
Regionální politika je jednou z nejdůležitějších politik Evropské unie 

založených na finanční solidaritě. Jejím cílem je eliminovat rozdíly v hospodářské 

úrovni, v míře nezaměstnanosti a velikosti HDP na obyvatele v jednotlivých 

oblastech. Byly to hlavně ekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony, které přiměly 

politiky Evropského společenství к vytvoření této politiky solidarity. První výraznější 

potřeba pro tuto politiku přišla s rozšířením Evropského společenství o méně 

hospodářsky rozvinuté země. Z počátku se podpora dostávala regionům, které 

procházely restrukturalizací a oblastem s dlouhodobou nezaměstnaností. 

S postupnou integrací a dalším rozšiřováním Společenství se zvyšovaly rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi a regiony a tím i požadavky na hospodářskou a sociální 

konvergenci. S rostoucí potřebou ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů, 

rostla i důležitost regionální politiky Společenství.

Nejdůležitějšími nástroji, které mají naplňovat cíle regionální politiky, 

jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti EU. Strukturální fondy se skládají ze čtyř 

fondů: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský 

zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro podporu rybolovu. Hlavní 

poslání a náplní těchto fondů je snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi 

regiony Evropské unie. To znamená také podporu regenerace oblastí procházejících 

hospodářským úpadkem a snižování dlouhodobé nezaměstnanosti. Finance z fondů 

většinou plynou do projektů podporující infrastrukturu, produktivní prostředí a lidské 

zdroje.

Cílem této práce je zhodnotit činnost regionální politiky Evropské unie 

v zemích, které mají největší zkušenosti s čerpáním financí z této politiky. Z mého 

pohledu to jsou země: Portugalsko, Španělsko a Řecko. Práce se zaměřuje na 

jednotlivé jmenované země a na některé z jejich regionů, porovnává potřeby těchto 

oblastí a pokouší se zhodnotit působení regionální politiky na jejich území. Studie se 

také snaží nalézt některé sjednocující prvky všech tří zemí v oblasti čerpání dotací 

z Evropské unie a pokouší se nalézt odpověď na otázku, zda evropské fondy přispěly 

к hospodářské a sociální konvergenci. Hlavními hodnotícími faktory této práce jsou 

hospodářský růst, hrubý domácí produkt (HDP) měřený na hlavu a zaměstnanost. 

Regionální HDP je v současnosti hlavním a nejvíce používaným indikátorem 

bohatství.


