně ve 
městech EU se rozšířilo statistické šetření větších měst (Urban audit).   

Samotný sběr dat zajišťují příslušné instituce členských států Unie, které je následně zasílají 
příslušným specializovaným složkám Eurostatu. Proto je možné celou řadu různých dat získat 
i z národních statistických úřadů. Realita je však taková, že tyto jsou k dispozici v podstatně 
méně ucelené podobě (ať již do délky časových řad či obsahové šíře) než v databázích 
eurostatu.V případě regionálních účtů a zejména klíčových indikátorů jako regionální HDP 
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jsou statistická data vypočítávána zplnomocněnými regionálními týmy jmenovanými 
členskými státy. 

Prezentovaná data jsou k dispozici pro aktuální vymezení územně statistických jednotek 
NUTS. Pokud dojde k jakékoliv změně v definici NUTS, potom jsou veškerá data přepočtena 
pro nové pojetí regionálního členění. Veškerá data  je možné získat na aktualizovaných 
stránkách Eurostatu (adresa uvedena výše). 

Výběrové zdroje dat pro regionální komparace:  

• Eurostat. General and regional Statistics [online]. Dostupné na World Wide Web: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136162,0_45572076&_dad
=portal&_schema=PORTAL 

• Federal Statistic Office Germany. EDS European Data Service [online]. Dostupné na 
World Wide Web: http://www.eds-destatis.de/en/database/database.php 

• European University Institute [online]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.iue.it/LIB/Researchguides/Economics/Statistics/Descriptions/regio.shtml 

• European Commission. Regional Policy Inforegio [online]. Dostupné na World Wide 
Web: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/pres_en.htm 

• Crossborder Friendship Database  [online]. Dostupné na World Wide Web: 
http://www.crossborderdatabase.de/CBFDSite/cz/BegruessungCZ.htm 

• Eurostat. Regions [online]. Dostupné na World Wide Web: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/introduction_regions_en.html 

• ČSÚ. European Regional and Urban statistics [online]. Dostupné na World Wide 
Web:http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/european_regional_and_urban_statistics 

• Eurostat. Regions - Introduction to the NUTS [online]. Dostupné na World Wide Web:  
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/introduction_regions_en.html 
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6 KLASIFIKACE EKONOMIK ZEMÍ EU 
 
Území států Evropské unie představuje plochu 4 332 112 km2, což je přibližně  43 % plochy 
evropského kontinentu. Z hlediska počtu států však představuje dnešních 27 členských zemí 
EU větší část Evropy, když sdružuje 67,5 % z celkového počtu 40 evropských států 
(nepočítáme-li 4-5 známých „ministátečků“). Počet obyvatelstva EU dosahuje celkově 493 
518 tis. osob a podílí se zhruba 68 % na celkovém počtu obyvatel Evropy.  

6.1 Skupiny zemí EU 
Členské státy Evropské unie představují, co do velikosti a výkonnosti své ekonomiky, značně 
heterogenní skupinu. Vezmeme-li jako hlavní kritéria pro srovnávání velikosti ekonomik 
jednotlivých zemí počet obyvatel a rozlohu států, potom mezi velké ekonomiky lze zařadit 
šestici zemí: Francii, Itálii, Německo, Velkou Británii, Španělsko a Polsko. Uvedené státy se 
rozkládají na 52,5 % území Unie a žije v nich více než 70 % obyvatel tohoto integračního 
uskupení. Daná skupina zemí také vyprodukuje více než 75 % celkového produktu, jenž je 
na území Evropské unie za rok vyroben (v roce 2006 celkový objem HDP činil 11 520 mld. 
eur). 

Z hlediska realizovaného objemu hrubého domácího produktu je největší ekonomikou EU 
ekonomika Německa, jejíž celkový objem produkce v roce 2006 dosáhnul 2 307 mld. eur, což 
je 20 % celounijního produktu. O něco nižší objem produkce byl vyroben ve Velké Británii 
(16,4 % HDP Evropské unie), Francii (15,4 %) a Itálii (12,8 %). Španělsko, jež patřilo po 
dlouhou dobu svého členství v Unii k zemím méně ekonomicky rozvinutým vytvořilo v roce 
2006 hrubý domácí produkt ve výši 976 mld. eur (8,5 % HDP EU), zatímco Polsko pouze 
269,7 mld. eur, čímž přispělo k tvorbě unijního HDP pouze 2,34 %. Tato nízká hodnota 
vytvořeného produktu tak Polsko řadí v úrovni HDP za členské státy s výrazně nižším počtem 
obyvatel i rozlohou jako je např. Nizozemí, Belgie, Švédsko či staví téměř na stejnou úroveň 
osmimilionového Rakouska.  

Druhou skupinu zemí tvoří 9 států s počtem obyvatel v intervalu 8 až 22 miliónů obyvatel, 
které lze podle ustálených zvyklostí při definování velikosti národní ekonomiky považovat za 
ekonomiky malé, nicméně z  hlediska množiny členských zemí EU je budeme považovat za 
ekonomiky střední velikosti. Konkrétně se jedná o Belgii, Česko, Maďarsko, Nizozemí, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko a v roce 2006 vstoupivší Rumunsko. Největší 
ekonomikou v rámci této skupiny je právě Rumunsko s více než 21 milióny obyvatel. 
Rumunská ekonomika, i přes svoji velikost, patří k nejméně vyspělým v rámci Evropské unie 
a tomu odpovídá i její podíl na tvorbě unijního HDP. Tento podíl dosáhnul v roce 2006 pouze 
úrovně 0,84 %, což je z uvedené skupiny spolu s více než dvakrát menším Maďarskem           
(0,77 %) nejméně. Nejvýznamnější zemí z hlediska tvorby HDP Evropské unie tak v této 
skupině je Nizozemí s 16 milióny obyvatel a podílem svého HDP na produktu EU ve výši 4,58 
%. Dále následuje Belgie, Švédsko, Rakousko podílející se na tvorbě HDP v Unii více než 
dvěma procentními body a  Česká republika s podílem 0,98 %.  

Mezi malé ekonomiky Evropské unie jsou řazeny země, jejichž počet obyvatel  přesáhnul 
úroveň 3 mil., ale nedosahuje hodnoty 8 miliónů. Takovýchto zemí nalezneme v rozšířené 
Evropské unii šest. Z toho tři jsou státy, jenž se staly členy této integrace v průběhu 70. a 
80. let (Finsko, Dánsko, Irsko), dva v květnu 2004 (Litva a Slovensko) a jeden (Bulharsko) 
v roce 2007. Stejně jako tomu bylo i v předcházejících případech, i zde se setkáváme 
s výraznými rozdíly ve tvorbě HDP mezi původními a novými členskými státy Unie. Zatímco 
první tři zmíněné v tomto ohledu výrazně předčí, i co do počtu obyvatel několikanásobně 
větší, Bulharsko a Litva se řadí mezi státy nejslabší. 
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Tabulka 4: Srovnání rozměru ekonomik členských států EU (rok 2006) 
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Belgie 30 513 0,70 10 517 2,13 4 004 313,2 2,72 2,36 1,93
Bulharsko 110 910 2,56 7 679 1,56 3 853 25,1 0,22 0,36 0,33

Česko 78 864 1,82 10 255 2,08 4 752 113,1 0,98 0,61 0,52
Dánsko 43 094 0,99 5 437 1,10 2 728 219,5 1,91 0,84 0,63

Estonsko 45 100 1,04 1 345 0,27 595 13,07 0,11 0,07 0,07
Finsko 338 145 7,81 5 266 1,07 2 334 167,9 1,46 0,55 0,40

Francie 543 965 12,56 63 047 12,77 24 724 1 778 15,43 4,16 3,45
Irsko 70 285 1,62 4 253 0,86 1 863 175,8 1,53 1,17 0,79
Itálie 301 277 6,95 58 863 11,93 24 502 1 475 12,80 3,56 2,93
Kypr 9 251 0,21 770 0,16 352 14,5 0,13 0,06 0,05
Litva 65 200 1,51 3 394 0,69 1 458 23,8 0,21 0,09 0,09

Lotyšsko 64 600 1,49 2 288 0,46 963 16,2 0,14 0,05 0,06
Lucembursko 2 586 0,06 462 0,09 297 33,1 0,29 0,36 0,26

Maďarsko 93 032 2,15 10 071 2,04 3 493 89,2 0,77 0,52 0,46
Malta 316 0,01 406 0,08 192 4,9 0,04 0,03 0,03

Německo 357 042 8,24 82 365 16,69 38 416 2 307 20,03 8,27 6,06
Nizozemsko 40 844 0,94 16 341 3,32 8 200 527,9 4,58 2,99 2,33

Polsko 323 250 7,46 38 129 7,73 12 844 269,7 2,34 0,76 0,67
Portugalsko 92 389 2,13 10 589 2,15 4 988 155,3 1,35 0,41 0,44

Rakousko 83 856 1,94 8 263 1,67 4 104 256,4 2,23 1,19 0,91
Rumunsko 237 500 5,48 21 581 4,37 10 654 97,1 0,84 0,61 0,50

Řecko 131 944 3,05 11 116 2,25 4 092 195,3 1,70 0,34 0,41
Slovensko 49 036 1,13 5 391 1,09 2 134 43,95 0,38 0,25 0,22
Slovinsko 20 256 0,47 2 008 0,41 867 29,74 0,26 0,15 0,13

Španělsko 504 783 11,65 44 068 8,93 16 951 976,0 8,47 2,14 2,06
Švédsko 449 964 10,39 9 081 1,84 4 320 306,7 2,66 1,28 0,93

Velká 
Británie 

244 110 5,63 60 533 12,27 28 853 1 892
16,42 

4,16 4,03

EU-27 4 332 112 100,00 493 
538

100,00 212 
533

11 520
100,00 

37,12 30,33

EU-25 3 983 702 91,95 464 
278

79,06 198 
027

11 398
98,94 

36,35 29,78

EU-15 3 234 797 74,67 390 
202

64,26 170 
377

10 780
93,58 

33,78 27,49

EMU 2 497 629 57,65 317 
159

69,53 134 
476

8 391
72,84 

27,49 21,97

Zdroj: Statistical yearbook on candidate and south-east European countries, www stránky statistických 
úřadů  jednotlivých zemí, vlastní výpočet 

 
Přestože ostatních šest ekonomik lze označit z hlediska jejich rozměru  za ekonomiky velmi 
malé, je vhodné tyto ještě dále rozčlenit do dvou podskupin. Do první podskupiny začleníme 
zbývající dva pobaltské státy – Lotyšsko a Estonsko a také Slovinsko. Největší z těchto tří 
zemí měřeno počtem obyvatel je Lotyšsko, jehož počet obyvatel dosahuje výše zhruba 2,3 
miliónů. To je počet, který převyšuje počet obyvatel ve Slovinsku, nicméně tento stát je 
podstatně méně ekonomicky vyspělý než právě Slovinsko. Vyprodukovaný HDP v Lotyšsku 
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v roce 2006 činí 16,2 mld. eur, zatímco ve Slovinsku je tento objem téměř 2 krát větší (29,74 
mld. eur).  V případě Estonska s necelým 1,4 miliónem obyvatel dosahuje hodnota domácího 
produktu výše cca 13,7 mld. eur. Druhou podskupinu potom tvoří Lucembursko, Kypr a 
Malta. Jedná se jednoznačně o nejmenší státy z celé skupiny členských zemí EU, ať už 
z hlediska své rozlohy či počtu obyvatel. Počet obyvatel v  těchto zemích nedosahuje zdaleka 
ani jednoho miliónu (viz tabulka 1). I přesto ekonomicky rozvinutější Lucembursko a Kypr 
převyšují svým objemem vyrobené produkce nepoměrně lidnatější ekonomiky Estonska a 
Lotyšska. Malta se svými 408 tisíci obyvateli (0,08 % populace žijící v Evropské unii) potom 
vyprodukuje zhruba 4 setiny procenta celkového objemu HDP realizovaného v členských 
státech EU.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že existují výrazné disproporce, co do ekonomické výkonnosti, 
mezi jednotlivými členskými státy Unie, ale také mezi skupinou původních patnácti členů a 
dvanáctkou zemí, jež vstoupila do Unie v posledních dvou kolech rozšíření. Skupina nových 
členských států jako celek představuje okolo 25 % současné rozlohy Evropské unie (33,9 % 
rozlohy EU-15), 20,9 % současného počtu obyvatel v EU (26,5 % celkové populace v EU-
15), ale pouze 6,5 % celkového objemu HDP Unie (6,9 % hrubého domácího produktu EU-
15).  

Obdobným způsobem, jaký jsme použili při komparaci ekonomického rozměru, lze danou 
skupinu států rozčlenit i dle rozměru trhu pracovních sil, a to na: 

• státy, jejichž počet pracovníků přesahuje 20 miliónů (Německo – 38,4 mil., Velká 
Británie – 28,9 mil., Francie – 24,7 mil. a Itálie – 24,5 mil.),  

• následované Španělskem (16,9 mil. pracovníků) a Polskem (12,8 mil. pracovníků), 
• země, jejichž velikost pracovní síly se pohybuje v intervalu 3,4 až 11 miliónů 

pracovníků. Největším pracovními trhy v této skupině disponuje Rumunsko (10,7 mil.) 
a Nizozemí (8,2 mil.), ostatní státy potom čítají okolo 4 až 5 miliónů pracovníků – 
Portugalsko (5 mil.), Česko (4,7 mil.), Švédsko (4,3 mil.), Řecko s Rakouskem (4,1 
mil.),  Belgie (4 mil.), Bulharsko (3,9 mil.) a Maďarsko (3,5 mil.), 

• další skupinu tvoří Slovensko, Irsko a Litva s pracovní silou převyšující  1 milión, 
• skupinu států zahrnující Lotyšsko, Slovinsko a Estonsko, jejichž počet pracovníků se 

nachází v intervalu 500 tisíc – 1 milión, 
• a Kypr s Lucemburskem a Maltou s pracovní silou ve výši 352 tisíc pracovníků, 297 

tisíc či 192 tisíc pracovníků. 
 

V relaci vůči velikosti trhu pracovních sil v rozšířené Evropské unii, kde počet pracovníků 
dosahuje 212,533 miliónů, představuje Polská republika okolo 6 %, což odpovídá i výše 
uvedené relaci počtu obyvatel. Daný ukazatel tak s přihlédnutím k produkční výkonnosti 
polské ekonomiky vypovídá o podstatně nižší produktivitě práce v polské ekonomice. Nové 
členské státy jako celek se potom podílejí na celkovém počtu pracovníků v Unii 19,8 %. 

Z hlediska pozice Evropské unie ve světové ekonomice, dosahuje její podíl na celkovém 
světovém zbožovém vývozu 37,12 % a na světovém zbožovém dovozu 30,33 %. V případě 
12 nových členských států EU činí tento podíl u exportu cca 3,5 % a importu 3 %, přičemž 
k největším vývozcům a dovozcům se řadí Polsko (0,76 %, resp. 0,67 %) a Česko (0,61 %, 
resp. 0,52 %), Rumunsko (0,61 % a 0,50 %) a Maďarsko (0,52 %, resp. 0,46 %). Ostatní 
státy z této skupiny zemí, jenž jsou, jak už bylo výše zmíněno ekonomikami daleko menšími 
nepřevyšují relaci 0,25 %. Největším podílem k celosvětovému obchodu z členských států 
Unie přispívá Německo (cca 8 % na straně exportu a 6 % na straně importu), za ním 
následují další státy ze skupiny velkých zemí jako je  Francie, Velká Británie, Itálie. Vysokého 
vývozu také dosahují Nizozemí a především Belgie, což jsou členské země střední velikosti.  
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6.2 Ekonomická výkonnost a národní disparity v EU 
K měření ekonomické úrovně zemí se často používá ukazatel hrubého domácího produktu 
přepočteného na jednoho obyvatele. Vzhledem k tomu, že tento faktor je považován za 
jeden ze základních při mezinárodních komparacích, je tato veličina přepočítávána na 
společnou měnu, kde se pro tyto účely nejčastěji užívá americký dolar. V analýzách 
zahrnujících státy Evropské unie se primárně využívá přepočtu na euro.  

Ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele nevyjadřuje pouze ekonomickou úroveň 
států či regionů, ale také mnohé vypovídá o jejich mezinárodní konkurenceschopnosti. 
Konkurenceschopnost ekonomiky je přitom, mimo jiné, výrazným způsobem ovlivněna i 
produktivitou práce, které je v dané ekonomice dosaženo. Ukazatel, s jehož pomocí 
makroekonomickou produktivitu práce měříme,  velice úzce souvisí s ukazatelem ekonomické 
úrovně tak, jak jsme si ho dovolili výše vymezit, a je definován jako podíl hrubého domácího 
produktu na 1 pracovníka.  Obdobně jako tomu bylo i v případě ukazatele ekonomické 
úrovně, lze i v případě tohoto ukazatele využít přepočet pomocí koeficientu PPP či přepočet 
s využitím tržních směnných kurzů. Hodnoty těchto ukazatelů, jež jsou níže uvedeny jsou 
získány dělením absolutních údajů o HDP v euro (ECU) počtem zaměstnaných osob 
v civilních sektorech ekonomiky. Makroekonomická produktivita práce je taktéž běžně 
chápána jako indikátor výkonnosti ekonomiky.  

Průměrná hodnota ukazatele HDP na obyvatele vyjádřeného v paritě kupní síly měny činila 
v pětadvaceti členských státech Unie v roce 2006 okolo 24 500 eur. Tato hodnota je přibližně 
o 9 procent nižší než je průměr za původních 15 členských zemí, kde dosáhla výše zhruba 26 
500 eur/obyvatele. Asi šesti procentní rozdíl je potom mezi ekonomickou úrovní EU-25 a EMU 
(cca 26 000 euro/ obyv.). Nižší ekonomická úroveň eurozóny oproti unijní patnáctce je dána 
skutečností, že jejími členy nejsou tři státy (Velká Británie, Dánsko a Švédsko), které se řadí 
k nejvyspělejším ekonomikám EU. 

Členským státem Unie s nejvyšší ekonomickou úrovní je Lucembursko. V této zemi je úroveň 
HDP/obyv. (PPP)  63 100 euro, což je 5 krát vyšší hodnota než v případě Polské republiky a 
2,57 krát převyšuje hodnotu průměru daného ukazatele za EU-25. Druhou v pořadí nejvíce 
rozvinutou ekonomikou EU je Irsko (34 300 eur/obyvatele). Irsko je zcela bezpochyby 
vhodným příkladem nejen pro Polsko, ale všechny nové členské státy Evropské unie, jež 
pocházejí z regionu střední a východní Evropy. Tempo ekonomického rozvoje, kterého tato 
země v uplynulých 15 letech dosáhla je úctyhodné, vždyť v již zmiňovaném roce 1990 byla 
hodnota HDP/obyv. (PPP) v Irsku jen o málo vyšší než v Polsku. Zatímco se tedy  polská 
ekonomika potýkala s transformací, Irsko dokonale využilo všech příležitostí, které jednotný 
vnitřní trh Unie a politiky Evropské unie členským státům nabízejí a z pozice jedné z nejméně 
rozvinutých členských zemí Unie se vypracovala až na pozici jedné s nejvyspělejších zemí 
nejen v EU, ale i ve světě. Vysokou ekonomickou úrovní se mohou také pochlubit Dánsko, 
Rakousko, Nizozemí, Velká Británie, Švédsko či Belgie. Všechny uvedené státy vykazují relaci 
svého HDP/obyv. (PPP) vůči tomuto ukazateli za EU-25 okolo   120 %.  

Mezi zeměmi, jež se staly členy EU v roce 2004 si udržují pozici zemí s relativně vysokou 
ekonomickou úrovní Slovinsko, Kypr a Česká republika. V roce 2006 dosahovala relace 
ukazatele HDP/obyvatele přepočteného v paritě kupní síly měny vůči průměru EU–25 
v případě Kypru 88,5 %, v případě Slovinska 83,6 % a u Česka 75,9 %. Všechny země tak 
předčily z hlediska úrovně daného ukazatele Portugalsko (70,4 %), které je nejméně 
rozvinutou ekonomikou ze skupiny původních členských zemí. Kypr dokonce co do výše 
tohoto ukazatele předčí i Řecko. Další v pořadí je potom Malta (71,4 %). 
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Tabulka 5: Vývoj HDP/obyv.(PPP) a jeho relace vůči průměru EU-25 v členských 
státech Unie v letech 1995-2006 

HDP/obyv. 
(PPP) 
Relace 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

18300 19000 19800 20500 21500 23100 24000 24700 25200 26300 27707 28972Belgie 
120,0 118,2 117,3 115,9 115,6 116,6 117,1 116,7 117,7 117,9 118,2 118,0 
10600 11400 11700 11800 12200 12800 13500 14300 14700 15600 17286 18635Česko 
69,6 71,4 69,2 66,5 65,6 64,7 66,0 67,6 68,5 69,8 73,7 75,9 

19000 20300 21300 22000 23600 25000 25900 26000 26200 27200 28603 29961Dánsko 
124,7 126,3 125,9 124,6 127,2 126,5 126,1 122,4 122,5 122,0 122,0 122,1 
5200 5700 6500 7100 7300 8200 8800 9700 10400 11300 14036 15963Estonsko 
33,9 35,4 38,6 39,9 39,2 41,5 42,9 45,9 48,7 50,7 59,9 65,0 

16100 16900 18700 20000 20700 22600 23300 24100 24300 25700 25929 27744Finsko 
105,6 105,6 110,6 113,4 111,4 114,0 113,9 113,8 113,6 114,9 110,6 113,0 
17600 18300 19300 20200 21200 22500 23500 23800 23700 24800 25390 26203Francie 
115,1 114,0 114,4 114,4 114,1 113,7 114,6 112,3 110,9 110,9 108,3 106,7 
15100 16500 19000 20700 22600 25000 26500 28100 28300 30000 30176 34329Irsko 
99,0 103,0 112,3 116,9 122,0 126,2 129,2 132,7 132,4 134,3 128,7 139,8 

16800 18500 19200 20300 21000 22300 22800 23100 22800 23400 23632 24413Itálie 
110,3 115,7 114,0 114,8 113,3 112,5 111,1 109,0 106,8 104,9 100,8 99,5 
13000 13500 14000 14800 15700 16900 18200 17600 17400 18000 20858 21714Kypr 
85,5 84,3 82,9 83,6 84,4 85,5 88,6 82,9 81,3 80,7 88,9 88,5 
5200 5700 6300 6900 7000 7600 8300 9000 9800 10700 12220 13491Litva 
34,1 35,3 37,1 39,0 37,6 38,4 40,7 42,4 45,8 47,9 52,1 55,0 
4500 4900 5500 6000 6300 7000 7700 8200 8800 9700 11413 13081Lotyšsko 
29,8 30,8 32,8 33,7 34,2 35,4 37,4 38,9 41,0 43,7 48,7 53,3 

27200 28400 31100 34000 38500 43100 43600 45000 45900 48400 58972 63117Lucembursk
o 178,3 177,2 184,4 192,3 207,4 217,7 212,7 212,7 214,6 216,8 251,5 257,1 

7500 7900 8500 9100 9700 10600 11500 12400 12900 13800 14662 15550Maďarsko 
49,5 49,4 50,5 51,6 52,4 53,4 56,4 58,6 60,5 61,7 62,5 63,3 

11400 12100 13000 13600 14400 15400 15100 15500 15600 16100 16846 17522Malta 
74,6 75,8 76,9 76,9 77,5 77,6 73,4 73,2 73,1 72,2 71,8 71,4 

18200 19000 19500 20200 21000 22100 22500 23000 23100 24000 25817 27038Německo 
119,2 118,1 115,6 114,2 113,2 111,7 109,8 108,7 108,0 107,3 110,1 110,1 
18300 19300 20400 21400 22300 24000 25400 25900 25800 26700 29417 30781Nizozemí 
120,1 120,1 120,8 121,0 120,4 121,3 124,0 122,1 120,9 119,5 125,4 125,4 
6200 6800 7400 8000 8500 9100 9400 9700 9800 10600 11672 12586Polsko 
40,7 42,4 44,1 44,9 45,6 46,1 45,8 45,6 45,9 47,4 49,8 51,3 

11100 11700 12500 13300 14300 15300 15800 16300 16000 16400 16826 17292Portugalsko 
73,0 73,0 74,0 75,3 77,1 77,1 77,0 76,7 74,7 73,3 71,8 70,4 

19700 20800 21400 22200 23500 25300 25400 25891 26053 27076 28847 30183Rakousko 
129,0 129,4 126,5 125,3 126,7 127,5 124,0 122,3 121,9 121,3 123,0 123,0 
11000 11500 12200 12700 13300 14300 15100 16500 17300 18400 19733 20898Řecko 
72,1 71,4 72,0 71,7 71,6 72,3 73,6 77,8 81,0 82,4 84,2 85,1 
6800 7400 8000 8400 8700 9500 10000 10900 11200 12000 13408 14776Slovensko 
44,5 46,3 47,2 47,7 47,1 47,8 48,8 51,3 52,3 54,0 57,2 60,2 

10400 11200 12000 12700 13700 14500 15300 15900 16400 17500 19215 20523Slovinsko 
68,4 69,6 71,2 71,9 73,8 73,1 74,6 75,3 76,7 78,5 81,9 83,6 

13300 14100 14800 15700 17000 18100 18900 20000 20900 21800 22973 23940Španělsko 
87,4 87,6 87,7 89,0 91,7 91,4 92,2 94,6 97,7 97,6 98,0 97,5 

18000 18800 19600 20300 22000 23700 23800 24300 24700 26000 26932 28499Švédsko 
118,1 117,4 116,1 114,8 118,2 119,5 116,2 114,8 115,2 116,1 114,9 116,1 
16800 17900 19200 20100 21000 22600 23600 25000 25500 26800 27563 28745Velká 

Británie 110,3 111,4 113,9 113,5 113,0 113,7 114,9 117,8 119,1 119,9 117,5 117,1 
15300 16000 16900 17700 18600 19800 20500 21200 21400 22300 23449 24547EU-25 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
16900 17700 18600 19500 20400 21800 22500 23200 23300 24300 25406 26471EU-15 
110,8 110,5 110,2 110,1 110,0 109,8 109,6 109,4 109,2 108,9 108,3 107,8 
16800 17600 18400 19300 20200 21500 22200 22800 22900 23700 25007 26048EMU 
110,4 109,8 109,1 109,1 108,9 108,5 108,1 107,4 106,9 106,3 106,6 106,1 

Zdroj: Eurostat, vlastní výpočet 
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Tabulka 6:  Vývoj HDP/prac.(PPP) a jeho relace vůči průměru EU-25 v členských 
státech Unie   v letech 1995-2006 

HDP/prac. 
(PPP) 
Relace 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

50 300 52 000 54 000 55 000 56 900 60 200 61 900 64 200 65 700 68 400 71759 74524Belgie 
135 133 132 131 130 131 130 131 131 133 132 133 

21 800 23 500 24 000 24 700 26 600 28 000 29 400 30 600 31 300 33 500 36636 38954Česko 
59 60 59 59 61 61 62 62 62 65 67 69 

38 100 40 600 42 500 43 500 45 800 48 600 50 200 50 700 51 800 54 000 56415 58184Dánsko 
102 104 104 103 104 105 106 103 103 105 104 104 

11 800 13 100 14 800 16 200 17 200 19 700 20 800 22 600 23 800 25 700 31172 33561Estonsko 
32 33 36 38 39 43 44 46 47 50 57 60 

40 300 41 900 44 800 47 200 47 600 51 000 53 200 54 200 54 300 57 500 57476 60892Finsko 
108 107 110 112 109 110 112 111 108 111 106 108 

46 400 48 300 51 000 52 800 54 400 56 600 58 300 58 900 59 000 61 800 64197 66088Francie 
125 124 125 125 124 123 123 120 117 120 118 118 

43 100 45 800 50 100 50 600 52 500 56 200 58 700 62 200 62 500 65 300 64240 71893Irsko 
116 117 123 120 120 122 124 127 124 127 118 128 

45 800 47 700 49 300 51 400 52 800 54 900 55 000 55 000 54 200 55 500 56356 57494Itálie 
123 122 121 122 120 119 116 112 108 108 104 102 

27 700 29 000 30 300 31 800 33 500 35 800 38 000 36 800 36 800 38 200 43407 45227Kypr 
74 74 74 76 76 78 80 75 73 74 80 80 

12 600 13 500 14 700 16 200 16 700 18 700 21 100 21 800 23 100 25 300 27920 30131Litva 
34 35 36 38 38 41 45 44 46 49 51 54 

12 200 13 300 14 200 15 200 16 300 18 400 19 500 20 600 21 400 23 400 26793 29205Lotyšsko 
33 34 35 36 37 40 41 42 43 45 49 52 

52 600 54 300 58 300 61 600 67 200 72 200 69 500 70 400 71 100 73 800 88035 91856Lucembursk
o 141 139 143 146 153 157 147 144 142 143 162 163 

23 700 25 100 26 900 28 300 29 200 31 300 34 000 36 400 37 300 39 800 42345 44524Maďarsko 
64 64 66 67 67 68 72 74 74 77 78 79 

23 700 25 100 27 000 28 300 30 300 31 800 30 800 32 100 32 800 33 500 34691 36027Malta 
64 64 66 67 69 69 65 66 65 65 64 64 

39 700 41 600 43 100 44 000 45 300 46 900 47 600 49 100 49 800 51 500 55475 57625Německo 
107 107 106 105 103 102 100 100 99 100 102 103 

39 800 41 000 42 300 43 400 44 500 47 100 49 200 50 200 50 600 52 900 58622 60686Nizozemí 
107 105 104 103 102 102 104 102 101 103 108 108 

17 200 18 600 20100 21 200 23 500 25 500 26 800 28 400 29 200 31 400 33932 35393Polsko 
46 48 49 50 54 55 56 58 58 61 63 63 

25 100 26 000 27 400 28 500 30 200 31 900 32 600 33 700 33 500 34 500 35585 36452Portugalsko 
67 67 67 68 69 69 69 69 67 67 66 65 

40 800 43 000 44 000 45 000 47 000 50100 50 300 51 600 52 100 53 700 57243 59281Rakousko 
110 110 108 107 107 109 106 105 104 104 105 105 

31 500 33 200 36 300 35 200 37 000 39 900 42 200 46 100 48 100 49 600 52816 55271Řecko 
85 85 89 84 85 86 89 94 96 96 97 98 

16 700 17 900 19 400 20 700 22 100 24 300 25 600 27 800 28 100 30 400 33384 36025Slovensko 
45 46 48 49 50 53 54 57 56 59 61 64 

24 400 26 500 28 700 30 300 32 300 33 200 35 000 36 600 37 800 40 300 44240 46854Slovinsko 
66 68 71 72 74 72 74 75 75 78 81 83 

38 800 40 400 41 400 42 400 44 500 46 100 47 300 49 800 51 400 52 800 56662 58099Španělsko 
104 104 102 101 102 100 100 102 102 102 104 103 

38 800 41 000 43 200 44 100 46 700 49 300 48 800 49 900 50 800 54 000 56071 58612Švédsko 
104 105 106 105 107 107 103 102 101 105 103 104 

37 100 39 100 41 500 43 000 44 400 47 300 49 400 52 200 53 000 55 200 57089 59294Velká 
Británie 100 100 102 102 101 103 104 106 105 107 105 105 

37 200 39 000 40 800 42 100 43 800 46 100 47 400 49 000 50 200 51 600 54283 56210EU-25 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

40 700 42 500 44 400 45 700 47 200 49 500 50 700 52 200 52 700 54 700 57465 59388EU-15 
109 109 109 109 108 107 107 107 105 106 106 106 

41 600 43 400 45 100 46 400 47 900 50 000 51 000 52 300 52 700 54 600 57893 59761EMU 
112 111 111 110 109 108 108 107 105 106 107 106 

Zdroj: Eurostat, vlastní výpočet 
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Nejnižšího stupně ekonomického rozvoje v roce 2006, nejen z této skupiny zemí, ale z celé 
Evropské unie dosahovalo Polsko. Hodnota jeho HDP/obyv. (PPP) v tomto roce činila 12 600 
eur, což znamená že ekonomická úroveň této země je v porovnání s evropskou 
pětadvacítkou jako celkem jen poloviční. V současnosti, poté co do EU vstoupilo v roce 2007 
Bulharsko a Rumunsko, přišlo Polsko o tento svůj nelichotivý primát právě díky těmto dvěma 
zemím.  

Jak dokládají uvedené tabulky 4 a 5, je pozice polské ekonomiky v rámci Evropské unie 
z hlediska makroekonomické produktivity práce více příznivá než v případě ekonomické 
úrovně, měřené za pomocí HDP/obyv. Polsko se, ať už z hlediska absolutní úrovně ukazatele 
HDP/pracovníka či v relaci k průměrné úrovni daného ukazatele v EU–25, řadí v roce 2006 ve 
skupině nových členských států EU na sedmé místo a defacto dosahuje stejné hodnoty 
makroekonomické produktivity práce jako Slovensko či Malta a výrazně se blíží Portugalsku. 
Jednoznačně lépe ze skupiny zemí střední a východní Evropy je na tom, co se týče 
ekonomické výkonnosti, Slovinsko a Kypr, jenž v HDP/pracovníka v přepočtu dle PPP 
dosahují 83 %, resp. 80 % průměru EU-25, ale také Maďarsko, které v přepočtu dle parity 
kupní síly měny vykazuje téměř stejnou úroveň produktivity práce jako Kypr, a to v relaci 
k průměrné hodnotě daného ukazatele za EU-25 79 %. Naopak  v porovnání  s pobaltskými 
zeměmi je na tom Polsko stále poněkud lépe.  

Nejvyšší úrovně produktivity práce v přepočtu dle parity kupní síly měny  v Evropské unii 
v roce 2006 dosahuje stát s nejvyšší ekonomickou úrovni, kterým je Lucembursko, a to 91 
900 eur na pracovníka, což je v relaci k průměrné úrovni daného ukazatele v Unii 163 %. 
Další místa zaujímají Belgie (74 500 eur na pracovníka), Irsko (71 900 eur na pracovníka) a 
Francie (66 100 eur na pracovníka). Všechny tyto státy přesahují o více než 15 % průměrnou 
úroveň produktivity práce v EU-25 (56 200 eur na pracovníka). 
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7 UKAZATELÉ ÚZEMNÍCH NEROVNOSTÍ 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 Gothenburgu 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. Soudržnost je 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). 

Podpora politiky soudržnosti, která má zajistit, aby v rámci Společenství  docházelo ke 
konvergenci mezi bohatými a chudými, je jedním z hlavních cílů od počátků evropské 
integrace v 50. letech minulého století. Pod politikou soudržnosti Evropské unie se i 
v současném plánovacím 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.  

Územní  nerovnosti jsou  v EU hodnoceny z různých pohledů v závislosti na účelu, ke 
kterému hodnocené slouží. Ve studii budou postupně představeny následující systémy 
hodnocení nerovností: 
 

1. Ukazatele pro hodnocení plnění  cílů Lisabonské strategie. Jedná se o systém tzv. 
strukturálních ukazatelů a tzv. krátký seznam ukazatelů. 

2. Ukazatele pro hodnocení soudržnosti podle pravidelných zpráv o ekonomické, sociální 
a územní soudržnosti.  

3. Ukazatelé pro hodnocení územního rozvoje EU, které 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) 

 

7.1 Základní ukazatele úspěšnosti politik Evropské unie  
V rámci Evropského statistického úřadu byla postupným vývojem vytvářena databáze 
ukazatelů v základních (klíčových) oblasti (skupinách) ukazatelů, jež jsou sledovány na 
úrovni všech komunitárních politik EU. Mezi tyto základní sledované skupiny ukazatelů patří:  

• Strukturální ukazatele (Structural indicators) (6 základních oblastí) 

o Celkové ekonomické prostředí. 
o Zaměstnanost. 
o Inovace a výzkum. 
o Ekonomická reforma. 
o Sociální soudržnost. 
o Životní prostředí. 

• Krátkodobé ukazatele (Short-term indicators) (8 základních oblastí) 

o Platební bilance. 
o Podnikatelská a spotřebitelská šetření. 
o Spotřebitelské ceny. 
o Vnější obchodní vztahy (dovoz, vývoz, obchodní bilance). 
o Průmysl, obchod a služby. 
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o Trh práce. 
o Měnové a finanční ukazatele. 
o Národní účty. 

• Dlouhodobé ukazatele (Long-term indicators) (9 základních oblastí) 

o Regiony a města. 
o Ekonomika a finance. 
o Obyvatelstvo a sociální podmínky. 
o Průmysl, obchod a služby. 
o Zemědělství, lesnictví a rybářství. 
o Vnější obchodní vztahy (světový obchod). 
o Doprava. 
o Životní prostředí a energie. 
o Věda a technologie. 

• Ukazatele trvale udržitelného rozvoje (Sustainable Development 
Indicators) (10 základních oblastí) 

o Ekonomický rozvoj. 
o Chudoba a sociální exkluze.  
o Stárnutí společnosti. 
o Veřejné zdraví. 
o Změna klimatu a energie. 
o Zákonitosti produkce a spotřeby. 
o Management přírodních zdrojů. 
o Doprava.  
o Kvalita vládnutí (Good governance). 
o Globální partnerství.   
 

Všechny tyto sledované základní oblasti se v rámci jednotlivých kategorií ukazatelů člení na 
podrobnější  skupiny ukazatelů, jejichž popis však překračuje rámec tohoto úvodního 
výstupu. Je nutno uvést, že rovněž délka sledovaných časových řad a měřítka identifikace 
disparit na úrovni územních statistických jednotek NUTS  se liší v závislosti na charakteru a 
vypovídací schopnosti jednotlivých sledovaných kategoriích ukazatelů.4 V následujícím textu 
se pozornost soustřeďuje na první výše uvedenou kategorii ukazatelů tj. strukturální 
ukazatele užívané zejména pro hodnocení naplňování lisabonské strategie v EU. 

7.2 Strukturální ukazatele pro hodnocení Lisabonské strategie 
Strukturální ukazatele (dále jen 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 politicko-ekonomickým 
rozhodnutím vedoucím k dosažení těchto vytyčených cílů. Sledování a aktualizaci datové 
základny strukturálních ukazatelů zabezpečuje na svých webových stránkách Evropský 
statistický úřad.5 Důležitý zdroj informací v oblasti strukturálních ukazatelů pak představuje  
Administrativní centrum komunikačních a informačních zdrojů tzv. CIRCA (Communication & 

                                                 
4 Kompletní seznam výše uvedených klíčových ukazatelů politik EU je dostupný na stránkách 
Eurostatu: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&screen=welcomeref&open=/&product=EU_MAIN_TREE&depth=1>. 
5 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=port
al&_schema=PORTAL>. 
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Information Recourse Centre Administration).6 Toto centrum poskytuje podrobnější 
informace týkající se datové základny strukturálních ukazatelů, metodologie, podrobnějších 
odkazů, publikací věnovaných strutkruálním ukazatelům apod. 

7.2.1 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.  

První skupinu 35 ukazatelů schválila Evropská rada na summitu v Nice v prosinci roku 2000. 
Ukazatele byly následně využity pro zpracování Souhrnné zprávy (Realising the European 
Union`s potential: Consolidating and Extending the Lisabon Strategy, 2001). Pro jarní 
zasedání Evropské rady ve Stockholmu v roce 2001 bylo navrženo již 36 sledovaných 
strukturálních ukazatelů na základě kterých je hodnocen roční pokrok od přijetí Lisabonské 
strategie. Strukturální ukazatele byly rozděleny do šesti základních oblastí (sfér) hodnocení:7  
 

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

 
Jarní zpráva Evropské komise (02/2002) určená pro zasedání Evropské rady v Barceloně byla 
již založena na datové základně 76 sledovaných strukturálních ukazatelů. Došlo 
k postupnému rozšíření počtu ukazatelů v oblasti životního prostředí.8 V roce 2003 došlo 
k zapojení kandidátských států do systému hodnocení strukturálních ukazatelů a postupně 
v průběhu let 2002 a 2003 byla databáze sledovaných strukturálních indikátorů doplňována 
až na hranici 107 desagregovaných strukturálních ukazatelů, z nichž některé byly tříděny dle 
pohlaví. Přistupující země byly do přípravy této zprávy zahrnuty poprvé v roce 2003 s 68 
údaji.9  

Na zasedání Evropské rady v Bruselu v roce 2003 bylo Evropskou radou doporučeno omezit 
počet sledovaných strukturálních ukazatelů pro účely hodnocení Lisabonské strategie a 
zaměření více zacílit do konkrétnějších problémových oblastí. V rámci původních v šesti 
sledovaných oblastech hodnocení bylo sestaveno 42 základních strukturálních ukazatelů pro 
hodnocení lisabonské strategie (tzv. long-list strukturálních 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.10  

Vybraných 14 strukturálních indikátorů pokrývá všechny tři pilíře Lisabonského procesu - 
ekonomický, sociální a environmentální. Výsledná skupina strukturálních ukazatelů, které 
                                                 
6  viz <http://circa.europa.eu/irc/dsis/structind/info/data/index.htm>. 
7 viz <http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/79b_en.pdf>. 
8 souvislost s Göthenburskou agendou, blíže 
<http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/29annex2_en.pdf>.  
9 viz <http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/annexes_en.pdf>.  
10 viz 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1133,47800773,1133_47802588&_dad=port
al&_schema=PORTAL>.  
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jsou součástí Jarních zpráv Evropské komise, a které poprvé zahrnují vedle členských zemí 
EU data přistupujících států byla schválena Evropskou radou v Bruselu 12.-13. prosince 2003. 

 

Tabulka 7: 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, 2007 
 
Současná databáze existujících sledovaných strukturálních ukazatelů je stále vylepšována ve 
vztahu k měnícím se požadavkům na kvalitu, pokrytí nebo včasnost publikování ukazatelů. 
Další pokrok je také učiněn ve vývoji (sestavování) nových strukturálních ukazatelů, jež jsou 
projednávány v příslušných Výborech Rady a Komise. Seznam projednávaných „pracovních“ 
verzí ukazatelů je následně vždy uváděn v technických přílohách projednávaných 
dokumentů. Statistické přílohy pravidelného ročního hodnocení zahrnují vždy hodnoty 14 
základních sledovaných  strukturálních ukazatelů v EU-27 od roku 2000 do roku 2010. V 
České republice jsou hodnoty pro jednotlivé strukturální ukazatele zveřejňovány na 
webových stránkách ČSÚ, a to v analogickém formátu, ve kterém je zveřejňuje Eurostat. 

7.2.2 Regionální disparity v EU na příkladu strukturálních ukazatelů 
V rámci Evropské unie se dlouhodobě setkáváme s významnými meziregionálními rozdíly, 
který byly ještě  zvýrazněny vstupem 12 nových členských zemí do Evropské unie. Z obrázku 
1, který zachycuje úroveň HDP/obyv. přepočteného dle PPP v jednotlivých regionech 
současných 27 členských zemí v roce 2004, je patrné, že všechny členské státy Evropské 
unie, jež vstoupily do EU po roce 2004 vykazují obecně nižší ekonomickou úroveň než velká 
většina původních členských zemí EU. Jak již výše provedená komparativní analýza národní 
úrovně, je zřejmé, že z tohoto pohledu se budou jevit nejproblematičtějšími regiony, jenž se 
nacházejí v zemích s nízkou ekonomickou úrovní. 
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Obrázek 1: Regionální disparity v HDP/obyvatele 

 

 
 
Zdroj: Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská 

komise, 2007, s.8. 
 
Následující obrázek potom vypovídá o meziregionálních diferencích v rámci jednotlivých zemí. 
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 
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jsou jako celek na nižším stupni ekonomické vyspělosti. K obdobným závěrům dospějeme i 
v případě skupiny zemí, které vstoupily do EU po roce 2004. Zobecníme-li 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 či 
Irsko. 
 

Obrázek 2: Meziregionální (NUTS2) rozdíly v úrovni HDP/obyv. (PPP) ve 
vybraných zemích v roce 2004 

 

 

 
Zdroj: Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. 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, Bratislavy, ale 
také v případě Polska vojvodství Mazowieckie s Warszawou).  

S ekonomickou úrovní země, resp. regionu úzce souvisí i jejich ekonomická výkonnost, 
kterou měříme prostřednictvím ukazatele makroekonomické produktivity práce. 
Makroekonomická produktivita práce je potom 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. Stejně jako tomu bylo v případě ekonomické 
úrovně, i zde bude využito  pro vyjádření HDP  přepočtu za pomocí parity kupní síly měn na 
euro.  Produktivita práce měřená v HDP na zaměstnance se napříč EU významně liší. To 
přispívá  k rozdílům v HDP na obyvatele popsaným výše. Nejvyšší makroekonomické 
produktivity práce dosahují regiony severní a západní Evropy, v nichž se nacházejí hlavní 
města nebo velké městské aglomerace, nejnižší je produktivita v nových členských státech. 
Ve většině regionů Španělska, Řecka a Portugalska  je úroveň produktivity velmi blízko 
průměru EU, přesto však stále nižší, jak jsme uvedli v předchozí kapitole. Z obrázku je potom 
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zřejmé, že rozdíly u produktivity práce mezi jednotlivými regiony v Unii jsou ještě výraznější 
než tomu bylo v případě ekonomické úrovně. 

Obrázek 3: Regionální extrémy v makroekonomické produktivitě práce v 
jednotlivých členských státech Evropské unie 

 
Zdroj: Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská 

komise, 2007 
 
Podobně lze zobrazit regionální rozdíly v dalších vybraných ukazatelích, jako je regionální 
míra zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti apod. 

Obrázek 4: Míra zaměstnanosti a regionální rozdíly 

 
Zdroj: Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská 
komise, 2007 
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7.3 Ukazatelé  územních nerovností ve Zprávách o soudržnosti EU 
Článek 159 Smlouvy o Evropské unii stanoví, 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). Přehled dosud zveřejněných zpráv uvádí  následující tabulka. 

Tabulka 8: Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti EU 

Zpráva Zveřejnění Název zprávy 
1. 1996 První kohezní zpráva 
2. 2001 Jednota, solidarita, diverzita pro Evropu, její 

obyvatele a její území 
3. 2004 Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, 

konkurenceschopnost, spolupráci 
4. 2007 Rostoucí regiony, rostoucí Evropa 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Zprávy mají podobný obsah. 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 (EC, 2007). 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: 1) 
předběžné hodnocení dopadu evropské politiky soudržnosti v programovém období 2000–
2006 a 2) na první hodnocení příprav na nové období 2007–2013 na základě národních 
strategií a navržených operačních programů předložených Komisi členskými státy do konce 
dubna 2007. Zpráva má následující strukturu: 

• 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. 

7.3.1 Ukazatele soudržnosti 
Z hlediska hodnocení územních rozdílů na národní a regionální úrovni má význam první 
kapitola, 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. 
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Tabulka 9: Ukazatelé pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost 

Národní ukazatele Regionální ukazatele 
Změna, resp. růst  v reálném HDP na 
obyvatele (1995-2005) 

 

HDP na osobu (PPS), 2005 HDP na obyvatele v regionech (PPS), 2004 
Růst reálného HDP na zaměstnance (% 
ročně), tj. produktivita, 1995-2005 

HDP na zaměstnance, produktivita, 2004 

Zaměstnanost (celkem, ženy), 2005 Zaměstnanost (celkem, ženy), 2005 
Míra nezaměstnanosti, 2005 (ženy, 15-24, 
dlouhodobá) 

Míra nezaměstnanosti, 2005 (ženy, 15-24, 
dlouhodobá) 

Riziko chudoby  
Přidaná hodnota podle regionů a sektorů Přidaná hodnota podle regionů a sektorů 
Zaměstnanost ve vybraných odvětvích (ICT, 
kovovýroba, textil-kůže), 2003 

Zaměstnanost ve vybraných odvětvích (ICT, 
kovovýroba, textil-kůže) 

Spotřeba energie na osobu k poměru k HDP, 
2004 

 

Míra závislosti na stáří (obyvatel nad 65 let 
jako % zaměstnaných) 

Posouzení rizika záplav v regionech NUTS3,  

Typologie městských a venkovských oblastí Změna populace (celk. přirozená, migrace), 
2000-2004) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle 4. Zprávy (CEC, 2007) 
 

Tabulka 10: Faktory určující konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost 

Národní ukazatele Regionální ukazatele 
Růst národní a mezinárodní silniční 
kamionové přepravy, 1995-2006 

Hustota dálnic, 2004 

Podíl obnovitelných zdrojů  energie na 
primární spotřebě 

Dostupnost osobní letecké dopravy, 2005 

Podíl nemocničních lůžek na 100 tis. ob. Změna celkové dostupnosti (podle počtu 
automobilů k velikosti populace), 1998-2003 

 Intenzita přímých zahr. investic PZI, 2004 
 Náklady na VaV celk., 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: Vlastní zpracování podle 4. Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti (CEC, 2007) 
 

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.  
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Tabulka 4:   Regionální ukazatelé soudržnosti ve 4 . zprávě o hospodářské a 
sociální soudržnosti, 2007 

Skupina Ukazatelé 
Celkem 
Hustota obyvatel Obyvatelstvo 
Růst obyvatel  v %  
1995-2004 
HDP na ob. v PPS 
HDP na zam. v € 
Růst HDP (roční v %)  
1995-2004 Ekonomika 
Zaměstnanost podle sektorů (zemědělství, 
průmysl a služby) 

Míra zaměstnanosti 
(%, 2005)  ve věku 15-64 let a ženy a ve 
věku 55-64 let 

Trh práce Míra nezaměstnanosti  
(%, 2005) celkem a ženy, mladiství 15-24 
let a dlouhodobá 

Do 15 let 
15-64 let 

Věková  
struktura (%) 

64 let a více 
Základní 
Střední 

Vzdělání (25-
64 let) 

Vysokoškolské 

Komplexní 
ukazatel 

Lisabonské ekonomické ukazatele (průměr 
hodnot přepočtených vzhledem k průměru 
EU27, 2004–2005) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle 4. Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti  (CEC, 2007) 
 

7.3.2 Lisabonské ekonomické ukazatele  
 
Komplexní  ukazatel „Lisabonské ekonomické ukazatele“ byl zaveden v rámci projektu ESPON 
v roce 2006 (ESPON Briefing 2)  a je odvozen z tzv. krátkého seznamu 14 strukturálních 
ukazatelů, kterými se každoročně hodnotí pokrok v realizaci lisabonské strategie. Hodnocení 
bylo až do r . 2005 zaměřeno pouze na národní úroveň, avšak z důvodu různosti potenciálů 
různých regionů a měst, kterými přispívají k 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. Tato metoda zajišťuje, že konečný ukazatel odráží celkovou 
odchylku pro každý indikátor stejně, a zároveň omezuje vliv extrémních hodnot. Stejná 
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metoda se používá k výpočtu indexu inovační výkonnosti regionů. Ukazatel HDP na obyvatele 
v PPS nebyl do tohoto ukazatele zahrnut, protože obsahuje také míru zaměstnanosti a 
produktivitu (dva zdroje ekonomického bohatství). 
 

Tabulka 5: Lisabonské ekonomické ukazatele (včetně HDP/obyvatele) 

 
 Ukazatel Význam 

0 HDP/obyvatele 
Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele vyjádřený 
v paritě kupní síly je v relaci k průměru EU 25, který 
je roven 100. 

1 HDP/ zaměstnance 
HDP na zaměstnanou osobu znamená vlastně 
produktivitu národní ekonomiky a je koncipován jako 
index v relaci k průměru EU 25. 

2 
Celková míra zaměstnanosti 

 

Míra zaměstnanosti je vypočítána podílem počtu 
zaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let k počtu 
všech osob v této věkové skupině. 

3 Míra zaměstnanosti starších 
pracovníků 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků je vypočítána 
podílem počtu zaměstnaných osob ve věku 55 až 64 
let k počtu všech osob v této věkové skupině 

4 Hrubé domácí výdaje na 
výzkum a vývoj 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj - jako 
procento z HDP (GERD) 

5 Rozptyl regionální míry 
nezaměstnanosti 

Rozptyl regionální míry zaměstnanosti (NUTS 2) 
věkové skupiny 15-64 let vypovídá o regionálních 
rozdílech v zaměstnanosti v zemích EU. Je nula, 
pokud jsou míry zaměstnanosti ve všech regionech 
shodné, a bude růst přímo úměrně s rozdíly v mírách 
zaměstnanosti v jednotlivých regionech. 

6 Dlouhodobá regionální míra 
nezaměstnanosti 

Dlouhodobě (12 měsíců a déle) nezaměstnané jsou 
osoby patnáctileté a starší, nežijící v kolektivních 
zařízeních, které nejsou zaměstnané po dobu 14 dnů 
následujících po šetření, jsou k disposici okamžitě 
nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného 
zaměstnání nebo sebezaměstnání a hledají práci (v 
průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci 
nebo nehledají práci, protože ji již našly a jsou 
schopny ji nastoupit nejpozději do 14 dnů). 

Zdroj: Vlastní zpracování podle 4. Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti (CEC, 2007) 
 
Pro ostatních sedm strukturálních ukazatelů  nejsou běžná regionální data k dispozici. 

Interpretace ukazatele: V Evropě existuje velká diverzita ve vztahu k lisabonským 
ekonomickým ukazatelům. Regiony ve střední a zejména severní Evropě jsou na tom 
podstatně lépe, než regiony ve východní a jižní Evropě. 

Nejlepší výkonnost mají regiony v Rakousku. Německu, Beneluxu, UK, Dánsku, Švédsku. 
V některých zemích  je výrazný rozdíl mezi regiony hlavních měst a ostatními regiony, jak 
udává příklad Prahy, Bratislavy, Budapešti a některých metropolitních regionů v Belgii, 
Německu a Španělsku. 
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Regionalizovaný krátký seznam strukturálních ukazatelů poukazuje na rozdílnost strategií, 
které regiony mohou uplatňovat na základě svého zděděného potenciálu, aby přispívaly 
k cílům lisabonské strategie. Přitom podpora místní znalostní ekonomiky nemusí být vždy 
nejlepším řešením. 

 

Tabulka 6: Regionální ukazatelé  ve středoevropském prostoru 

Stát 
Stát/Region 

NUTS2 

HDP/obyvatele, 
PPS, EU27=100, 

2004 

Lisabonský 
ukazatel 

(2004-2005) 
Česká 

republika Česká republika 75,2 0,57 

 Praha 157,1 0,82 

 Severozápad 60,7 0,38 

 Střední Morava 59,8 0,48 

 Moravskoslezsko 61,1 0,39 

Slovensko Slovensko 56,7 0,32 

 Bratislavský 129,3 0,71 

 Východné Slovensko 42,3 0,14 

Polsko Polsko 50,7 0,27 

 Mazowieckie 76,8 0,43 

 Podkarpackie 35,4 0,25 

Maďarsko Maďarsko 64,0 0,44 

 Közep-Magyarország 101,6 0,61 

 Eszak-Alföld 41,9 0,29 

Německo Německo 115,8 0,59 

 Hamburg 195,2 0,61 

 Dessau 75,8 0,29 

Rakousko Rakousko 128,7 0,70 

 Wien 179,7 0,69 

 Burgerland 89,8 0,56 

Švédsko Švédsko 120,3 0,93 

 Stockholm 165,7 1,0 

Finsko Finsko 115,5 0,79 

Dánsko Dánsko 124,5 0,83 

Zdroj: Vlastní zpracování podle 4. Zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti (CEC, 2007) 
 
V tabulce jsou pro vybrané státy středoevropského prostoru uvedeny hodnoty lisabonského 
ukazatele pro stát jako celek a pro nejvýkonnější a nejméně výkonný region daného státu. 
Dále je uvedeno srovnání s nejvýkonnějšími státy EU, kterými jsou Švédsko, Dánsko a 
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Finsko. Přehled hodnocení všech států podle lisabonských ukazatelů uvádí následující 
obrázek. 
 
Obrázek 5: Lisabonské ekonomické ukazatele 

 

 
Zdroj: Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská 

komise, 2007 
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7.4 Regionální klasifikace Evropy 
 
Alternativním přístupem ke komplexnímu hodnocení regionálních disparit je systém RCE 
navržený v rámci projektu ESPON 3.1 Integrated Tools for European Spatial Development. 
(ESPON 2006). Smyslem regionální klasifikace Evropy je nalézt silné a slabé stránky regionů 
a jejich akumulaci. Regionální klasifikace Evropy (Regional Classification of Europe – RCE) je 
prováděna pro 8 tématických oblastí s využitím 30 ukazatelů.  

Tabulka 14: Regionální klasifikace Evropy 

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  

+  

Trh práce 

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  

Podíl celkové zaměstnanosti v 2003  +  

Demografie 

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 %  +  

Přírodní podmínky 

Umělý povrch Podíl k celkové ploše území  - 

Přírodní povrch  Podíl k celkové ploše území  +  

Intenzita zemědělství Poměr výstupu a vstupu  - 

Přírodní katastrofy 

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   - 

Technologické katastrofy  
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Ropné katastrofy Ropné katastrofy - počet - 

Chemické závody  Hustota chemický závodů v oblasti  - 

Dostupnost 

Potenciál dostupnosti  Po silnici  +  

Potenciál dostupnosti Po železnici +  

Potenciál dostupnosti Letecky  +  

Čas k trhu, meso stupnice Dostupnost po silnici a železnic , vážená obyvatelstvem - 

Zdroj: ESPON Project 3.1 (ESPON, 2005) 
 
Ukazatele lze seskupit do 5 skupin jako výrazně nadprůměrné, nadprůměrné, průměrné, 
podprůměrné a výrazně podprůměrné: 
 

Obrázek 6: Regionální klasifikace Evropy podle projektu ESPON 

 
 

   
 
Zdroj: ESPON, 2005 
 
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  

Celková klasifikace
• Nadprůměrná 
• Mírně 

nadprůměrná 
• Průměrná 
• Mírně 
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8 ZÁVĚR 
V první fázi řešení dílčího úkolu Výzkum regionálních disparit, jehož obsahem je „Mezinárodní 
srovnání pojetí a řešení regionálních disparit ve středoevropských zemích EU“, se řešitelský 
tým soustředil na důkladnou analýzu a vyhodnocení důležitých teoretických a praktických 
východisek pro následnou komparaci regionálních disparit do výzkumu zahrnutých zemí, 
která bude v centru pozornosti řešitelů v příštím období. Do předložené zprávy zahrnul hlavní 
závěry analýzy. 

Důležitým východiskem pro uvedené mezinárodní srovnání regionálních disparit je jejich 
vymezení , které je na úrovni Evropské unie odvozováno od pojetí soudržnosti. Logicky se 
tak úvodem rozvádí pojem ekonomické a sociální soudržnosti o jejich další dimenzi – územní 
soudržnost v intencích jejího chápaní Evropskou unií popsaných jak v pracích řady 
regionalistů, tak i v posledních oficiálních dokumentech včetně tzv. Reformní smlouvy z roku 
2007, která zařadila územní soudržnost mezi hlavní cíle.   

Od dimenzí soudržnosti se potom odvíjí rozbor regionálních disparit, jejich vymezení a 
především kvantifikace, která má umožnit následnou komparaci. V rámci zprávy jsou tak 
uvedeny vybrané ukazatele a indexy, které statistika Evropské unie sleduje a při hodnocení 
disparit používá.  

Zásadním rozhodnutím při srovnávání regionálních disparit se týká vymezení regionů, které 
budou komparovány. Proto další oblastí, kterou se tedy řešitelský tým zabýval, je právě 
územní členění zemí Evropské unie. Vzhledem k dostupnosti výše zmiňovaných ukazatelů, 
které by v rámci dané komparace měly být využity se jako nejvhodnější jeví úroveň NUTS 2, 
případně NUTS 3. Přitom širší paletu vhodných indikátorů v delších časových řadách  lze 
dohledat u jednotlivých členských zemí v případě regionů úrovně NUTS 2. Mimo specifikace 
dostupných ukazatelů územních nerovností, jsou v této zprávě specifikovány i zdroje a 
databáze, kde lze daná statistická data vyhledat.  

V další části se studie zabývá stručnou charakteristikou zemí Evropské unie a jejich 
jednoduchou klasifikací do základních skupin dle velikosti ekonomiky, jejich ekonomické 
výkonnosti a pracovního potenciálu. Jelikož tato část výzkumu má za úkol nastínit pozici do 
výzkumu zahrnutých zemí střední Evropy, je věnována specifická pozornost právě těmto 
zemím ve vztahu k ostatním členským státům Unie. Následně je provedena komparace 
ekonomické úrovně a produktivity práce v těchto zemích s ostatními členskými státy. 

Stěžejní oblastí úvodní studie je kapitola věnovaná územním disparitám na regionální úrovni. 
Nejprve jsou stručně charakterizovány strukturální ukazatelé pro měření disparit při 
hodnocení lisabonského procesu zejména z regionálního pohledu včetně konkrétních 
srovnání a následuje analýza regionálních ukazatelů pro hodnocení disparit podle zpráv o 
ekonomické a sociální soudržnosti, případně v rámci projektu ESPON. 

Zpracovaný materiál představuje úvodní východiskovou fázi výzkumu dílčí úlohy. Cílem této 
fáze bylo zmapovat základní souvislosti regionálních nerovností v EU, jimiž jsou analyzované 
země členy, jakož i vydefinovat si množina ukazatelů, za pomoci kterých je možné regionální 
disparity analyzovat a komparovat. Důležitým se jeví také uvědomit si základní rozdíly 
(spočívající ve velikosti ekonomiky, jejich ekonomické úrovně a výkonnosti či vybavenosti 
výrobními faktory, především potom pracovní silou) mezi jednotlivými srovnávanými zeměmi, 
neboť tyto se často výrazným způsobem odrážejí i do meziregionálních rozdílů nejen mezi 
regiony v rámci dané země, ale především mezi regiony různých zemí. 

V následující etapě výzkumu budou na základě nastudovaných východisek  zpracovány 
případové studie zemí středoevropského prostoru, tj. Česka, Polska, Slovenska a Maďarska 
jako nových a Německa a Rakouska jako starých členských zemí EU. Dále bude provedena 
komparativní analýza přístupů k hodnocení a řešení regionálních disparit v těchto zemích. 
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