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Regionální disparity a soudrţnost v zemích V4 
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Abstrakt 

Cílem příspěvku je souhrnně představit hlavní závěry dílčí úlohy výzkumného úkolu WD-55-

07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR – jejich vznik, identifikace a eliminace, která 

byla věnována problematice disparit v mezinárodním srovnání. Na základě vybraných 

strukturálních ukazatelů, které byly v období 2000 – 2010 pouţívány k hodnocení pokroku 

Lisabonské strategie EU, je provedeno srovnání vývoje národních disparit v zemích tzv. 

Visegrádské čtyřky, tj. Česka, Maďarska, Polska a Slovenska a Rakouska ve vztahu k vývoji 

v EU27. 

Klíčová slova  

Regionální disparity, soudrţnost, strukturální ukazatele, země Visegrádské čtyřky 

Summary 

The aim of the paper is to summarize the main results of the research of disparities in 

international comparison performed within the research project titled WD-55-07-1 Regional 

disparities in the territorial development of the Czech Republic – their rise, identification and 

elimination. Using the selected set of Lisbon structural indicators, which were defined for the 

period 2000-2010 for the assessment of progress of Lisbon strategy the international 

comparison of national disparities is made for Visegrad Four countries, i.e. Czechia, Hungary, 

Poland, Slovakia as new member countries of the EU and Austria as old country in relation to 

the development of EU27. 

Keys words 

Regional disparities, cohesion, structural indicators, Visegrad Four countries 

Úvod 

Pojem ekonomická, sociální a územní soudrţnost vyjadřuje solidaritu mezi členskými státy a 

regiony EU. Objevuje se postupně ve všech základních smlouvách Evropských společenství a 

Evropské unie (EUR-Lex 2010). Cílem soudrţnosti je vyváţený rozvoj v rámci EU, při kterém 

dochází ke sniţování strukturálních rozdílů (disparit) mezi regiony a k podpoře rovných 

příleţitostí pro všechny. Prakticky je tohoto cíle dosahováno pomocí různých typů intervencí 

s vyuţitím různých finančních operací, zejména s pomocí strukturálních fondů EU a Fondu 

soudrţnosti.  

Přestoţe se ve smlouvách o Evropských společenstvích a Evropské unii pojem soudrţnost 

běţně pouţívá, není v nich přesně a jednoznačně definován. Podle Molla (2007) se 

soudrţnost dá vyjádřit takovou úrovní rozdílnosti mezi státy, regiony nebo skupinami, které 

jsou politicky a společensky snesitelné. Čím niţší jsou tyto rozdílnosti, tím je vyšší úroveň 

soudrţnosti. V současné době se tedy rozlišují v dokumentech EU tři dimenze soudrţnosti: 

hospodářská, sociální a územní a jejich obsah se někdy překrývá.  

Odlišnosti mezi sociální, hospodářskou neboli ekonomickou a územní soudrţností popisuje 

například Maier (2007) pomocí subjektů, ke kterým se příslušná politika soudrţnosti vztahuje. 
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Podle něho sociální soudrţnost směřuje k osobám a domácnostem a jejím cílem je odvrátit 

bídu a minimalizovat nezaměstnanost. Ekonomická soudrţnost směřuje k firmám a k dalším 

aktérům ekonomického rozvoje, jako jsou například odbory a další zaměstnanecké 

organizace a k prostředí pro podnikání. Územní soudrţnost se pak vztahuje k regionálním 

agregátům a k územnímu kontextu ekonomické a sociální soudrţnosti.  

Hospodářská a sociální soudrţnost je výrazem solidarity mezi státy a regiony a je v podstatě 

implementována prostřednictvím regionální politiky EU. Územní soudrţnost je důsledkem 

hospodářské soudrţnosti, vyjádřené sníţením regionálních nebo národních disparit 

v ekonomické oblasti a nerovností v bohatství a sociální soudrţnosti definované přítomností 

sdílených hodnot, absencí mechanismů společenského vyloučení, existencí sociálních sítí, 

územní sounáleţitosti a identity. O územní soudrţnosti se na mezivládní úrovni diskutuje 

v EU jiţ od poloviny 90. let minulého století a s přijetím nové Lisabonské smlouvy se řešení 

otázek územní soudrţnosti stalo jedním z ústředních témat politik EU. 

Hodnocení disparit na národní a regionální úrovni se objevuje v různých výstupech unijních 

politik. Jsou to například hodnotící zprávy politiky soudrţnosti a vyuţití strukturálních fondů 

na národní úrovni nebo úrovni celé Evropské unie. Podrobné hodnocení disparit, ale také 

výkonnosti bylo také prováděno v letech 2000 – 2010 při hodnocení plnění cílů tzv. 

Lisabonské strategie, kde se však jednalo převáţně o hodnocení národních disparit.  

V rámci řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR – 

jejich vznik, identifikace a eliminace byla dílčí úloha věnována problematice disparit 

v mezinárodním srovnání. Během řešení byly v letech 2007-2009 zpracovány tyto studie: 

 Regionální disparity v mezinárodním srovnání – pojetí a přístupy v Evropské unii 

(leden, 2008); 

 Regionální disparity v mezinárodním srovnání (červen, 2008); 

 Komparativní analýza pojetí, přístupů a vyuţití regionálních disparit v regionálním 

managementu pěti středoevropských zemí (březen, 2009); 

 Případová studie hodnocení regionálních disparit ve vybraných zemích střední Evropy 

(prosinec 2009). 

Předmětem analýzy jsou země „Visegrádské čtyřky―, tj. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko 

(dále V4) jako země, které se staly členy EU před pěti lety a procházely hlubokou politickou a 

ekonomickou transformací a dále Rakousko, jako standardní země EU s rozvinutou trţní 

ekonomikou.  

Záměrem komparace bylo ukázat a vyhodnotit, jakým způsobem probíhal vývoj 

v jednotlivých zemích na národní úrovni z pohledu tzv. Lisabonské strategie, kde se uplatňuje 

hodnocení rozvoje v oblasti ekonomické, sociální a environmentální a na regionální úrovni, 

kde je pouţíván pohled na regiony z hlediska ekonomického, sociálního a územního. 

Výsledkem je pak zjištění, jak je vývoj ve státech a regionech charakterizován z pohledu 

konvergence nebo divergence. Závěry ze studií jsou shrnuty v připravované monografii 

Regionální disparity (Kutscherauer A. a kol., 2010)). Předkládaný příspěvek je výběrem 

nejdůleţitějších myšlenek v oblasti srovnání disparit na národní úrovni z připravované 

monografie. 
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1 Hodnocení konvergence v EU  

V současné Evropské unii jsou výrazné rozdíly jak na úrovni členských států, tak na úrovni 

regionů. Indikátor HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) v procentech (EU27=100) měl 

např. v roce 2008 pro Lucembursko hodnotu 276,4 %, pro Bulharsko 41,3 % a pro Česko 

80,4 % (Eurostat, 2010a). Ze zpráv o hospodářské a sociální soudrţnosti vyplývá (EC 2010), 

ţe na národní úrovni je proces konvergence prokazatelný. Vyplývá to také z analýzy v Grafu 

1, který zobrazuje vývoj HDP v období 2000 aţ 2008 pro EU27, EU15 a vybrané státy střední 

Evropy. V nových členských státech byl hospodářský růst v minulých deseti letech, tj. v 

letech tzv. předvstupního období a prvního období po vstupu do EU mnohem vyšší, neţ v 

zemích EU15. Vztáhneme-li tento indikátor k průměru EU27 je zřetelně vidět trend 

konvergence, kdy u států EU15, případně u Rakouska, dochází k poklesu hodnot indikátoru a 

u nových zemí EU k jeho nárůstu. Pozitivní trend v těchto oblastech však byl zastaven v 

důsledku světové hospodářské krize v letech 2008-2010.  

Graf 1: Vývoj HDP/obyvatele ve vybraných zemích EU 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Na úrovni regionální nelze odvodit jednoznačné závěry. Ve většině nových členských států EU 

došlo v období 1995 – 2009 k nárůstu regionálních disparit zejména u  indikátoru HDP na 

obyvatele a nezaměstnanost. V roce 2007 se HDP na obyvatele vyjádřený v PPS (EU27=100) 

pohyboval v 271 regionech NUTS 2 v rozsahu od 26 % průměru EU 27 v regionu 

Severozapaden v Bulharsku do 334 % průměru v regionu Inner London ve Velké Británii. 

Přitom jen kaţdý sedmý region dosahoval hodnoty nad 125 % průměru, avšak celá čtvrtina 

regionů byla pod 75 % průměru EU27. Zajímavé bylo páté místo v ţebříčku pro Prahu. Je 

však třeba zdůraznit, ţe v některých regionech, zejména v regionech hlavních měst, je 

hodnota HDP/obyvatele silně ovlivněna počtem dojíţdějících za prací z okolních regionů, 



Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a 5. 11. 2010 

91 
 

takţe skutečná hodnota indikátoru je nadhodnocena. Rozdíly v ekonomické úrovni u 

nejvyspělejších a nejzaostalejších regionů EU uvádí Tabulka 1.  

Tabulka 6: Vývoj HDP/obyvatele ve vybraných zemích EU 

Pět nejvyšších (2007)   Pět nejniţších (2007) 

1 Inner London (UK) 334 1 Severozapaden (BG) 26 

2 Luxembourg (LU) 275 2 Nord-Est (RO) 27 

3 Brussels Hfdst. (BE) 221 3 Severen tsentralen (BG) 27 

4 Hamburg (DE) 192 4 Yuzhen tsentralen (BG)  27 

5 Praha (CZ) 172 5 Yugoiztochen (BG) 31 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Pro hodnocení vývoje v regionech v rámci členských států můţeme pouţít indikátor rozptyl 

(disperze) regionálního HDP/obyvatele, který je definován jako suma absolutních rozdílů 

mezi regionálními (úroveň NUTS 2, resp. NUTS 3) a celonárodním HDP na obyvatele (měřeno 

v běţných trţních cenách a váţených regionálními podíly obyvatel na celkové populaci). 

Hodnota rozptylu HDP na obyvatele je nulová, pokud hodnoty regionálních HDP jsou shodné 

ve všech regionech země nebo ekonomické zóny (jako je EU27) a roste, pokud rozdíly mezi 

hodnotami regionálních HDP na obyvatele mezi regiony rostou. Např. hodnota rozptylu 30 % 

znamená, ţe HDP všech regionů dané země váţená počtem obyvatel v regionech se liší od 

národní hodnoty v průměru o 30 % (Eurostat 2010a).  

Ve EU27 jako celku došlo v letech 2001 — 2006 k poklesu hodnoty indikátoru rozptylu 

regionálního HDP/obyvatele, coţ signalizuje proces konvergence. Ve většině nových 

členských států však došlo k nárůstu regionálních disparit (týká se Česka, Maďarska, Polska i 

Slovenska). Na druhé straně k nejvýznamnější redukci tohoto indikátoru došlo v Rakousku, 

Itálii a Španělsku. Trendy pohybu indikátoru rozptylu uvádí Graf 2.  



Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a 5. 11. 2010 

92 
 

Graf 2: Rozptyl regionálního HDP na úrovni NUTS 2 

 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Na úrovni regionů NUTS3 je u nových členských států nárůst regionálních rozdílů ještě 

výraznější, jak ukazuje zejména příklad Polska, Slovenska a Maďarska podle údajů v Tab.č.2.  

Například v Maďarsku hodnota rozptylu regionálního HDP na obyvatele v letech 2001 aţ 

2006 vzrostla pro regiony NUTS 2 o 4,6 bodu a pro regiony NUTS 3 o 5,7 bodu. Na 

Slovensku to byl nárůst 2,8 bodu u regionů NUTS 2 a 7,1 bodu u regionů NUTS 3 a v Polsku 

byl nárůst rozptylu 1,3 bodu u regionů NUTS2 a 18,2 bodu u regionů NUTS3.  

Tabulka 7: Rozptyl regionálního HDP/obyvatele v regionech NUTS 2 a NUTS 3 

Stát/roky 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

2006-

2001 

Rozptyl regionálního HDP na úrovni NUTS2 

Česko 24,3 24,8 24,9 24,2 25,1 25,4 1,1 

Maďarsko 33,0 35,4 34,2 33,4 35,7 37,6 4,6 

Polsko 18,2 18,1 18,3 18,7 19,4 19,5 1,3 

Slovensko 27,3 28,3 27,8 28,3 31,7 30,1 2,8 

Rozptyl regionálního HDP na úrovni NUTS3 

Česko 24,4 24,7 24,9 24,3 25,1 25,3 0,9 

Maďarsko 36,7 38,9 37,2 37,2 40,0 42,4 5,7 

Polsko 16,2 17,3 17,4 31,3 32,3 34,4 18,2 

Slovensko 27,4 28,1 28,7 29,2 33,6 34,5 7,1 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 
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Podobnou analýzu by bylo moţné provést pro hodnoty indikátoru rozptyl zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti v regionech NUTS 2, pro které tato data Eurostat sleduje. 

2 Hodnocení vývoje disparit ve středoevropských zemích Evropské unie 

pomocí strukturálních indikátorů 

Strukturální indikátory se v průběhu hodnocení Lisabonské strategie vyvíjely a jejich počet 

v roce 2010 dosáhl čísla 79. Jsou rozděleny do šesti základních oblastí (sfér) hodnocení 

(Eurostat, 2010b): obecné ekonomické prostředí (9); zaměstnanost (11); inovace a výzkum 

(16); ekonomická reforma (15); sociální soudrţnost (10); ţivotní prostředí (18). 

Tabulka 8: Krátký seznam strukturálních indikátorů a jejich specifikace 

Zdroj: Eurostat 2010b 

Strukturální indikátor Dostupná data 

Obecné ekonomické prostředí 

HDP na obyvatele v PPS Stát, NUTS 2 

Produktivita práce na zaměstnanou osobu Stát, NUTS 2 

Zaměstnanost 

Míra zaměstnanosti Stát, NUTS 2 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55-64 let) Stát, NUTS 2 

Inovace a výzkum 

Úroveň dosaţeného vzdělání mládeţe Stát, NUTS 2 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj  jako % HDP Stát, NUTS 2 

Ekonomická reforma 

Komparativní cenová úroveň Stát 

Kapitálové investice v % HDP Stát, NUTS 2 

Sociální soudrţnost 

Míra rizika chudoby po sociálních dávkách Stát 

Rozptyl regionální míry zaměstnanosti Stát, NUTS 2 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Stát, NUTS 2 

Ţivotní prostředí 

Emise skleníkových plynů Stát 

Energetická náročnost národního hospodářství Stát 

Objem nákladní dopravy k HDP Stát 
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Pro zjednodušení hodnocení je vyčleněn tzv. krátký seznam 14 hlavních strukturálních 

indikátorů, který pokrývá všechny tři pilíře lisabonského procesu, tj. ekonomický, sociální a 

environmentální. Jsou definovány především pro národní úroveň, pro 9 z nich jsou v databázi 

Eurostatu také data pro regionální úroveň NUTS 2. Přestoţe Lisabonská strategie nedosáhla 

svého původního cíle a v důsledku světové ekonomické krize v letech 2008-2009 došlo ve 

všech státech EU k citelnému poklesu výkonnosti ekonomiky a růstu nezaměstnanosti, 

vybudovaný systém strukturálních indikátorů pro její hodnocení je vhodným nástrojem pro 

hodnocení disparit. Vzhledem k tomu, ţe dostupná data ve statistikách Eurostatu mají zhruba 

dvouleté zpoţdění, jsou zpracované přehledy a srovnání podle dostupných dat, nejčastěji za 

období 2001-2008, resp. 2009. 

Základem pro komparaci států jsou indikátory z tzv. krátkého seznamu strukturálních 

indikátorů, které jsou v některých případech doplněny o další indikátory, aby se zvýšila 

vypovídací schopnost hodnocení vybraných oblastí. Základním rozdílem je „ekonomická 

vyspělost― charakterizovaná úrovní HDP/obyvatele v PPS v % (EU27=100), jak uvádí Graf 3. 

Graf 3: Indikátory HDP ve vybraných zemích v letech 2001 a 2008 

 Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování  

Přitom státy V4 s hodnotou v rozpětí 56,4 % (Polsko), 64,4 % (Maďarsko), 72,3% 

(Slovensko) aţ 80,4 % (Česko) vykázaly ve zkoumaném období 2001 – 2008 významný 

ekonomický růst ve srovnání s průměrem EU, pro Rakousko znamenalo rozšíření EU v tomto 

ukazateli pokles (z 125,1 % na 123,5 % průměru EU27). Vyšší hodnoty rozptylu HDP 

ukazují, ţe u zemí V4 se zvýšily regionální rozdíly v této oblasti. 

Tabulka 9: Základní národohospodářské indikátory 2001-2009 

Indikátor 

 

Stát/roky 

Průměrná roční 

inflace Veřejný dluh Rozpočtový deficit 

2001 2009 2001 2009 2001 2009 

EU27 2,2 1,0 61,0 73,6 -1,4 -6,8 

Rakousko 2,3 0,4 67,1 66,5 0,0 -3,4 
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Česko 4,5 0,6 24,9 35,4 -5,6 -5,9 

Maďarsko 9,1 4,0 52,0 78,3 -4,0 -4,0 

Polsko 5,3 4,0 37,6 51,0 -5,1 -7,1 

Slovensko 7,2 0,9 48,9 35,7 -6,5 -6,8 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

K dokreslení hospodářské situace ve středoevropských zemích v letech 2001 – 2008 jsou 

ještě doplněny indikátory růstu reálného HDP, inflace, veřejného dluhu a deficitu státního 

rozpočtu. 

Graf 4: Makroekonomické indikátory ve vybraných zemích 

 

 

 Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování  

Porovnáme-li míru růstu reálného HDP (změna proti předchozímu roku), pak proti roku 2001 

všechny ekonomiky kromě Polska poklesly do záporných hodnot, u EU27 je to -4,2 %, 

největší pokles má Maďarsko (-6,7 %) a Slovensko (-4,7 %). Pokles inflace proti výchozímu 

roku je zřetelný ve všech zemích, nejvýraznější v Maďarsku a na Slovensku. Významný je 
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nárůst veřejného dluhu Česka, Maďarska a Polska se zajímavým poklesem na Slovensku a 

také nárůsty deficitu státního rozpočtu. 

Cílem politiky zaměstnanosti podle Lisabonské strategie mělo být dosaţení celkové 

zaměstnanosti v EU v roce 2010 na úrovni 70 % a pro ţeny alespoň 60 %. Základními 

indikátory pro tuto oblast jsou míra zaměstnanosti, míra zaměstnanosti starších pracovníků a 

také míra nezaměstnanosti. 

V sociální oblasti vykázaly všechny státy kromě Maďarska příznivé ukazatele u růstu 

zaměstnanosti, poklesu nezaměstnanosti (zde s výjimkou Rakouska) a k poklesu dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Míra zaměstnanosti přitom vzrostla nejvíce v Polsku a na Slovensku, coţ se 

odrazilo v největším poklesu nezaměstnanosti v obou těchto zemích proti výchozímu roku 

2001.  

Tabulka 10: Základní indikátory zaměstnanosti 

Indikátor 

 

Stát/roky 

Míra 

zaměstnanosti v 

% 

Míra 

zaměstnanosti 

starších 

pracovníků v % 

Míra 

nezaměstnanosti 

v % 

2001 2009 2001 2009 2001 2009 

EU27 62,6 64,6 37,7 46,0 8,5 8,9 

Rakousko 68,5 71,6 28,9 41,1 3,6 4,8 

Česko 65,0 65,4 37,1 46,8 8,0 6,7 

Maďarsko 56,2 55,4 23,5 32,8 5,7 10,0 

Polsko 53,4 59,3 27,4 32,3 18,3 8,2 

Slovensko 56,8 60,2 22,4 39,5 19,3 12,0 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Změnu trendu v důsledku hospodářské krize v roce 2008 na příkladu indikátoru 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti ukazuje Graf 5. 
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Graf 5: Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti  

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Většina států kromě Maďarska vykazuje aţ do roku 2008 pokles rozptylu regionální míry 

zaměstnanosti, coţ svědčí o sniţování regionálních rozdílů. Nárůst rozptylu regionální míry 

nezaměstnanosti se objevuje zejména u Maďarska a Slovenska, ale také u Česka a snad 

překvapivě u Rakouska. Tento ukazatel je sledován pro úroveň NUTS2 i NUTS 3 a v obou 

případech má podobný průběh s tím, ţe pro úroveň regionů NUTS 3 jsou rozdíly větší. 

Slabou stránkou zůstává v zemích V4 podpora výzkumu a inovací, kde k výraznému nárůstu 

ve výdajích na VaV došlo jen u Rakouska a k mírnému přechodně také u Česka, naopak 

k poklesu došlo ve výdajích na VaV u Polska a Slovenska.  Velké řádové rozdíly zůstávají 

mezi Rakouskem (a průměrem EU27) a státy V4 v počtu přihlášek patentů EPO. Zatímco 

průměr EU27 v roce 2007 byl 118 a u Rakouska dokonce 201 podaných ţádostí na mil. 
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obyvatel, je tento ukazatel u zemí V4 o řád niţší (3-15), i kdyţ proti roku 2001 se v roce 

2007 téměř zdvojnásobil. 

Tabulka 11: Indikátory výzkumu a vývoje 

Indikátor 

 

Stát/roky 

Výdaje na V a V Vzdělanost 

mládeţe 

VŠ absolventi přír. 

a tech. oborů 

Patenty EPO 

2001 2008 2001 2008 2001 2007 2001 2007 

EU27 1,86 1,90 76,6 78,5 10,7 n/a: 105,18 118,37 

Rakousko 2,07 2,67 85,1 84,5 7,3 11,1 149,62 201,42 

Česko 1,20 1,47 90,6 91,6 5,6 12,0 6,99 13,44 

Maďarsko 0,92 1,00 84,7 83,6 3,7 6,4 9,69 15,15 

Polsko 0,62 0,61 89,7 91,3 7,6 13,9 1,52 3,65 

Slovensko 0,63 0,47 94,4 92,3 7,5 11,9 2,26 6,55 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Nadprůměrných hodnot dosahují nové členské státy u indikátoru hodnotícího úroveň 

středoškolského vzdělání mládeţe (procento populace ve věku 20-24 let s minimálně vyšším 

středoškolským vzděláním). Zatímco průměrná hodnota v EU27 se pohybuje mezi 75 – 80 % 

a má mírně rostoucí trend, všechny středoevropské státy včetně Rakouska jsou nad hranicí 

80 % a Česko, Polsko a Slovensko dokonce nad hranicí 90 %. Nad tuto hodnotu se v EU 

dostalo ještě pouze Slovinsko a Velká Británie. 

Jiným indikátorem z hlediska vzdělanosti je počet absolventů vysokoškolského studia 

v přírodních a technických vědách na tisíc obyvatel ve věku 20-29 let. Pro EU27 uvádí 

Eurostat průměrnou hodnotu 12,5 v roce 2004 (další údaje nebyly dostupné), avšak v roce 

2007 např. ve Francii to bylo 20,7 a ve Finsku 18,8. U středoevropských zemí je tato hodnota 

podstatně niţší, příznivým jevem je však rostoucí trend, zejména u Česka z 5,6 v roce 2001 

na 12 v roce 2007.  

Pro hodnocení úrovně ţivotního prostředí na národní úrovni byly zvoleny tři indikátory: 

celková emise skleníkových plynů, energetická náročnost národního hospodářství a objem 

nákladní dopravy k HDP měřený v tunokilometrech.  
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Tabulka 12: Základní indikátory ţivotního prostředí 

Indikátor 

 

Stát/roky 

Emise skleníkových plynů Energetická 
náročnost ekonomiky 

Objem nákladní 
přepravy 

2001 2007 2007 2008 

EU27 91,8 90,7 169,39 104,0 

Rakousko 107,6 111,3 140,73 91,4 

Česko 76,9 77,6 553,16 86,6 

Maďarsko 69,1 65,8 400,76 131,1 

Polsko 68,3 70,8 400,10 122,5 

Slovensko 69,5 65,2 538,64 90,9 

Zdroj: Eurostat 2010a, vlastní zpracování 

Indikátor emise skleníkových plynů je pro státy V4 příznivý, protoţe jeho hodnoty leţí 

s rezervou pod průměrem EU27. Naproti tomu vyspělé Rakousko se pohybuje o 20 % nad 

tímto průměrem. 

Zcela opačná je situace pro indikátor energetické náročnosti ekonomiky, který je vztaţen 

k hodnotě HDP. Jak z grafu vyplývá, všechny státy V4 mají 2 aţ 3 - krát náročnější 

energetickou náročnost ekonomiky, přitom Rakousko (140) se pohybuje mírně nad 

průměrem EU27 (169). Česko patřilo v roce 2007 s hodnotou indikátoru 553 

k nejnáročnějším ekonomikám. Příznivá je tendence sniţování této hodnoty, coţ svědčí o 

tendencích v restrukturalizaci ekonomiky k méně energeticky náročným odvětvím. 

Graf 6: Energetická náročnost ekonomiky 

Zdroj: Eurostat 2009a, vlastní zpracování 
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U indikátoru vnitrozemské nákladní dopravy vztaţenému k HDP má v roce 2008 proti 

výchozímu roku 2001 výrazný nárůst Maďarsko (131,1) a Polsko (122,5), významný je pokles 

u Česka (86,6). 

Závěry k hodnocení národních disparit 

Období let 2001 aţ 2008 představovalo pro státy střední Evropy a současně nové členské 

státy EU Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko etapu příznivého ekonomického vývoje, 

kterou lze pro většinu indikátorů charakterizovat jako etapu společných trendů, růstu a 

národní konvergence.  

V ekonomické oblasti došlo s výjimkou Maďarska ke znatelnému nárůstu HDP, který byl 

mimořádný zejména u Slovenska, bohuţel provázený prudkým poklesem v roce 2009, kdys 

se všechny státy kromě Polska dostaly do záporných hodnot. Velmi výrazný byl nárůst 

zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti, opět bohuţel zastavený světovou ekonomickou 

krizí.  V rozvoji inovačního potenciálu se po mírném nárůstu po roce 2000 projevila stagnace 

a rozevírají se nůţky mezi státy V4 a průměrem EU27, případně Rakouskem jak ve výdajích 

na podporu výzkumu a vývoje, tak např. u přihlášek patentů. V oblasti ţivotního prostředí 

existuje podstatný rozdíl v energetické náročnosti ekonomiky v neprospěch států V4, na 

druhé straně v emisi skleníkových plynů zůstávají tyto státy hluboko pod průměrem EU27. 

U analýzy regionálních disparit na úrovni jednotlivých států se projevuje u ekonomických 

disparit silné dichotomní postavení regionů hlavních měst, největší rozdíly jsou zejména u 

Česka a Slovenska, méně pak u Maďarska a Polska. Podle vývoje rozptylu regionálního HDP 

nedochází ke sbliţování regionů NUTS2, ale v případě Česka to byl jen mírný růst, velký 

nárůst je u Maďarska a Polska, pokles je u Rakouska. Významné bylo sniţování v 

nezaměstnanosti u Česka, Polska a Slovenska i Rakouska zejména u regionů postiţených 

nadprůměrnou nezaměstnaností aţ do vypuknutí hospodářské krize. K rozevírání regionálních 

rozdílů v nezaměstnanosti došlo ve sledovaném období u Maďarska. Analýza regionálních 

rozdílů v oblasti vědy a výzkumu ukázala na prioritní postavení regionů hlavních měst 

z hlediska výdajů, počtu výzkumných pracovníků a lidských zdrojů ve VaV a také patentů. 

Souhrnně lze konstatovat, ţe období po vstupu do EU aţ do vypuknutí světové 
finanční krize, tedy období 2004 - 2008 přineslo státům V4 významný hospodářský 
růst, sníţení nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti. Tyto příznivé podmínky však 
nebyly dostatečně vyuţity ke stabilizaci veřejných financí, ani k větší orientaci na 
podporu výzkumu a inovací.  
Analýza prokázala, ţe strukturální pomoc má příznivý dopad na růst v zaostávajících 

regionech, avšak ke zmírňování disparit mezi vedoucím regionem ve státě s hlavním městem 

a ostatními regiony nedochází. Orientace na konkurenceschopnost a vyuţívání růstových 

faktorů na regionální úrovni přináší zvyšování disparit i mezi regiony ve skupině dohánějících 

regionů v rámci jednotlivých států středoevropského prostoru. 
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