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Úvod 
 

 Vědecké poznávání, měření regionálních rozdílů a především jejich vývoj je 

neustále aktuální téma. Vzhledem k současnému dynamickému vývoji společnosti 

vyznačující se vysokou variabilitou je to zcela přirozené. V Evropě je tato 

variabilita v posledním období ovlivněna nejen pokračujícím transformačním 

obdobím postkomunistických států, ale rovněž procesem stále se prohlubující 

integrace v rámci Evropy. Určitou roli sehrávají i sílící globalizační tendence. 

Dalším významným faktorem působícím na celosvětovou ekonomiku, která má 

rovněž rozhodující vliv na vývoj meziregionálních rozdílů i v Evropě, je stále 

neukončený proces, který představuje ekonomická krize. Původ tohoto fenoménu 

posledních let se datuje od roku 2007, kdy krize započala ve Spojených státech  

a postupně se přelila i do celoevropského prostoru. Z tohoto důvodu vzniká z 

pohledu regionální geografie velmi zajímavá otázka: Jaký dopad bude mít tato krize 

na regionální vývoj států v Evropské Unii (EU)? 

 Cílem práce je jednak identifikovat možné změny v tendencích regionálního 

vývoje v zemích EU27 a jakým způsobem tento regionální vývoj ovlivnila 

ekonomická krize. Nejde nám však o vývoj regionální diferenciace EU jako celku, 

nýbrž o srovnávací analýzu dopadů krize na vývoj regionálních rozdílů                    

v jednotlivých členských státech. Na základě vývojových analýz se následně 

pokusit o vytvoření skupin států, které se vyznačují podobným vývojem regionální 

diferenciace během této krize. 

Složitost samotného vývoje regionálních rozdílů a jejich tendencí je 

zmiňována a řešena v řadě teorií regionálního rozvoje. Regionální vývoj je také 

oblíbeným tématem prací řady odborníků v různých oborech. Geografie v tomto 

ohledu v žádném případě nezůstává pozadu. V Evropě a ve světě je téma 

regionálního vývoje hojně rozšířené. Zejména v posledních dekádách se do popředí 

zájmu odborné veřejnosti dostává i v Česku. Přehledu a konfrontaci české  

a zahraniční literatury se bude věnovat první kapitola této práce. Součástí je také 

teoretické zarámování vývoje regionální diferenciace z pohledu teorií regionálního 

rozvoje. Následuje popis vývoje regionálních rozdílů v rámci hospodářského cyklu, 

resp. v dobách recesí. Druhá část je věnována metodické stránce, která byla použita 

při výzkumu této práce. Zabývám se výběrem vhodných ukazatelů a řádovostí 

úrovně, ale také problematikou získávání kvalitních dat. Součástí této kapitoly je      
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i výběr metod, které mají kvantifikovat regionální rozdíly v rámci států. 

Nejvhodnější vybrané míry variability jsou doplněny o popis jejich vhodnosti  

a nevýhodách užití. Poslední empirická část se věnuje analýze výsledků zaměřené 

na smysl této práce. Tím je především získání obrazu o současném stavu vývoje 

regionálních rozdílů v zemích EU v závislosti na působení ekonomické krize.  
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1. Teoretická část 

 

 

 Pochopení podstaty regionální diferenciace v jednotlivých státech, jejího 

vývoje a tendencí je velmi složité a je potřebné teoretické zarámování celé 

problematiky. Právě proto v této části uvádím vybrané teorie regionálního rozvoje, 

které se věnují vývojem regionálních rozdílů nebo se o něm částečně zmiňují. 

Rovněž uvádím diskuzi současných prací, které se zabývají regionálním vývojem   

v Česku, zemí střední a východní Evropy (dále jen SVE ), ale i v celé Evropě. 

Pokouším se hledat teoretické základy, které informují o vývoji a tendencích 

regionální diferenciace v čase a jejich přístupu k nim. 

 Součástí teoretické části jsou také krátké kapitoly, které se zabývají 

ekonomickou krizí. Nejdříve v jejím širším pojetí jako součásti hospodářského 

cyklu. Jak se vnímání tohoto fenoménu vyvíjelo ve 20. století, kdy proběhla řada 

významných krizí. Následuje kapitola, která nastiňuje stručný průběh současné 

světové ekonomické krize od jejího počátku vzniku ve Spojených státech                

až na samotné napojení a ovlivnění evropského prostoru. Jsou ovšem spíše popisné 

a vzhledem k okrajovému zájmu této práce pouze nastiňují tuto problematiku. Dále 

také krátký popis vývoje vybraných ukazatelů od roku 2000 do současnosti           

ve státech EU. 

  Na  závěr teoretického úvodu se snažím o vymezení možných hypotéz, 

které se dají předpokládat právě z odborné literatury. Ta je velmi bohatá a ne vždy 

se teorie či autoři shodují ve svých závěrech. Nezáleží přitom pouze na přijímání 

různých metod výpočtu, použití dat či řádovostních úrovní, ale i na stanovených 

cílech práce. Každá změna teoretického pohledu či užití různé metody nutí                     

k opatrnosti a citlivosti  v interpretaci výsledků. 

 

1.1 Tendence vývoje regionální rozdílů v teoriích regionálního rozvoje 

 

 „Regionální disparity, jako fenomén regionálního rozvoje, jsou velmi 

frekventovaným pojmem nejen posledního desetiletí. Často je však tento termín 

používán na označení skutečností, které jeho pojetí na jedné straně obsahově zužují 

a  na druhé straně významově diverzifikují, což jeho sémantickou interpretaci 

mnohdy činí značně mlhavou.” (Kutscherauer 2007, s. 6).  
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Socioekonomická diferenciace, vznik a vývoj regionálních rozdílů je 

dlouhodobě sledován a rozebírán celou řadou ekonomických teorií, tak teorií 

regionálního rozvoje (dále TRR). Tato práce je zaměřená na vývoj regionálních 

rozdílů, tudíž je důležité znát teoretický základ v rámci vývojových tendencí. 

Množství přístupů a jejich složitost je natolik závažná, že není možné poskytnout 

ucelený rámec vysvětlující komplexně problematiku regionálního vývoje. Jednu     

z prací komplexně se zabývající TRR představuje Blažek, Uhlíř (2002).  

  Teoretický pohled připouští dva základní trendy vývoje regionální 

diferenciace. Vývoj směřující ke konvergenci, tedy snižování regionálních rozdílů 

za působení nivelizačních mechanismů, a divergenci, tj. zvyšování regionálních 

rozdílů za působení mechanismů diferenciačních. Podle toho Blažek, Uhlíř (2002) 

uvádí základní dělení teorií na konvergenční a divergenční. Konvergenční teorie 

berou v potaz delší časový horizont než divergenční. Hampl (1998) uvádí ve své 

teorii hierarchie reality vytváření stále nových nositelů diferenciace a u vývojově 

nižších jevů postupnou difúzi k poklesu regionálních rozdílů. Blažek, Uhlíř (2002) 

také zmiňují existenci epizodických TRR, které jsou založeny na pravidelném 

střídání prosperity a úpadku.  

 Blažek, Uhlíř (2002) dále tvrdí, že vznik nových rozdílů působí silněji než 

difúzní a homogenizační procesy. Hampl (1998) označuje existenci vzniku 

nerovností jako významný podnět společenského vývoje. "Hirschman (1958) ačkoli 

považuje existenci rozdílů jako nezbytné, naopak příliš velké rozdíly již nepůsobí 

stimulačně, nýbrž mají negativní sociální a politické dopady" (Blažek, Uhlíř 2002, 

s. 16-17). Blažek, Uhlíř (2002) ke konceptu konvergence vs divergence uvádějí, že 

nelze určit jednoznačný trend, ale v různých obdobích, sférách a měřítkových 

úrovních dochází k odlišnému vývoji. Hampl (2002) pak dodává, že jednostranná 

dominance jednoho ze směrů by mohla vést k degeneraci systému a zastavení 

progresivního vývoje. 

 V následném přehledu se pouze pokouším vyzdvihnout ty teorie, které               

ve své podstatě vyvozují nebo se jakkoli snaží popsat či nastínit trendy ve vývoji 

regionálních rozdílů. Nesnažím se tvrdit, že z existujících teorií jsem vybral 

všechny, které dané kritérium splňují, avšak výčet těchto pár bude pro příkladnost 

jistě stačit. 
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 Skupinou teorií, které předpokládají automatické tendence k vyrovnávání 

meziregionálních rozdílů, jsou neoklasické modely (Sala-i-Martin 1996).             

Ale i samotní autoři přiznávají velmi pomalý konvergenční efekt. Podle autorů je 

také důležitá zvolená měřítková úroveň, na které meziregionální rozdíly sledujeme. 

Podle Sala-i-Martina (1998) ve vyspělých státech dochází k vyrovnání rozdílů mezi 

regiony, ale jejich zvyšování na mikroregionální úrovni. Tato skupina teorií taky 

předpokládala řadu nepravdivých předpokladů a v dnešní době jsou v podstatě 

překonané. Řada novějších teorií však na ně ve svých částech navazuje (Blažek 

1999, s. 4-5). 

 Mezi teoriemi nové ekonomické geografie se otázkou konvergence vs 

divergence  zabývají autoři nové teorie růstu (Barro, Sala-i-Martin 1996), kteří 

definují více druhů konvergence. Podle nich tzv. podmíněná beta-konvergence 

vychází z toho, že každý region a stát má jiný stav rovnováhy, ke kterému směřuje 

v závislosti na rozdílech v technologiích. Hovoří pak o konvergenčních klubech, 

které představují státy či regiony s podobnými strukturálními charakteristikami 

směřujícími ke stejnému stavu rovnováhy. K podmíněné beta-konvergenci pak 

dochází, vykazuje-li tempo růstu ekonomiky pozitivní korelaci se vzdáleností                

od stavu rovnováhy. Autoři předpokládají, že tendence ke konvergenci se více 

prosazují více na úrovni regionů uvnitř států než na mezinárodní úrovni: (Blažek, 

Uhlíř 2002; s. 73-74).  

 Z teorií Keynesiánského období skupiny jádro–periferie uvádím teorii 

kumulovaných příčin (Myrdal 1957). Mezi tyto teorie patří například i teorie 

nerovnoměrného vývoje (Hirschman 1958) či teorie polarizovaného rozvoje 

(Friedman 1966), avšak i ty mají mezi sebou rozdíly. Celkově jim je vytýkáno příliš 

hrubé dělení na prosperující jádra a zaostávající periferie. Myrdalova teorie 

popisuje vývoj meziregionálních rozdílů ve třech fázích: „selekce – expanze 

úspěšných – difúze/integrace“. Přičemž v první fázi dochází k diferenciaci               

v úspěšnosti subjektů, v druhé fázi dochází k největším rozdílům mezi regiony, kdy 

subjekty maximálně využívají svou převahu, a ve třetí fázi dochází ke konvergenci 

díky vzájemné provázanosti a kooperaci zaostalejších regionů s regiony vedoucími, 

a také zájmem firem o rozšíření trhu. Myrdal vzhledem ke kumulativní povaze 

vývoje předpokládal, že po skončení cyklu budou regionální rozdíly větší než        

na začátku. Tvrdil také, že ve vyspělých státech jsou pozitivní efekty „spread 
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effects“ na méně vyspělé významnější než v rozvojových zemích, a to zejména díky 

systému parlamentní demokracie, odlišnému institucionálnímu rámci a úsilí státu         

o snížení regionálních rozdílů směrem k blahobytu welfare state (Blažek, Uhlíř 

2002; s. 88). 

 Poslední teorii, kterou chci zmínit je regulační teorie (Aglietta 1979, Boyer 

1986 a Lipietz 1986). Základní myšlenkou této teorie je předpoklad, že v historii 

ekonomiky a ve společnosti existuje několik odlišných období, v jejichž rámci se 

objevují i období krizí, která jsou dále překonána adaptací struktur  

a institucionálních forem. Práce Regulace a krize kapitalismu Aglietty (1976) tvrdí, 

že stabilita v čase je dočasně umožněna díky specifickým režimům akumulace, 

avšak každý režim akumulace přesto končí krizí. Pokud pak základní strukturální 

formy ekonomické i neekonomické dosáhnou určitého stupně koherence, umožní 

rovnoměrný vývoj společnosti a stimulují tendence ke konvergenci. Po období krize 

pak ovšem začíná nový režim akumulace, který vede ke vzniku nového 

institucionálního rámce Boyer (1990) in: (Blažek, Uhlíř 2002; s. 126-127). 

 Jak je zřejmé z tohoto výčtu úzkého výběru teorií a přístupů, není možné 

jednoznačně určit budoucí trend regionálního vývoje. Již samotný rozpor teorií            

ve stejných dobách svého vzniku naznačuje pluralitu pohledů jednotlivých autorů 

těchto teorií. 

 

1.2 Diskuse literatury 

 

 Jak jsem již zmínil, literatura zabývající se vývojem či vyvozováním 

tendencí diferenciace v rámci Evropy či srovnání určité skupiny států je početná.  

I když je cíl práce věnovaný srovnání vývoje států v evropském kontextu, úvod 

bych rád věnoval české odborné literatuře, která v posledních dekádách výrazně 

obohatila tuto část vědecké scény. Řada našich autorů patří v tomto ohledu  

ke špičce svého oboru v Evropě. Proto je patřičné zmínit i jejich práce, které jsou 

svým významem pro tuto práci přínosné. 

 Vývojem regionálních rozdílů v Česku se zabývali ve své práci Baštová  

a kol. (2011). Pomocí základních měr variability určovali rozdíly za indikátory 

rozvoje: hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, míry registrované 

nezaměstnanosti, průměrné hrubé měsíční mzdy a podnikatelské aktivity. To vše 
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mezi kraji Česka (resp. NUTS 3 ) za roky 2000, 2004 a 2008. Porovnávali rozdíly 

krajů se započtením Hlavního města Prahy a bez něj. Výsledky naznačují, že vyšší 

míru variability způsobuje právě obrovský rozdíl Prahy oproti ostatním krajům. 

Indikátory HDP na obyvatele a hrubé měsíční mzdy byly relativně vyrovnané, 

výraznější rozdíl pak byl za ukazatel míry nezaměstnanosti a podnikatelské aktivity. 

Z hlediska vývoje těchto rozdílů ve sledovaných letech autoři neshledávají žádný 

jasný trend, který by naznačil změny po vstupu do EU. 

 Kromě řady dalších významných prací v oblasti regionální geografie se 

vývojem regionálních rozdílů v Česku, ale i srovnání Česka v kontextu jiných států 

v Evropě, zabývá také Blažek (2007, 2012). Právě Blažka považuji za jednoho                               

z nejvýznamnějších autorů věnujících se regionální geografii a regionální politice          

v Česku. 

Ve spolupráci s Csankem (Blažek, Csank 2007) se pokoušeli o identifikaci 

vývojových fází regionálních rozdílů v Česku po roce 1989 a zjištění, jakým 

směrem se tento vývoj dá očekávat po vstupu do EU. Práce je sledována                 

na mezoregionální a mikroregionální úrovni. Byly použity ukazatele registrovaná 

míra nezaměstnanosti a podikatelská aktivita, reprezentovaná výší HDP                 

na obyvatele za kraje, a počtem registrovaných fyzických osob z podnikání na 1 000 

obyvatel za okresy. Výpočet základních měr variability je doplněn výpočtem beta 

konvergence. Výsledkem bylo zjištění, že po roce 1989 došlo k prohloubení 

regionálních rozdílů na obou úrovních. Na přelomu tisíciletí došlo ke snížení této 

divergence a nastává fáze stagnační s mírnými oscilacemi kolem ustálené hladiny. 

 Společně s Netrdovou (Blažek, Netrdová 2012) se pak zabývali srovnáním 

regionálních rozdílů v míře nezaměstnanosti nových členských států střední  

a východní Evropy (SVE) v době ekonomické krize. Výsledkem bylo zjištění, že            

u daných států bylo výrazně sníženo HDP a zvýšena míra nezaměstnanosti            

ve sledovaném období, přičemž nejvýrazněji byly postiženy Pobaltské státy.            

Z hlediska tendencí regionálního vývoje autoři definují výrazný trend                     

ke konvergenci u všech států. Zmiňují také významný omezený dopad krize           

na regiony hlavních měst, ovšem s výjimkou Pobaltských států.  

 Dalším významným autorem v tomto oboru je Hampl (2005, 2007, 2009, 

2010). Sepsal mnoho prací orientovaných na geografickou organizaci společnosti  

a její dlouhodobý vývoj. Zabýval se tendencí vývoje regionální a sídelní 
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diferenciace, taktéž společenskou transformaci a regionální diferenciací Česka, 

podobně i tendencemi vývoje metropolitních areálů v Česku. Z jeho děl čerpá řada 

autorů při tvorbě orientované  na vývoj regionálních rozdílů nejen v Česku.  

 Společenskou diferenciací světa, na úrovni Evropy, ale i Česka, se zabývá 

také Novotný. Z hlediska vývoje regionálních rozdílů na evropské úrovni je důležitá 

jeho práce zabývající se studiem regionální konvergence (Novotný 2010). V práci je 

analyzován soubor 264 regionů NUTS 2 v období 1992-2006. Prokázal převládající 

konvergenci v relativních rozdílech mezi evropskými regiony, stejně jako 

převažující divergenci v absolutních diferencích (s výjimkou ukazatelů HDP PPP  

a investic v období po roce 2000). Naznačuje také výrazné rozdíly mezi regiony 

starých a nových členských zemí EU. Z hlediska hodnocení českých regionů 

konstatuje jejich oslabení, mimo regionů Prahy a Středních Čech. 

 Na základě objasnění pojmu sigma-konvergence a beta-konvergence 

Smrčková a kol. (2008) provedli na úrovni hlavních ekonomických oblastí světa, 

ale také v EU, analýzu vývoje regionů.. Tato výzkumná studie Ministerstva financí 

České republiky  na základě vývoje HDP v paritě kupní síly porovnává vybrané 

země a popisuje jejich vývoj, od 80. let v hlavních oblastech světové ekonomiky,  

a následně vybraných států EU od roku 1995 až do roku 2006. Na základě této 

analýzy konstatuje úspěšný proces reálné konvergence na globální úrovni,               

s výjimkami i na evropské úrovni. Na vnitrostátní úrovni v rámci evropských států 

jejich studie nevykazuje přesvědčivé výsledky. Významné meziregionální rozdíly 

se nalézají v těch zemích, kde hlavní město a jeho blízké okolí představují centrum 

ekonomické aktivity. Ze starých členských zemí pak konstatují největší rozdíly        

v Belgii a ve Velké Británii, z nových členských států na Slovensku, v Česku  

a          v Maďarsku. 

 Dalším autorem věnujícím se vývojem regionálních rozdílů na evropské 

úrovni je Tomeš (2001). Sleduje míru variability na všech relevantních 

řádovostních úrovních (NUTS1, NUTS2 a NUTS3). Začíná úrovní starších 

členských států (EU15) od roku 1960 do roku 2000, kde se dostatečně potvrzují 

předpoklady o konvergenčním trendu vývoje na NUTS 1 úrovni. Na úrovních 

NUTS2 a NUTS3 počítá s indikátorem HDP/ob. v různých variantách, a to za roky 

1980, 1990 a 1998. V porovnání vývoje v rámci jednotlivých zemí pak potvrzuje 

divergenční tendence na úrovni NUTS3 regionů. V druhé části práce pak na základě 
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stejných ukazatelů a měr variability srovnává postkomunistické země (Česko, 

Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko). Z hlediska 

tendencí vývoje konstatuje divergentní orientaci na všech úrovních. Rovněž             

u těchto států zmiňuje nedostatek srovnatelných dat, stejně jako kratší datovou řadu 

oproti státům EU15. Také  zmiňuje západo-východní zonalizaci v těchto zemích. 

 Hůlka (2007) na základě srovnání procyklického a proticyklického vývoje 

regionálních disparit (viz níže) uvedl příkladovou studii v obdobích dvou 

hospodářských cyklů (1983-1994 a 1995-2003) za státy Belgie, Francie, 

Nizozemsko, Rakousko a Španělsko. Jako ukazatel ekonomické úrovně států zvolil 

HDP na obyvatele ve stálých cenách roku 1995, které zkoumal metodou variačního 

koeficientu a mezery produktu. Na základě výsledného hodnocení grafů určil spíše 

podobu procyklického a nelineárního chování regionálních rozdílů. V závěru 

vyvozuje nejednoznačnost a složitost vztahu mezi krátkodobými a střednědobými 

fluktuacemi národní ekonomiky a regionálních rozdílů. Avšak připouští určitou 

pravidelnost ve fázi expanze, která začíná ve vyspělých regionech a dále se šíří 

mezi ostatní regiony. Fáze recese nevykazuje pravidelnosti, avšak v jejím průběhu 

docházelo ve většině případů spíše ke zpomalení růstu či stabilizaci regionálních 

disparit. 

 Viturka je dalším z významných autorů české odborné scény. Zabývá se 

především regionálním vývojem na úrovni Česka, především na bázi srovnávání 

konkurenceschopnosti mezi regiony. Ale Viturka a kol. (2009) taktéž provedli 

analýzu nových členských států SVE, v kontextu kohézní politiky EU.  

 Z obrovského množství zahraniční literatury věnované regionálnímu vývoji 

uvádím jen pár vybraných dostupných autorů, jelikož co se týká metodiky  

či výsledných trendů, nemůžeme tvrdit, že by se od českých autorů nějak zásadně 

lišili.  

Bosker (2009) zkoumal diferenciaci rozložení příjmů v Evropě. Na základě 

metody Markovových prostorových řetězců se snažil identifikovat rozdíly mezi 

státy Západní a Východní Evropy. Také možné přiblížení ekonomické úrovně 

některých regionů Východní Evropy, které se nachází ve fázi transformace, směrem 

k vývoji Západních států. Byl použit ukazatel HDP na obyvatele za regiony    

NUTS 2 v období 1977 - 2002. Zjištěním jsou nižší regionální diferenciace mezi 
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regiony západních zemí oproti východním. Zdůrazňuje pak zvyšující se rozdílnost  

v diferenciaci příjmů regionů východních států.  

Řada prací se věnuje na jedné straně regionálnímu vývoji EU15 (Petrakos  

a kol. 2005; Barrios, Strobl 2009; Pike a kol. 2012), nebo států celé EU (Ezcurra  

a kol. 2007; Longford a kol. 2010), i v období krize (Davies 2011; Marelli a kol. 

2012). Řada autorů věnuje svou pozornost tomuto vývoji na úrovni EU12, které 

tvoří převážně státy SVE (viz. výše Blažek, Netrdová 2012; dále Ezcurra a kol. 

2007; Artelaris a kol. 2010; Gorzelak 2010). Některé však uvádějí pouze užší 

skupinu států (Jones a kol. 2010), která analyzuje pouze 16 evropských států 

eurozóny. Marksoo a kol. (2010) pak provedli užší analýzu vývoje během 

ekonomické krize v Polsku a Estonsku. Regionálním vývojem států SVE se úzce 

věnuje Gorzelak v období krize (2010), i v době transformace (1996).  

Výčet autorů a děl na toto téma je nesčetný, a bylo by možné jej dále 

rozšiřovat, nicméně výše uvedené práce, které relativně spolehlivě osvětlují vývoj 

regionálních rozdílů nejen v Česku a zemích SVE, ale i celé EU za poslední dekády. 

 

1.3 Krize jako součást vývojového cyklu 

 

 “Krize jsou odvěkou součástí tržního systému; mají očistný charakter“ 

(Singer 2010, s.3). 

 

 Hospodářská recese je v makroekonomii definována jako: “pokles reálného 

hrubého domácího produktu po dvě nebo více následujících čtvrtletí v roce“ (Knoop 

2008, s. 60). Krize je podle Adámka (2009) přirozenou součástí kapitalismu, který 

má přirozenou schopnost regenerace a státními zásahy ve formě finančních balíčků 

eliminuje přirozený vývoj. Podle něho má pak krize očistnou funkci. Podle 

Brichtové (2009) je krize v podstatě ztráta rovnováhy. Očista a nastolení nové 

rovnováhy, je z jejího pohledu nejdůležitější, jinak může mít dopad krize 

nebezpečnou dohru.  

 V minulosti, jak ukazuje například teorie cyklického vývoje, se snaží 

nalezení pravidelností v kolísání rychlosti ekonomického vývoje. Podle doby trvání 

cyklu se dělí na teorie dlouhodobé, mezi nejznámější uvádím teorii dlouhých vln 

ekonomického vývoje Kondratieva (1922) a krátkodobé, jako například Juglarovy 

cykly (Hamberg 1951), které jsou založeny na výrobních cyklech 8-10 let. Tato 
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teorie předpokládá výkyvy v hospodářské aktivitě vyspělých států, a má čtyři fáze: 

1. expanze (období vzestupu), 2. bod zvratu (= recese, přerušení expanze, 

maximální bod cyklu),  3. deprese (jedná se o krizi v běžném pojetí, tedy snížení 

hospodářské aktivity doprovázené zvyšováním nezaměstnanosti a snížení příjmů)  

a 4. oživení (nejnižší bod cyklu, tedy následné nastartování nového cyklu) (Blažek, 

Uhlíř 2002; s. 128-131). Mezi teorie reálného hospodářského cyklu řadíme               

i Schumpeterovu teorii (Kuznets 1940): hlavní příčinou hospodářských cyklů jsou 

technologické inovace, které přicházejí ve vlnách a mají multiplikativní účinky. 

Období expanze jsou charakteristická rozmachem inovací, ty se však po určité době 

„vyčerpají“ a nastává období recese. Schumpeter nahlížel na ekonomickou recesi 

jako na něco pozitivního, jakýsi ozdravný proces, kdy jsou odbourávány špatné 

investice, mizí „špatní“ podnikatelé a ekonomika se posouvá na novou kvalitativně 

vyšší úroveň (Sunega 2009, s 13). 

 „Moderní“ definice hospodářského cyklu (Kydland a Prescott 1990: s. 4) 

pojímají hospodářský cyklus jako odchylky reálného agregátního výstupu 

ekonomiky od dlouhodobého trendu. Ten představuje dráhu, po níž by se HDP 

pohyboval, kdyby byly výrobní faktory plně zaměstnány Sunega (2009). Z toho 

vyplývá, že hospodářské cykly se neopakují pravidelně a mají různou délku trvání. 

Podle Sunegy (2009) je pak období recese považováno za období poruch 

mechanismů, které by měly přirozeně vést ekonomiku k rovnováze. 

 

1.4 Současná ekonomická krize 

 

 „V rámci evropské finanční krize lze identifikovat tři příčiny: 1. finanční 

nezodpovědnost vlád a politiků, 2. úvěrová inflace vedoucí k bublinám a bankovním 

krizím, 3. mzdová inflace nad úrovní produktivity dané země, která má za následek 

ztráty konkurenceschopnosti. Samotné Řecko tvořilo jen nepatrnou část celkových 

problémů.“ Kohout (2011, s. 274). 

 

 Tato práce je svým pojetím zaměřená na vývoj regionálních rozdílů v EU    

v době krize. Je proto na místě o tématu současné ekonomické krize, resp. krizi       

z roku 2007, něco málo pohovořit. Podrobnou analýzu tohoto soudobého fenoménu 

je však lepší ponechat finančním analytikům, ekonomům či politikům.                    

Z geografického hlediska, který zkoumá tato práce, bude postačující se o finanční 

krizi zmiňovat v užších souvislostech a obecných příčinách vzniku.  
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 Kohout (2011) nehovoří pouze o jedné krizi, nýbrž o několika na sobě 

nezávislých krizí. V první fázi přišla na scénu americká hypoteční krize v roce 

2007.  Ta přerostla v bankovní krizi, která kromě Spojených států postihla také 

Irsko, Británii, Německo, ale i další státy, které investovaly a byly napojené           

na americké banky (probíhá v letech 2007-2008, především v západních vyspělých 

zemích). Obavy bank z rizika přispěly ke krachu některých mezibankovních trhů  

a omezení poskytování úvěrů. To dospělo ke světové hospodářské recesi, kterou 

Kohout (2011) označuje jako třetí krizi. Krize číslo čtyři nastupuje na podzim 2009, 

kdy se na povrch vyklubal krizový dluh Řecka, ke kterému se EU chybně postavila. 

Tato čtvrtá fáze postihla kromě Řecka také Irsko, Španělsko a Portugalsko, které   

po přijetí eura postihl boom levných úvěrů, které ve výsledku vytvořily finanční 

bubliny, které museli nezadržitelně prasknout a způsobily pokles prosperity              

i zaměstnanosti. V průběhu roku 2011 se problémy v těchto zemích dále 

prohlubovali a v Evropě vznikla panika, která se zesílila neschopností vůdčích 

osobností států tyto problémy řešit. Navíc řada dalších chybných řešení vedla         

ke krizi číslo pět. Tu autor považuje za větší než všechny předchozí, zařazuje         

do svého vlivu i velké ekonomiky států Itálie, Belgie či Francie. Podle Kohouta 

(2011) prošla Evropa dekádami vývoje špatným směrem, který je třeba změnit 

revizemi hospodářských politik a dosavadních hodnot. Krize číslo pět bude mít 

vážnější důsledky v závislosti na rozhodování národních elit. Je také důležité v této 

souvislosti zmínit, že krize sice znamená riziko, ale také příležitost Kohout (2011). 

 

1.4.1 Vývoj HDP na obyvatele ve státech EU 

 

 Jako součást této kapitoly uvádím vývoj makroukazatelů, které budu dále 

analyzovat i v empirické části, od roku 2000 do současnosti. Jedná se o HDP                    

na obyvatele v paritě kupního standardu (PPS) a míru nezaměstnanosti. Jako 

podstatu krize označuje Singer (2010) korekci předchozího přehřívání reálné 

ekonomiky, čemuž napomáhá shromažďování nadměrného dluhu a také růst rizik. 

Příčiny a váhy faktorů se pak liší podle zemí i regionů.  

 Pro měření kondice stavu ekonomiky se treadičně používá růst HDP dané 

země, která znamená meziroční změnu výše HDP udávanou v procentech. 

Claessens a kol. (2010) pak podle negativního růstu HDP vytvořili pět skupin států 
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na základě jejich postižení krizí. Zahrneme-li do této statistiky pouze námi 

zainteresované státy EU, pak v první skupině států, u které se postih krize objevil     

v prvním čtvrtletí roku 2008, nalézáme Estonsko, Irsko a Litvu. Státy zasažené krizí 

ve druhém čtvrtletí, tj. Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko a Velká 

Británie, tvoří druhou skupinu. Třetí skupina postižená krizí ve třetím čtvrtletí 2008 

je tvořena Rakouskem, Dánskem, Finskem, Lotyšskem, Lucemburskem, Norskem, 

Portugalskem, Slovinskem, Španělskem a Švédskem. Čtvrtou skupinu, kde krize 

nastoupila ve čtvrém čtvrtletí pak tvoří Belgie, Bulharsko, Česko, Řecko, Polsko  

a Rumunsko.V poslední páté skupině se nachází Kypr a Slovensko, které krize 

postihla nejpozději, a to až v prvním čtvrtletí roku 2009.  

 Pro lepší vizuální přehled vývoje obou ukazatelů ve státech EU přikládám 

vývojové grafy. Data HDP jsou uvedena v přepočtu na obyvatele v PPS.                             

Pro přehlednost jsem státy EU rozdělil do dvou částí, kde první představují státy 

EU15 (graf 1) a druhou nové členské státy (graf 2), které přistoupily po roce 2004 

(EU12). 

 Z obou grafů je patrné, že ekonomická situace ve státech EU měřená 

ukazatelem HDP na obyvatele v PPS, prožívala období kladného růstu od roku 

2000 až do roku 2007. Jsou zde patrné mírné oscilace. Nejvýraznější nárůst v tomto 

období pak zaznamenává Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Řecko, Kypr, Slovensko  

a Estonsko. Nástup krize je rovněž zřejmý, po roce 2008. Vyjímku pak dokládá 

Polsko, které jako jediný stát EU vykazuje kladný meziroční růst HDP                   

na obyvatele. Podle Gorzelaka (2010) je to díky jejímu poměrně rozsáhlému 

domácímu trhu, a tedy relativně nízké závislosti na vývozu. Dále hraje roli poměrně 

velký podíl zemědělství na zaměstnanosti a HDP a rovněž výrazný pokles kurzu 

polského zlotého ve srovnání s dolarem a eurem. 

 Rok 2010 zaznamenává kladný nárůst HDP na obyvatele ve většině států, 

kde vyjímku tvoří Řecko. Přičemž nejvíce patrné dopady krize na výši HDP jsou 

viditelné u států, které před krizí zaznamenávali nejvyšší nárůst. Nejvíce doplatily 

na krizi Pobaltské státy. Podle Blažka (2012) je hlavním důvodem jejich extrémní 

rozsah vnější nerovnováhy v období dramatického ekonomického růstu. Dále pak 

Slovensko a již zmíněné Irsko, Řecko, Španělsko, Nizozensko, ale i Itálie a Velká 

Británie.  
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 Zajímavé je i srovnání podpory vlád na dopady krize. Singer (2010) uvádí, 

že na rozdíl od vyspělých států jako Irsko, Belgie, Velká Británie či Nizozemsko, 

kde byla podpora ze strany vlád v roce 2009 vysoká, většina nových členských zemí 

EU, včetně Česka a Slovenska, byla nulová. 

 

Graf 1: Vývoj HDP na obyvatele (PPS) ve státech EU15 

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

[ro
k]

H
D

P
/o

b
yv

.  
P

P
S

]

Belgie

Dánsko

Finsko

Francie

Irsko

Itálie

Německo

Nizozemsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Španělsko

Šv édsko

Velká Británie

 Zdroj: databáze eurostatu, vlastní výpočty 

 Poznámky: Lucembursko není zobrazeno, vzhledem k vysokým hodnotám, které by snižovali čitelnost grafu 
 

 

 Graf 2: Vývoj HDP na obyvatele (PPS) ve státech EU 12 
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1.4.2 Vývoj míry nezaměstnanosti ve státech EU 

 

 Podle Singera (2010) se trh práce vyvíjí se zpožděním, proto se vývoj 

zprostředkovaný čísly o HDP bude lišit od vývoje o nezaměstnanosti či mzdách  

a životní úrovni. Tento vývoj opět vyjadřuji pomocí dvou grafů rozdělených podle 

států EU 15 a EU 12 (viz výše). 

 Ve skupině starých členských států (graf 3) není patrný žádný výrazný trend             

v období 2000 až 2007. Výrazněji se zvýšila pouze míra nezaměstnanosti                

v Portugalsku. Naopak značné snížení zaznamenali ve Španělsku, Itálii a Finsku. 

Nástup krize odhaluje zajímavější rozdíly mezi vývojem míry nezaměstnanosti 

mezi státy EU 15. Na předešlé období nenavázalo Španělsko a spolu s Řeckem 

zaznamenali během krize nejprudší nárůst, a to až k hodnotám 25 %. Další výrazný 

negativní trend je viditelný u Portugalska (nárůst o 8 %) a Irska (10 %). Naopak 

jediná země, u které je patrný trend se snižující se mírou nezaměstnanosti je 

Německo, kde v tomto období ukazatel klesl dokonce o 2 %.  

 Míra nezaměstnanosti ve státech EU12 (graf 4) je mnohem více 

diferencovaná. Nejvíce podobné státům EU15 je situace v Česku a Rumunsku. 

Nelze u nich detekovat žádný výrazný trend v celém sledovaném období. 

 

 Graf 3: Vývoj míry nezaměstnanosti (%) ve státech EU15 
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 V období 2000 – 2007 je výrazná snižující se tendence v Polsku, Slovensku, 

Bulharsku a všech Pobaltských zemí. Ty následně vykazují nejdynamičtější nárůst 

míry nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010. Jedná se o přibližně 12 % v případě 

všech těchto zemí. Nevyrovnanost Pobaltských států vzhledem k vývoji míry 

nezaměstnanosti pak dokazují další dva roky 2011 – 2012, kdy dynamický nárůst 

střídá rovněž zaznamenání hodný pokles míry nezaměstnanosti, a to řádově 4 – 7 

%. V dalších státech je patrné zvýšení v Polsku, Maďarsku a Slovensku. Po celé 

období krize je vyšší kontinuální nárůst míry nezaměstnanosti v Bulharsku, 

Slovinsku a Kypru. Podíváme-li se však na data celého období 2000 – 2012, pak 

většina států na konci periody nedosahuje hodnoty z prvního roku nového tisíciletí. 

Pouze Malta, Kypr, Litva, Slovinsko a Maďarsko tyto hodnoty převyšují. 

 

 Graf 4: Vývoj míry nezaměstnanosti (%) ve státech EU12 
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 Zdroj: databáze eurostatu, vlastní výpočty. 

 

1.5 Vývoj regionálních rozdílů v obdobích krize 

 

 Jak již naznačil předešlý text, problematika vnímání konvergentní  

či divergentní tendence regionálních rozdílů v různých obdobích je značně odlišná  

v závislosti na úhlu pohledu jednotlivých autorů a také v různých dobách svého 

vzniku. Stejně odlišné názory jsou i na vývoj regionálních rozdílů v obdobích krize, 

v jednotlivých teoriích, i jak ukazují mnohé empirické práce.  
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 Relativně ucelenou práci na téma vlivu hospodářského cyklu na vývoji 

regionálních rozdílů vypracoval Hůlka (2007). Kdy porovnává procyklický (rostou 

regionální rozdíly ve fázi expanze a klesají ve fázi recese) a proticyklický (počítá                     

s růstem regionálních rozdílů ve fázi recese a poklesem ve fázi expanze) model 

vztahu ekonomického cyklu a vývoje regionálních rozdílů. Empirickým důkazem 

pak autor v závěru uvádí, že pravidelnosti se dají nalézt pouze ve fázi expanze, kdy 

prvotní růst je zřetelný v metropolitních regionech odkud se dále šíří do regionů 

ostatních. Fáze recese pak přináší výsledky ve formě spíše zpomalení růstu  

či stabilizaci a poklesu regionálních rozdílů. 

 Procyklické argumenty chování regionálních disparit vychází převážně           

z teorií jádro-periferie (viz. výše). „Bude-li procházet národní ekonomika obdobím 

cyklické expanze, poroste také poptávka po exportním zboží a službách v regionu. 

To znamená, že bohatší regiony se silným exportním sektorem, kde je popsaný 

kumulativní mechanismus nejlépe rozvinut, budou zaznamenávat rychlejší 

ekonomický růst. Bude tedy docházet ke zvyšování rozdílů v období obecné 

ekonomické expanze a poklesu regionální diferenciace v období recese” (Hůlka 

2007, s. 995). Rodriguéz-Pose a Fratesi (2003) dokazují, že vývoj regionální 

diferenciace se stává procyklickým především v kohezních zemích EU. Podle nich 

rostou regionální rozdíly ve fázi expanze a klesají ve fázi recese, protože nejchudší 

regiony v kohezních zemích jsou méně připravené soutěžit na integrovaném trhu a 

nejsou schopny využívat potenciál, jenž se projevuje v době ekonomického 

expanze. Tedy, že pomalejší růst ekonomik periferních regionů zapříčiňuje jejich 

zaostávání v období expanze, naopak v době  zhoršení podmínek v hospodářství 

může docházet ke konvergenci díky stabilizační roli státního sektoru a regionální 

politiky. Petrakos a kol. (2005) konstatuje, že nositeli ekonomického růstu jsou 

nejčastěji metropolitní regiony a ekonomická expanze je tedy tažena z těchto 

vůdčích regionů a může se postupně šířit do ostatních regionů, přičemž záleží                

na míře integrace ekonomiky státu do regionálního systému. Autoři předpokládají 

spíše zpomalení divergence než by měly regionální rozdíly v období recese klesat. 

 Proticyklické argumenty mají podle Hůlky (2007) autoři jako např. Pekkala 

(2000), kteří podporují spíše polarizaci a předpokládající posílení divergenčních 

tendencí ve fázi ekonomické recese, a naopak jejich zpomalení ve fázi expanze. 

Nárůst polarizace ve fázi recese je založen na předpokladu specializace periferních 
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regionů na odvětví citlivější k ekonomickým krizím. Mikroekonomické argumenty 

jsou založeny na tvrzení, že vyspělé regiony jsou flexibilnější a disponují 

moderními technologiemi, a rovněž mají větší finanční rezervy s nimiž mohou delší 

čas přežívat recese Pekkala (2000).  

 Blažek, Netrdová (2012) předpokládali, že vztah mezi ekonomickou recesí  

a velikostí regionálních rozdílů závisí i na hloubce a povaze krize. Přičemž pokud                    

se jedná o krizi hlubší, jakou byla současná ekonomická krize, dojde z regionálního 

hlediska ke konvergenci. Tuto konvergenci pak autoři příznačně pojmenovali jako 

„konvergence v mizérii “, díky plošnému útlumu celé ekonomiky, který vede              

k relativně málo regionálně diferenciálním dopadům. Pokud ale byla sledována 

meziregionální variabilita míry nezaměstnanosti podle variačního rozpětí, tak 

výsledky byly zcela odlišné. Jelikož ve všech státech SVE došlo na všech 

sledovaných úrovních ke zvýšení variačního rozpětí. Proto autoři potvrzují 

nejednoznačnost vztahu mezi ekonomickou krizí a velikostí meziregioálních 

rozdílů.  

 

1.6 Základní cíle a hypotézy 

 

 Na základě výše uvedených teoretických přístupů a diskuze literatury je nyní 

na místě vyřknout základní hypotézy této práce. Cílem je získat přehled, jakým 

způsobem světová ekonomická krize ovlivnila vývoj ve státech EU, především       

na jejich regionální úrovni.  

Podle Hůlky (2007) se dá předpokládat spíše procyklický argument, který 

vzhledem k hloubce krize předpovídá v době expanze divergenci a v prvních fázích 

krize spíše konvergenční tendence. Tento vývoj potvrzuje na základě své práce         

i Blažek, Netrdová (2012). První hypotéza tedy počítá se snižováním regionálních 

rozdílů v počáteční fázi krize. 

 Další je předpokládána na základě rozdílu mezi státy „starých“ států EU 

oproti novým členům, které přistoupili po roce 2004. Většina nových členů, 

především států SVE, stále prochází nedokončenou fází transformace po pádu  

komunistickém režimu. Dá se tudíž předpokládat nerovnoměrnější vývoj oproti 

státům původní EU15. Hůlka (2007) pak ve státech západní Evropy v období krize 

neočekává žádný výraznější trend vedoucí ke konvergenci či divergenci, ale 
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přiklání se ke zpomalení růstu divergence či její stabilizaci. Předpoklad podporují  

i změny původní bimodality sever-jih v EU15, která po vstupu nových členských 

států po roce 2004 nahradila bimodalita staré vs nové členské státy EU. Tuto 

skutečnost potvrzuje i Novotný (2010). Na základě této hypotézy lze tedy 

předpokládat podobné vývoje starých členských států EU oproti novým členům. 

 Třetí hypotézu lze vyvodit z tvrzení, že vyššími regionálními rozdíly  

se vyznačují státy s výraznými metropolitními regiony uvnitř státu, jak uvádí  

i Tomeš (2001). Ty jsou navíc podle Hůlky (2007) méně náchylné na dopady krize, 

oproti ostatním regionům v zemi a naopak centry růstu v období expanze. Podle 

tohoto klíče předpokládám, že podobné vývojové trendy během krize v tomto směru 

můžeme očekávat u většiny států SVE, kde hlavními tahouny ekonomiky tvoří 

regiony hlavních měst. Ze starých členských států se to dá předpokládat v případě 

Velké Británie, Belgie, Francie či Irska.  

 Poslední hypotéza je založena na faktu, že výraznějšími změnami ve vývoji 

by měly být postiženy státy krizí zasaženy přímo. Jedná se tedy o státy, u kterých 

byla krize patrná nejdříve. Podle  skupin vytvořených v práci Claessense a kol. 

(2010) bych to očekával u států v první skupině, tedy Irsko, Litva a Estonsko. Tuto 

skupinu bych rozšířil o státy, které jsou více zapojeny do systému finančního trhu  

se Spojenými státy, a také státy nevyrovnané z hlediska domácího finančního trhu. 

Naopak bych očekával nižší dopady na relativně soběstačné trhy, jako jsou podle 

Blažka (2012) ze států SVE např. Polsko.  
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2. Metodická část 

 

 Tato kapitola je věnována popisu metod použitých v empirické části práce. 

Zabývá se metodami kvantifikace regionálních nerovnoměrností. Zvolená metodika 

je důležitým artiklem kvalitní práce a její popis slouží pro lepší pochopení výsledků 

analýzy a jejich následnou interpretaci. 

 Každá kvalitní práce je založena na kvalitních datech. První část se proto 

věnuje problematice sběru dat. Kvalita těchto dat se odvíjí od jejich komplexnosti, 

která se týká dostupnosti dlouhé časové řady jednotlivých ukazatelů, což může 

pomoci vykreslit dlouhodobější trendy v rámci regionu. Je také nesmírně důležitá 

společná metoda jejich získávání, vzhledem k použití ve srovnávacích analýzách 

mezi regiony skupiny států. Právě nedostatečná datová základna se jeví jako jedno      

z úskalí prací odborníků nejen v regionální geografii. Dá se říci, že postupem času 

se tento nedostatek v rámci EU a její statistické databáze zmírňuje. Důležitou 

volbou je také výběr řádovostní úrovně v rámci sledované problematiky. Regionální 

analýza by měla být prováděna na více řádovostních úrovních, protože může 

docházet k odlišným tendencím v rámci těchto úrovní. Regionální úroveň členění    

v rámci EU představují statistické jednotky NUTS 2 a NUTS 3.   

 Druhá podkapitola je věnována  výběru adekvátních ukazatelů regionálního 

rozvoje. Výběr ukazatelů rozvoje je zásadní pro smysl každé práce. A jelikož se tato 

práce zabývá srovnávací analýzou států (EU), je potřeba získat co nejkomplexnější 

ukazatele, které jsou zároveň nejlépe dostupné za všechny tyto státy na vybraných 

řádovostních úrovních, ve sledovaném časovém období.  

 V poslední části se zabývám výběrem vhodných metod kvantifikace 

diferenciace mezi regiony. Existuje celá řada metod, které se liší podle kritérií 

daných cílem prací autorů. Základní a nejvíce používané metody jsou pak výpočty 

měr variability. Jejich výhody a nevýhody jsou popsány v této části. Druhým bodem 

je pak popis metody shlukové analýzy, která vytváří skupiny států (shluky)              

s podobným výskytem určitého jevu, v našem případě vývoje regionálních rozdílů           

ve státech EU v období ekonomické krize. 
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2.1 Datová základna a řádovostní úroveň 

 

 Základním problémem studií věnujících se regionálnímu vývoji nejen                 

v evropském kontextu je nedostatek spolehlivých regionálních dat, které by pečlivě 

pokryly delší časovou řadu. Tento fakt se týká především nižších řádovostních 

úrovní a v rámci EU také spíše nových členských států, ačkoli v posledních letech 

tento nedostatek není tak výrazný jako dříve, což dokládají starší práce autorů          

na téma vývoje regionálních rozdílů. Tuto mezeru se snaží zacelovat na úrovni EU 

regionální databáze eurostatu. Další rozsáhlou regionální databázi uvádí statistická 

databáze OECD. Ta však oproti eurostatu používá odlišnou metodiku sběru  

a výpočtu dat. Z hlediska srovnávání států v mé práci je proto nejhodnější uvádět 

data získaná srovnatelnou metodikou, proto čerpám v drtivé většině případů z  

databáze právě eurostatu. Zbylá menšinová část dat je proto doplněna z národních 

statistik. Týká se to regionálních dat Německa a Itálie. Regionální databáze uvádí 

data podle administrativních jednotek NUTS. V celé práci tak zohledňuji základní 

vymezení územních jednotek, které odpovídají členění roku 2010, i vzhledem  

ke změnám v tomto členění, které jsou v databázi uváděny za čtyřletá období (1999-

2003, 2003-2006 a 2006-2010). Menší územní změny ve vyčleňování jednotek 

během sledovaného období analýza nebere v potaz. Jednotnost datových souborů je 

z hlediska srovnávání nezbytná, jelikož data z více databází nemusí být shodná,  

a mohou tak vzniknout vážné chyby, které by ovlivnily výsledky dané analýzy.  

 Analýzu vývoje regionálních rozdílů sleduji na úrovni států EU 27 (jelikož               

v období, které je v analýze datově zahrnuto, ještě Chorvatsko nebylo členem EU). 

Regionální úroveň v EU reprezentují jednotky NUTS 2 (270 jednotek) a NUTS 3 

(1294 jednotek). Ačkoli je vymezování jednotek NUTS často dosti umělé  

a neakcentuje přirozenost regionů uvnitř států, díky relativní komplexnosti datové 

základny a její jednotné metodiky sběru dat je tato úroveň pro mou práci 

nejvhodnější. Z hlediska dostupnosti dat byl pak v rámci některých států upraven 

počet regionů (počet NUTS 2 a NUTS 3 regionů ve státech EU použité v této práci 

viz příloha 1). Při hodnocení jsem se snažil srovnávat co největší počet států, aby 

analýza byla co nejvíce komplexní. Na úrovni NUTS 2 ale z výpočtů vynechávám 

Estonsko, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu a Slovinsko, které     

na této úrovni nejsou členěny (resp. Irsko a Slovinsko mají pouze dva regiony,             



 

22 

 

u kterých nemá smysl analýzu provádět). Na  úrovni NUTS 3  pak  analýza nepočítá  

pouze s Kyprem, Maltou a Lucemburskem.  

 

2.2 Vybrané ukazatele a vymezení období 

 

 Mezi základní a nejvíce používané ukazatele regionálního vývoje patří míra 

nezaměstnanosti a HDP na obyvatele, a to nejen z hlediska nejčastější použitelnosti,                    

ale i vzhledem k nejširší dostupnosti datové základny a v neposlední řadě také míry 

komplexnosti zachytit kvalitu a změny v systému či právě detekci reagovat             

na nástup krize.  

 Jak již víme z předešlé kapitoly, nástup krize ve Spojených státech nastal           

v roce 2007. Zásadní období pro mou práci tudíž nastává od roku 2007 až               

po současnost, resp. podle dostupnosti dat. Pokrytí dat v regionálních statistikách 

však poněkud zaostává za realitou. Eurostat tak bohužel udává datovou řadu za 

ukazatel HDP na obyvatele končící rokem 2010, a to jak na úrovni NUTS 2 i NUTS 

3. I tak budou data dostačující pro účely této práce, jelikož z našeho hlediska jde                 

o zachycení vývoje ukazatelů v období krize ve státech EU a jejich srovnání. Míru 

nezaměstnanosti databáze eurostatu pokrývá daty až do roku 2012, což nám podá 

lepší obraz vývoje tohoto ukazatele v období krize než předešlý HDP na obyvatele. 

Moje analýza má zachytit změny vývoje regionální diferenciace od nástupu krize    

ve státech EU, a proto tato data budou k těmto účelům stačit. Celkové dopady krize 

totiž ukáže až další vývoj v následujících letech. Pro lepší vykreslení situace 

regionální diferenciace, a také z důvodu zachycení nástupu krize, je vhodné 

zhodnotit i období před krizí. Proto je vývoj regionální diferenciace sledován již              

od roku 2000. V tomto období byla EU dvakrát rozšířena, v letech 2004 a 2007, což 

také mělo vliv na změnu regionálních rozdílů v rámci těchto států, i na celkové 

diferenciaci EU. Novými členy EU se stala řada států SVE, včetně Česka.  

 Prvním z ukazatelů je míra nezaměstnanosti, která podle Blažka (2007) 

zachycuje nejen ekonomickou situaci v regionu, ale i detekuje sociální kvalitu 

života, čímž se jeví jako vhodný komplexnější ukazatel. V této práci počítáme                

s údaji obecné míry nezaměstnanosti na základě databáze eurostatu, který ji definuje 

podle Mezinárodní organizace práce (ILO) jako podíl počtu nezaměstnaných osob 

na počtu ekonomicky aktivních přičemž míra ekonomické aktivity je definována 
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podle metodiky ILO jako podíl celkové pracovní síly a celkového počtu osob        

ve věku od 15 a více let a za nezaměstnané jsou považovány všechny osoby od 15 

let a starší, které splňují tři základní kritéria nezaměstnanosti organizace ILO. Proto 

jsou data za míru nezaměstnanosti v mé statistice počítána jako podíl počtu 

nezaměstnaných osob od 15 a více let a ekonomicky aktivního obyvatelstva ve věku 

15 – 64 let. Eurostat totiž neudává statistiky počtu nezaměstnaných osob od 15       

do 64 let.  

 Druhým ukazatelem použitým pro účely této práce je HDP. Tento klíčový 

ukazatel strukturální politiky, který reflektuje výkonnost ekonomiky daného státu či 

regionu, udávám v přepočtu na obyvatele. Ačkoli je řadou autorů kritizován pro své 

nedostatky, pro svou relativně dobrou dostupnost je přesto nejvíce užíván                 

v odborných pracích jako ukazatel konkurenceschopnosti mezi regiony. Tento 

ukazatel je tudíž vhodný pro srovnávací analýzu mezi státy. V této práci počítám               

s regionálním HDP na obyvatele v paritě kupního standardu (PPS), který na rozdíl 

od přepočtu HDP pomocí běžného kurzu, odráží kupní sílu domácí měny  

a eliminuje cenové rozdíly mezi ekonomikami. PPS je tedy umělá jednotka, v níž  

se navzájem vyrovnávají rozdíly mezi kupní silou jednotek národních měn 

členských zemí EU podle stavu po jejím rozšíření  k 1.1. 2007.. Vahou v tomto 

ukazateli je střední stav obyvatelstva, který je stejně jako HDP v PPS udáván v 

databázi eurostatu v relativně ucelené formě za všechny regiony EU na úrovni 

NUTS 2         i NUTS 3.  

 

2.3 Metody výpočtu nerovnoměrností 

 

 V rámci EU je řada studií zaměřená na otázku konvergence. Proto také 

existuje široká škála metod vedoucích ke kvantifikaci a znázorňování regionálních 

nerovnoměrností, stejně jako zjišťování jejich tendencí v rámci vývoje.  

Přístupy k posouzení regionální konvergence/divergence jsou v literatuře 

nazývány jako sigma-konvergence a beta-konvergence. Těmi se ve své práci zabývá 

Sala-i-Martin (1996) nebo Smrčková a kol. (2008). Sala-i-Martin (1996) mluví                      

o absolutní beta-konvergenci v případě, kdy slabší ekonomiky rostou rychleji než 

ekonomiky vyspělejší. A koncept sigma-konvergence v případě, kdy variabilita 

sledovaného ukazatele v čase klesá, pak skupina státu konverguje. Tuleja (2009) 
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například ve své práci uvádí sedm metod hodnocení regionálních rozdílů. Řadí mezi 

ně metodu průměrné odchylky, bodovou metodu, metodu normované proměnné, 

metodu vzdáleností od fiktivního bodu, metoda souhrnného indexu, metodu 

semaforu a metodu založenou na škálovacích metodách, přičemž detailněji popisuje 

metodu semaforu, bodovou a normované proměnné, které označuje jako 

nejvhodnější.  

Nejvíce používané pro účely kvantifikace nerovnoměrností jsou míry 

variability, které taky budu využívat ve své analýze. Metodami výpočtu a vhodností 

užití těchto metod regionální diferenciace se ve své práci v Česku zabývají 

Novotný, Nosek (2007), Netrdová, Nosek (2009), Nosek (2010) a Novotný (2010). 

Již dříve se ve své práci zabývala vhodností těchto měr variability Litchfield (1999), 

a to pak především měr generalizované entropie. Nosek (2010) zmiňuje osm 

základních axiomů, na jejichž základě by měly být vybrány nejvhodnější metody 

kvantifikace vybrané nerovnoměrnosti. Podle jeho kritéria se nejlépe vhodnou 

metodou jeví právě míry generalizované entropie. Ta je zastoupena výpočtem 

Theilova indexu, který podle jeho klasifikace splňuje všechny axiomy, kromě 

jednoduché interpretace. 

 Podle Noska (2010) je jednoznačnou výhodou Theilova indexu (TI) a celé 

skupiny míry generalizované entropie jejich bezezbytkové rozložení na vnitro-

skupinovou složku. Umožňuje tedy mimo klasického srovnání míry variability, 

podobně jako Giniho koeficient, určit jakým způsobem se regionální složka podílí 

na celkové nerovnoměrnosti, a to na více řádovotních úrovních. Existuje však více 

způsobů rozkladu, jak uvádí i Litchfield (1999). Menší nevýhoda je jeho závislost 

na průměru, stejně jako například u variačního koeficientu. Po zahrnutí populačních 

vah můžeme jeho vzorec zapsat následovně: 

 

 Hodnoty TI spadají do intervalu (0, ∞), kdy 0 reprezentuje rovnoměrné 

rozdělení a vyšší hodnoty také vyšší nerovnoměrnost. Poměr ni/n ve vzorci udává 

podíl obyvatel v jednotce i na celkovém počtu obyvatel, yi udává hodnotu sledované 

proměnné v této jednotce a y celkový populačně vážený průměr.  
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 Další možné a dobře interpretovatelné míry variability nerovnoměrností jsou 

počítány pomocí variačního koeficientu (VK) nebo Giniho koeficientu. Novotný, 

Nosek (2007) uvádějí tři koncepty sociálně-geografických nerovnoměrností: 

nevážené regionální rozdíly, vážené regionální rozdíly a relativní význam 

regionálních rozdílů. Druhý koncept potom uvádějí jako nejčastější metodu 

sledování regionálních rozdílů. Je podle nich vhodný pro porovnávání regionální 

diferenciace více zemí, což je důležitý prvek pro mou práci. V této práci proto budu 

počítat VK v jeho vážené podobě. Pro ukazatel míry nezaměstnanosti bude vahou 

počet ekonomicky aktivních obyvatel a pro HDP na obyvatele to je střední stav 

obyvatelstva regionu.  

 Nevýhodou bezrozměrného VK je jeho závislost na průměru daného 

rozdělení, který vzhledem k asymetrickému rozložení socio-geografických jevů 

není odolný vůči extrémním hodnotám, a proto není nejvhodnějším ukazatelem.      

V mé práci je vedle výpočtu TI  jen doplňkovou mírou variability. Jeho výhodami 

pak jsou nezávislost na měřítku, úplná rozložitelnost a snadná interpretace 

výsledků. Se započtením vah dostaneme výsledný vzorec v následující formě 

(Nosek 2010):  

 

 VK nabývá hodnot v intervalu (0, 1>, kde hodnoty blížící se nule znamenají 

nízkou nerovnoměrnost a naopak vyšší hodnoty směrem k hodnotě jedna  

se vyznačují vyšší nerovnoměrností.  

 Pro výsledné definování skupin států, které si jsou podobné ve vývoji          

v období krize, jsem ve své práci využil shlukové analýzy. Cílem shlukových 

analýz obecně je rozdělit skupinu prvků v podskupiny tak, aby prvky v jedné 

podskupině měly k sobě blíže než prvky v podskupinách jiných prvků Žák (2004). 

Slouží k vytváření klasifikací či typologií objektů. Existuje mnoho metod výpočtů 

shlukových analýz, přičemž se základní skupiny metod se dělí hierarchické  

a nehierarchické (Kelbel, Šilhán 2007). V analýze jsem použil hierarchickou 

shlukovou analýzu. Pracováno bylo s oběma mírami nerovnoměrnosti současně, 
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tedy jak s variačním koeficientem, tak Theilovým indexem. Výpočty pak byly 

provedeny v programu SPSS 20.0 na základě kvadratických euklidovských 

vzdáleností. Výsledky shlukových analýz zde tvoří tzv. dendrogramy neboli 

zjednodušeně hierarchické stromy. Ty postupně vytváří základní shluky, které                 

v mém případě tvoří nejvíce si podobné státy EU podle vývoje regionální 

nerovnoměrnosti v období krize, následně se propojující se státy méně  

si podobnými, až na závěr hierarchie vytvoří jeden shluk propojující všechny státy. 

Tento však již ztrácí základní informativní hodnotu shlukové analýzy. 
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3. Empirická část 
 

 

 V kapitole jsou postupně popisovány a shrnovány výsledky vlastní analýzy 

regionální diferenciace států EU. Na základě získaných vybraných dat z databáze 

eurostatu, částečně doplněných z národních regionálních statistik států, byly 

regionální rozdíly analyzovány na základě výpočtů měr variability (TI a VK). 

Základními regionálními ukazateli nerovnoměrnosti byly zvoleny na základě 

vhodnosti užití, rovněž pro detekci krizí, a také v regionální vědě nejčastěji 

používané, HDP na obyvatele v PPS a míra nezaměstnanosti. Obě míry jsou 

uváděny ve vážené podobě, kdy vahou pro HDP je střední stav obyvatelstva             

v regionu a pro míru nezaměstnanosti počet ekonomicky aktivních obyvatel. 

 V první části analyzuji vývoj regionální diferenciace na základě ukazatele 

HDP na obyvatele v PPS. Nejdříve je na úrovni NUTS 2 analyzováno 256 regionů, 

kde však chybí státy, které se na této úrovni nečlení či mají pouze nízký počet 

regionů + chybí čtyři francouzské zámořské départementy. Tato skutečnost se týká 

Estonska, Irska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty a Slovinska.              

Z hlediska relativně dobré dostupnosti dat je analýza HDP na obyvatele doplněna 

vývojem i na úrovni NUTS 3, která zahrnuje 760 regionů ve dvaadvaceti státech 

EU. Opět chybí analýza za Maltu, Kypr, Lucembursko a čtyři francouzské 

départementy. Neúplná regionální datová základna na této úrovni neumožňuje 

použít analýzu v případě Německa a Itálie, které jsou proto na této úrovni 

vynechány. V Nizozemsku pak chybí data za 4 regiony, ale i přes tento je                

v analýze zahrnuto.  

  Druhou část věnuji vývoji nerovnoměrnosti v míře nezaměstnanosti. Ta je 

udávána pouze na NUTS 2 úrovni, vzhledem k nedostupnosti dat v databázi 

Eurostatu na nižší úrovni. V tomto případě je nerovnoměrnost zjišťována v 251 

regionech. Mimo výše zmíněné vyřazené regiony u NUTS 2 úrovně v HDP                

na obyvatele, chybí ještě data za Chesire a Merseyside ve Velké Británii  

a Brandenburg, Chemnitz a Leipzig v Německu. Mimo to jsou datové řady Dánska 

(pouze 2007 - 2012) a Finska (2009 – 2012) jsou značně časově omezeny. 

 Vývoj regionální nerovnoměrnosti obou ukazatelů je pro lepší vizualizaci 

doplněn tabulkami a grafy. Pro lepší orientaci a přehlednost vývojových křivek jsou 

státy rozděleny na staré členské země (EU15) a nové členské země po roce 2004 
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(EU12). Toto rozdělení souvisí s možnou hypotézou, která počítá                             

s odlišným vývojem právě těchto dvou skupin. 

V další kapitole bude analyzována korelace výsledků mezi NUTS 2 a NUTS 

3 úrovní ukazatele HDP na obyvatele a podobně mezi NUTS 2 úrovní mezi HDP              

na obyvatele a mírou nezaměstnanosti. Součástí je i korelační analýza obou měr 

variability. 

 Poslední část empirické kapitoly je věnována závěrečným výsledkům 

shlukové analýzy. Vysvětlím, jakým způsobem jsou vybírány jednotlivé shluky  

a popíši jednotlivé dendrogramy. Závěrem pak jsou výsledné skupiny států, které  

se vyznačují co nejvíce podobným průběhem vývoje regionální diferenciace, 

popisuji  s větším důrazem na vývoj během období ekonomické krize. 

 

3.1Vývoj regionálních rozdílů v HDP na obyvatele 
 

 

 Struktura následujících dvou kapitol odpovídá hypotéze, která počítá  

s faktem, že vývoj v poslední dekádě má bimodální charakter. Podle Novotného 

(2010) typickou modalitu sever-jih z předešlého období, mezi starými členskými 

státy EU, nahrazuje modalita mezi starými a novými členskými státy EU. V této 

práci se však nepokouším o sledování vývoje těchto dvou celků, pouze počítám  

se shlukováním států v rámci jednotlivých skupin. 

 Již z prvního pohledu na vývoj obou skupin států je patrný rozdíl. Oproti 

starým státům EU15 (graf 6) se trendy států EU12 (graf 5) vyznačují výraznou 

tendencí směrem k divergenci. V tomto směru se pak nejvýrazněji vyznačují 

Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. A právě v těchto zemích je nejvíce patrný 

vysoký nárůst rozdílů mezi regiony hlavních měst a ostatních regionů v zemi. 

Česko a Polsko sice kopírují situaci států SVE, avšak před krizí se u nich vykazuje 

snižující se divergence, jelikož růst diferenciace mezi regiony hlavních měst již není 

tak dynamický jako v počátečních fázích transformace. Tato skutečnost naznačuje 

právě možný přechod z období transformace, stejně jako jejich vyšší blízkost           

k západním ekonomikám a také propojenost s německou ekonomikou, která byla    

na krizi méně náchylná než je patrné v jiných zemích SVE . Nástup krize je            

ve skupině států SVE odlišný. V Česku a Rumunsku se výše regionálních rozdílů 

snížila, ve zbylých státech je situace opačná. Výrazné skoky ve vývoji Slovenska  
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a Rumunska jsou vysvětleny na základě velké nevyrovnanosti příjmů regionů 

hlavních měst v období krize, na rozdíl od vývoje příjmů ostatních regionů, který se 

v průběhu krize prakticky nezměnil.  

 Situace v zemích EU15 je z hlediska vývoje mnohem vyrovnanější. Státy 

jako Německo, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Itálie či Portugalsko 

disponují silným regionálním vzorcem v rámci regionální diferenciace, a proto 

nevykují žádný výrazný trend. Nejvyšší regionální rozdíly jsou tradičně ve Velké 

Británii, Belgii, Francii a Itálii. U prvních tří je to způsobeno velkými rozdíly mezi 

regiony hlavních měst a zbytkem státu. Itálie, ale i Velká Británie, se taky vyznačují 

velkou zonalitou sever-jih. Tyto faktory způsobují, že se regionální diferenciace  

na této úrovni ve Velké Británii a Francii zvyšuje, jelikož koncentrace příjmů              

v aglomeraci kolem Londýna a Paříže se sále zvyšuje. Více patrnější zvýšení je pak 

v těchto státech v období krize, což je snadno vyvoditelné z faktu, že právě na tyto 

velké aglomerace měla krize daleko menší vliv než na zbytek států. Právě tímto  

na základě tohoto faktu můžeme očekávat v závěrečné shlukové analýze, že  

se vývoj těchto států bude více podobat vývojům v zemích SVE.  

 

  Graf 5: Vývoj regionálních rozdílů v HDP na obyvatele (PPS) na úrovni NUTS 2 ve státech EU12 
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 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
 

 

 Od roku 2008, kdy je datován nástup krize v Evropě, jsou pak zajímavé 

změny ve vývoji některých států EU15. Týká se to především zvýšení diferenciace 

ve Švédsku a Finsku v prvním roce krize. Hlubší bankovní propojení Pobaltských 
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států, které byly krizí nejvíce zasaženy, na bankovní instituce severských zemí, 

způsobily pokles příjmů švédské i finské ekonomiky. Nejméně byly opět postiženy 

regiony hlavních měst oproti zbytku států, což mělo za efekt zvýšení diferenciace. 

Mírná změna trendu směrem k divergenci byla ze stejného důvodu, a také kvůli 

bankovní důvěře ve státy SVE, patrná i v Rakousku. 

  Zaměříme-li se na přímo na období krize z hlediska jednotlivých států, je 

číselné vyjádření průkaznější. Hodnoty regionální diferenciace jsou uvedeny 

pomocí obou měr variability v tabulce č.1. Kontinuální růst diferenciace během 

všech tří let krize je patrný pouze v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Polsku a Řecku. 

Regionální divergentní směr v Řecku je výrazný již od roku 2004, a je výsledkem 

problémů řecké ekonomiky již od doby, kdy bylo v zemi zavedeno euro. 

Zajímavostí je, že ani jeden ze států EU nevykazuje snižující se regionální 

diferenciaci v celém sledovaném krizovém období. Vezmeme-li však v úvahu rozdíl 

koncového a počátečního roku sledovaného krizového období, dostávají se hodnoty 

obou měr diferenciace pod úroveň na začátku krize pouze v Německu, Portugalsku 

a Rumunsku. Stabilní regionální vzorec, který krize v podstatě výrazným způsobem 

nenarušila, představují nejvíce Nizozemsko a Rakousko.  

 

 Graf 6: Vývoj regionálních rozdílů v HDP na obyvatele v PPS, na úrovni NUTS 2 států EU15 
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 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
 Poznámka: Itálie je analyzována až od roku 2002 z důvodu nedostupnosti dřívějších dat. 

 

 Je zřejmé, že regionální ukazatel HDP na obyvatele na úrovni regionů 

NUTS 2 dokazuje rozdílnost ve výši regionálních rozdílů mezi starými a novými 
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členskými státy EU, ale také rozdíly jejich trendů před krizí i v jejím průběhu, 

přičemž ze států SVE se nejvíce trendům vyspělých států přibližuje Polsko. 

Základní hypotéza snižování regionálních rozdílů, která se počítala vzhledem           

k hloubce krize, nebyla na základě ukazatele HDP na obyvatele potvrzena. Období 

krize naopak vykazuje spíše divergentní tendence v různé výši.  

 

Tabulka 1: Vývoj HDP na obyvatele (PPS) ve státech EU na úrovni NUTS 2 

  

HDP na obyvatele (PPS) NUTS 2 

TI   VK 

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2002 2004 2006 2008 2009 2010 

Belgie 0,060 0,056 0,050 0,049 0,052 0,053 0,375 0,360 0,348 0,333 0,340 0,337 

Bulharsko 0,035 0,041 0,059 0,081 0,091 0,094 0,271 0,295 0,356 0,420 0,446 0,453 

Česko 0,059 0,062 0,064 0,072 0,069 0,072 0,384 0,393 0,402 0,427 0,417 0,428 

Dánsko 0,012 0,014 0,014 0,014 0,015 0,018 0,153 0,167 0,168 0,170 0,173 0,189 

Estonsko - - - - - - - - - - - - 

Finsko 0,024 0,020 0,021 0,021 0,026 0,025 0,224 0,205 0,212 0,211 0,234 0,231 

Francie 0,033 0,030 0,030 0,041 0,040 0,045 0,269 0,259 0,259 0,304 0,299 0,319 

Irsko - - - - - - - - - - - - 

Itálie 0,037 0,036 0,034 0,034 0,032 0,034 0,265 0,263 0,253 0,256 0,249 0,254 

Litva - - - - - - - - - - - - 

Lotyšsko - - - - - - - - - - - - 

Maďarsko 0,076 0,072 0,084 0,086 0,091 0,089 0,404 0,391 0,422 0,429 0,443 0,434 

Německo 0,025 0,025 0,024 0,024 0,023 0,023 0,230 0,227 0,224 0,224 0,218 0,220 

Nizozemsko 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,139 0,139 0,141 0,146 0,140 0,148 

Polsko 0,028 0,029 0,033 0,032 0,035 0,037 0,246 0,248 0,268 0,263 0,273 0,284 

Portugalsko 0,031 0,033 0,033 0,032 0,032 0,031 0,256 0,263 0,262 0,260 0,261 0,254 

Rakousko 0,023 0,017 0,018 0,016 0,017 0,016 0,217 0,189 0,191 0,180 0,183 0,182 

Rumunsko 0,054 0,054 0,074 0,107 0,093 0,096 0,361 0,359 0,426 0,527 0,485 0,492 

Řecko 0,014 0,012 0,027 0,030 0,032 0,033 0,165 0,157 0,234 0,245 0,256 0,258 

Slovensko 0,079 0,081 0,094 0,089 0,108 0,104 0,450 0,454 0,489 0,477 0,529 0,520 

Slovinsko - - - - - - - - - - - - 

Španělsko 0,024 0,021 0,020 0,019 0,021 0,021 0,219 0,207 0,203 0,196 0,204 0,204 

Švédsko 0,017 0,018 0,017 0,017 0,024 0,018 0,190 0,195 0,190 0,193 0,226 0,198 

Velká Británie 0,058 0,061 0,067 0,077 0,083 0,081 0,393 0,405 0,429 0,467 0,490 0,481 

Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
 

Potvrdit tento fakt se nyní pokouším na úrovni NUTS 3. Vycházíme           

ze stejného srovnávání dvou skupin členských států EU. Oproti úrovni NUTS 2 je 

skupina nových členů doplněna o Pobaltské státy a Slovinsko, které se na této 

úrovni již člení. I na této úrovni lze identifikovat velké rozdíly mezi oběma 

skupinami států. Mezi státy EU12 (graf 7) dominuje extrémním nárůstem disparit 

Bulharsko. Výrazným nárůstem diferenciace se vyznačuje v předkrizovém období 

také Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko. Kontinuálně plynule se zvyšující regionální 

rozdíly s mírnými oscilacemi pak představuje situace v Česku, Slovinsku, Litvě  
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a Polsku. Oproti úrovni NUTS 2 jsou patrné řádově vyšší regionální 

nerovnoměrnosti v těchto zemích. Velmi nízkou diferenciaci sledujeme v Litvě  

a Slovinsku, která je srovnatelná se státy EU15. V případě Litvy lze dokonce 

hovořit o nejnižších regionálních rozdílech na této řádovostní úrovni mezi všemi 

státy EU. V Polsku se ve srovnání s úrovní NUTS 2 regionální rozdíly výrazně 

zvýšily. V období krize se opět vývoj různí a nelze určit mezi státy jasný trend. 

Zatímco v Bulharsku diferenciace výrazně roste, v případě Lotyšska je tomu 

naopak. U států Slovinsko, Česko, Estonsko, Slovensko a Rumunsko lze hovořit  

o tvaru vývoje připomínající více či méně zploštělou sinusoidu, kde hlavní roli opět 

hraje nevyrovnaný vývoj příjmů hlavních měst oproti zbytku států. 

 Podobné trendy jako v případě NUTS 2 vykazují vývoj 

nerovnoměrnosti mezi regiony státy EU15 i na úrovni NUTS 3 (graf 8). Nejvyšší 

hodnoty koeficientu vykazuje opět Velká Británie, ovšem s vyšší variabilitou než  

na předešlé úrovni, následována Francií. A to opět díky obrovským rozdílům mezi 

příjmy aglomerací Londýna a Paříže. Skupina států Belgie, Nizozemsko, Irsko  

a Portugalsko pak vykazuje hodnoty koeficientu kolem 0,06. Pod úrovní 0,04 lze 

pak identifikovat zbylých 6 států. Mezi novými členskými státy se přitom pod touto 

hranicí pohybují pouze dva státy. 

 

 Graf 7: Vývoj regionálních rozdílů v HDP na obyvatele (PPS)na úrovni NUTS 3 ve státech EU12 
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 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 

 Poznámka: Německo a Itálie není analyzováno vzhledem k nedostatku dat za více regionů. 
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  Graf 8: Vývoj regionálních rozdílů v HDP na obyvatele (PPS) na úrovni NUTS 3 ve státech EU15 
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 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
 
 Celkově lze konstatovat zvýšené regionální rozdíly oproti úrovni NUTS 2,  

s výjimkou Švédska a Španělska, které mají řádově srovnatelnou výši diferenciace 

na obou úrovních. Nejvyšší meziúrovňový nárůst vykazují Nizozemsko, Velká 

Británie a Portugalsko. V období krize se nejvýraznějšími změnami vyznačuje 

Irsko, Velká Británie a Nizozemsko, jejichž regionální rozdíly se nejvíce zvyšují.  

V Irsku hraje prim opět výrazně odlišný vývoj Dublinu oproti ostatním regionům. 

 Po celé sledované období krize se regionální rozdíly zvyšovaly na této 

úrovni u sedmi ze dvaadvaceti států EU. Naopak snížení po celou dobu bylo 

zaznamenáno v Portugalsku a Rakousku. Nejvíce nevyrovnaný vývoj byl patrný  

v Bulharsku, a to směrem ke zvyšování rozdílů. Rumunsku, kde počáteční prudký 

nárůst vystřídal méně razantní pokles, a Lotyšsku, kde se již od roku 2006 výrazněji 

diferenciace snižuje. Silný regionální vzorec na této úrovni, bez větších výkyvů  

v celém sledovaném období rámci krize opět vykazuje Rakousko a Portugalsko.  

V období krize tuto dvojici doplňují Španělsko a Belgie. Z hlediska směru vývoje 

můžeme pak konstatovat podobné trendy jako ve vývoji vyšší NUTS 2 úrovně. 
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Tabulka 2: Vývoj HDP/ob. (PPS) ve státech EU na úrovni NUTS 3 

  

HDP na obyvatele (PPS) NUTS 3 

TI   VK 

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2002 2004 2006 2008 2009 2010 

Belgie 0,070 0,067 0,064 0,060 0,061 0,060 0,397 0,384 0,373 0,360 0,363 0,361 

Bulharsko 0,071 0,075 0,111 0,146 0,164 0,171 0,409 0,418 0,512 0,595 0,632 0,649 

Česko 0,059 0,062 0,065 0,073 0,070 0,073 0,384 0,393 0,402 0,429 0,419 0,429 

Dánsko 0,021 0,024 0,024 0,024 0,025 0,029 0,210 0,225 0,225 0,222 0,228 0,248 

Estonsko 0,079 0,098 0,102 0,091 0,105 0,093 0,403 0,451 0,459 0,434 0,466 0,439 

Finsko 0,028 0,023 0,024 0,023 0,028 0,027 0,238 0,217 0,222 0,220* 0,240 0,238 

Francie 0,075 0,069 0,070 0,079 0,078 0,084 0,454 0,434 0,434 0,463 0,458 0,479 

Irsko 0,057 0,052 0,048 0,054 0,056 0,069 0,313 0,286 0,284 0,297 0,311 0,339 

Itálie - - - - - - - - - - - - 

Litva 0,010 0,011 0,017 0,018 0,024 0,022 0,271 0,285 0,347 0,355 0,362 0,362 

Lotyšsko 0,117 0,120 0,148 0,125 0,103 0,107 0,497 0,502 0,562 0,477 0,510 0,470 

Maďarsko 0,112 0,107 0,127 0,130 0,141 0,134 0,516 0,501 0,551 0,558 0,585 0,566 

Německo - - - - - - - - - - - - 

Nizozemsko 0,055 0,058 0,059 0,062 0,064 0,071 0,352 0,357 0,359 0,363 0,365 0,380 

Polsko 0,095 0,092 0,102 0,100 0,102 0,106 0,496 0,485 0,517 0,510 0,516 0,525 

Portugalsko 0,060 0,064 0,061 0,062 0,061 0,060 0,355 0,369 0,362 0,363 0,363 0,359 

Rakousko 0,043 0,038 0,037 0,034 0,034 0,033 0,289 0,271 0,268 0,255 0,255 0,251 

Rumunsko 0,073 0,068 0,094 0,126 0,113 0,117 0,408 0,395 0,467 0,562 0,525 0,536 

Řecko 0,022 0,019 0,036 0,037 0,039 0,040 0,209 0,191 0,264 0,269 0,278 0,281 

Slovensko 0,084 0,086 0,103 0,096 0,113 0,111 0,458 0,462 0,503 0,488 0,537 0,529 

Slovinsko 0,021 0,029 0,035 0,037 0,042 0,042 0,207 0,247 0,273 0,278 0,297 0,298 

Španělsko 0,026 0,023 0,022 0,020 0,022 0,022 0,228 0,214 0,210 0,203 0,209 0,210 

Švédsko 0,017 0,018 0,018 0,018 0,024 0,019 0,193 0,198 0,193 0,196 0,228 0,202 

Velká Británie 0,101 0,099 0,105 0,118 0,125 0,122 0,578 0,569 0,595 0,636 0,661 0,650 

Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
 

 

3.2 Vývoj regionálních rozdílů v míře nezaměstnanosti 
 
 Regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou analyzovány pouze             

na úrovni NUTS 2 regionů. Na rozdíl od ukazatele HDP na obyvatele je vývoj mezi 

státy diferencovanější a detekce krize je patrnější. Vzhledem k hlubší povaze krize 

se dá tedy očekávat v počáteční fázi krize snižování meziregionálních rozdílů. Pro 

výslednou tvorbu shluků států je tato analýza vývoje regionální diferenciace 

významná. 

 Opět v rámci srovnání dvou hlavních skupin států (grafy 9 a 10), 

konstatujeme řádově srovnatelnou výši míry variability. Z tohoto kontextu vybočují 

pouze Belgie, s tradičně vysokými meziregionálními rozdíly mezi Bruselem  

a zbytkem regionů, a rovněž také Itálie, kde je stále výrazný gradient sever-jih. Ten 

se ale od počátečních extrémně vysokých hodnot nerovnoměrnosti v roce 2003 

radikálně snížil. Ani přesto neznamenal pokles takových rozměrů, aby se přiblížil 
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průměrné úrovni nerovnoměrnosti ostatních států EU15. Podobně klesající tendenci 

nerovnoměrnosti zaznamenává od roku 2002 do začátku krize Německo. Belgie  

a Rakousko v tomto stejném období naopak vykazují povšimnutí hodné zvýšení 

hodnost indexu. Změny mezi rokem 2007 a 2008 nepřinášejí žádný zvlášť výrazný 

společný trend této skupiny, i vzhledem k rozdílnému nástupu krize do těchto zemí. 

O tom můžeme hovořit až mezi lety 2008 a 2009, pokles nerovnoměrnosti v míře 

nezaměstnanosti mezi regiony zaznamenali všechny státy kromě Dánska a Francie. 

Nejvíce na dopad krize reagovali státy s vyššími počátečními regionálními rozdíly. 

Nejdynamičtější pokles je patrný v Belgii a Itálii. 

  

 Graf.9: Vývoj regionálních rozdílů v míře nezaměstnanosti  na úrovni NUTS 2 ve státech EU15 
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 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
 

 

 Patrně nejvíce průkazný ze všech grafů v této práci je nástup krize a její 

dopady na vývoji míry nezaměstnanosti ve státech SVE. Nevýrazný trend v prvních 

letech nového tisíciletí vystřídal silný divergentní směr vývoje až do počátku krize. 

Prudký pokles nerovnoměrnosti je pak zřejmý ve všech státech SVE mezi lety 2008 

a 2009, vzhledem k plošnému dopadu krize na všechny regiony. Polsko však v celé 

dekádě vykazuje relativně konstantní vývoj. Nižší dynamika poklesu je zřejmá 

pouze v Rumunsku, kde byl pokles variability v první fázi krize pozvolnější oproti 

ostatním státům, ale po roce 2010 lze vidět výraznější nárůst divergence. V Česku  

k obratu v trendu dochází až po roce 2011, také s výraznějším navýšením. Polsko 

po roce 2010 udržuje konstantní hladinu meziregionálních rozdílů. 
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 Z numerického vyjádření v rámci všech států EU (tabulka 3) nejvíce 

vyčnívá Itálie a Belgie. Naopak nejnižšími regionálními rozdíly v míře 

nezaměstnanosti, s žádným výrazným pádem či nárůstem, disponují státy jako 

Dánsko, Francie, Nizozemsko, Polsko, Řecko a Švédsko. Srovnáme-li hodnoty míry 

nezaměstnanosti před krizí v roce 2007 s posledním rokem sledovaného období, 

můžeme konstatovat fakt, že u většiny států EU se úroveň regionální variability 

snížila oproti stavu před krizí. Tato skutečnost se netýká Bulharska, Rakouska, 

Německa, Rumunska, Polska a Belgie, kde meziregionální rozdíly v zemi vzrostly. 

 

 Graf 10: Vývoj regionálních rozdílů v míře nezaměstnanosti na úrovni NUTS 2 ve státech EU12 
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 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 

 

 

 Z celkového shrnutí problematiky míry nezaměstnanosti z hlediska vývoje 

regionální diferenciace vyvozujeme předkrizový trend jako nevýrazný, spíše 

vedoucí ke zvyšování regionálních rozdílů uvnitř států. Období krize, vzhledem   

k její hloubce, má charakter silného snižování regionální variability v rámci států 

SVE. Z nových členských států se tento výrazný trend netýkal tradičně zemědělsky 

orientovaných ekonomik Polska a Rumunska, které nevykazují tak dynamické 

výkyvy nerovnoměrnosti. Po roce 2010 nastává opět patrný opětovný nárůst 

diferenciace nebo se trend nerovnoměrností ustaluje kolem konstantní hladiny. 

Tento fakt se netýká států se silně zakořeněným regionálním vzorcem v míře 

nezaměstnanosti, a to Francie, Dánska či Nizozemska. Na základě těchto 
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skutečností můžeme potvrdit hypotézu procyklického vývoje, který v době krize 

předpokládá snížení meziregionálních rozdílů.  

 

Tabulka 3: Vývoj míry nezaměstnanosti ve státech EU na úrovni NUTS 2 

  

míra nezaměstnanosti NUTS 2 

TI   VK 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Belgie 0,104 0,130 0,140 0,165 0,126 0,146 0,493 0,523 0,551 0,600 0,524 0,575 

Bulharsko 0,024 0,029 0,033 0,075 0,032 0,036 0,226 0,246 0,263 0,383 0,251 0,268 

Česko 0,087 0,077 0,096 0,092 0,049 0,056 0,426 0,399 0,443 0,437 0,309 0,326 

Dánsko - - - 0,001 0,001 0,004 - - - 0,052 0,048 0,089 

Estonsko - - - - - - - - - - - - 

Finsko - - - 0,021* 0,017 0,013 - - - 0,201* 0,181 0,163 

Francie 0,023 0,016 0,017 0,016 0,016 0,017 0,223 0,181 0,188 0,186 0,186 0,191 

Irsko - - - - - - - - - - - - 

Itálie 0,274 0,184 0,152 0,143 0,079 0,082 0,784 0,632 0,573 0,555 0,410 0,420 

Litva - - - - - - - - - - - - 

Lotyšsko - - - - - - - - - - - - 

Maďarsko 0,051 0,039 0,049 0,088 0,024 0,028 0,322 0,288 0,316 0,424 0,224 0,243 

Německo 0,129 0,089 0,057 0,084 0,057 0,074 0,552 0,448 0,387 0,443 0,350 0,400 

Nizozemsko 0,008 0,007 0,011 0,012 0,008 0,009 0,134 0,118 0,145 0,160 0,123 0,137 

Polsko 0,013 0,014 0,007 0,016 0,010 0,011 0,163 0,173 0,116 0,182 0,144 0,152 

Portugalsko 0,046 0,032 0,019 0,012 0,016 0,007 0,306 0,241 0,186 0,153 0,177 0,114 

Rakousko 0,056 0,086 0,085 0,070 0,054 0,088 0,338 0,439 0,439 0,396 0,346 0,442 

Rumunsko 0,016 0,013 0,026 0,042 0,028 0,057 0,183 0,161 0,228 0,283 0,235 0,339 

Řecko 0,010 0,016 0,009 0,017 0,004 0,007 0,145 0,185 0,139 0,186 0,092 0,116 

Slovensko 0,031 0,050 0,078 0,089 0,041 0,053 0,230 0,308 0,376 0,404 0,268 0,311 

Slovinsko - - - - - - - - - - - - 

Španělsko 0,062 0,053 0,039 0,052 0,035 0,030 0,363 0,332 0,289 0,332 0,264 0,247 

Švédsko 0,017 0,012 0,007 0,009 0,005 0,006 0,184 0,153 0,118 0,132 0,103 0,107 

Velká Británie 0,049 0,047 0,032 0,038 0,025 0,026 0,324 0,321 0,256 0,279 0,219 0,226 

Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 
Poznámka: * Finsko - data roku 2009. 

 

 

3.3 Korelace výsledků vývojových analýz regionální diferenciace mezi 

HDP na obyvatele a mírou nezaměstnanosti 
 

 Pakliže počítáme s tvrzením, že vývoj nezaměstnanosti je ovlivněn vývojem 

HDP ve státě, pak je tuto skutečnost potřeba nějakým způsobem potvrdit. Možnou 

závislost mezi těmito ukazateli ve sledovaném období provádím pomocí výpočtu 

Pearsonova korelačního koeficientu. Základním prvkem analýzy je regionální 

diferenciace na NUTS 2 úrovni v HDP na obyvatele, kterou nejdříve koreluji  

s NUTS 3 úrovní stejného ukazatele, aby bylo možné vyvodit možné meziúrovňové 

spojitosti či naopak nezávislosti.  
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 Závislosti jsou měřeny na základě obou měr variability. Ty jsou na závěr 

také korelačně srovnávány. Z tabulky 4 je zřejmé, že rozdílnost výsledků mezi 

Theilovým indexem a variačním koeficientem je prakticky zanedbatelná. Nejnižší, 

ale rovněž zanedbatelnou, rozdílnost lze spatřovat pouze u Belgie.  

 
Tabulka 4: Pearsonův korelační koeficient závislosti vývoje HDP na obyvatele úrovně NUTS 2 a

 dalších ukazatelů, včetně korelace obou měr variability, ve státech EU 

  

VK TI Vztah mezi 
VK a TI HDP NUTS3 nez. NUTS2 HDP NUTS3 nez. NUTS2 

Belgie 0,996 -0,179 0,925 -0,223 0,945 

Bulharsko 0,998 0,502 0,999 0,545 0,996 

Česko 1,000 -0,375 1,000 -0,320 0,999 

Dánsko 0,982 -0,597 0,982 -0,582 0,998 

Finsko 0,986 - 0,977 - 1,000 

Francie 0,873 -0,268 0,940 -0,302 1,000 

Itálie - 0,876 - 0,890 0,999 

Maďarsko 0,975 0,129 0,977 0,203 0,999 

Německo - 0,710 - 0,629 0,994 

Nizozemsko 0,862 -0,558 0,787 -0,579 0,996 

Polsko 0,907 -0,362 0,914 -0,301 0,999 

Portugalsko 0,911 -0,342 0,882 -0,346 0,999 

Rakousko 0,969 -0,465 0,960 -0,410 0,999 

Rumunsko 0,998 0,790 0,995 0,818 0,999 

Řecko 0,975 -0,392 0,990 -0,384 0,999 

Slovensko 0,998 0,485 0,995 0,479 0,999 

Španělsko 0,997 0,800 0,997 0,833 1,000 

Švédsko 0,999 -0,232 0,998 -0,187 0,999 

Velká Británie 0,970 -0,842 0,982 -0,800 1,000 

Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty. 

Poznámka: Itálie a Německo není na NUTS 3 úrovn i analyzováno. Finsko má v míře nezaměstnanosti příliš krátkou časovou  
řadu ke zkoumání závislosti. 
 
 Mezi úrovněmi NUTS 2 a NUTS 3 v ukazateli HDP na obyvatele není 

výrazný rozdíl. Dokazují to velmi vysoké hodnoty koeficientu. Zajímavostí  

je hodnota 1 vypočtená u obou měr variability v případě Česka, která značí 

maximální závislost na obou úrovních. Obdobně vysokými hodnotami a nejvyšší 

meziúrovňovou závislostí disponují také Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, 

Španělsko a Švédsko. Nejnižší hodnoty korelace, a tudíž nejnižší meziúrovňovou 

závislost mezi státy EU má Nizozemsko, Portugalsko a lze zmínit také Polsko. 

Celkově lze ale tvrdit, že rozdíly mezi úrovněmi NUTS 2 a NUTS 3 regionální 

diferenciace v ukazateli HDP na obyvatele v PPS jsou nevýznamné. 

 Hledání závislostí v míře nezaměstnanosti a výši HDP na obyvatele  

na úrovni NUTS 2 pak zaznamenává zajímavější výsledky. Hodnoty totiž vykazují 

jak záporné hodnoty, které znamenají nepřímo úměrné závislosti, tak hodnoty 
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kladné, které značí přímou závislost. Vysokou závislost mezi mírou 

nezaměstnanosti a výší HDP na obyvatele prokazují na základě obou měr variability 

Itálie, Rumunsko, Španělsko, v menší výši i Německo. V těchto státech tedy nejvíce 

platí pravidlo, že čím jsou vyšší regionální rozdíly v HDP na obyvatele, tím jsou 

vyšší i v míře nezaměstnanosti. Naopak nejslabší vztah se projevuje v Maďarsku. 

Zajímavostí je, že nepřímá korelace vyšla ve více státech EU, většině případů ale 

není nikterak významná. Za zmínku stojí pouze silná nepřímá korelace ve Velké 

Británii. Nízká nepřímá korelace je pak v Belgii, Švédsku a Francii. 

 Celkově lze říci, že vypočtené závislosti dokazují podobný vývoj HDP  

na obyvatele mezi oběma měrami variability i řádovostními úrovněmi, zatímco 

vývoj obou ukazatelů byl v mnoha státech velice rozdílný, někde dokonce  

i protichůdný. Ze statistického hlediska musím na závěr připustit, že výsledky této 

analýzy jsou s ohledem na nízký počet pozorování málo statisticky významné. 

 
3.4 Shlukování států EU na základě podobnosti vývoje regionální 

diferenciace v období ekonomické krize 

 
 Tato závěrečná kapitola empirické části je založena na tvorbě a výsledcích 

shlukové analýzy. Má za úkol vytvářet skupiny států nejvíce si podobné ve vývoji 

nerovnoměrnosti mezi regiony za vybrané ukazatele, v období ekonomické krize.                

Při tvorbě shlukové analýzy byly použity obě míry nerovnoměrnosti současně. 

Nejdříve se pokouším o vytvoření skupin států na základě vývoje diferenciace 

ukazatele HDP na obyvatele. Provádím srovnání vývoje ve státech na úrovni NUTS 

3 v období krize mezi lety 2007 a 2010. Na této úrovni lze totiž analýza provést     

ve více státech, jelikož řada z nich se na NUTS 2 úrovni nečlení. Na rozdíl            

od vývoje diferenciace HDP na obyvatele je vývoj míry nezaměstnanosti ve státech 

EU mnohem více různorodý již v období před samotným nástupem krize. Druhé 

srovnávání je proto počítáno v období již od roku 2002. To ovšem spolehlivě 

nezachytí vývoj od nástupu krize. Vývojové trendy míry nezaměstnanosti v období 

krize pak doplňuje shlukování mezi lety 2007 – 2012. Samotné shlukování je 

založeno na základě relativizovaných hodnot, kde 100%hodnota je přiřazena 

poslednímu roku sledovaného období. Skupiny jsou tudíž vytvořeny pouze            

na základě podobnosti vývoje diferenciace, nereflektují však absolutní výši hodnot 

měr variability. V závěru analyzuji skupiny komplexně, a to na základě sloučení 
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obou ukazatelů v období 2007–2010. Dendrogramy uvedeného shlukování uvádím 

na závěr práce v příloze. 

 Výsledky na základě srovnání vývoje nerovnoměrnosti v HDP na obyvatele 

vynesly tři širší shluky států (viz příloha 2). Základ prvního tvoří nejvíce si podobné 

Portugalsko, Rakousko a Belgie, kterým je v další fázi nejvíce podobný vývoj 

Estonska. Pro všechny tyto státy je typický ustálený vývoj regionální diferenciace  

v období krize. Je tedy zřejmé, že dopad této krize na regionální vzorec diferenciace 

ve výši příjmů v HDP na obyvatele není nikterak výrazný. Ve druhé skupině pak 

nacházíme soubor tří základních shluků: Zaprvé Finsko, Slovinsko a Řecko, který 

dále doplňuje Slovensko, které vykazují mírný nárůst diferenciace v průběhu krize; 

druhý shluk je v zastoupení Velké Británie a Maďarska, u nichž je nárůst krize  

v prvních letech krize následován opětovným snížením diferenciace; nakonec třetí 

nejpočetnější obsahuje Polsko, Španělsko, Česko a Francii, u kterých první rok 

krize znamenal pokles míry variability, následovaný mírným růstem. Konečně třetí 

širší shluk vytváří Bulharsko s Nizozemskem společně s Dánskem a Irskem. 

Nejvíce se svým vývojem nerovnoměrnosti v HDP na obyvatele od ostatních států 

odlišují Švédsko a Lotyšsko, které jako jediný stát vykazuje výrazný pokles 

variability v celém období krize. 

 Zatímco jsou státy rozděleny do velkých shluků v rámci vývoje celého 

sledované období od roku 2002, vykazuje vývoj nerovnoměrnosti v míře 

nezaměstnanosti v období krize užší shluky (viz příloha 3). První shluk v rámci 

celého období obsahuje Španělsko, Velkou Británii, Česko, Řecko, Švédsko, 

kterým je dále podobné i Maďarsko. Společným prvkem vývoje celé této skupiny je 

snižující se tendence regionální diferenciace po celé období. Ve druhé skupině 

můžeme nalézt Německo, Francii, Polsko, Belgii, Rakousko, Nizozemsko, 

Slovensko a Bulharsko, pro které je typický nárůst diferenciace před krizí 

následovaný poklesem po nástupu krize. 

V období průběhu krize pak sledujeme vznik tří širších shluků. Základem 

prvního z nich jsou dvojice nejvíce vývojově si podobných států, které tvoří 

Švédsko, Velká Británie a Belgie, Německo. Prvotní pokles variability střídá nárůst 

a dále opět menší snížení. Více dynamický vývoj je patrný pro Belgii a Německo. 

Do tohoto shluku podobností svého vývoje patří ještě Francie. Druhý velký shluk 

tvoří dva základní shluky, kterými jsou Španělsko s Itálií a dále Česko, Slovensko  
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a Nizozemsko. Poslední širší shluk je založen na základě podobnosti Rakouska, 

Rumunska, kterým se vývojově podobá i Dánsko. Jediným společným prvkem obou 

sledovaných období je velká odlišnost Portugalska, které v období krize následuje 

Maďarsko. 

 

 Graf 11: Shluky na základě podobnosti vývoje nerovnoměrnosti v míře nezaměstnanosti   

                 společně s HDP  na obyvatele, v relativním vyjádření 

 

 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty  a výpočty v programu SPSS 20.0 

 Poznámka: Osa x udává kombinovanou relativní vzdálenost mezi shluky. 

 

 Nejdůležitější z hlediska celé práce je výsledek sloučeného shlukování 

vývoje obou ukazatelů zároveň (graf 11). Celkové skupiny států jsou velmi podobné 

předešlému shlukování ve vývoji nerovnoměrnosti míry nezaměstnanosti, což 

naznačuje vyšší závislost tohoto ukazatele na výsledné shluky. Můžeme jen 

konstatovat naprostou shodu v zastoupení prvního a třetího velkého shluku. 

Základní shluk druhého pak tvoří skupina států Česko, Slovensko, Španělsko  

a Itálie, kterým se více podobá Nizozemsko a dále pak dvojice států Bulharsko  

a Řecko. Maďarsko s Portugalskem se jako v předešlém případě nejvíce liší  

od vývoje v ostatních státech. 
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Na úplný závěr pak výsledné shluky vytvářím na základě absolutního 

vyjádření, které kromě samotného vývoje zohledňuje i absolutní výši 

nerovnoměrnosti (viz příloha 4). V tomto případě můžeme identifikovat čtyři 

základní shluky. V prvním shluku nacházíme Bulharsko, Maďarsko a Česko.  

Pro všechny tyto státy je typický výrazný pokles diferenciace míry nezaměstnanosti 

a nárůst diferenciace v HDP na obyvatele. Druhou skupinu států tvoří Německo  

a Rakousko, kterým je společný konstantní vývoj regionální diferenciace HDP  

na obyvatele a pokles míry variability v míře nezaměstnanosti v první fázi krize 

následovaný mírným nárůstem. Třetí představuje Polsko, Portugalsko, Řecko  

a Francii, které v rámci meziregionálních rozdílů disponují nízkými hodnotami míry 

nezaměstnanosti s průměrnými hodnotami výše diferenciace  v HDP na obyvatele. 

A poslední je tvořen státy Dánska, Švédska a Nizozemska. Ty vykazují konstantní 

vývoj diferenciace obou ukazatelů na nízké úrovni.  
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4. Závěr 

 
 Vývoj regionální diferenciace v rámci Evropy i samotné Evropské Unie je 

neustále aktuálním tématem odborníků z řad mnoha oborů. Vstup nových členských 

států po roce 2004 a 2007 přinesl v poslední dekádě řadu nových výzkumných 

otázek. Ve státech SVE se to týká oblasti přechodu z období transformace směrem  

k integraci k propojenému tržnímu systému vyspělých západoevropských struktur  

a ustálení jejich regionálního vzorce, který byl uměle nivelizačně deformován  

v době komunismu. Dalším významným faktorem pro regionální vývoj  

v posledních letech byl vliv světové ekonomické krize, která se v evropském 

prostoru projevila v průběhu roku 2008.  

 Cílem této práce bylo zjistit, jakým směrem se ubíral vývoj jednotlivých 

členských států v období současné ekonomické krize se zaměřením na vytvoření 

skupin těchto zemí s podobným vývojem v období 2007-2010. Tento vývoj byl 

zjišťován pomocí výpočtů Theilova indexu, který výsledkově doplňoval variační 

koeficient. 

 První hypotéza se týkala změny původní bimodality sever-jih starých 

členských států, kterou postupně nahradila zonalita západ-východ vstupem nových 

členských států po roce 2004. Proto se dá počítat shlukování v rámci těchto dvou 

skupin, přičemž v rámci EU15 bych očekával i původní bimodalitu. Druhá hypotéza 

je založena na faktu, že vyšší regionální diferenciací disponují státy, kde póly růstu 

těchto zemí tvoří metropolitní regiony hlavních měst. Třetí hypotéza pak 

koresponduje s časovým vymezením nástupu krize. Předpokládá se proto, že 

podobný vývoj diferenci budou mít státy nejdříve a tudíž nejvíce zasažené krizí. 

Předpokládá se totiž, že tyto státy byly nejvíce zapojeny do zahraničního obchodu  

a finanční závislosti na postižené bankovní instituce Spojených států. 

 Vývoj regionální diferenciace v míře nezaměstnanosti směřující                 

ke konvergenci v počáteční fázi krize je patrný ve většině států EU, výrazný pokles 

variability vykazují zejména státy SVE. Opačný trend je sledován ve vývoji 

regionální diferenciace v ukazateli HDP na obyvatele v PPS, kdy je patrný více či 

méně výrazný trend ke zvyšování regionální diferenciace mezi regiony. Srovnání   

na základě Peasonova koeficientu ukázalo, že rozdíly mezi regionální úrovní NUTS 

2 a NUTS 3 v tomto ukazateli vykazují vysokou podobnost. Žádný společný 

výrazný trend závislosti pak nesledujeme mezi vývojem obou ukazatelů, v případě 
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Velké Británie byla dokonce zjištěna silná nepřímá korelace míry nezaměstnanosti  

a výše HDP na obyvatele. 

 Výsledky shlukové analýzy pak závisí na tom, za jakým účelem shlukování 

provádíme. V této práci šlo o podobnost vývoje v období krize. To bylo vytvořeno 

relativizací hodnot obou ukazatelů, kde 100% hodnota byla udělena poslednímu 

roku sledování. Podle tohoto klíče byly zjištěny čtyři základní shluky států, které 

jsou si svým vývojem diferenciace v období krize nejvíce podobné. První tvoří  

Švédsko a Velká Británie, druhý Belgie s Německem, třetí tvoří Česko, Slovensko, 

Španělsko a Itálie, poslední pak Rakousko a Rumunsko. Nejvíce nepodobné  

z hlediska vývoje pomocí sloučení obou ukazatelů jsou Maďarsko a Portugalsko.  

Z tohoto hlediska nelze potvrdit ani jednu z výše zmíněných hypotéz. Pokud však 

do analýzy zahrneme i vyjádření absolutních hodnot, které kromě samotného 

vývoje hodnotí i výši diferenciace v zemi, výsledky ukazují odlišnou tvorbu shluků. 

Na základě tohoto kritéria bylo zjištěno pět shluků, které již částečně odpovídají 

hypotéze bimodality, jak západ-východ, tak i sever-jih v původní EU15. První 

skupinu tvoří Bulharsko, Maďarsko, Česko a Slovensko, které je podobná druhá 

skupina Rumunska a Velké Británie. Ve třetí skupině nalézáme Německo  

s Rakouskem, doplněné o méně podobnou Itálii. Čtvrtá nejpočetnější skupina 

obsahuje Polsko, Portugalsko, Řecko a Francii. Poslední pak tvoří Dánsko  

se Švédskem, kterým je také podobné Nizozemsko. 

 Výsledky této práce je nutné brát s větším nadhledem. Ze samotného vývoje               

v krátkém období tak silného fenoménu, jakým ekonomická krize beze sporu je, 

nelze vyvodit významné závěry už jen z hlediska odlišných politik a rozhodování  

o vývoji jednotlivých států. Právě tato rozhodnutí budou nejdůležitější z hlediska 

odstraňování škod krize v následujících letech. Až budoucnost ukáže skutečné 

dopady krize i jakou roli v tomhle rozhodování bude sehrávat samotná Evropská 

Unie. „Růst světové ekonomiky bude nerovnoměrný; i v eurozóně budou narůstat 

divergenční tendence - hlavní test je teprve před námi!” (Singer 2010, s. 19). Tyto 

skutečnosti vytváří stále nové příležitosti pro tvorbu dalších výzkumných prací.  
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Přílohy 

 

 Příloha 1: Počet regionů ve státech EU použitých v práci  

  NUTS 2 NUTS 3 

Belgie Provincies 11  Arrondisse-menten 44  

Bulharsko Rajoni za planirane 6  Oblasti 28 

Česko Oblasti 8  Kraje 14  

Dánsko* Regioner 5  Landsdeler 11  

Estonsko analýza není provedena   Groups of Maakond 5  

Finsko* Suuralueet / Storområden 5  Maakunnat  19  

Francie Régions 22* Départements 96* 

Irsko analýza není provedena   Regional Authority Regions 8  

Itálie* Regioni 21  analýza není provedena  

Litva analýza není provedena  Statistiskie reģioni 6  

Lotyšsko analýza není provedena   Apskritys 10  

Maďarsko Tervezési-statisztikai régiók 7  Megyék 20  

Německo* Regierungs-bezirke 35* analýza není provedena  

Nizozemsko Provincies 12  COROP regio’s 36*  

Polsko Województwa 16  Podregiony 66  

Portugalsko 
Comissaoes de Coordenaçao 

regional 
7  Grupos de Con- celhos 30  

Rakousko Bundesländer 9  Gruppen von politischen Bezirken 35  

Rumunsko Regiuni 8  Judet 42  

Řecko Periferies 13  Nomoi 51  

Slovensko Oblasti 4  Kraje 8  

Slovinsko analýza není provedena   Statistične regije 12  

Španělsko 
Comunidades y ciudades 

Autonomas 
19  Provincias 59  

Švédsko Riksområden 8  Län 21  

Velká Británie 
Counties; Groups of unitary 

authorities 
35* 

Upper tier authorities or groups of 

lower tier authorities 
139  

 Zdroj:  Eurostat. 
 Poznámky:  analýza není provedena = výpočty nejsou provedeny v důsledku malého počtu regionů nebo nedostupnosti dat. 

 Dánsko – pro míru nezaměstnanosti pouze roky 2007 - 2012 

 Finsko – pro míru nezaměstnanosti pouze roky 2009 - 2012 

 Francie – nejsou zahrnuty 4 zámořské départementy. 

 Itálie – v HDP na obyvytele pouze za roky 2002-2010 

 Německo – nezahrnuje regiony Brandenburg, Chemnitz a Leipzig, z důvodu nedostupnosti dat. 

   v míře nezaměstnanosti pouze roky 2002 – 2012  

 Nizozemsko – na úrovni  NUTS 3 nejsou zahrnuty  regiony: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Oost-Zuid-Holland,  

     Groot-Rijnmond a Zuidoost-Zuid-Holland, z důvodu nedostupnosti  dat. 

 Velká Británie– nejsou zahrnuty regiony Chesire a Merseyside, z důvodu nedostupnosti dat. 

 Kypr, Lucembursko a Malta nejsou zahrnuty do analýzy, vzhledem k nečlenění se na NUTS úrovni. 
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Příloha 2: Shluky podle vývoje relativizovaných hodnot HDP na obyvatele na úrovni NUTS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty  a výpočty v programu SPSS 20.0. 

 Poznámka: Osa x udává kombinovanou relativní vzdálenost mezi shluky. 

 

Příloha 3: Shluky podle vývoje relativizovaných hodnot míry nezaměstnanosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty  a výpočty v programu SPSS 20.0. 

 Poznámka: Osa X udává kombinovanou relativní vzdálenost mezi shluky. 
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Příloha 4: Shluky na základě podobnosti vývoje nerovnoměrnosti v míře nezaměstnanosti společně    

 s HDP na obyvatele (v absolutním vyjádření) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Zdroj: Databáze eurostatu, vlastní výpočty  a výpočty v programu SPSS 20.0. 

 Poznámka: Osa X udává kombinovanou relativní vzdálenost mezi shluky. 


