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ABSTRAKT: 

Regionální politika Evropské ume má za úkol brzdit prohlubování ekonomických rozdílů 

mezi regiony, ke kterému dochází s postupující integrací a rozšiřováním EU. K velké části 

regionálních nerovností dochází díky tzv. aglomeračním silám, které vedou ke koncentraci 

ekonomických aktivit do silných center (aglomeračních pólu) a které popisuje Nová 

ekonomická geografie. Tato práce se zabývá otázkou, zda má regionální politika EU 

v současné podobě smysl pro narovnávání rozdílů mezi regiony. Pomocí analýzy 

regionálních dat a dostupných empirických studií upozorňuji na nedostatky v této politice a 

docházím k praktickým doporučením pro budoucnost. 

ABSTRACT in English: 

Title: „Evaluation of Effectiveness of the EU's Regional Policy" 

Regional Policy of the European Union should lead to decrease deepening of regional 

disparities, which is present due to ongoing integration and enlargement of the EU. A lot 

of regional disparities is caused by so called agglomeration forces, which lead to 

concentration of economic activity in strong centers (agglomeration poles), and which are 

described by New Economic Geography. This thesis deals widi the question if today's 

Regional Policy of the EU leads to reduce regional disparities. By analyzing regional data 

and existing empirical studies I point out some failures of this policy and recommend 

practical steps for the future. 
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1 Úvod 
Ekonomické aktivity jsou nerovnoměrně rozmístěny v prostoru. Tradiční vysvětlení rozdílů 

mezi regiony souvisí s různým počátečním vybavením jednotlivých oblastí, s různou 

dostupností technologií či s rozdílným politickým režimem. Tato vysvětlení, ač jsou často 

relevantní, nedokáží vysvětlit, proč i v téměř shodných regionech může během času 

vzniknout naprosto odlišná struktura produkce. Autoři „nové ekonomické geografie1" 

(NEG) vyvinuli inovativní přístup k chápání geografické polohy firem (a k souvisejícím 

regionálním otázkám). Tento přístup vysvětluje, proč se firmy seskupují (koncentrují) na 

jednom místě a proč se díky těmto „aglomeračním silám" mohou dva na první pohled 

shodné regiony vyvíjet zcela odlišně. Většina autorů NEG se zabývá tím, jak se mění 

tendence firem seskupovat se, když se regiony více a více integrují. Tuto problematiku je 

však vždy třeba vnímat v hospodářsko-politických souvislostech, protože rozmístění firem 

v prostoru je přímo ovlivňováno státní i nadnárodní regionální politikou. 

Tato práce se zaměřuje na hodnocení efektivity regionální politiky Evropské Unie. Tuto 

politiku popisuji a hodnotím z mnoha pohledů, přičemž jedním z hlavních je hodnocení ve 

světle teorie nové ekonomické geografie. Tato teorie navozuje otázky nad mnohými 

zásadními aspekty regionální politiky. Říká mimo jiné, že regionální politika může 

podporovat takzvané aglomerační síly, které vedou k větší koncentraci výroby a ke 

specializaci regionů, čímž se kumuluje tvorba HDP do nejvyspělejších oblastí. Za pomoci 

těchto silných „motorů" ekonomiky pak dochází ke zvyšování míry růstu HDP celé širší 

oblasti (např. členského státu EU), zároveň s tímto pozitivním efektem se však prohlubují 

ekonomické rozdíly mezi regiony, což je přímém rozporu s cíli regionální politiky EU, která 

se naopak snaží rozdíly mezi regiony snižovat. 

Ve světle těchto faktů se zamýšlím nad smysluplností regionální politiky na nadnárodní 

úrovni a kritizuji nejednoznačnost jejích cílů v případě regionální politiky EU. Je totiž 

zřejmé, že prostředky ze Strukturálních fondů EU jsou alokovány jak s cílem podpořit růst 

a efektivnost (podpora regionů v ekonomickém jádru), tak s cílem narovnávat rozdíly mezi 

regiony (podpora periferních regionů). Tyto dva cíle jsou však často v přímém rozporu 

a vedou k protichůdným reakcím trhu, čímž se daná podpora stává 

kontraproduktivní. 

1 Viz kapitola 3.2.3 
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V tomto duchu docházím k závěru, že regionální politika EU dělá krok správným směrem, 

když se pro nové rozpočtové období 2007-2013 snaží zaměřit více na 

konkurenceschopnost a efektivnost nej vyspělejších regionů a zároveň decentralizovat 

rozhodovací pravomoci o alokaci prostředků pro nejchudší regiony. Jako ideální stav pak 

vidím situaci, kdy by evropská unie rozhodovala o výši prostředků pouze do úrovně 

členských států, a samotné rozhodování mezi prorůstovou podporou vyspělejších regionů a 

narovnáváním rozdílů mezi regiony by spočívalo na členských státech. Každá země by tak 

měla větší volnost v tom, zda použít prostředky na snižování vnitřních rozdílu, či na 

podporu celkového růstu ekonomiky. 

V práci je dále uvedena celá řada pohledů na meziregionální rozdíly, na jejich trendy a na 

problémy jejich výpočtu. Důraz je kladen na striktní oddělování ekonomické konvergence 

členských států mezi sebou a konvergence / divergence regionů uvnitř členských států. 

Dalším tématem je efektivita samostatného procesu rozdělování a kontroly dotací (tzv. 

implementační část regionální politiky) ve které lze najít mnoho nedostatků, které vedou k 

plýtvání finančními prostředky rozpočtu EU. 

1.1 Pozadí problému 
Debaty o budoucnosti Regionální (strukturální) politiky Evropské Unie se staly velice 

aktuálními s blížícím se koncem roku 2005, kdy ještě nebyla schválena nová finanční 

perspektiva (rozpočtový výhled) EU pro roky 2007-2013. V této době se mnozí politici, 

odborníci i občané báli o budoucnost EU jako celku. V případě neschválení finanční 

perspektivy by se totiž mohl při dalších průtazích celý systém Strukturálních fondů 

zhroutit, neboť pravidla pro čerpání finančních prostředků pro rok 2007 bylo třeba začít 

připravovat již před koncem roku 2005. 

Velká Británie, v té době předsedající země EU, si vážnost situace i svou odpovědnost 

velmi dobře uvědomovala a tak musela přistoupit ke kompromisům. Britský premiér Tony 

Blair předložil 5. 12. 2005 návrh finanční perspektivy, ve kterém se Velká Británie vzdává 

15 % své slevy z plateb do rozpočtu EU. Zároveň ale tento návrh snižuje dotace ze 

Strukturálních fondů EU z 1,06 na 1,03 % HDP, což se ukázalo být jako velmi 

kontroverzní. Takto snížené dotace mají totiž vliv především na nové (chudší) členské 
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státy2- Tento návrh finanční perspektiv}' by se dal nazvat jako „úsporný", neboť počítá se 

snížením výdajů rozpočtu EU o 20 miliard EUR během 7 let. Evropský rozpočet ovšem 

čelí jednomu velkému problému, kterým je společná zemědělská politika (common 

agriculture policy - CAP) i v tomto návrhu má CAP stále odčerpávat 40 % rozpočtu. Tento 

návrh má sice stojaté vody tohoto problému rozhýbat, ale jak se zdá, bude CAP i nadále 

nazývána „nehybným kamenem EU" či „černou dírou rozpočtů". 

1.2 Vymezení tématu 
Tato práce se nesnaží zhodnotit regionální politiku EU komplexně ve všech jejích 

aspektech. Takové hodnocení by bylo sice zvláště dnes, těsně před koncem jednoho 

programovacího období, potřeba vypracovat, nicméně tento úkol jde daleko za rámec 

rozsahu této diplomové práce. V textu se tedy věnuji jen vybraným problémům regionální 

politiky EU, které se snažím hodnotit na pozadí známé teorie a empirických dat. 

Práce se zabývá především rozdíly v ekonomické úrovni regionů a to na dvou 

hlavních úrovních - na úrovni členských států a na úrovni regionů NUTS2. Tyto 

rozdíly dokládám většinou pomocí ukazatele HDP na hlavu, zároveň však v analytické části 

upozorňuji, že tento indikátor ne vždy vystihuje skutečnou celkovou úroveň regionu. Pro 

komplexnější srovnání by bylo (jak navrhuji v analytické části) potřeba zavést složitější 

index obsahující více ekonomických veličin. 

Jednotlivé kapitoly této práce jsou strukturovány dle širších tématických okruhů. Po úvodu 

a stručném popisu metody následuje teoretická část, která popisuje vývoj teorií regionálního 

rozvoje, jejich praktickou implementaci a základní modely používané ve výzkumu v oblasti 

regionální vědy. Navazující empirická část nejdříve vysvěduje principy fungování regionální 

politiky Evropské unie v současnosti a v nadcházejícím období 2007-2013, podrobně 

popisuje regionální rozdíly na obou zmiňovaných úrovních a následně se zabývá trendy 

v těchto rozdílech - tedy otázkou konvergence a divergence. Empirickou část pak doplňují 

další podstatná zjištění dosavadního empirického výzkumu. Samostatná část je věnována 

nedostatkům uplatňování regionální politiky v praxi. Kapitola Analýza rozebírá souvislosti 

mezi zjištěnými empirickými daty a popsanou teorií. Z této části plynou veškeré podstatné 

dílčí závěry, které jsou pak shrnuty v poslední kapitole této práce. 

2 Snížení podpory pro nové členské státy o 8,5% se nelíbilo Evropské Komisi, která to ústy svého předsedy 
Barossa komentovala slovy: „Je to rozpočet pro 'mim Evropu' a ne pro rozšířenou Unii." O strukturálních 
fondech EU se však hlasuje jednomyslně, čímž je zabráněno „diktatuře tvrdého jádra" vůči slabším státům. 
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1.3 Záměr 
Hlavní hypotézou této diplomové práce je otázka: "Má regionální politika EU 

v současné podobě ekonomický smysl pro vyrovnávání rozdílů mezi regiony?" Na 

tuto otázku se pokusím odpovědět: 

• za pomoci již existující empirické literatur}', ke které však nepřistupuji nekriticky, ale 
naopak upozorňuji na její omezení a nedostatky, 

• vlastní analýzou dostupných dat a 

• pomocí příkladů z praxe, které dokládají nefunkčnost či netransparentnost 
některých procesů v rámci regionální politiky EU. 

1.4 Omezení 
Hodnocení efektivity jakékoli regionální politiky jako celku může být silně zavádějící. 

Každá taková politika má totiž mnohé velmi dobré (efektivní) prvky a ostatní špatné 

(neefektivní). V Evropské Unii probíhá pravidelně hodnocení jednotlivých programů, 

založené většinou na povinných průběžných a závěrečných zprávách o jednotlivých 

podporovaných projektech a programech. Toto hodnocení však nedává komplexní obraz o 

efektivitě EU v regionálních záležitostech. Nejobecněji pojatý dokument EU o efektivitě 

regionální politiky jsou pravděpodobně tzv. „Zprávy o pokroku v oblasti soudržnosti" 

(Progress Reports). Ani tyto zprávy však většinou nenabízejí objektivní hodnocení. Jedná 

se totiž o oficiální zprávy Evropské Komise3. 

Tato diplomová práce se nevěnuje tématu regionální politiky z pohledu všech jednotlivých 

konkrétních programů, ani si nestanovuje za cíl vytvořit seznam neefektivit v regionální 

politice EU. Naopak - chce se zaměřit na celkovou smysluplnost, filozofii a 

směřování regionální politiky. Konkrétní příklady neefektivity pak uvádím spíše pro 

demonstrování toho, jak mohou chybná rozhodnutí vést k plýtvání penězi z Evropského 

rozpočtu a na druhé straně k „zákonem posvěcenému" obohacování některých subjektů 

(např. stavebních firem). 

3 Takové zpráv}' (pochopitelně) většinou šetří kritikou a naopak glorifikují úspěchy v pokroku EU v oblasti 
soudržnosti. 
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2 Metoda 
Tato práce vychází z popisu Regionální politiky EU, která je vystavena kritice z pohledu 

současných teorií regionálního rozvoje, včetně NEG na základě empirických dat o stavu a 

trendech regionálních rozdílů v EU. 

Na základě poznatků z teorie jsem hodnotil efektivitu regionální politik}' EU a doporučil 

konkrétní kroky pro její budoucí směřování. Empirická část čerpá z již existujících prací, ale 

obsahuje i vlastní empirická zjištění na základě dat získaných z informačních zdrojů 

(CSU, Eurostat, atd.). Rozdíly mezi regiony a jejich trendy jsou demonstrovány pomocí 

aktuálních grafů a tabulek, které jsem v textu komentoval. Pro doplnění uvedené 

empirické evidence jsem sestrojil několik vlastních grafů, provedl regresní analýzu 

konvergence a vysvětlil na ni nedostatky při modelování trendů z regionálních dat 

v některých studiích. 

Celkově se jedná o práci převážně popisnou, která má čtenáře vést k ucelenému 

obrázku o stavu a trendech regionálního rozvoje v EU a zároveň podává kritický pohled 

na regionální politiku, která vývoj v regionech ovlivňuje. 
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3 Teoretická část 

3.1 Vývoj současné regionální politiky 
Teorie regionálního rozvoje lze z dnešního pohledu klasifikovat dle mnoha kritérií, tradičně 

však bývají rozdělovány na dvě základní skupiny: 

• Teorie regionální rovnováhy (konvergenční teorie) — autoři tohoto proudu 

zastávají názor, že přirozenou tendencí regionálního rozvoje je vyrovnávání rozdílů 

mezi regiony. 

« Teorie regionální nerovnováhy (divergenční teorie) - zastánci této větve jsou 

přesvědčeni, že vývoj regionů naopak přirozeně spěje k prohlubování rozdílů mezi 

regiony. 

Základní rozdíl mezi oběma přístupy spočívá v tom, jakou váhu autoři přikládají 

mechanismům a procesům vedoucím k nivelizaci či naopak k diferenciaci mezi regiony. 

Dalším rozlišovacím prvkem je délka časového horizontu, ve kterém by mělo ke 

konvergenci či divergenci docházet. Konvergenční teorie obecně pracují s delším časovým 

horizontem, než teorie divergenční. 

Vývoj odpovědí na otázku, zda je přirozenou tendencí regionálního rozvoje konvergence či 

divergence, prošel v průběhu 20. století velkými proměnami a to většinou v návaznosti na 

obecnější diskusi o roli státu (státních intervencí) v ekonomice. Názor na státní zásahy do 

ekonomiky tak zcela přirozeně ovlivňoval i koncepce praktické regionálních politiky, jak 

dokládá i Tabulka 1 na následující straně. 
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Tabulka 1: Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje 

Obecný přístup Převažující teorie 
regionálního rozvoje Regionální politika 

Neoklasický 
(1920-1940) 

Teorie regionální 
rovnováhy (zejména tzv. 
neoklasické modely) 

Základní koncept: „dělníci za prací", používány 
nástroje zvyšující mobilitu pracovních sil 

Keynesiánský 
(1950-1975) 

Teorie regionální 
nerovnováhy (např. 
teorie kumulativních 
příčin, teorie pólů růstu) 

Koncept „práce za dělníky", nástroje 
podporující příliv investic ze soukromého i 
veřejného sektoru do problémových regionů 
(investiční dotace, relokace institucí) 

Nemarxistický 
(1970-1985) 

Teorie regionální 
nerovnováhy (např. 
teorie nerovné směny) 

Neomarxisté neformulovali návrhy na opatření. 
Regionální politika např. v ČSSR velmi účinná, 
ale za cenu ztráty ekonomické výkonnosti a 
vnější konkurenceschopnosti 

Neoliberální 
(1975-...) 

Teorie regionální 
rovnováhy i 
nerovnováhy (např. 
nová teorie růstu, path 
dependence) 

„Podpora lokální iniciativy", podpora malých a 
středních firem, decentralizace kompetencí, 
deregulační opatření 

Institucionální 
(1980-...) 

Teorie regionální 
nerovnováhy (např. 
teorie průmyslového 
okrsku, teorie učících se 
regionů) 

„Spolupráce a inovace", podpora malých a 
středních firem, šíření inovací, networking, 
gradualistická proměna místních institucí 
založená na učení 

Zdroj: BLAŽEK, UHLÍK (2002) 

3.2 Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje 
Teore t i cké směry reg ioná ln í vědy , pop i sované v této čás t i 4 , tvořily zák lad reg ioná ln ích 

pol i t ik v době jej ich ne jvětš ího rozkvě tu — tedy v období , kdy byl reg ioná ln í rozvo j s tavěn 

na neok l a s i ckém a neol iberá ln ím způsobu myš len í . 

N a nás ledu j íc ích stranách se chci zabýva t p ř evážně teoriemi, které dále zmiňu j i v empir ické 

a ana lyt ické část i této práce . Důraz je k l aden na teorie neoklas ické a neol iberální5 , p rotože 

tyto mě l y největš í vl iv na vývo j dnešn ích (státních i nadnárodních) reg ioná ln ích polit ik. 

3.2.1 Neok las ické škola - úvod 

Za zak ladate le neoklas ické školy j sou považován i León W A L R A S (1834-1910) a A l f r ed 

M A R S H A L L (1842-1924) . P ř e d m ě t e m této školy byla převážně m ik roekonomická analýza 

chován í jednot l ivců, firem a trhu, ze jména r eakce trhu na změny poptávky . O b a zmíněn í 

4 Jako základní text pro zpracování této sekce posloužila učebnice RNDr. Jiřího Blažka, Ph.D. a Mgr. Davida 
Uhlíře, Ph.D. „Teorie regionálního rozvoje". (BLAŽEK, UHLÍŘ, 2002). Tato publikace jako jediná v české 
literatuře podává ucelený přehled teorií regionálního rozvoje, přičemž nezapomíná ani na využití těchto 
teoretických poznatků v praxi. 

3 Včetně tzv. "nové ekonomické geografie". 



autoři se pokoušeli převést základní ekonomické myšlenky do matematicky formalizované, 

obecně platné teorie. Tato teorie se později stala základem pro tzv. hlavní proud 

ekonomické teorie, který se dodnes vyučuje na většině univerzit. 

Společným rysem neoklasické školy je předpoklad racionality aktérů, splnění podmínek 

dokonalé konkurence a dokonalé informovanosti. Tyto předpoklady pak vedou společně 

s předpokladem dokonalé mobility výrobních faktorů ke stavu tržní rovnováhy. 

3.2.2 Lokalizační teorie 
Za předchůdce teorií regionálního rozvoje bývají považovány lokalizační teorie. Ty se 

vyznačovaly neoklasickým založením a jejich cílem bylo nalezení faktorů ovlivňujících 

rozmístění ekonomických aktivit v prostoru. Nejstarší pokusy o vysvětlení lokalizace 

jednotlivých ekonomických aktivit pocházejí již ze 17. a 18. století, přičemž za vyvrcholeni 

této etapy je považována studie von Thúnena z roku 1826, věnovaná pravidelnostem v 

rozmístění jednotlivých typů zemědělských aktivit. 

Lokalizační teorie byly z dlouhodobého pohledu neúspěšné především pro četná 

zjednodušení reality, která jsou typická pro neoklasické přístupy obecné (v nejstarších 

pracích šlo o minimalizaci dopravních nákladů, později o maximalizaci zisku, přičemž za 

jediný diferenciační faktor byla považována vzdálenost). V 70. letech 20. století se rozpor 

mezi dynamickou realitou a nerealisticky zjednodušujícími předpoklady lokalizačních teorií 

natolik vyhrotil, že došlo k obratu v zaměření výzkumu. Místo pozornosti věnované velmi 

úzce a abstraktně pojímaným firmám se sociální vědy začaly zabývat teoretickými otázkami 

vývoje a zaostávání. Lokalizační teorie v klasickém pojetí jsou proto v současnosti v 

podstatě již opuštěny, přičemž nej významnější výjimku představuje právě Nová 

ekonomická geografie, jejíž přínos je popsán dále (viz část 3.2.3). 

Za nejpodstatnější přínos teorií lokalizace můžeme zřejmě z dnešního pohledu označit 

systematické studium aglomeračních efektů, které tvoří v různých obměnách podstatnou 

součást dnešních teorií regionálního rozvoje. S konceptem lokalizačních faktorů se v oblasti 

regionálního výzkumu pracuje zejména v souvislosti se zahraničními investicemi a výběrem 

lokalit pro nové závody, případně u lokalizací hypermarketů, logistických center apod. Tyto 

teorie lze však aplikovat jen na relativně omezenou skupinu tzv. mezinárodních mobilních 

investic (tj. investic, u kterých je lokalizace do značné míry libovolná a u nichž investoři 

většinou vyjednávají s celou řadou národních vlád ve snaze získat co nejlepší podmínky -

investiční pobídky). Mezinárodní mobilní investice tak představují de facto jedinou 
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významnou skupinu investic, kde alespoň do určité mír}' platí neoklasické předpoklady o 

lokalizačních faktorech. 

3.2.3 Nová ekonomická geografie (a nová teorie růstu) 
V 90. letech 20. století se dostaly do popředí dva velmi těsně spjaté teoretické směry 

nazvané "nová ekonomické geografie" (KRUGMAN 1994, 1995, PORTER 1996) a "nová 

teorie růstu" (např. KRUGMAN 1991, ROMER 1986, BARRO a SALA-I-MARTIN 

1995), které vycházejí z metodologických předpokladů neoklasické ekonomické školy. Z 

pohledu tématu této diplomové práce je relevantní popsat spíše vývoj myšlenek NEG. 

Nová teorie růstu má mnohem širší konsekvence, které přesahují téma této práce. 

Nová ekonomická geografie (NEG) je proud ekonomického myšlení (literatury) 

zabývající se mezinárodním obchodem a prostorovou rovnováhou mezi regiony 

(ANDRLE, 2004). Název je mírně zavádějící, neboť se ve skutečnosti nejedná o 

ekonomickou geografii, ale ekonomii zohledňující prostorové aspekty trhu. Šťastnější by 

tedy byl název „nová geografická ekonomie", nebo „nová regionální věda6". 

Jádro NEG spočívá ve výzkumu „aglomeračních" a „deglomeračních" sil v 

mezinárodním obchodě. Většina prací staví na stati P. KRUGMANA: „Increasing Returns 

and Economic Geography", Journal of Political Economy, 1991, 99, pp. 483-499. Ačkoliv 

je Krugmanův model, popsaný v této práci, velmi jednoduchý, dokáže zachytit velké 

množství zajímavých efektů, které jsou zachovávány i v novějších modelech užívaných k 

podobné analýze. Než představím tento model v samostatné sekci (3.3.2), popíšu hlavní 

práce z oblasti NEG. 

Zastánci tohoto směru jsou politicky většinou neoliberálové a z teoretického hlediska 

představují jejich přístupy víceméně pokračování v neoklasické tradici modelování. Rozdíl 

spočívá v tom, že tito autoři opustili neoklasický předpoklad o klesajících výnosech z 

rozsahu a dokonalé konkurenci a nahradili jej konceptem vnějších úspor, 

nedokonalou konkurencí (monopolistickou konkurencí) a rostoucími výnosy z 

rozsahu. Jde často o pokusy matematicky modelovat externí úspory, aglomerační výhody a 

rostoucí výnosy z rozsahu v duchu lokalizačních teorií (viz sekce 3.2.2) . 

f' Ve smyslu regional science Waltera Isarda - viz MARTIN (1999) 
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Hlavní výzkumné cíle nové ekonomické geografie jsou': 

1. zjištění rozsahu, v jakém různé tržní struktur}- a technologické podmínky působí 

jako aglomerační mechanismy (dokonalá X monopolistická konkurence; klesající X 

rostoucí výnosy z rozsahu) 

2. zjištění, jaký typ externalit více přispívá k aglomerizaci (finanční X technologické 

extern ali ty) 

3. vytváření ekonomických modelů, které by formalizovaly nejasné teoretické 

koncepty (používané často v ostatních sociálních vědách). 

3.2.3.1 Základní koncepty NEG 

Autoři NEG usilují o překonání problémů, se kterými se neúspěšně potýkali jejich 

neoklasičtí předchůdci. Pokoušejí se zohlednit význam historie a mechanismu pozitivní 

zpětné vazby pro hospodářský růst. Zpětná vazba je v jejich podání popsána konceptem 

rostoucích výnosů z rozsahu, které považují za nej významnější kumulativní 

mechanismus. Celní představitelé této teorie, jako je Paul Krugman nebo Brian W. Arthur 

využívají ve své teorii řadu praktických poznatků o charakteru technologií, které byly 

během mnoha let empirických výzkumů získány, a začleňují je do zdokonalených 

matematických modelů (např. Krugman zahrnuje mezi externality také lidský kapitál nebo 

technologickou výhodu). Připouštějí zejména (na rozdíl od neoklasického přístupu), že 

technologie mají endogenní povahu a nejsou volně dostupnou komoditou a také že rozvoj 

technologií často na dlouhou dobu zásadně ovlivňuje (kladně nebo záporně) růstové 

možnosti regionů. Podle Krugmana může technologická výhoda také vyústit např. v 

konkrétní formy regionální specializace. Vychází přitom z předpokladu, že lidské zdroje 

jsou mnohem méně mobilní než jiné zdroje (kapitál, suroviny) a zároveň představují hlavní 

složku tzv. endogenního růstu, tj. růstu, na který se nevztahují klesající výnosy 

předpokládané neoklasickou teorií. 

Podle Krugmanovv teorie jsou tedy při utváření výrobní a obchodní specializace regionů 

mnohem důležitější rostoucí výnosy z rozsahu a nedokonalá konkurence, než klesající 

výnosy, komparativní výhoda a dokonalá konkurence (což předpokládala neoklasická teo-

Dle Bresschi a Lissoni (2001) 
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rie). Na základě empirických srovnání Krugman (1991) konstatuje, že některé země (či 

regiony) mají dlouhodobě silné postavení v určitých výrobních a exportních odvětvích. 

Existenci těchto dlouhodobých specializací pak vysvěduje jako výsledek působení 

aglomeračních sil. Tři základní aglomerační výhody podle Krugmana jsou: 

• koncentrace kvalifikované a specializované pracovní síly, 

• vzájemně se posilující technologie a inovace v daném oboru (technological 

spillovers) a 

• vzájemná provázanost místních podniků formou subdodavatelských vztahů a 

společné využívání specializované infrastruktur}''. 

V Krugmanových modelech jsou velmi důležité dopravní náklady a náklady na mobilitu 

pracovní síly. Na základě výše zmíněných aglomeračních výhod se pak utváří prostorové 

uspořádání, které Krugman považuje za nejefektivnější, neboť se do něj promítají snahy 

mnoha aktérů o maximalizaci užitku. Autoři NEG však také připouštějí, že v první fázi 

závisí koncentrace a specializace také na nahodilých vlivech, daných např. historickými 

okolnostmi. Touto problematikou se zabývá následující část. 

3.2.3.2 Path dependence 

Konceptem, o který se teorie i empirie NEG částečně opírá je "path dependence" (teorie 

závislosti na zvolené cestě). Základní myšlenkou v tomto konceptu je fakt, že náhodný 

jev může mít dlouhodobý, kumulativní vliv na budoucí uspořádání ekonomiky, tady i na 

organizaci prostoru. Koncept závislosti na zvolené cestě vyvolaný náhodnou událostí v 

historii považují autoři NEG za hlavní faktor ovlivňující lokalizaci (BRESCHI, LISSONI, 

2001). Na rozdíl od neoklasické teorie, která předpokládá jediné, optimální a nevyhnutelné 

uspořádání prostoru, odpovídající rozdělení zdrojů a výrobních faktorů v prostoru, 

Krugman i Arthur předpokládají existenci "multiple equilibria". Kterého z několika 

možných stavů rovnováhy bude nakonec dosaženo, závisí podle jejich názoru na souběhu 

historických okolností. Podle jejich interpretace lze ve vágně definované počáteční fázi 

lokalizovat aktivitu na několika možných místech. Zvolená lokalita však postupem času 

posiluje svou dominanci působením aglomeračních sil, takže počáteční podmínky nakonec 

rozhodují o tom, kterého z možných stavů rovnováhy bude dosaženo. Krugman však za 

určitých okolností připouští změnu, která přivodí "zlom" ve zvolené cestě. Zároveň však 
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neposkytuje její adekvátní vysvětlení a chápe ji pouze jako přesun z jednoho rovnovážného 

stavu do druhého. 

Podle KRUGMANA (1991) však pro analýzu není důležitá vlastní náhoda, ale spíše 

spuštěný kumulativní mechanismus. Nejznámějším příkladem, na který byl tento postup 

aplikován, je proces koncentrace počítačových firem do Silicon Valley v Kalifornii. Proces 

byl iniciován bývalým prorektorem tamní univerzity Frederikem Termanem a spolupodílela 

se na něm celá řada subjektivních a objektivních faktorů. 

V původní verzi byl koncept path dependence vybudován historikem a ekonomem Paulem 

Davidem, který však rozhodně nepředpokládal, že by jeho práce představovala 

deterministické pojetí vývoje geografické organizace8. Teorie patli dependence měla 

upozornit na význam spolupůsobení konkrétních společenských a historických událostí, 

které se promítají do rozhodování a chování jednotlivců. DAVID (1985) na základě 

detailního historického studia vzniku a rozvoje klávesnice QWERTY odvozuje několik 

zevšeobecnění, která zdůrazňují potřebu studovat kauzalitu historických procesů pro 

správné pochopení dalšího vývoje. 

3.2.3.3 Kritika nové ekonomické geografie 
Kritiku nové ekonomické geografie obsahuje zejména několik prací Rona Martina (např. 

MARTIN 1999). Podle Martina jsou autoři modelů nové ekonomické geografie 

přesvědčeni, že současný matematický aparát již umožňuje podchytit i složité nelineární a k 

nerovnováze směřující tendence regionálního rozvoje. Modely jsou však omezeny jen na 

sféry, které lze kvantifikovat, ostatní sféry jsou pak považovány za nepodstatné. Nezabývají 

se tedy například rolí lokálních institucí, státních výdajů, přílivem a odlivem zahraničních 

investic, regulačním rámcem, ani sociálním, institucionálním, kulturním a politickým 

"zakořeněním" nebo "zahnízděním" (embededness) jednotlivých regionů. Výsledkem jsou 

formálně dokonalé, ale málo realistické, silně zjednodušující a pro praxi jen omezeně 

použitelné modely, jejichž nedostatkem není matematická "nezralost", ale spíše výchozí 

neúplnost (parciálnost) a z toho vyplývající deformace. 

8 David se navíc považuje za institucionálního ekonoma a vymezuje se kriticky vůči neoklasickým 
rovnovážným modelům. Krugman a ostatní autoři NEG se naopak na neoklasické modely odkazují a stavějí 
na nich. 
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Teorie nové ekonomické geografie dále používají koncept padl dependence ve velmi redu-

kovaném pojetí, jak popisují např. BLAŽEK a UHLÍŘ (2002). Aplikace tohoto konceptu 

na problematiku regionálního rozvoje proto může působit poněkud mechanisticky. 

3.2.3.4 Nová ekonomická geografie - shrnutí 

Modely NEG zdůrazňují ve shodě s neoliberálními přístupy význam iniciativ}' jednotlivců, 

pozitivní očekávání, tj. existenci pozitivní tvůrčí atmosféry v regionu, jehož působení lze 

podle hesla "úspěch plodí další úspěch" považovat za druh kumulativních mechanismů. 

(BLAŽEK a UHLÍŘ, 2002). Autoři NEG také kritizují snahy o intenzivní snižování 

regionálních rozdílů (nivelizaci) ze strany států a jsou přesvědčeni o potřebě co 

nejvíce omezit státní intervence. Narozdíl od tradiční neoklasické teorie nepovažují tyto 

teorie stranu nabídky za bezproblémovou a automaticky se přizpůsobující poptávce. Pří-

padné státní intervence ve formě regionální politiky doporučují decentralizovat na 

regiony a směřovat na stimulaci zvyšování kvality výroby a specializaci na úrovni 

malých a středních podniků. 

Přehled teorií nové ekonomické geografie je znázorněn v tabulce v Příloze 1 . 

3.2.4 Regionální politika v době dominujících neoklasických přístupů 
Období, kdy v ekonomii dominovaly neoklasické přístupy k regionální politice je současně 

začátkem regionální politiky v moderním pojetí. Toto období trvalo od přelomu 20. a 30. 

let 20. století do začátku II. světové války a jeho hlavním centrem byla Velká Británie. 

Míra nezaměstnanosti, která byla v té době v některých regionech velmi vysoká, byla 

v souladu s neoklasickou teorií připisována nízké mobilitě pracovních sil ve srovnání s 

podstatně vyšší mobilitou kapitálu. Převládal názor, že zatímco kapitál plynul do oblastí a 

odvětví s novými příležitostmi, obyvatelstvo respektive pracovní síly naopak zůstávaly do 

značné míry fixovány. Přestože byla neoklasická teorie ve své podstatě 

neintervencionistická, byla zejména ve Velké Británii přijata opatření zaměřená na 

zvýšení mobility pracovních sil. Jednalo se o intervenci nikoliv proti působení tržních sil, 

ale naopak s cílem posílit nedostatečně fungující tržní mechanismus ve sféře trhu práce. 

Tomuto konceptu, který někteří autoři označují jako "dělníci za prací" (PRESTWICH a 

TAYLOR 1990), odpovídaly i aplikované nástroje regionální politiky. Jednalo se především 

o podporu dojíždějícím, jednorázovou finanční pomoc při stěhování, pomoc při obstarání 

bytu v imigračním regionu s nižší mírou nezaměstnanosti, rekvalifikace na profesi žádanou 

v irmgračním regionu apod. 
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Takto koncipovaná regionální politika může mít smysl pouze v případě, že existují regiony 

s poptávkou po pracovních silách, respektive když existují výrazné rozdíly na trhu práce 

mezi jednotlivými regiony, konkrétně pokud existují oblasti s nedostatkem pracovních sil, 

kam se mohou nezaměstnaní z jiných regionů přestěhovat. Ve Velké Británii bylo během 

přibližně dvaceti let podpořeno tímto způsobem přestěhování více než 500 tisíc obyvatel z 

problémových do prosperujících regionů. 

Tento typ regionální politiky však řeší jen dílčí problémy a nepojímá problém komplexně. 

Jak upozorňují BLAŽEK a UHLÍŘ (2002, str. 77): 

"...tuto koncepá regionální politiky /~<? kritizovatjako velmi pasivní formu pomoá hospodářský! a sociálně 

nejslabším regionům. Selektivností migrace dochází také k zeslabování lidského potenciálu emigračních 

regionů i k dalšímu podva^ování poptávky a naopak ke ~iýšení relativních nákladů na údržbu 

infrastruktury v emigračních regionech. Nevýhodou tohoto pňstupu jsou také ~načné soáální náklady 

spojené s přestěhováním, kdy dochází k přetrhání sociálních va^eb a k problémům imigrantů s identifikací 

s notým místem bydliště... 

Se sociální problematičností takové politiky jistě její tvůrci počítali, ale to, že se pro ni lidé 

v tak masovém měřítku rozhodli je výsledek toho, že v dané době a na daném území měla 

smysl. 

Období od přelomu 20. a 30. let 20. století do začátku II. světové války tedy sice bylo 

počátkem moderní regionální politiky, ale ne všechna tehdejší opatření se z dnešního 

pohledu zdají být realizovatelná. 

3.3 Keynesiánské období - modely jádro - periferie 

3.3.1 Keynesiánské škola - úvod 

Svou převratnou prací „Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz", dokázal John 

Maynard KEYNES (1883-1946) mimo jiné vliv agregátní poptávky na nerovnováhu trhu a 

nastínil vysvětlení krize 30. let 20. století, ke které by podle neoklasické teorie vůbec 

nemělo dojít. Za hlavní důvod krize považoval Keynes oddělné rozhodování o výši úspor a 

investic. Tyto myšlenky vedly k důrazu na státní intervence do ekonomiky a staly se 

základem pro hospodářskou politiku 50. a 60. let. 

Keynesiánská analýza staví převážně na makroekonomických veličinách, přičemž státní 

zásahy obhajuje existencí nerovnováhy, ke které trh přirozeně spěje. 
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3.3.2 Krugmanův Core-Periphery Model 
V této části stručně nastíním hlavní vlastnosti „core-periphery modelu", tedy modelu, který 

je základem pro mnoho dalších prací z oblasti NEG a podkladem k mnoha diskusím o 

významu regionální politiky Evropské unie. Krugman zde modeluje situaci, kdy se v určité 

(zpravidla rozsáhlé) oblasti vytvoří silné jádro a ekonomicky slabá periferie. 

V tomto modelu uvažujeme dva regiony. Oba mají počáteční vybavení dvěma produkčními 

faktor}' — kvalifikované a nekvalifikované práce. V obou regionech existují dvě výrobní 

odvětví. Tradiční výrobní odvětví (často pro jednoduchost nazývané „zemědělství") 

zaměstnává pouze nekvalifikovanou pracovní sílu a produkuje jediný homogenní statek v 

obou regionech. Tento statek je obchodován bez nákladů9. 

Druhý sektor („moderní sektor") v obou regionech produkuje velké množství 

diferencovaných statků a najímá kvalifikovanou práci. Na rozdíl od tradičního sektoru, se 

moderní sektor vyznačuje rostoucími výnosy z rozsahu při výrobě. Zboží není 

obchodováno bez dopravních nákladů, resp. nákladů obchodu obecně. Dále uvažujme, že 

kvalifikovaná pracovní síla je dokonale mobilní a může si zvolit region, ve kterém 

pracuje (a kam se tudíž za prací přestěhuje). 

V takto nastaveném prostředí dochází k několika zajímavým efektům, plynoucí z existence 

přepravních nákladů, nedokonalé konkurence a především rostoucích výnosů z rozsahu: 

V důsledku mobility pracovní síly jsou i firmy v moderním odvětví mobilní a mají tendenci 

lokalizovat svou výrobu na „velkých trzích" a exportovat na trhy menší (export je ovlivněn 

také přepravními náklady). Vyšší koncentrace firem však znamená zostření konkurence a 

tudíž tlak na snížení cen produkce. To pak ceteris paribus implikuje vyšší reálné mzdy 

nabízené pracovní síle. Tyto dva efekty tak podporují koncentraci firem a kvalifikované 

pracovní síly do jednoho regionu a jsou nazývány aglomerační síly. 

Deglomererační silou je pak například skutečnost, že monopolističtí výrobci nemají v 

oblibě ostrou konkurenci a proto mohou preferovat lokalitu s nižší koncentrací 

konkurence. Další deglomererační silou je existence omezené nabídky sektoru nájemního 

bydlení (omezená kapacita a rostoucí ceny působí proti efektu snižování cen produkce a 

vyšších reálných mezd). 

0 Transakční náklady a náklady na přepravu jsou nulové. 
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Předpoklad, že tradiční homogenní statek je obchodován bez nákladů je velmi 

zjednodušující. Diferenciací tohoto statku (např. pokud každý region produkuje odlišný 

zemědělský produkt a existují nenulové přepravní náklady) pak lze snadno zvrátit 

aglomerační síly plvnoucí z rostoucích výnosů z rozsahu. 

Takto nastavený model vykazuje mnohé odlišnosti od modelů implikujících konvergenci 

obou regionů při snižování nákladů obchodu. Ukazuje se, že pro dostatečně vysoké náklady 

obchodu je počáteční rovnováha modelu stabilní1". Pro dostatečně nízké náklady obchodu 

však dochází k výraznému nárůstu aglomeračních sil a počáteční rovnováha se může stát 

nestabilní. Stabilní rovnováhou modelu se tak stává struktura „jádra a periferie". 

V jádru se koncentrují veškeré mobilní firmy a moderní odvětví, zatímco periferie stále 

produkuje pouze tradiční (zemědělský) produkt a sídlí v něm pouze nekvalifikovaná 

výrobní síla. Jádro a periferie přitom nemusí být nutně rozloženy tak, že jádro je uprostřed 

sledované oblasti a periferie ho obklopuje. Možné (a poměrně časté) jsou i asymetrické 

polohy jádra — např. v případě řek či přístavů (viz schéma na Obrázku 1). 

Obrázek 1: Možné vzájemné polohy jádra a periferie 
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Zdroj: vlastní ilustrace. 

Hlavním závěrem Krugmanova modelu je, že pro dostatečně nízké náklady obchodu 

může docházet k divergenci regionů, nikoliv k jejich konvergenci. Tento závěr implikuje 

mnohé testovatelné hypotézy a vznáší mnohé otázky pro hospodářskou politiku. Autoři 

empirických studií zmiňují často souvislost tohoto modelu s existencí Evropské Unie a 

jejího regionálního uspořádání. Hypotéza možné divergence regionů je však v souvislosti s 

„core-periphery modelem" často vysvětlována bez detailního popisu logiky ekonomických 

mechanismů. O možném uspořádání tohoto typu v rámci celé EU pojednává část 4.3.2.1. 

10 Stabilní rovnováhou zde rozumíme stav, kdy mobilní jednotlivci nemohou docílit vyššího užitku v jiném 
regionu. 
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Empirických studií z oblasti NEG je zatím poměrně málo, ale tato oblast literatury nabývá 

postupem času na významu. Je dostupná především v německých akademických kruzích. 

3.3.2.1 Rozšíření Core-Periphery modelu 

Mezičasové rozhodování 

Původní Kxugmanově verzi NEG modelu bylo někdy vyčítáno, že nepracuje dobře 

s dynamikou, která spočívala jen v rozhodnutí jednotlivců o možnosti získání vyššího 

užitku v jiném regionu. Takto definovaná dynamika je pouze „dynamikou ad hoc", protože 

není explicitně odvozena z mezičasového rozhodování jednotlivců. Tento nedostatek si 

uvědomoval i Krugman a tak později sám přikročil k několika korekcím modelu. První, kdo 

na tento problém upozornil a částečně ho odstraňuje, byl BALDWIN (1999). Autor 

pracuje s explicitním mezičasovým rozhodováním, které nahrazuje ad-hoc migrační 

dynamiku původního modelu. Baldwinova práce především představuje metody analýzy 

takto postaveného typu modelu, zčásti analytické a zčásti numerické. 

Daňové aspekty 

Core-periphery model je dále původním autorem a autorem výše zmíněného rozšíření 

společně rozšířen o analýzu daňové konkurence a fiskální dopady (BALDWIN a 

KRUGMAN, 2000). Autoři model obohacují o existenci daní z mobilního i nemobilního 

faktoru a existence veřejných statků. 

Baldwin s Krugmanem uvažují NEG model, kdy existuje symetrické zdanění mobilního i 

nemobilního výrobního faktoru. Analyzují situaci dvou regionů, mezi nimiž je již vytvořena 

stabilní rovnováha jádra a periférie. Při vytvoření aglomerace pak vzniká tzv. aglomerační 

renta, která je zdanitelná. V praxi to znamená, že podnikatelé jsou v jádru (aglomeračním 

centru) ochotni strpět vyšší daňové sazby než v jiném regionu, neboť mají užitek z pobytu 

v aglomeraci, který se projevuje především vyšší poptávkou po jejich produkci. 

V těchto souvislostech pak Baldwin a Krugman diskutují otázku potřeby daňové 

harmonizace v Evropské unii. Jak uvádí ANDRLE (2004, str. 7): 

„.. .Argumentují, daňová harmonizace (ve sna^e ~ubránit „i^ničujírí" daňové konkurenci') není přejme 

potřebná, neboť velké státy (trhy) mohou mít i nadále vyšší daňové sa^by. „Periferie" je toto schopna 

ro^po^nat a nebude se daňové podbízet přespňliš, neboť „jádro "je schopno nastavit takové daňové sa~by, 

které jsou hraniční a nejsou překonatelné „periférií"... " 
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Otázka daňové harmonizace v EU bude jistě v budoucnu jedním ze žhavých témat autorů 

navazujících právě na NEG. Do té doby, než budou moci být daňové aspekty v rámci EU 

modelovány podobně technicky (matematicky) založenými modely, jako je Krugmanův 

Core-Periphery model, však bude muset výzkum v této oblasti urazit ještě velký kus cesty. 

3.4 Konvergence a její typy 
Jedním z hlavních témat prací zabývajících se regionálním rozvojem je otázka sbližování 

(konvergence) a oddalování (divergence) ekonomické úrovně regionů. Nejčastějším 

indikátorem na kterém se konvergence dokládá je HDP na hlavu, nejsou však výjimečné 

ani práce, které se zabývají konvergencí reálných mezd, disponibilních příjmů, 

nezaměstnanosti, cenové hladiny atp. Mluví-li se však o konvergenci v kontextu regionální 

politiky, má se přirozeně na mysli konvergence HDP na hlavu, neboť strukturální pomoc je 

většinou zaměřena na produktivní část ekonomiky, která vytváří HDP. Má-li však 

konvergence vystihovat sbližování ekonomické úrovně regionů, nelze „vynechávat občany" 

tím, že se de facto měří pouze rozdíly v rozložení produktivní ekonomické činnosti". Výše 

zmíněné alternativní ukazatele vystihující dopad na obyvatelstvo by se tak měly v regionální 

politice více uplatňovat (viz. Analytická část). 

Nyní se však zaměřím na jednotlivé typy konvergence HDP na hlavu tak, jak jsou 

v teoretické i empirické literatuře používány nejčastěji. 

Otázkou konvergence a divergence se zabývá především nová teorie růstu (BARRO a 

SALA-I-MARTIN 1995), jejíž autoři rozlišují několik různých typů konvergence. 

Absolutní ^-konvergence 

Situace, kdy zaostalejší regiony ekonomicky rostou rychleji než vyspělejší regiony se nazývá 

absolutní beta-konvergence. Je však zapotřebí zdůraznit, že (3-konvergence neodráží 

snižování rozdílů v důchodu na hlavu mezi jednotlivými regiony. Tento ukazatel pouze 

odráží rychlejší procentuální růst důchodu na hlavu v zaostalejších regionech. Pokud jsou 

mezi regiony velké rozdíly (tj. vycházejí z velmi odlišného základu), může se stát, že nižší 

procentuální nárůst důchodu v bohatém regionu může v reálném vyjádření převyšovat 

jinak vyšší procentuální nárůst důchodu v chudém regionu. [3-konvergence je obecně pouze 

nutnou, ale ne již postačující podmínkou snižování disparit reálných důchodů. 

11 Je známo, že ukazatel HDP na hlavu zdaleka ne vždy vystihuje výši životní úrovně. 
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okonvergence 

Sigma-konvergencí je nazývána situace, kdy dochází k poklesu variability mezi regiony, tedy 

např. variability v úrovni HDP. Ukazatel a-konvergence je většinou vykazován jako změna 

rozptylu HDP na hlavu okolo mediánu. Tento přístup poskytuje ucelenější obrázek na 

regionální rozdíly a proces integrace. 

Podmíněná ^-konvergence 

Podmíněná beta-konvergence vychází z faktu, že každý region a stát má jiný stav 

rovnováhy, ke kterému směřuje, a to v závislosti na rozdílech v technologiích a v 

behaviorálních charakteristikách. V této souvislosti se hovoří o konvergenčních klubech, 

tedy o skupinách států nebo regionů, které díky podobným strukturálním charakteristikám 

směřují ke stejnému stavu rovnováhy. K podmíněné beta- konvergenci dochází tehdy, 

vykazuje-li tempo růstu (regionální) ekonomiky pozitivní korelaci se vzdáleností od stavu 

rovnováhy, tj. dochází-li k situaci, že regiony nebo státy, které se nalézají dále od stavu 

rovnováhy rostou rychleji než regiony nalézající se blíže rovnovážnému stavu. 

3.5 Teoretická část - závěr 
V kapitole zabývající se teorií jsem popsal hlavní vývojové proudy regionálního rozvoje a 

jejich základní teoretické koncepty. Tyto poznatky byly uplatňovány v praxi při tvorbě 

regionálních politik v průběhu 20. století v jednotlivých státech i během postupného 

formování společné evropské regionální politiky. 

Praktické poznatky z uvedených teorií zároveň mohou sloužit i při hodnocení nástrojů a 

efektivity alokace prostředků rozdělovaných v rámci regionální politiky. Popsané teoretické 

koncepty zmiňuji dále v této diplomové práci, přičemž hlavní závěry stavím především na 

poznatcích Nové ekonomické geografie. V analytické části (kapitola 5) dále například 

uvádím praktické využití lokalizačních teorií při určování polohy zahraničních investic, či 

zmiňuji výhody a nevýhody regionálního uspořádání typu jádro-periferie. 
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4 Empirická část 
Tato kapitola demonstruje stav a vývoj meziregionálních rozdílů a regionální politiky EU. 

V první části kapitoly se zaměřuji na popis fungování současné regionální politiky a její 

další možný vývoj. V další části pak navazuji popisem jevů a ukazatelů, které se v regionální 

politice nejvíce sledují a které většinou vycházejí bud' z primárních zdrojů (např. ze statistik 

Eurostatu), nebo ze sekundárních zdrojů (např. zpráv Komise). Na tento „výčet stavu 

ekonomické geografie v EU" pak navazuji závěry některých autorů empirické literatury, 

které považuji pro diskusi na téma efektivity regionální politik}' za důležité. Samotnou 

diskusi pak provádím většinou až v navazující, analytické části této práce. 

4.1 Principy regionální poíitiky Evropské Unie 

4.1.1 Úvod 
Regionální politika Evropské unie vychází z principu finanční solidarity - podstatná část 

prostředků, které členské státy odvádějí do rozpočtu Společenství, je určena pro méně 

prosperující regiony a znevýhodněné sociální skupiny. Na období 2000-2006 byly v rámci 

Regionální politiky EU alokovány transfery v celkové výši 213 miliard €, což je přibližně 

třetina rozpočtu Společenství (Delegace Evropské komise v ČR, 2002). 

195 miliard € je vynakládáno prostřednictvím čtyř strukturálních fondů (Evropský fond 

regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Finanční nástroj pro řízení rybolovu a 

podpěrná část Evropského zemědělského podpěrného a záručního fondu) a 18 

miliard € je vynakládáno prostřednictvím Kohezního fondu. 

Dále v rámci regionální politiky EU existují čtyři tzv. „iniciativy Společenství", které si 

kladou za cíl nalézat společná řešení konkrétních problémů. Na tyto programy připadá 

celkem 5,35 % prostředků ze strukturálních fondů. Jedná se o tyto iniciativy: 

• Přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce (Interreg III) 

• Trvale udržitelný rozvoj měst a upadajících městských oblastí (Urban II) 

• Rozvoj venkova na základě místních iniciativ (Leader +) 

• Překonávání nerovností a diskriminace v přístupu na trh práce (Equal). 
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4.1.2 Definování regionů v EU 
V Evropské unii se používá dělení na územní statistické jednotky, tzv. NUTS12. Tuto 

klasifikaci území zavedl v roce 1988 Evropský statistický úřad (Eurostat). 

Klasifikace NUTS má celkem pět úrovní: 

• NUTS 1 - území státu (např. Česká republika) 

• NUTS 2 — oblast regionů soudržnosti 

• NUTS 3 - kraje, (v ČR definované dle zákona č. 347/1997 Sb.) 

• NUTS 4 - okresy 

• NUTS 5 - obce 

Pro potřeby strukturální a regionální politiky jsou důležité NUTS 2, kterých je v České 

republice celkem 8 a zhruba odpovídají území s 1 milionem obyvatel a NUTS 3, kterých je 

v ČR celkem 14 (kraje)-

4.1.3 Historický vývoj 
Pro pochopení širších souvislostí regionální politiky EU uvádím v následujícím přehledu 

historický vývoj regionální politiky (resp. přehled nejdůležitějších událostí s regionální 

politikou souvisejících). Při sledování kroků vedoucích k současné podobě regionální 

politiky si nelze nevšimnout platnosti konceptu „patli dependence", popsaného výše. 

Zároveň je potřeba mít na paměti politické a hospodářské souvislosti, v nichž k popsanému 

vývoji docházelo. 

12 Zkratka NUTS pochází z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, nebo 
anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics. 
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Přehled nejdůležitějších událostí v regionální politice Evropské Unie 

1957 
Země, které podepsaly Římskou smlouvu, uvádějí v preambuli smlouvy, že je třeba „posílit 
jednotu svých ekonomik a zajistit harmonický rozvoj snižováním rozdílů existujících mezi 
různými regionv a zmírňováním zaostalosti méně rozvinutých oblastí". 

1958 
Založení dvou sektorových fondů - Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského 
zemědělského podpěrného a záručního fondu (EAGGF). 

1975 
Vvtvoření Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro přerozdělování části 
rozpočtových příspěvků členských států na rozvoj nejchudších regionů. 

1986 
jednotným evropským aktem se vytvářejí podmínky pro skutečnou politiku soudržnosti, 
která má zemím jižní Evropy a dalším méně rozvinutým regionům pomoci vyrovnat se s 
nároky jednotného trhu. 

1989-1993 
Na zasedání Evropské rady v Bruselu v únoru 1988 dochází k celkové přestavbě ve 
fungování fondů solidarity (nyní nazývaných strukturální fondy) a přiděluje se jim 68 
miliard ECU (v cenách roku 1997). 

1992 
Ve Smlouvě o Evropské unii (vstoupila v platnost v roce 1993) je soudržnost definována 
jako jeden z hlavních cílů Unie — vedle hospodářské a měnové unie a jednotného trhu. Ve 
smlouvě se také stanoví, že má být založen Fond soudržnosti (Kohezní fond) na podporu 
projektů v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí v členských státech s nejnižší 
prosperitou. 

1994-1999 
Koná se edinburské zasedání Evropské rady (prosinec 1993), na kterém je rozhodnuto o 
přidělení 177 miliard ECU (v cenách roku 1999) na politiku soudržnosti pro období 1994-
1999, což činí třetinu rozpočtu Společenství. Navíc byl ke strukturálním fondům vytvořen 
Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG). 

1997 
V Amsterodamské smlouvě je potvrzen význam soudržnosti. Kromě toho se v jedné z hlav 
Amsterodamské smlouvy pojednávající o zaměstnanosti klade důraz na nutnost spolupráce 
při snižování nezaměstnanosti. 

2000-2006 
Na berlínském zasedání Evropské rady v březnu 1999 byla přijata reforma strukturálních 
fondů a úprava fungování Kohezního fondu. Těmto fondům se v průběhu let 2000-2006 
má každoročně přidělovat přes 30 miliard €, takže za celé sedmileté období bude touto 
cestou vynaloženo celkem 213 miliard €. Na podporu hospodářského a sociálního rozvoje 
kandidátských zemí střední a východní Evropy je určen Nástroj předvstupních 
strukturálních politik (ISPA) a Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj 
venkova (SAPARD), které doplňují program Phare. 
Zdroj: Převzato ~publikace „Evropská unie regionům" (Delegace Evropské komise v CR, 2002) 
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4.1.4 Nástroje regionální politiky - Strukturální fondy 
Čtyři strukturální fondy netvoří v rámci rozpočtu Unie jednotný zdroj financování. Fungují 

sice ve vzájemné shodě, ale každý z nich má vlastní tématickou náplň. 

• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) financuje investice do 

infrastruktury, vytváření pracovních míst, do projektů místního rozvoje a do 

pomoci drobným firmám. 

• Evropský sociální fond (ESF) pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněným 

skupinám obyvatelstva vrátit se do pracovního procesu — financuje opatření v 

oblasti profesní přípravy a náborových systémů. 

• Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) se podílí na úpravách a 

modernizaci rybářského průmyslu. 

• Evropský zemědělský podpěrný a záruční fond (EAGGF) má dvě části. 

„Podpěrná" část (EAGGF-Guidance) financuje opatření zaměřená na rozvoj 

venkova a na pomoc zemědělcům především v zaostávajících regionech. Také 

„záruční" část Fondu se zaměřuje na rozvoj venkova (v rámci Společné zemědělské 

politiky), a to ve všech ostatních oblastech v rámci Unie. 

4.1.4.1 Tři prioritní cíle 

Aby financování ze strukturálních fondů mělo co největší účinnost a přinášelo maximální 

výsledky, soustřeďuje se z 90 % na tři cíle považované za prioritní: 

Cíl 1 (územní) 

Tento cíl stanovuje pomoc regionům zaostávajícím ve vývoji, aby dosáhly úrovně ostatních 

regionů — vybavením základní infrastrukturou, která jim dosud chybí, nebo podporou 

investic do podnikatelských a jiných hospodářských činností. V rámci tohoto cíle jsou 

podporovány regiony s HDP nižším než je 75% průměru EU. Jde přibližně o padesát 

regionů, které jsou domovem 22 % obyvatel EU. Do těchto regionů se investuje 70 % 

dostupných prostředků. 
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Cíl 2 (územní) 

Podpora hospodářských a sociálních změn v průmyslových, venkovských či městských 

regionech nebo v oblastech závislých na rybolovu, kde vznikají strukturální problémy. V 

těchto regionech žije 18 % obyvatelstva EU. Pro Cíl 2 je alokováno 11,5 % celkového 

objemu prostředků ze strukturálních fondů. 

Cíl 3 (tematický) 

Modernizace systémů školení a podpory zaměstnanosti. Opatření financovaná v rámci Cíle 

3 se uplatňují v celé Unii s výjimkou oblastí, na které se vztahuje Cíl 1 - tam jsou opatření v 

oblasti školení a zaměstnanosti zahrnuta v programech zaměřených na dohánění ostatních 

regionů13. Na realizaci Cíle 3 se vynakládá 12,3 % celkových prostředků. 

Následující tabulka upřesňuje zařazení jednotlivých strukturálních fondů pod Cíle 1, 2 a 3: 

Tabulka 2: Vztah Strukturálních fondů a prioritních cílů 

Cíli Cíl 2 Cíl 3 

Příslušné fondy ERDF 
ESF 
EAGGF-Guidance 
FIFG 

ERDF 
ESF 

ESF 

Zdroj: „Evropská unie regionům " (Delegace Evropské komise v CR, 2002) 

Z tabulky je vidět, že nejširší podporu ze Strukturálních fondů má Cíl 1, který má za úkol 

hlavně snižování meziregionálních rozdílů, které jsou jedním z hlavních témat této práce. 

Jak však diskutuji níže v empirické a analytické části, právě složitost pomoci a provázání 

různých fondů v rámci tohoto cíle tento úkol znesnadňuje. 

Rozložení podpory „hlavních" cílů regionální politiky je vidět na následující mapě. Obrázek 

poměrně jasně ukazuje, jak jsou regiony podporované v rámci Cíle 1 (červená barva) 

rozmístěny spíše na periferii Evropy, zatímco vyspělá centrální část EU (jádro) je 

podporována bud' v rámci Cíle 2, nebo vůbec. 

13 Pro ilustraci na situaci v ČR: Projekt v oblasti vzdělávání může být v Praze financovaný z JPD3 
(Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3), zatímco na území Cíle 1, kam Praha díky svému 
vysokému růstu HDP nespadá, může být takový projekt financován z OP RLZ (Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů), který je součástí Cíle 1. 
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Obrázek 2: Strukturální fondy 2000-06: oblasti podporované v rámci Cíle 1 a Cíle 2 

Zdroj: European Commision (2005), 

Cíl 1 Cíl 2 
h c í h m ™ 2 

| | Přechodné období do 31.12. 2005 j | Cil 2 (částečné) 

j j g j Přechodné období do 31.12. 2006 | ' ) Přechodné obdobi do 31.12. 2005 

j g g Speciální programy [ | Částečné př. období do 31.12. 2005 

4.1.5 Budoucnost regionální politiky - programovací období 2007-2013 
V současné době se nacházíme v období, kdy se EU rozhoduje o konkrétní budoucí 

podobě pomoci regionům pro příštích 7 let. Tato podoba bude stát na schváleném 

rozpočtu, o který se vedly složité politické boje v prosinci 2005. 

Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007-13 byla schválena na summitu 

Evropské rady dne 16. prosince 2005. Evropská unie bude hospodařit s částkou 862,4 mld. 

EUR (zhruba 25 bilionů korun), což představuje 1,045 procenta hrubého národního 

důchodu EU. Více než třetina této částky (tj. 308,1 mld. EUR) bude určena právě na 
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regionální politiku EU. Pro Českou republiku je z rozpočtu EU na politiku soudržnosti 

vyčleněno 688 mld. Kč (tj. ročně zhruba 98 mld. Kč)14. 

Rozdělení podpor}- mezi členské státy je následující: 

• „staré členské země" 51,7 % 

• „nové členské země" (včetně kandidátských zemí - Bulharska a Rumunska) 48,3 % 

Společně s finanční perspektivou 2007-13 byla představena také nová architektura politik}' 

soudržnosti EU pro toto období. Cíle 1, 2 a 3, zmiňované v předchozí části, byly nahrazeny 

následujícími novými cíli: 

1. Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích a oblastech. V rámci tohoto cíle budou 

podporovány regiony s HDP nižším než je 75% průměru EU. Na tento cíl 

připadne 81,9 % prostředků. 

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora pro 

regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v 

průmyslových, městských a venkovských oblastech. Tento cíl má za úkol 

podpořit regiony nespadající pod Cíl "Konvergence" tj. s HDP nad 75% 

průměru EU. Na tento cíl připadne 15,7 % prostředků. 

3. Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého 

rozvoje na území Unie. Tento cíl vychází ze současné Iniciativy Interreg, tj. 

podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a 

meziregionální úrovni. Na tento cíl připadne 2,4 % prostředků. 

Následující tabulka srovnává současnou a budoucí architekturu regionální politiky EU. Jak 

je vidět z posledního řádku tabulky, snahou tvůrců nové architektury bylo především 

zjednodušení struktury pomoci a to omezením počtu cílů a finančních nástrojů. 

14 Otázkou ovšem je, zda je ČR schopna takové množství prostředků vyčerpat v rámci své (doposavad velmi 
špatné) absorpční kapacity. 
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Tabulka 3: Srovnání Cílů a nástrojů politiky soudržnosti v současném a budoucím 
programovém období 

2000 - 2006 2007 -2013 

Cíle Finanční nástroj Cíle Finanční nástroj 

Fond soudržnosti Fond soudržnosti 

Konvergence 
Fond soudržnosti 
ERDF 
ESF Cíl 1 

ERDF 
ESF 
EAGGF - orientační 
sekce 
FIFG 

Konvergence 
Fond soudržnosti 
ERDF 
ESF 

Cíl 2 ERDF 
ESF 

Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
regionální úroveň 
národní úroveň 

ERDF 
ESF 

Cíl 3 ESF 

Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
regionální úroveň 
národní úroveň 

ERDF 
ESF 

INTERREG ERDF 

Evropská územní 
spolupráce ERDF 

URBAN ERDF Evropská územní 
spolupráce ERDF 

EQUAL ESF 

Evropská územní 
spolupráce ERDF 

LEADER+ EAGGF - orientační 
sekce 

Evropská územní 
spolupráce ERDF 

Rozvoj venkova a 
restrukturalizace 
rybolovu mimo 
rámec Cíle 1 

EAGGF-záruční 
sekce 
FIFG 

Problematika rozvoje venkova a rybolovu 
nebude nadále součástí politiky soudržnosti, ale 
zařadí se pod Společnou zemědělskou politiku. 

9 CÍLŮ 6 FINANČNÍCH 
NÁSTROJŮ 3 CÍLE 3 FINANČNÍ 

NÁSTROJE 
Zdroj: www. strukturální-^ondy. c 

Většina odborníků se však shoduje na tom, že toto zjednodušení je pouze zjednodušením 

„na papíře" a ve skutečnosti budou příjemci podpory ve struktuře regionální politiky stejně 

„ztraceni" jako doposud. V České republice je například alarmující vznik hned 24 

operačních programů, oproti stávajícím pěti. Tento stav povede ke zbytečné 

roztříštěnosti programů a k nepřehlednosti celého systému podpory. 

Jak je ovšem vidět z optimismu bruselských tvůrců popsaných změn, ČR má naopak 

velkou šanci těžit z využívání regionální politiky v období 2007-13 nejvíc. Podle závěrů 

Evropské rady dne 16. 12. 2005 se totiž mohou příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu 

27 



soudržnosti při dostatku kvalitních projektů15 vyšplhat na evropskou špičku - v přepočtu na 

obyvatele činí částka zhruba 330 EUR (9 570 Kč) ročně, což je nejvíce ze všech zemí EU. 

Tento fakt dokládá následující graf. 

Graf 1: Srovnání intenzit pomoci na obyvatele z politiky soudržnosti v nových 
členských státech (v EUR na obyvatele a rok, pro roky 2007-13) 
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Zdroj: www. strukturální-fondy. 

4.2 Metodika měření regionálního HDP 
Dříve než na následujících stránkách představím výsledky analýz meziregionálních rozdílů 

a než začnu popisovat data týkající se regionálního HDP, je vhodné zmínit se o 

problematice měření regionálního HDP. 

V jednotlivých členských zemích totiž existují různé metodiky na zjišťování výše HDP na 

úrovni regionů a tyto metodiky se navíc v průběhu času mění, jak ukazuje následující 

příklad z České republiky. 

Český statistický úřad publikuje od října 2005 údaje o regionálním HDP podle nové, údajně 

přesnější metodiky (ČSÚ, 2005). Původní způsob výpočtu regionálního HDP byl založen 

na rozvrhování hodnot ukazatelů národních účtů do regionů podle regionálně zjištěných 

indikátorů, tzv. klíčů (metoda „top-down" nebo-li „shora-dolů"). Odvětvová struktura 

hrubé přidané hodnoty pak byla rozvrhována do krajů a okresů podle objemu mzdových 

15 Dostatek kvalitních projektů byl však doposud v ČR velký problém. ČR v období 2004-2006 ani zdaleka 
nevyčerpala veškeré prostředky ze strukturálních fondů, které jí byly přiděleny a v tomto ohledu je na jednom 
z posledních míst v rámci EU. 
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prostředků zjištěných za jednotlivá pracoviště. Tím bylo zabezpečeno přiřazení vytvořené 

přidané hodnoty (a tedy i HDP) do toho regionu, kde byla skutečně vytvořena. Tato 

metoda je v Evropě poměrně běžně používaná a její použití v CR akceptoval EUROSTAT 

v roce 1997. 

V některých státech EU jsou však poslední dobou aplikovány nové metody regionalizace 

HDP. Jde především o metodu „botttom-up" nebo-li „zdola-nahoru", která je založena na 

přímém agregování jednotlivých složek hrubé přidané hodnoty za jednotlivá pracoviště 

organizací umístěných v konkrétních regionech. Tuto metodu lze však v CR použít jen 

některých odvětvích (převážně v podnicích výrobní sféry a služeb). Výpočet regionálního 

HDP za finanční sektor a za sektor veřejné správy se nadále provádí metodou top-down. 

V současnosti používanou metodiku ČSU nazývá „smíšenou metodikou (bottom-up a top-

down)". 

Rozdíly mezi oběma metodikami nejsou zcela zanedbatelné. Podíl Prahy na HDP v CR 

v roce 2001 např. podle staré metodiky tvořil 25,9%, zatímco dle nové (smíšené) metodiky 

pouze 24% (ČSÚ, 2005). 

Dle nové metody pak porovnání HDP v jednotlivých regionech CR s průměrem EU25 

vypadá tak, jak je vidět z následující tabulky. 

Tabulka 4: HDP na hlavu, EU25 = 100 

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 

Praha 129 139 140 140 143 

Středočeský kraj 63 63 65 65 66 

Jihočeský kraj 58 57 61 62 63 

Plzeňský kraj 62 62 62 64 66 

Karlovarský kraj 54 52 55 56 57 

Ústecký kraj 54 53 55 57 60 

Liberecký kraj 56 56 58 57 58 

Královéhradecký kraj 59 58 61 63 64 

Pardubický kraj 55 55 57 59 60 

Vysočina 57 61 59 59 61 

Jihomoravský kraj 58 60 63 65 67 

Olomoucký kraj 50 50 52 54 55 

Zlfnský kraj 55 55 54 57 58 

Moravskoslezský kraj 51 51 53 54 58 

ČR celkem 65 66 68 69 71 

Zdroj: CSU (2005) 
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Tabulka mimo jiné naznačuje obrovskou propast v HDP na hlavu mezi Prahou a zbytkem 

republiky. Tento rozdíl je zásadní pro uplatňování nástrojů regionální politiky na území CR 

a výrazně ovlivňuje číselné vyjádření celkových meziregionálních rozdílů v rámci CR. 

4.3 Ekonomické rozdíly v EU 

4.3.1 Úvod 
Při hodnocení dopadů regionální politiky bývá Evropská ume často srovnávána se 

Spojenými státy. V USA existují mnohem menší nerovnosti v důchodu na hlavu mezi 

regiony, než je tomu v Evropské unii. PUGA (1999) uvádí, že pokud by se kriterium pro 

Cíl 1 strukturálních fondů (HDP na hlavu pod úrovní 75% průměru Unie) použilo ve 

Spojených státech, pouze 2 státy (Mississippi a West Virginia) by měly právo na čerpání 

regionální podpory. Navíc tyto 2 státy reprezentují pouze 2% populace. Je tedy regionální 

politika v EU účinná? Dochází s postupující integrací a vytvořením jednotného vnitřního 

trhu ke snižování rozdílů mezi regiony? Při zodpovídání této otázky je zásadní rozlišit, 

sbližování na úrovni států a mezi regiony. 

Následující části této práce tedy popisují regionální nerovnosti z těchto dvou odlišných 

pohledů. 

4.3.2 Rozdíly na úrovni států 
Rozdíly v úrovni HDP na hlavu mezi 25 členskými státy EU jsou značné. Jak vyplývá z 

Třetí zprávy o pokroku v oblasti soudržnosti (European Commision, 2005), v roce 2003 se 

úroveň HDP na hlavu (měřená pomocí parity kupní síly) pohybovala od 41 % průměru EU 

v Lotyšsku, až po 215 % v Lucembursku. Ve všech nových členských státech je HDP na 

obyvatele pod 90 % průměru celé EU, přičemž v Polsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku, 

stejně jako v kandidátských zemích, Rumunsku a Bulharsku, je to méně než 50 %. 

V důsledku rozšíření na 25 členských států tedy rozdíly ve vyspělosti v celé EU výrazně 

vzrostly. Nové členské státy mají výrazně nižší úroveň příjmu v přepočtu na obyvatele, než 

je tomu v ostatních zemích EU. Zároveň jsou však tyto státy velmi dynamické, dosahující 

vysokých měr růstu, což vede k tomu, že rozdíly na úrovni států snižují. 
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Následující graf zobrazuje srovnání HDP na hlavu v jednotlivých státech EU a pro 

srovnání zahrnuje i údaje za kandidátské země a USA. Jak je vidět z grafu, Lucembursko 

více než dvojnásobně převyšuje průměr 25 členských států EU. 

Graf 2: Srovnání HDP na hlavu, 2003 
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Zdroj: European Commision (2005) 

Následující fakta o posledních trendech v regionální problematice plynou převážně z Třetí 

zprávy o pokroku v oblasti soudržnosti (European Commision, 2005) a statistik Eurostatu. 

Přibližně od roku 1995 začala být tendence růstu HDP v EU velmi znepokojující, v 

průměru jen těsně přes 2 % ročně. Některé státy však tuto míru růstu většinou 

překračovaly (např. Irsko, Lucembursko, Řecko, Finsko a Španělsko). Jako problematická 

se ukázala relativně slabá výkonnost největších ekonomik, jako např. Itálie a Německa. 

Naopak ekonomiky nových členských států rostly mnohem rychleji, což bylo spojeno 

především s vysokým růstem produktivity. Na druhou stranu byl růst produktivity často 

doprovázen snížením zaměstnanosti nebo v lepším případě jen velmi slabým růstem 

zaměstnanosti (nejvíce patrné to bylo v Polsku, České republice a Slovensku). Naopak k 

relativně vysokému růstu zaměstnanosti došlo v Irsku a Lucembursku a v menší míře i ve 

Španělsku, Nizozemí a Finsku, kde se zvýšila jak zaměstnanost, tak i produktivita. 

Absolutní rozdíly v HDP na hlavu mezi členskými státy zůstávají výrazné a v mnoha 

nových členských státech bude třeba vysokého růstu trvajícího déle než jednu generaci, aby 

mohl být tento propastný rozdíl narovnán. Tento proces započal od roku 1995, kdy vysoké 

míry růstu zlepšily relativní pozici těch nejzaostalejších. Důsledkem toho se snížily 
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souhrnné indikátory rozdílů v HDP na obyvatele. Směrodatná odchylka v rámci 25 

členských států EU se například snížila z 22,8 v roce 1995 na 18,1 v roce 2003. 

Celkově lze tedy říci, že se rozdíly na úrovni členských států EU od roku 1995 snižovaly. 

4.3.2.1 Jádro - periferie a dvoj rychlostní Evropa 

Modely typu jádro-periferie (viz kapitola 3.3.2 v teoretické části) byly inspirací k mnohým 

debatám a studiím o možné existenci tohoto uspořádání v Evropě. Tyto diskuse se staly 

opět aktuální před nejmasivnějším rozšířením EU v roce 2004. Obavy z toho, aby se všech 

10 přistupujících zemí automaticky nezařadilo do „druhé ligy" evropských států však byly 

natolik silné, že vyvolaly celoevropskou obavu z „dvojrychlostní Evropy" či z vytvoření 

klubů zemí dle ekonomické síly. Obecně lze obavy z tohoto uspořádání rozdělit na dva druhy. 

a) Geografické rozdělení na jádro a periferii, kdy jádro by pravděpodobně 

tvořila oblast Německa, Francie a Beneluxu a jižní části Velké Británie a 

periferii všechny ostatní oblasti EU. 

b) Ekonomické rozdělení na jádro a periferii, kdy by nezáleželo tolik na poloze 

státu, jako spíše na jeho ekonomické a politické síle a na vazbách na ostatní 

silné evropské partnery. 

Jak se ale zdá z dosavadního vývoje, ani jedno z těchto uspořádání se zatím výrazně 

neprojevuje. 

Dalším druhem uspořádání jádro-periferie je však existence tohoto fenoménu uvnitř 

členských zemí EU. Taková uspořádání jsou výsledkem aglomeračních sil, které sice vedou 

k hospodářskému růstu, ale často „vysávají" z periferních regionů nejlepší pracovní sílu i 

další výrobní faktory a posilují tak ekonomickou pozici jádra, což vede k zvyšování 

ekonomické nerovnosti a často i k sociální nesnášenlivosti. Příkladem tohoto uspořádání 

může být postavení Prahy jako dominantního ekonomického jádra v rámci CR. 
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4.3.3 Meziregionální rozdíly 
Aktuální souhrnná data o konvergenci na úrovni regionů NUTS2 za celou EU jsou 

poměrně těžko dostupná. I data používaná v oficiálních zprávách o soudržnosti mají totiž 

vždy cca 3 roky zpoždění. Toto zpoždění je způsobeno také tím, že dosud neexistují 

jednotné postupy na zasílání regionálních dat na jedno centrální místo (Eurostat) a proto se 

sběr dat z regionů neúnosně prodlužuje. 

V roce 2002, což je nejaktuálnější rok, pro který jsou souhrnné údaje z regionů k dispozici, 

se úroveň HDP na hlavu v deseti nerozvinutějších regionech pohybovala na úrovni 189 % 

průměru všech 25 zemí EU, zatímco v deseti nejzaostalejších regionech byla tato úroveň 

jen 36 % průměru EU (European Commision, 2005). V nových členských státech se 90 % 

celkové populace pohybuje pod hranicí 75 % průměru EU16, zatímco v původní patnáctce 

zemí EU se to týká pouze 13 % obyvatel. Jedná se zejména o regiony na jihu Řecka, v 

Portugalsku, na jihu Španělska a Itálie. 

Bližší představu o rozložení bohatství v regionech EU si můžeme udělat, seřadíme-li 

regiony dle HDP na hlavu od nejbohatších k nejchudším. Následující graf zobrazuje HDP 

na hlavu v jednotlivých regionech jako poměr k indexu EU25=100 (průměr EU25) za roky 

1998-2002. Celkem jsou v grafu zanesena data za 254 regionů NUTS2 ze všech členských 

zemí EU. 

Graf3: Rozložení HDP na hlavu v regionech EU, 1998-2002, EU25=100 

Zdroj: Eurvstat, vlastní ýpočíy 

i S výjimkou Prahy, Bratislavy, Budapešti, Kypru a Slovinska 
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Na grafu je vidět, že se v průběhu zmíněného období tvar křivky rozložení nijak 

dramaticky neměnil - data za jednotlivé roky tvoří jednu kompaktní křivku. Dále z grafu 

vidět, že přibližně 72% regionů leží ve „středním pásmu" křivky, kde je rozložení téměř 

lineární. Zajímavý je tvar křivky v oblasti nejbohatších regionů (hlavních měst a velkoměst), 

v levé části grafů. Přibližně 14 regionů má HDP na hlavu větší než 150% průměru EU, od 

tohoto bodu vpravo už křivka mění sklon směrem ke střední lineární oblasti. Můžeme 

pozorovat, že cca 7,5% regionů vyniká oproti „běžným" regionům ve střední části grafů. 

Z dat tvorby HDP v regionech (nikoli již HDP na hlavu) jsem dále vypočítal, že v těchto 

7,5% nejbohatších regionů vzniká cca 18% veškerého HDP na hlavu. Naopak cca 20,5% 

nejchudších regionů vpravo od střední části grafu se podílí na tvorbě HDP pouze 9%. 

Do zmiňovaných 7,5% nejbohatších regionů patří (dle pořadí HDP na hlavu na prvních 

místech): 

1. Vnitřní Londýn (315,4% průměru EU25 v roce 2002), 2. Brusel (234,5%), 3. Lucembursko 

(212,7%), 4. Hamburg (187,8%) 14. Praha (152,8%). 

Naopak poslední příčky v celé Evropě dle pořadí HDP na hlavu zaujímají nejchudší polské 

regiony: 

...250. Swietoknyskie (35,7% průměru EU25 v roce 2002), 251. Podlaskie (35,1%), 252. 

Warminsko-Ma~urskie (34,1%), 253. Podkarpackie (32,6%) a 254. Lubelskie (32%). 

Pro lepší přehled o teritoriálním rozložení růstu HDP v období mezi roky 1995 a 2002 

poslouží mapa na následující straně. Obrázek za toto období mimo jiné dokazuje, že 

konvergenční teorie popisující rychlejší růst HDP v chudších regionech (dohánění 

silnějších) v praxi platí. Regiony většiny nových členských zemí, které mívají HDP na hlavu 

pod 60% průměru EU rosdy nejrychleji. Zároveň je na některých místech mapy vidět 

„motory růstu" okolo velkých měst jako je Praha, Londýn nebo Brusel. 
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Obrázek 3: Růst HDP v regionech EU, 1995-2002 

Růst HDP, 1995-2002 
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Zdroj: Eurostat, GŘ Rego. Mapa převita publikace Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické 
obecné syísady Společenství, 2007-2013. Evropská komise, 2005 
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4.3.3.1 Statistický efekt rozšíření 
Průměrný HDP na obyvatele v EU po rozšíření v roce 2004 významně klesl, neboť 

všechny přistupující země byly relativně chudší, než dosavadní evropská patnáctka. 

V určitých regionech to znamenalo, že HDP na obyvatele překročil důležitou hranici 75 % 

průměru všech 25 států, ačkoliv tyto regiony i nadále zůstávají pod 75 % průměru původní 

evropské patnáctky. V takových regionech žije přibližně 3,5 % obyvatel EU. 

Strukturální pomoc těmto regionům je řešena formou přechodných období, kdy je možno 

ještě určitou dobu po „postižení" statistickým efektem čerpat ze Strukturálních fondů, 

jakoby byly regiony v původní podporované skupině. 

4.3.3.2 Srovnání vnitřních regionálních rozdílů členských států 
Evropská komise používá ke srovnávání vnitřních rozdílů v rámci členských států 

metodiku podílů na národním HDP regionů představujících 20 % nejvýkonnějších 

a nejzaostalejších regionů. Tímto se významně snižují problémy se srovnatelností 

vyplývající z odlišné velikosti a počtu regionů v členských státech. 

Výsledkem poslední oficiální analýzy tohoto druhu je následující graf. Graf srovnává 

poměr celkového HDP vytvořeného pětinou populace žijící v nevýkonnějších regionech 

(dle HDP na hlavu) a celkového HDP vytvořeného pětinou obyvatel v nejzaostalejších 

regionech. Tento poměr je uveden pro srovnání za roky 1995 a 2002. Regionální rozdíly 

uvnitř většiny členských států během sledovaného období vzrostly. 

Graf 4: Regionální rozdíly uvnitř členských států: poměr HDP 20% 
nejbohatších a 20% nejchudších regionů. Srovnání let 1995 a 2002. 

Zdroj: (European Commision 2005) 
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Jak je vidět z uvedeného grafu, rozdíly byly v roce 2002 nejvyšší v Maďarsku, kde HDP 

nejbohatších 20 % populace představovalo 2,6tinásobek HDP 20% nejchudších regionů. 

Tento podíl se také v Maďarsku od roku 1995 nejvýrazněji zvýšil. 

Česká republika, Slovensko, Spojené království a Belgie také vykazují vysoké úrovně 

vnitřních rozdílů, zatímco relativně nízké jsou v Řecku, Německu, Nizozemí, Finsku a 

Švédsku. Jedinou zemí, kde tento ukazatel viditelně poklesl byla v daném období Itálie. 

Ve většině evropských zemí se míry růstu v jednotlivých regionech v posledních letech 

výrazně lišily a tato tendence je velmi zřetelná také v nových členských státech. Nízký růst 

v Německu byl také doprovázen výraznými regionálními rozdíly. V Itálii byl růst nízký 

téměř ve všech regionech. 

4.3.3.3 Srovnání regionálních rozdílů v rámci celé EU 
Regionální rozdíly jsou dlouhodobě vyšší než rozdíly na úrovni států, ale při započítání 

všech regionů NUTS2 v rámci EU mezi roky 1995 a 2002 poklesly (viz Graf 5). Tento 

pokles rozdílů na úrovni regionů byl však od roku 1995 jen velmi pomalý. 

Růst HDP byl obecně vyšší v mnoha nejméně rozvinutých regionech. V posledních letech 

jsme ale zároveň svědky toho, že většina nejrozvinutějších regionů podává také dobrý 

výkon. Tudíž podíly nejméně i nejvíce rozvinutých regionů na celkovém HDP se v tomto 

období zvýšily17. 

Na datech Eurostatu o HDP všech evropských regionů jsem sestrojil obdobný graf jako je 

výše zmiňovaný Graf 4, zachycující regionální rozdíly uvnitř jednotlivých členských zemí. 

V Grafu 5 jsem však bral v úvahu veškeré regiony EU (nedělil jsem je dle států) a dále jsem 

srovnával nikoli pouze 20% nejchudších a nejbohatších oblastí, ale přidal jsem rozpětí 5%, 

10% a 40% regionů. Z grafu je patrné, že rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími regiony 

jsou v roce 2002 oproti roku 1998 menší, ať už vezmeme v úvahu kterékoli procento 

srovnávaných regionů. Zároveň je vidět, že ve srovnání s Grafem 4, který řeší rozdíly uvnitř 

států, je poměr nejbohatších k nejchudším regionům vyšší (přes 2,5 při srovnávání 20% 

regionů). To, že při srovnávání 5% regionů je poměr nejbohatších k nejchudším výrazně 

" V roce 2002 produkovalo obyvatelstvo žijící v 10 % nejchudších regionech 2,2 % celkového HDP, přičemž 
v roce 1995 to bylo jen 1,5 %. Naopak nejbohatších 10 % obyvatel regionů v roce 2002 představovalo 18,3 % 
z celkového HDP, což ve srovnání s 18 % z roku 1995 představuje nárůst (byť velmi mírný). 
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vyšší než při zastoupení většího množství regionů, je dáno tím, že regiony nejsou na křivce 

bohatství rozloženy lineárně (viz Graf 3 výše). 

Graf 5: Srovnání poměru tvorby HDP v 5,10, 20 
a 40% nejbohatších a nejchudších regionů EU. 

Zdroj: Burostat, vlastní výpočty 

Než přistoupím k otázce konvergence / divergence regionů v rámci EU, zastavím se ještě u 

problematiky, která je především v nejchudších oblastech Evropy „noční můrou" a brzdou 

regionálního rozvoje. Jedná se o problém nezaměstnanosti. 

4.3.4 Zaměstnanost - velký problém regionů 
Ukazatelem, který je regionální politikou postihnutelný a který se také používá v některých 

indexech při výpočtu alokace prostředků ze Strukturálních fondů je míra zaměstnanosti. 

Nezaměstnanost je totiž v nejchudších regionech EU dlouhodobým neřešitelným (nebo 

neřešeným?) problémem. 

V Iisabonské strategii byla stanovena cílová hodnota průměrné míry zaměstnanosti pro rok 

2010 na 70 %. Tento cíl se však už delší dobu ukazuje jako nesplnitelný. Ke splnění tohoto 

cíle by bylo třeba v rámci EU vytvořit dalších 22 milionů pracovních míst (European 

Commision, 2005). 

Průměr EU25 v roce 2003 byl 62,9 %. Pouze čtyři členské státy (Dánsko, Švédsko, 

Nizozemí a Velká Británie) dosahují míry 70 %. Např. v Polsku tento ukazatel dosahuje jen 

51,2%. 

Na úrovni regionů je situace opět různorodější než na úrovni států. Celkem 200 z 254 

regionů EU zůstává pod stanoveným cílem 70%. Téměř 15 % populace obývá regiony, kde 

je tato míra pod 55 %. Tyto se převážně nacházejí v nových členských státech, v jižních 
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částech Španělska a Itálie. Míry zaměstnanosti bývají vyšší ve vyspělejších regionech, ačkoli 

některé vyspělé regiony vykazují dlouhodobě nízkou míru zaměstnanosti (např. sever 

Itálie). 

Diference v intenzitě zaměstnanosti jsou do značné míry ovlivněny také platnou 

legislativou jednotlivých států, která určuje specifické věkové hranice a podmínky pro 

odchod do řádného resp. předčasného starobního důchodu. 

Srovnání měr zaměstnanosti v jednotlivých státech uvádím v Příloze 2 

4.4 Konvergence / divergence regionů 
Reálná ekonomická konvergence, popsaná teoreticky v kapitole 3.4 je předmětem 

zkoumání jak na úrovni států (dohánění bohatších zemí), tak na úrovni regionů 

(vyrovnávání meziregionálních rozdílů). Výzkum v oblasti konvergence však díky své 

metodologické nejednotnosti nepřináší jednoznačné závěry o přirozené tendenci regionů ke 

konvergenci či naopak divergenci. Interpretace číselných výsledků je totiž v této oblasti 

velmi subjektivní a často už zvolená metodika předem určuje výsledek průzkumu. 

Názory na rychlost konvergence regionů v Evropské unii se tak velmi různí. Mnohé studie 

naznačují, že dosažené výsledky (viz níže) jsou uspokojivé, jiné práce na téměř stejných 

hodnotách rychlosti (3-konvergence dokazují nefunkčnost regionální politiky EU. 

Následující tabulka zachycuje výsledky zkoumání existence konvergence mezi evropskými 

regiony ve třech po sobě jdoucích obdobích a snaží se tak zachytit dynamiku vývoje v této 

oblasti. 

Tabulka 5: Rychlost (i-konvergence evropských regionů (nepodmíněná) 

Počet 
regionů 

růst HDP na 
hlavu 

P-konvergence za 
rok (v %) R2 

ioan.iQRR 
Všechny reqiony EU-15 197 2,0 0,5 0,94 

Reqiony Cíle 1 55 1,9 0,4 0,87 

Ostatní reqionv 142 2,0 2,1 0,92 
1QR8.1QQ4 

Všechny reqiony EU-15 197 1,3 0,7 0,97 

Regiony Cíle 1 55 1,4 3,1 0,94 

Ostatní reqionv 142 1,2 0,8 0,95 

Všechny reqiony EU-15 197 2,3 0,9 0,97 

Reqionv Cíle 1 55 2,6 1,6 0,92 
j —i — — 

Ostatní reqiony 142 2,1 0 0,96 

Zdroj: Evropská komise (2005) 
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Z Tabulky 5 vyplývá, že absolutní [3-konvergence mezi evropskými regiony existuje, ale je 

poměrně nízká. Mezi všemi regiony nedosahuje (za všechna sledovaná období) ani 1%, 

nicméně v průběhu času mírně vzrostla (z 0,5 až na 0,9%). Regiony spadající pod Cil 1 

regionální politiky dosáhly vyššího tempa růstu než ostatní regiony a navíc mezi sebou 

konvergují rychleji. Tyto dva vlivy společně potom vedly ke zvýšení rychlosti konvergence 

mezi všemi regiony EU15. Lepší výsledky dosahované regiony Cfle 1 časově odpovídají 

zavedení strukturálních politik v roce 1988 a jejich posílení v roce 1994. Zároveň je ale z-

tabulky vidět, že s rychlostí konvergence dosažené v posledním zkoumaném období (1994-

2001) by hypotetické úplné narovnání meziregionálních rozdílů trvalo ještě několik 

generací. Otázkou tedy není pouze zrychlování či zpomalování tempa konvergence v 

průběhu času, i když to je pro obhajobu či naopak kritiku regionální politiky poměrně 

zásadní, důležitou otázkou zůstává, zda absohitní výše rychlosti konvergence mezi 

regiony odpovídá masivním výdajům investovaným do podpory regionů. 

Navíc je třeba zdůraznit, že (3-konvergence neodráží snižování rozdílů v důchodu na hlavu 

mezi jednotlivými regiony. Tento ukazatel pouze odráží rychlejší procentuální růst důchodu 

na hlavu v zaostalejších regionech ("dohánění bohatších chudšími"). 

4.4.1 Vnitrostátní a mezinárodní složka konvergence 
Ucelenější obrázek o konvergenci evropských regionů, jak je popsáno v teoretické části 

(sekce 3.4), a rozdíl mezi konvergencí na úrovni států a na úrovni regionů dokládá 

následující tabulka, která se zabývá sigma-konvergencí. 

Tabulka 6: a-konvergence na úrovni zemí a regionů a její rozložení na složku 

vnitrostátní a mezinárodní18 

Rok 1982 1988 1996 

roční 
změna v % 

82-88 

roční 
změna v % 

88-96 

Na úrovni zemí 
Gini 0,1337 0,1284 0,0977 -0,66 -2,99 

Theil 0,032 0,0291 0,0174 -1,51 -5,03 

Na úrovni regioi nu 

Gini 0,2127 0,2115 0,2037 -0,09 -0,46 

Theil 0,072 0,0704 0,0652 -0,37 -0,92 

Komponenty Tli leilova indexu re qionální nerovnosti 
Mezinárodní 0,0494 0,0464 0,0396 -1,01 -1,86 

Vnitrostátní 0,0225 0,024 0,0257 1,09 0,89 

Zdroj: European Commission (2004) 

18 Zahrnuty regiony NUTS2 Belgie, Španělska, Francie, Itálie, Nizozemí, Řecka a Portugalska. 
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Tabulka 6 ukazuje změny v nerovnostech důchodu mezi zeměmi a regiony a dále také jejich 

rozložení na složky vnitrostátní a mezinárodní. Už na první pohled je zřejmé, že 

nerovnosti jsou větší mezi regiony než mezi státy, a to poměrně výrazně. Na obou 

úrovních lze také vypozorovat odlišnosti v dynamice. Zatímco nerovnost na úrovni zemí 

v obou sledovaných obdobích významně klesla, pokles nerovnosti regionální byl 

nevýznamný. Tento fakt do určité míry naznačuje zásadní jev ve vývoji konvergence 

regionů. MARTIN (1999) tento jev nazývá „globální konvergence, lokální divergence".-

Theilův index rozložený na vnitrostátní a mezinárodní složku ukazuje, nakolik probíhá 

konvergence na úrovni regionů díky tomu, že konvergují celé země a nakolik díky tomu, že 

se navzájem ekonomicky přibližují regiony téže země. Je zřejmé, že většina regionální 

konvergence je způsobená konvergencí regionů situovaných v různých zemích. 

Naopak uvnitř jednotlivých zemí se sobě regiony navzájem vzdalují a vnitrostátní 

disparity tak narůstají. 

Zajímavou a podrobnou studii zabývající se regionálními nerovnostmi v důchodech 

provedl DURO (2004). Duro zjišťuje, že v období 1982-1995 chudší regiony zaznamenaly 

vyšší růst. Duro použil podobně rozklad Theilova indexu na obě komponenty, aby zjistil, z 

čeho pokles regionálních nerovností pramení. Upozorňuje, že mezinárodní složka 

nerovnosti vykazuje cyklický pohyb s výraznou klesající tendencí, neboť poklesla o 68% v 

období expanze let šedesátých (mezi roky 1960 až 1973), poté vzrostla o 38% do roku 

1984. Nicméně od té doby do roku 2000 opět poklesla o 60%. Z těchto údajů je zřejmé, že 

konvergence mezi státy EU přispívá k omezení regionálních nerovností mezi 

evropskými regiony. Naopak vnitronárodní složka působí proti výše uvedené 

tendenci. 

Většina zemí Evropské unie totiž od roku 1982 do roku 1997 zaznamenala podle Dura 

nárůst míry vnitřních regionálních nerovností, přičemž nejvíce to bylo v případě Španělska 

a Velké Britanie (až 30%) a jen o málo menší nárůst proběhl ve Francii a Německu a Itálii 

(27, 24 a 15%). Vzhledem k tomuto vývoji není nikterak překvapivé, že v roce 1997 podle 

Dura bylo 80% nerovností mezi evropskými regiony způsobeno nerovnostmi uvnitř 

členských států a pouze 20% rozdíly mezi jednotlivými státy. Přitom ještě v polovině 

80.1et byl tento poměr přibližně 50:50. Navíc se výše uvedené země při vyloučení Španělska 

podílejí na hodnotě vnitrostátní složky opět z 
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4.4.2 Problémy při výpočtu rychlosti p-konvergence 
Kromě výše popsaného faktu, že při zahrnutí velkého množství regionů způsobují 

konvergenci spíše regiony geograficky vzdálené, dochází často i k chybám způsobeným 

zvolením špatné metody, nebo špatného vzorku regionů při analýze. 

Často se stává, že studie, zabývající se konvergencí velkého množství regionů staví své 

závěry na regresních analýzách, které mají z ekonomického hlediska téměř nulovou 

vypovídací schopnost. Při výpočtu parametru rychlosti konvergence se opírají o údaje 

z regrese s velmi malým koeficientem determinace R2, tedy ukazatelem, který Hká, jak daná 

regresní přímka „vystihuje data". Následujícím příkladem demonstruji typickou chybnou 

analýzu. 

Vezmeme-li data o růstu HDP a HDP na hlavu všech regionů EU25 za roky 1995-2002 

a vytvoříme-li regresní přímku dle definice běžně užívané při výpočtu ^-konvergence19, 

dostaneme regresní rovnici s koeficientem determinace R2 ve výši 0,0754, tedy regresi 

nevypovídající téměř o ničem. Přesto je z podobné rovnice odvozována rychlost 

konvergence a to následujícím způsobem. 

Graf 6: Příklad chybně použité regrese při výpočtu absolutní p~konvergence 

evropských regionů 
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Zdroj: Data - Burostat, graf a rovnice: vlastní výpočty 

' Regrese logaritmu HDP na hlavu v počátečním roce a průměru růstu HDP za celé zkoumané období. 
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Hodnota rychlosti konvergence je rovna -(l-(3t)/t, kde (3 je parametr před x v rovnici 

regresní přímky a t je počet období (let) zkoumaného období. V našem případě je před x 

hodnota -0,0253, která dává po dosazení t=8 výsledek rychlosti konvergence 1,23% ročně. 

Takto vypočítaný údaj považují mnozí autoři za uspokojivý a vypovídající o rychlosti 

konvergence (neboť má celkem očekávanou hodnotu 0-2% ročně). Ve skutečnosti však 

číslo 1,23 díky extrémně nízkému R 2nic neříká. Při interpretaci výsledků konvergenčních 

modelů je tedy třeba být velmi obezřetný. 

4.5 Regionální koncentrace průmyslu, klastrování 
Pro měření koncentrace průmyslu se využívají indexy, které reflektují podíly jednotlivých 

regionů na celkové průmyslové produkci. MIDELFART-KNARVIK a OVERMAN (2002) 

spočítali míru koncentrace jednotlivých odvětví průmyslu na základě Giniho koeficientu. 

Pro vystižení koncentrace průmyslu jako celku (nikoli jednotlivých odvětví) však autoři 

používají rozptyl podílů jednotlivých regionů na celkovém výstupu průmyslu, který 

reflektuje to, jak rovnoměrně je průmysl celkově rozložen. 

Jak je patrné z Grafu 7, na úrovni států je koncentrace průmyslu jako celku poměrně 

stabilní či jen mírně roste. Při pohledu na úroveň regionální (NUTS2) jsou však výsledky 

zásadně odlišné. Jednak je na regionální úrovni koncentrace průmyslu vyšší a navíc má 

jednoznačnou rostoucí tendenci. 

Graf 7: Geografická koncentrace průmyslu: Rozptyl čtyřletých 
průměrných podílů na celkovém výstupu průmyslu v EU. 

0 Úroveň regionů 

Úroveň států 

1980-83 1985-88 1990-93 1992-95 

Zdroj: Midelfart-Knarvik K a H. Overman (2002) 
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Koncentrace průmyslu má tedy silný regionální ráz, na rozdíl např. od sektoru služeb, kde 

je větší míra koncentrace obecně sledována na úrovni mezinárodní. 

Zkoumání koncentrace z hlediska souhrnného indexu je důležité, protože vypovídá 

ocelkové tendenci území (v našem případě EU). Podobné indexy však neobjasňují 

geografické rozložení průmyslu mezi jednotlivé země a regiony. 

Zvláště na regionální úrovni, jak je vidět i z uvedeného grafu, totiž dochází k tvorbě' 

silných průmyslových center, které pak táhnou ekonomický růst celé širší oblasti. 

Tato centra (aglomerační póly, klastry) jsou předmětem zájmu regionální vědy posledních 

let, zvláště v souvislosti s prohlubující se evropskou integrací. Proto je důležité zaměřit 

pozornost na vývoj ekonomických ukazatelů právě v neproduktivnějších regionech. 

Koncentraci produkce, investic, pracovní sfly a dalších ukazatelů v jednotlivých velkých 

městech a průmyslových centrech lze sledovat ve statistikách Eurostatu. Tato data v 

online databázi „Regio" jsou však bohužel zatím velmi neúplná a navíc vykazovaná jen za 

velmi krátké období (u většiny regionů až od roku 2000), což znemožňuje hlubší analýzu. 

Z tohoto důvodu uvádím jen pro ilustraci následující graf a tabulku jako příklady 

koncentrace ekonomické aktivity v některých vybraných městech. 

Graf 8: Příklad koncentrace produkce: HDP v městských regionech 

Zdroj: Eurostat, databáze Regio, vlastni výpočty 
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Z Grafu 8 je vidět, že se tvorba HDP postupně koncentruje do velkých měst bez větších 

výkyvů za celé sledované období. V nejvýznamnějŠím ze tří vybraných center - Londýně se 

navíc koncentruje produkce nejrychleji, což je způsobeno kumulativními procesy. Tento jev 

je v souladu se závěry teorie Nové ekonomické geografie. 

Dalším ukazatelem potvrzujícím koncentraci průmyslu může být trvalý růst investic 

v určité oblasti. Následující tabulka dokládá tento jev na příkladu Stockholmu; v tabulce 

jsou uvedeny součty investic za všechna průmyslová odvětví. 

Tabulka 7: Investice do průmyslových odvětví ve Stockholmu (mil. EUR). 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1002,1 1180,6 1005,7 1067,6 1623,4 1656,4 1651,7 1801,5 

Jak jsem však již zmínil, dlouhodobé a nepřerušené časové řady, dokládající v rámci celé 

EU koncentraci ekonomických aktivit ve městech a průmyslových klastrech jsou 

nedostupné, proto zde neuvádím další jednotlivé údaje za vybraná města a omezil jsem se 

na dva ilustrativní příklady. 

4.6 Další závěry empirické literatury 
V této části bych chtěl navázat na předchozí, spíše technickou část popisu strukturálních 

nerovností mezi regiony. Zaměřím se na závěry několika zajímavých studií, které se 

regionální politikou EU zabývaly. Kapitola 4 (Empirická část) tak bude doplněna o další, 

dosud nezmíněné pohledy na dopad regionální politiky a budu moci přejít k analýze těchto 

výsledků v Kapitole 5. 

4.6.1 Geografie příjmů vs. geografie ekonomických aktivit 
Zajímavý a ve své podstatě dosti provokativní závěr o regionální politice činí ve své stati 

MARTIN (2004). Popisuje jev, který nazývá „odpojení geografie výroby od geografie 

příjmů". Na příkladu Francie z let 1980 - 2002 Martin ukazuje, jak k takovému nesouladu 

postupně dochází. Regionální nerovnosti v HDP na hlavu (tedy ukazatele produkce / 

výroby) měly v tomto období rostoucí tendenci. Avšak míra regionální nerovnosti podle 

disponibilního příjmu (po zahrnutí transferů) náhled na tehdejší situaci značně mění. Takto 

měřená nerovnost je nižší a dokonce má klesající tendenci. Zatímco tedy geografické 
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rozložení výroby je stále nerovnoměrnější, geografické rozložení příjmů se stává rovnějším. 

Konvergence regionů tedy podle Martina (2004) není synonymem soudržnosti 

(koheze) regionů. Pro vysvědení tohoto nesouladu Martin používá intenzitu regionálních 

politik a růst či pokles transferů v daném období (posilování /oslabování státu blahobytu). 

Martin své závěry nezobecňuje, pouze upozorňuje na možnost, že regionální politika 

v dnešní podobě poněkud míjí svůj cíl. 

To, že v mnoha evropských zemích může docházet k podobnému nesouladu (neboť model 

státu blahobytu se stal v rámci EU poměrně běžným), otvírá mnoho otázek vzhledem 

k regionální politice. Martin totiž ukazuje, že sociální transfery spojené s rozvojem státu 

blahobytu mohou mít na regionální nerovnost příjmů mnohem zásadnější vliv než 

samotná regionální politika. Za konečný cíl regionální politiky lze ovšem považovat 

právě rovnoměrné geografické rozložení disponibilních příjmů obyvatel, nikoli 

vytvořeného produktu. Potom by se podle Martina nabízelo jednoduché řešení naplňovat 

cíle regionální politiky sociálními transfery. Takové řešení je však dlouhodobě neudržitelné 

a neefektivní, nehledě na to, že by se pak již nedalo mluvit o regionální politice, která je 

tradičně zaměřena na soutěž mezi jednotlivými projekty, nikoli na přímou podporu 

jednotlivců. 

4.6.2 Morální hazard příjemců dotací 
Další zajímavou úvahou plynoucí z empirického zkoumání dopadů regionální politiky je 

otázka morálního hazardu mezi příjemci evropských dotací. Morální hazard je v teorii 

tržních selhání definován jako situace, kdy jeden (informovaný) ekonomický subjekt při 

maximalizaci svého užitku snižuje užitek ostatních (neinformovaných) účastníků tržní 

transakce. 

Tuto myšlenku ve své práci rozvádějí BEUGELSDIJK a EIJFFINGER (2005). Autoři ve 

své empirické studii kromě „klasických" závěrů o pomalém, ale pozitivním vlivu regionální 

politiky EU na narovnávání rozdílů mezi regiony narážejí právě na otázku morálního 

hazardu. Tvrdí, že morální hazard vzniká v situaci, kdy příjemce dotace (např. nezisková 

organizace) má množství informací, jak lze využití peněz z fondů EU „zamaskovat" 

a nevyužít tím přidělené prostředky efektivně. Na straně neinformovaných totiž v takové 

situaci stojí jak obyvatelé daného regionu, tak poskytovatel dotace, který často nemá 

kapacity na důkladnou kontrolu efektivity využití dotace. Toto jednání pak vede mimo jiné 
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k výsledku, kdy i méně „čisté" země (měřeno odhalenou korupcí) přijímají a zneužívají 

prostředky z fondů EU, čímž ovlivňují měřitelnou účinnost regionální politiky. 

4.6.3 Jak regionální politika (ne)funguje v praxi 
Tato část mé diplomové práce přináší další úhel pohledu na fungování regionální politiky. 

Jde o pohled z praxe, pohled poměrně skeptický a kritický, ale bohužel potvrzený i vlastní 

zkušeností autora. Doposud popisované problémy regionální politiky tato část doplňuje 

o jeden velmi důležitý aspekt - hrozbu plýtvání a neprůhlednosti celého systému podpory 

z evropských fondů. I kdyby byly základní principy a cíle regionální politiky stanoveny 

dokonale, byrokratické postupy a lidský faktor může efekt těchto cílů v praxi zcela 

rozmělnit. 

Zajímavou a velmi aktuální studii na téma efektivnosti praktické implementace 

Strukturálních fondů přinesla v květnu 2006 organizace Transparency International. Studie 

byla sepsána na základě mezinárodního projektu Transparency International, který probíhal 

na území několika států - nových členských zemí (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Polsko, Slovensko) (Transparency International, 2006). 

Domnívám se, že podstatná část problémů regionální politiky spočívá právě v její 

procesní (praktické) části - tedy nikoli v zamýšlených cílech regionální politiky, ale 

ve způsobu jejich uplatnění. Tento způsob je často administrativně velice náročný, 

neprůhledný a zamlžený, jak jsem se mohl přesvědčit zvláštní zkušenosti. Posledních 

několik let jsem totiž byl v jedné české konzultantské společnosti členem týmu, který 

připravoval žádosti o dotace ze Strukturálních fondů, psal jsem studie proveditelnosti 

k několika projektům a dále jsem v jiné společnosti vedl projekt financovaný z Evropského 

sociálního fondu. Negativní praktické zkušenosti s fungováním procesů v rámci 

rozdělování evropských dotací mě opravňují k poněkud skeptickému pohledu na efektivitu 

fungování regionální politiky EU. 

Autoři zmíněné studie se zaměřili konkrétně na oblasti, které úzce souvisejí s prioritními 

tématy Transparency International, tj. na institucionální střet zájmů, vliv politické 

reprezentace na výběr projektů, přístup k informacím, strukturu zapojených institucí a 

jejich vztahy, výběr a realizaci projektů, finanční řízení, evaluaci a monitoring. 
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Z analýz vyplývá, že nejvíce problémů způsobují: 

• Příliš komplikovaná implementační struktura (administrativně a personálně velmi 

náročný systém, do nějž je zapojeno velké množství orgánů s nejasně vymezenými 

vztahy a kompetencemi), 

• z hlediska žadatele nepřehledné informační zdroje (existují vlastní informační 

zdroje pro jednotlivé řídící orgány, které jsou vzájemně nekoordinované; 

terminologicky nejednotné a ne vždy aktualizované), 

• malá dostupnost informací o užívám Strukturálních fondů (chybí přehledné 

informace o vybraných, realizovaných a dokončených projektech, o důvodech 

zamítnutí nevybraných projektů a o rozhodovacích procesech a pravomocích, což 

znesnadňuje veřejnou kontrolu), 

• nejednotná struktura jednotlivých operačních programů, 

• změny podmínek pro předkládání projektů v již spuštěných výzvách. 

Nyní se zaměřím na některá dílčí témata podrobněji. Jedná se o závěry zmíněného projektu 

Transparency International doplněné o mé osobní zkušenosti z přípravy projektové 

dokumentace k evropským projektům. 

4.6.3.1 Zakázky technické asistence 
Pod tzv. „Technickou asistenci" spadají prostředky z Evropské unie, které jsou použity na 

podporu zkvalitňování systému podpor, tedy přípravu operačních programů, výzev atd. 

Problémem takovýchto projektů je jejich realizace bez strategického přístupu, bez 

dlouhodobé koncepce, ad hoc. Obvykle je řešeno velké množství menších projektů, 

jejichž výsledky jsou někdy duplicitní a v jiných případech nezabírají celou potřebnou šíři 

tématu, takže vznikají „mezery mezi projekty". Důvodem je nejspíš snaha vyhnout se 

nutnosti zadání projektu jako veřejnou zakázku (nad určitou cenu, např. 500 000 Kč 

v ČR.). Mnohé projekty, které mají napomoci zvýšení efektivity regionální politiky tak 

končí „pod stolem", čímž plýtvají penězi a efektivitu vynaložených prostředků tím naopak 

snižují. 

4.6.3.2 Výběrová řízení při realizaci projektů 
Příjemci dotací si většinou nedělají starosti s vypisováním výběrových řízení. Často dochází 

k obcházení zákona dělením zakázek na více částí. Příkladem mohou být dodávky 
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výpočetní techniky, kde by bylo možno taková výběrová řízení organizovat, ale v realitě 

s nimi počítá jen málo organizací. Zadávání veřejných zakázek v rámci projektů je 

ojedinělou záležitostí. Když už v rámci projektu proběhne výběrové řízení, často se tak 

děje jen „na papíře". Ve skutečnosti je známo mnoho případů, kdy byla objednávka na 

zboží či služby zadána ještě před „vypsáním" výběrového řízení. 

4.6.3.3 Hodnocení projektů 
Při hodnocení / výběru projektů dochází k mnoha pochybnostem o objektivitě procesu. 

Přestože dochází k pravidelným školením hodnotitelů, tito mají velmi často rozporuplné 

názory na to, jak získané pokyny použít a tudíž jak hodnotit jednotlivé projekty. 

V některých programech je problém už v nastavení hodnotících kritérií. Zapojení 

politických orgánů do konečného výběru projektů (v rámci schvalovacího procesu) je pak 

záminkou pro možné korupční jednání. Výjimkou nejsou případy, kdy byly dopředu 

známy „politické priority", na základě kterých potom hodnotící komise projekty doporučila 

ke schválení. 

Na druhou stranu je znám i případ, kdy bylo politické rozhodnutí o výběru zrušeno: 

Jedná se o případ z hl. města Prahy, kdy sice hodnotitelské komise přistoupily k výběru 

projektů odpovědně, nicméně následně zastupitelstvo schválilo seznam jiných projektů než 

těch, které byly doporučeny od hodnotitelů. Na toto reagovala Evropská komise a schválen 

byl původní seznam projektů. 

4.6.3.4 Střet zájmů 
Další poměrně zásadní otázkou je problematika tzv. kumulace funkcí. Střet zájmů existuje 

např. v případech, kdy starosta obce může zastávat zároveň funkci zastupitele kraje 

a rozhodovat tak o přijetí či nepřijetí projektů. Náročný administrativní proces, kterým 

projekty v regionech procházejí, totiž končí „doporučením sekretariátu regionální rady 

k přijetí projektu". Někteří členové regionálních rad (např. starostové obcí) se tak mohou 

dostat do situace, kdy přímo či nepřímo rozhodují o projektech, které se mohou realizovat 

v katastrálním obvodu jejich obce. 

4.6.3.5 Ceny a kvalita zpracování projektu 
Často diskutovaným problémem je také cena za zpracování projektového návrhu, která se 

pohybuje okolo 3 % z celkových investičních nákladů. Pro konzultantské a poradenské 

firmy se tedy Strukturální fondy stávají velmi výnosným obchodem. V ČR pak nastává ještě 
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další problém, týkající se kvality zpracování. Zatímco ve vyspělých zemích klade investor 

veliký důraz na vlastní návrh řešení a jeho analýzu obsaženou ve studii proveditelnosti, 

v ČR je hlavním rozhodujícím prvkem většinou formální stránka a vlastní příprava projektu 

pro financování ze Strukturálních fondů. Forma žádostí a studií proveditelnosti je často 

nadřazena obsahu i mezi hodnotiteli. Panuje poměrně rozšířený názor, že hodnotitelé 

studie proveditelnosti k projektům vůbec nečtou, jen ověřují jejich formální náležitosti. 

4.6.3.6 Problémy finančního řízení a kontrol 
Ve finančním řízení Strukturálních fondů se objevuje mnoho poměrně závažných 

nedostatků. Jedná se např. o neposkytování záloh na realizaci projektů (s výjimkou 

Evropského sociálního fondu, kde sice zálohy existují, ale na účty projektů chodí oproti 

závazku ve smlouvě se značným zpožděním20). 

Většina metodických materiálů jako např. metodická příručka „Způsobilé výdaje" nemá 

žádnou závaznost, neboť byly vládě ČR předloženy pouze pro informaci, nikoli ke 

schválení. Kontrolované subjekty by tak v případě sporu o způsobilost výdajů vůči 

kontrolorům Evropské komise neměli žádnou oficiální oporu. 

4.6.3.7 Využitelnost hodnocení I evaluace projektů 
Projekty spolufinancované Strukturálními fondy procházejí vždy poměrně složitou 

monitorovací procedurou. V monitorovacích zprávách se sledují monitorovací ukazatele, 

na jejichž základě jsou pak za celá grantová schémata sepisovány tzv. evaluační zprávy 

(předběžné - ex-ante, průběžné - mid-term a následné - ex-post). Tyto zprávy mají sloužit 

jako podklad pro změny implementačního systému Strukturálních fondů. 

Míra využívání (a využitelnosti) výsledků evaluačních zpráv se však ukázala jako velký 

problém, zejména v situaci, kdy závěry evaluačních zpráv neodpovídají politickým 

prioritám příslušného řídícího orgánu. Praxe ukazuje, že na základě těchto velmi složitým 

způsobem sebraných informací se většinou nakonec žádná rozhodnutí o změnách nestaví. 

Dochází tak k naprosto zbytečnému plýtvání lidskými i finančními zdroji. 

20 Příjemce dotace je zde ovšem oproti poskytovateli v nerovném postavení a málokdy si dovolí na 
skutečnost upozornit. Příjemci pak nezbývá než čekat, čímž se často projekt hned v počáteční fázi zbrzdí. 
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5 Analýza 
Tato kapitola má za cfl shrnout základní poznatky empirických studií a dat o regionální 

politice EU, popsané v empirické části a to na pozadí principů popsaných v části teoretické. 

Z takto analyzovaných poznatků činím pak v následující části této práce závěry. 

Než však přistoupím k jednotlivým tématům této kapitoly, chtěl bych upozornit na 

nedostatek, který se objevuje v mnohých pracích zabývajících se regionálními trendy a který' 

může ovlivnit jejich závěry. Jedná se o „manipulaci s daty k podpoře určitých závěrů". 

5.1 Grafický pohled (a jeho „zneužitelnost") 

Následující graf ukazuje „celkový pohled" - tedy vývoj HDP na hlavu v evropských státech, 

kromě Lucemburska, které výrazně vybočuje svou hodnotou HDP na hlavu ve výši nad 

200% průměru EU25. 

Graf 9: Vývoj HDP členských zemí EU (bez Lucemburska) 
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Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty 

Z výše uvedeného grafu lze „nahrubo" vyčíst tendence jednotlivých zemí k přibližování se 

průměru EU25. Lze tak zcela laicky odhadnout další směr jednotlivých křivek i celkovou 

tendenci ke konvergenci či divergenci. 
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Při snaze rozpoznat vdaných datech trend do budoucna však velmi často dochází 

k zamýšleným i nezamýšleným chybám, které výsledný trend podstatně ovlivní. Můžeme 

například věrohodnost modelu velmi snadno „uměle zvětšit" tím, že zahrneme jen některé 

roky. Příkladem takové „manipulace s daty" mohou být dva následující grafy, které 

vypočítávají trend průměrné odchylky od evropského průměru. 

Graf 10: Průměrná odchylka HDP na hlavu od průměru EU (%) a výpočet trendu I 

Graf 10 bere v úvahu veškerá dostupná data a trend vypočítává s R2 poměrně nízké 

hodnoty 0,36 - trend tedy nemá velkou vypovídací schopnost, ač je vypočítán 

správně. 

Kdybychom chtěli trend „vypočítat věrohodněji" stačilo by ze vzorku dat odebrat roky 

1996-1998 a hned dostáváme vysoké R2 modelu trendu ve výši 0,93 (viz model v Grafu 11), 

protože údaje za zbývající roky mají blíže k lineárnímu uspořádání. Takto získanou rovnici 

křivky trendu by pak již bylo snadné interpretovat a vypočítat „statisticky věrohodný 

odhad" doby, kdy dojde v Evropě k vynulování průměrné odchylky HDP členských států 

od průměru EU25. 
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Graf 11: Průměrná odchylka HDP na hlavu od průměru EU (%) a výpočet trendu II 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Rok 

y = -0,4353x + 33,441 
R2 = 0,9254 

Zdroj: Eurostat, vlastní lýpočty 

Formulace závěrů na základě obou grafů by však byla zavádějící, protože tato analýza: 

• nebere v potaz všechna dostupná data (bylo by třeba mít delší časovou řadu), 

• zabývá se průměrnou odchylkou, nikoli její absolutní hodnotou, tedy k 

„vynulování" může dojít i při faktickém zvětšování rozdílů mezi státy. 

Tímto příkladem upozorňuji na zrádnost analýz týkajících se regionálních dat. Jak je vidět, 

data lze velmi snadno přizpůsobit tak, aby vyšel výsledek, který si předem přejeme. 

Některé kritické pohledy na výsledky analýz, které uvádím v této kapitole, tak vycházejí 

právě z přesvědčení, že lze téměř jakýkoli výzkum snadno zaměřit směrem, který se 

autorovi hodí. I z toho důvodu například oficiální zprávy evropské Komise o pokroku 

v otázkách soudržnosti vyznívají poměrně optimisticky (viz předchozí kapitola), i když 

nezávislé výzkumy často na stejných datech dokazují pravý opak. 

5.2 Praktické využití lokalizačních teorií 
Jak již jsem uvedl v teoretické části, lokalizační teorie jsou v dnešní době využitelné 

převážně na poli tzv. mezinárodních mobilních investic. 

Za hlavní lokalizační faktory, které ovlivňují rozhodování o umístění zahraničních investic 

v prostoru, jsou v současnosti považovány na národní úrovni zejména makroekonomická 

a politická stabilita, úroveň cenové hladiny a tržní potenciál (BLAŽEK a UHLIR, 2002). 
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Na úrovni regionů pak mezinárodní firmy řeší výhodnost své investice na základě 

následujících faktorů: 

• dostatek pracovních sil s odpovídající kvalifikací, 

• dostatek a výhodná cena pozemků, 

• kvalita infrastruktury, 

• blízkost vědecko-výzkumné základny, 

• kvalita životního prostředí, 

• dopravní spojení, 

• průmyslová tradice apod. 

Motivem zahraničního investora pro přesun své činnosti do nové oblasti bývá 

minimalizace nákladů a snaha o proniknutí na nový trh. 

V prvním případě hrají roli především ceny vstupů (tj. pracovních sil, energie, pozemků, 

pojištěni apod.) v dané oblasti. V takovém případě, kdy je investice motivována především 

snahou o úsporu nákladů, se jedná zpravidla o investici do výroby. Tyto investice často 

směřuje mimo velká města, do méně vyspělých regionů, kde je nejnižší cenová hladina. 

Ve druhém případě, kdy je investor motivován především snahou o proniknutí na nový trh, 

se často jedná spíše o investici do sektoru služeb (např. finanční sektor, realitní kanceláře, 

poradenské firmy). V takovém případě je zpravidla dávána přednost velkoměstům 

(metropolitním regionům), které mají v daném státě nejvyšší tržní potenciál. 

Dalším motivem pro zahraniční investice, zejména do méně vyspělých států, mohou být 

mírnější předpisy, týkající se bezpečnosti práce či ochrany životního prostředí, apod. 

Pro regionální politiku mají velké zahraniční investice v méně vyspělých regionech 

nezanedbatelný význam. Jednak bývají motorem růstu HDP a zaměstnanosti v regionu, 

které pak ovlivňují rozdělování peněz ze Strukturálních fondů a jednak působí jako 

motivační a multiplikační21 nástroj. 

-i Multiplikační v tom smyslu, že velký investiční projekt může v regionu nastartovat rozvoj i v oblastech, 
jichž se prvotně netýká (např. sektor služeb, subdodávky k projektu...). 
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5.3 Řešení meziregionálních rozdílů uvnitř členských států 
V kapitole 4.3.3.2 - Srovnání vnitřních regionálních rozdílů členských států demonstruji 

existenci značných rozdílů mezi regiony uvnitř jednotlivých členských států. Tyto vnitřní 

rozdíly se navíc v průběhu času nezmenšují. Jako možné vysvětlení se mimo jiné nabízí 

neúspěch regionální politiky EU. Minutí původně stanovených cílů (narovnávat rozdíly 

mezi chudšími a bohatšími regiony) však představitelé EU odmítají a snaží se situaci ve 

svých zprávách vysvětlit. Ve Třetí zprávě o pokroku v oblasti soudržnosti Evropská komise 

na obhajobu vysokých meziregionálních rozdílů v nových členských státech například tvrdí: 

„.. . není neobvyklé, *e ekonomiky, které se sna~í dohnat lývoj, pívají nárůst vnitřních 

rozdílů, což odráiípočáteční geografickou koncentraá růstu, která bude následována 

rovnoměrnějším rozvojem v budoucnu. " 

(European Commision, 2005, str. ó)22 

Zde ovšem nastává zásadní otázka časového horizontu. Pokud totiž „budoucno" v této 

větě znamená dobu, kdy se stát jako celek dotáhne alespoň na průměr EU, vyplývá 

z tohoto konstatování Komise, že regionální politika je v podstatě namířena na pomoc 

státům, nikoli regionům. Vzhledem k dosavadním výsledkům rychlosti konvergence (viz 

část 4.4), by totiž „rovnoměrnější rozvoj" nastal až za několik generací. Do té doby by však 

rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími oblastmi uvnitř států mohly nebezpečně vzrůstat. 

Komise by se tedy měla zamyslet nad tím, jestli svou politikou vnitřní regionální rozdíly 

spíše nepodporuje a nezadává tak nelehký úkol členským státům, které pak musí své vnitřní 

rozdíly (následky podpory bohatších) řešit svou vlastní regionální politikou. 

Je však známo, že se vlády členských zemí23 dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních 

prostředků na vlastní (vnitřní) regionální politiku, protože regionální politika EU veškeré 

prostředky „vysaje" na spolufinancování programů EU. Je tedy třeba stanovit 

mechanismy, na jejichž základě se bude o finální alokaci evropských peněz 

rozhodovat decentralizované, tedy na úrovni vlád členských zemí a v krajských 

zastupitelstvech. Jedině tak je možno dosáhnout toho, že i prostředky státního 

22 Tuto tezi však Komise nepodkládá žádnými fakty, nebo aspoň příklady toho, že to tak bylo v minulosti. Jak 
plyne např. z teorie Path Dependence popsané v části 3.2.3.2, geografická koncentrace růstu by v takových 
případech spíše přetrvávala. 

23 a zvláště deseti nových členských zemí 

55 



rozpočtu určené na spolufinancování budou alokovány tam, kde jsou nejvíce 

potřeba pro řešení strukturálních problémů. 

5.4 Efekty regionální politiky ve světle NEG 
Nová ekonomická geografie poskytuje zajímavý analytický rámec pro hodnocení evropské 

regionální politiky. Aglomerační a dispersní síly, které jsou předmětem zájmu NEG mohou 

být regionální podporou buď podporovány, nebo potírány, jak ukazuje následující pasáž. 

Jak bylo uvedeno v empirické části, hlavními nástroji politiky soudržnosti je podpora 

investic do infrastruktury, rozvoje lidských zdrojů a podniků. Z pohledu Nové ekonomické 

geografie není však pozitivní působení těchto nástrojů na regionální nerovnosti vůbec 

jednoznačné. 

5.4.1 Lidské zdroje a inovace v interpretaci NEG 
Nejdříve se zastavím u podpory lidských zdrojů, které Nová ekonomická geografie 

většinou přímo neanalyzuje a zmiňuje je spíše okrajově. Zvyšování kvalifikace a vzdělávání 

pracovní síly dle autorů NEG usnadňuje další vytváření a šíření znalostí, a tedy snižuje 

náklady na inovace. Z tohoto pohledu může tedy investice do lidských zdrojů mít kladné 

efekty na růst zaostalejších regionů. 

Dotace na zavádění inovací do výroby potom může mít opět kladný efekt jak na celkový 

růst, tak i na regionální nerovnost a to především při udržení předpokladů NEG, tedy za 

předpokladu rostoucích výnosů z rozsahu a za předpokladu, že firmy z periferních regionů 

se opírají o menší domácí trh a méně rozvinuté vazby mezi firmami a obecně disponují 

nižšími zdroji k investicím a inovacím než firmy z centrálních regionů. 

5.4.2 Dotace na výstavbu infrastruktury v interpretaci NEG 
Vzhledem k zaměření na změnu přepravních nákladů je NEG v otázce investic do 

dopravní infrastruktury mnohem jednoznačnější. Mnozí autoři popisují ve svých statích 

snižování přepravních nákladů výstavbou nových silnic a dálnic. 

Přestavme si situaci, kdy je postavena dálnice mezi chudým a bohatým regionem. Po 

výstavbě sice oběma regionům klesnou přepravní náklady, ale chudý region bude zároveň 

vystaven silnější konkurenci, neboť bude moci být levněji obsluhován z centrálního 

regionu. Firmy se přesunou do regionu, kde budou více profitovat z úspor z rozsahu (což 
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bude pravděpodobně bohatý region) a díky nižším dopravním nákladům budou moci levně 

zásobovat periferní region. Podle predikcí modelů NEG tak může dotací do infrastruktury 

nastat úplně opačný efekt, než jaký byl zamýšlen: ekonomická aktivita se může masově 

přesouvat do centrálního regionu. Důsledkem tedy je nárůst regionálních nerovností 

spojený se zvýšeným celkovým tempem růstu HDP díky koncentraci v bohatém 

regionu. Jako empirický důkaz této možnosti bývá uváděna dálnice mezi severní a jižní 

Itálií, která urychlila efekt aglomerace v severních regionech země. Teoretické a modelové 

rozpracování podobných situací je hlavních přínosem NEG regionální vědě. 

Jak však popisuje MARTIN (1998), v případě pružných mezd bude přesun firem 

a pracovníků mnohem menší, neboť v chudém regionu zůstanou firmy, kterým se nižší 

mzdové náklady vyplatí. 

Opačně dopadne situace při dotování dopravní infrastruktury uvnitř chudého regionu. 

Snížení dopravních nákladů by v takovém případě zvýšilo poptávku po lokálních výrobcích 

a přitáhlo firmy z jiných regionů. V tomto případě tedy roste regionální ekonomika 

a klesají meziregionální rozdíly, ale národní ekonomika dosahuje celkově nižšího 

tempa růstu. 

Podpora výstavby pozemních komunikací může tedy mít různé dopady na situaci chudých 

regionů, v žádném případě však toto není argument pro zastavení podpory výstavby 

infrastruktury v chudých regionech. Pro jejich rozvoj je totiž kvalitní dopravní spojení 

s okolními regiony naprosto zásadní podmínkou. 

Otázkou pro tvůrce regionální politiky tedy spíše je, jakými vhodnými nástroji tyto dotace 

v jednotlivých případech doplnit, aby nedocházelo k nezamýšleným efektům dotací, 

působícím na prohlubování rozdílů mezi regiony. Jak se ukazuje v praxi, samotná podpora 

investic nestačí. 

5.4.3 Efektivita nebo rovnost regionů? 
Cílem politiky soudržnosti je zmenšování rozdílů mezi regiony a rozvoj zaostalých 

a periferních regionů. Na příkladu Prahy, coby nejvyspělejšího regionu CR můžeme 

sledovat rozpor regionální politiky mezi efektivitou a rovností. 
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Praha díky svému HDP na hlavu ve výši vysoko přesahující průměr EU24 nespadá pod Cíl 1 

regionální politiky a je tak oprávněná čerpat pouze menší objem prostředků v rámci dvou 

zbývajících cílů. Na druhou stranu takto silný region (dle terminologie NEG tzv. 

aglomerační pól) přitahuje další investice a pracovníky. Firmy v takovém regionu profitují 

z nižších dopravních nákladů, koncentrace kvalifikovaných pracovníků, servisních firem, ze 

snazšího transferu znalostí, atp. V takovém regionu pak přirozeně probíhá aglomerační 

efekt založený na efektivnosti tržních mechanismů. Dlouhodobé působení aglomeračních 

sil ovšem má zákonitě vliv i na okolní regiony, protože „vysává" kapacity z daného regionu, 

čímž narůstají meziregionální rozdíly. 

Snaha o rovnoměrnější rozložení ekonomických aktivit v prostoru, podporovaná také 

regionální politikou EU může popsaný proces aglomerace de facto brzdit. Zde naráží 

regionální politika EU na zásadní problém své podstaty. Pro budoucnost má v zásadě dvě 

možnosti, jak se s popsanými trendy vypořádat: 

• ROVNOST: soustředí se na dumení nežádoucích výsledků prostorové koncentrace 

a prohlubování regionálních nerovností uvnitř států, čímž by svým způsobem 

zasahovala proti přirozeným silám trhu (ale posilovala sociální smír), nebo 

• EFEKTIVITA: zaměří se na urychlení procesu konvergence mezi členskými státy 

a tedy i posilování tržních mechanizmů a aglomeračních sil. Členské státy by tak 

dostaly větší volnost v řešení svých vnitřních regionálních nerovností. 

Na formulaci programů regionální politiky pro období 2007-2013 (viz část 4.1.5) 

bohužel není zcela jednoznačně poznat, jakým směrem se chce regionální politika 

EU vydat. Deklarovaný posun k prorůstové strategii (efektivita) není ve skutečnosti 

nijak zásadní. Může tak dojít i k třetí, nejhorší variantě, kdy si budou jednotlivá 

opatření v konečném důsledku protiřečit. O nejednoznačném zacílení regionální 

politiky pojednává i následující část. 

24 Viz Tabulka 4 
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5.5 Ztráta zacílení regionální politiky EU 
Původní hlavní cíl regionální politiky EU (pomoc zaostalým regionům) se v průběhu času 

značně měnil a okolnosti vývoje Evropských společenství / EU si s jednoznačností cílů 

regionální politiky značně pohrály. 

Jednou z hlavních událostí v tomto ohledu bylo zavádění společné měny, resp. vznik 

Hospodářské a měnové unie. 

Od odstranění obchodních bariér a zavedení jednotné měny se očekávalo mimo jiné 

zásadní snížení nákladů obchodu mezi jednotlivými státy EU. Blahobyt v EU tak měl 

být zvyšován v souladu s klasickými teoriemi obchodu. Zároveň ale bylo jasné, že tyto jinak 

pozitivní změny spolu se zvýšením migrace ze zaostalejších regionů mohou značně posílit 

aglomerační efekt a tím by se rozdíly mezi regiony mohly dále prohlubovat. Dostatečně 

nízké náklady obchodu vedou totiž dle autorů Nové ekonomické geografie obvykle 

k divergenci regionů. 

Zpráva skupiny expertů, vedené předsedou Komise ES Jacquesem Delorsem, známá jako 

„Delorsova zpráva" z dubna 1989 pojednává o nezbytných podmínkách vybudování 

Hospodářské a měnové unie (HMU). Tato zpráva na adresu regionální politiky mimo jiné 

uvádí, že bez kompenzačních politik by mohl být celkový dopad zavedení Eura na periferní 

regiony negativní. Přepravní náklady a úspory z rozsahu by vedly k přesunutí 

ekonomických aktivit z méně rozvinutých regionů, a to obzvláště těch periferních, do 

vysoce rozvinutých centrálních oblastí. Toto odůvodnění je opět v souladu s přístupem 

Nové ekonomické geografie, popsané v části 3.2.3. 

Regionální politika, začala být tedy v kontextu zavedení Eura chápána velmi úzce jako 

kompenzační nástroj pro podporu regionů, které mohou v procesu hlubší ekonomické 

integrace zůstat na okraji zájmu a nedostatečně z něj těžit. 

Zároveň však dnes Komise opět zdůrazňuje význam politiky soudržnosti z hlediska 

ekonomické efektivity (European commision, 2005). Konkrétně spatřuje roli politiky v 

naplnění nevyužitého ekonomického potenciálu a potenciálu zaměstnanosti zaostávajících 

regionů, které má dále přispět k vyššímu růstu Unie jako celku. Plné využití potenciálu 

regionů je pro udržení trvalého růstu důležité, ovšem diskutabilní už je, zda podpora 

regionů k vyšší efektivitě a vyššímu růstu celku povede. 
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Dnešní pojetí regionální politiky tak poněkud ztrácí své jednoznačné zacílení. Původně 

měla přispět k rozvoji zaostalých regionů, což byl poměrně jasný a jednoznačný cíl. Dnes 

však je značná část prostředků věnována i relativně bohatým regionům v bohatých zemích, 

protože politika soudržnosti do jisté míry adoptovala cíle lisabonské strategie a působí 

dojmem, že má být hlavním nástrojem pro její uplatnění. 

Regionální politika tak v minulosti postupně rozšiřovala své pole působnosti a zároveň s 

tím se zvětšoval objem jejích prostředků. Plní tak nyní najednou více cílů, které mohou být 

v konečném efektu i protichůdné. 

Do budoucna tedy tvůrcům regionální politiky zůstává nelehký úkol zúžit (zacílit) 

kompetence a jednoznačně vymezit, čím se bude tato politika zabývat a které 

oblasti naopak přenechá vládám členských států, nebo např. soukromému sektoru. 

Poslední pokusy o nové využití regionální politiky k naplňování Lisabonské strategie 

v letech 2007-2013 mohou být jednou z cest. 

5.6 Konvergence - přeceňované téma? 
Autoři nové teorie růstu předpokládají, že vzhledem k větší podobnosti sociálních, 

institucionálních, strukturálních a technologických parametrů v rámci jednotlivých států se 

ve srovnání s rozdíly na mezinárodní úrovni tendence ke konvergenci prosazuje více na 

úrovni regionů uvnitř jednotlivých států než na mezinárodní úrovni. Je však otázkou, zda 

hlavní příčinou podmíněné beta-konvergence mezi regiony není především integrující 

fiskální politika státu, respektive zda ke konvergenci na úrovni regionů vůbec dochází (jak 

bylo ukázáno v empirické části). 

Už samotný přístup k definici konvergence je v jednotlivých empirických pracích různý 

a metoda získání parametru rychlosti konvergence tak často předurčuje závěr dané studie. 

Tato nejednotnost přístupu ke konvergenci tedy snižuje vypovídací schopnost získaných 

odhadů. S trochou nadsázky se dá říct, že různými přístupy k definici konvergence můžeme 

na stejném souboru dat dojít ke zcela opačným závěrům. Nedá se tak říci, že by 

v empirické literatuře převažovaly závěry vedoucí k přirozené tendenci regionů 

konvergovat resp. divergovat. Navíc se někteří autoři snaží dokazovat konvergenci na 

nestandardních indikátorech - nepoužívají např. HDP na hlavu, ale čistý disponibilní 

příjem či reálné mzdy. Tímto se téma konvergence ještě více rozmělňuje. 
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Pokud mají mít empirické studie význam pro samotné formování regionální politiky EU, je 

potřeba, aby Komise jasné deklarovala, na jakém typu prací chce stavět svá rozhodování, 

resp. co považuje za „standardně prokázanou konvergenci". Práce na téma reálné 

ekonomické konvergence jsou totiž ovlivňovány minimálně těmito faktory: 

• Použitý indikátor/index 

• Spolehlivost/srovnatelnost jednotlivých dat 

• Délka sledovaného časového období 

• Zda se jedná o regiony se srovnatelným socio-ekonomickým vývojem (velkou roh 
hraje např. výše sociálních dávek) 

• Reprezentativnost sledovaného vzorku (počet sledovaných regionů) 

• Zda jsou sledovány absolutní údaje či zda se relativizují např. vzhledem k počtu 
obyvatel regionu 

Je tedy zřejmé, že v současné době je téma konvergence často přeceňováno a 

výsledkům jednotlivých prací je dávána příliš velká váha ve srovnání s tím, jak je 

oblast metodologicky nejednotná. 

Nabízí se ovšem také otázka, zda není nakonec dobře, že nepřevažuje ani jedna z tendencí 

konvergovat / divergovat. Jak upozorňuje např. HAMPL (2002), jednostranná dlouhodobá 

dominance jedné z tendencí by vedla k degeneraci systému a k zastavení jeho progresivního 

vývoje. 

5.7 Doporučení pro budoucnost regionální politiky 
Na základě faktů uvedených výše v této práci bych chtěl nyní upozornit na několik 

doporučení, kterými by se dle mého názoru měla regionální politika EU aktuálně zabývat. 

Zároveň to mohou být doporučení pro další podrobný výzkum v této oblasti. 

5.7.1 Zaměřit se na konvergenci členských států 

Jak dokládám v empirické části, po přistoupení deseti nových zemí mají opět na 

regionálních rozdílech vysoký podíl rozdíly mezi státy. Z hlediska politiky soudržnosti 

potom vyvstává otázka, zda by neměla být prioritou EU spíše konvergence mezi zeměmi 

a zda by tomu tato politika neměla být přizpůsobena. V této souvislosti se hovoří o jejím 

„znárodnění". To by mělo vést k tomu, že každá země sama rozhodne, do kterého 
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regionu bude strukturální fondy alokovat a volit tak mezi důrazem na národní 

hospodářský růst nebo na regionální rovnost (viz část 5.4.3). 

Přetrvávající rozdíly napříč EU poskytují jasný důkaz, že aktivní politika soudržnosti je 

potřebná. Do budoucna bych však doporučoval jít směrem, jehož tendence je naznačena 

v nové politice soudržnosti na raky 2007-2013. Jde o zaměření na efektivitu a současnou 

decentralizaci rozhodování o alokaci. Mělo by to pomoci odstranit nedostatečné provádění 

lisabonské strategie. Cílem by tedy mělo být jednoznačné zacílení na růst a zaměstnanost 

a ponechání řešení regionálních nerovností uvnitř států na vládách členských zemí. 

5.7.2 Podpořit princip subsidiarity v regionální politice EU 
Princip subsidiarity znamená, že o problémech má být rozhodováno na takové úrovni, na 

které jsou nejlépe řešitelné, tedy vždy co nejblíže těm, kterých se bezprostředně týká. Tento 

princip je v případě Strukturální pomoci z EU velmi často porušován. Příjemci dotací si 

ztěžují na „Bruselskou byrokratickou diktaturu", nevědí kam si mohou přijít pro radu, 

necítí možnost spolupodílet se na ovlivňování budoucnosti strukturální pomoci. 

K tomuto stavu přispívá velkou měrou složitost celého systému Evropských fondů. Jako 

řešení tedy vidím následující: 

• zjednodušení systému fondů - nejjednodušší uspořádání by bylo mít jeden fond 

na zemědělskou politiku a jeden na regionální politiku, 

• omezit množství operačních programů - nepřehlednost programů odrazuje 

žadatele od pokusu žádat o evropské dotace, 

• do hodnotících komisí dosazovat více Udí se znalostí regionu - při 

rozhodování např. na krajských úřadech často chybí lidé, kteří mohou zodpovědně 

rozhodovat o problematice v místě realizace projektů. 

5.7.3 Definovat souhrnný index vypovídající o úrovni regionu 
Srovnávání úrovně regionů pouze dle HDP na hlavu není příliš šťastné, neboť neodráží 

životní úroveň obyvatelstva regionu a celkovou „kondici" regionu, ale spíše jen výrobní 

sílu. Bylo by tedy vhodné sestrojit komplexnější index, na základě kterého by byly regiony 

posuzovány a který by rozhodoval o právu na přidělení prostředků ze strukturálních fondů. 

Takový index by mohl být například váženým průměrem podobným tomuto: 
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(0,5 * HDP na hlavu) + (0,1 * medián reálné mzdy) + (0,2 * míra zaměstnanosti) 

+ (0,1 * produktivita práce) + (0,1 * rychlost dosavadní konvergence regionu), 

kde by veškeré veličiny musely být vyjádřeny ve stejných jednotkách, tedy např. jako 

procento z průměru EU25. Čím vyšší hodnotu indexu by region dosahoval, tím nižší 

alokace prostředků by mu byla přidělena. Tímto by se také mohla zrušit ostrá hranice pro 

možnost příjmu prostředků z C£e 1 (75% HDP na hlavu průměru EU25), která se může 

jevit jako nespravedlivá pro regiony, které jsou těsně nad touto hranicí. Namísto toho by se 

objem prostředků rozděloval proporcionálně dle hodnoty indexu. 

Přesná definice souhrnného indexu použitelného v praxi by samozřejmě vyžadovala 

hlubokou analýzu dat a také rozsáhlé modelování dopadů zavedení takového srovnávání 

regionů. Pokud by se však tato analýza ukázala jako proveditelná, mohl by komplexnější 

index napomoci spravedlivější alokaci prostředků z rozpočtu EU. 
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6 Závěr 
Jako zásadní problém při hodnocení regionální politiky se jeví určení čistých efektů 

(dopadů) této politiky. Regionální politika má totiž již ze své podstaty za cíl nastartovat 

jistý kumulativní proces ke sbližování ekonomické úrovně regionů. Čisté efekty regionální 

politiky jsou tak velmi těžko uchopitelné a měřitelné, byť se o to Komise snaží pomocí 

propracované metodiky monitorovacích indikátorů jednotlivých programů. Ty však 

většinou nemluví o výsledném dopadu na ekonomiku, ale spíše o využití dotačních 

prostředků, čímž se poněkud míjí účinkem, neboť regionální politiku nehodnotí, ale spíše 

popisují. Navíc je v takových hodnotících textech znát silná tendence vyzdvihovat úspěchy 

a zamlžovat neúspěchy. 

Tato diplomová práce měla za cíl analyzovat stav a vývoj regionálního rozvoje a regionální 

politiky EU v širším kontextu než je uváděno ve zmiňovaných zprávách, mimo jiné také ve 

světle Nové ekonomické geografie (NEG). Autoři NEG většinou kritizují snahy 

o intenzivní snižování regionálních rozdílů (nivelizaci) ze strany států a jsou přesvědčeni 

o potřebě co nejvíce omezit státní intervence. Případné státní intervence ve formě 

regionální politiky doporučují decentralizovat na regiony a směřovat na stimulaci 

zvyšování kvality výroby a specializaci na úrovni malých a středních podniků. 

Hlavní hypotézou této diplomové práce byla otázka: "Má regionální politika EU 

v současné podobě ekonomický smysl pro vyrovnávání rozdílů mezi regiony?" 

Z dílčích závěrů jednotlivých částí této práce je možno vyčíst, že snaha EU o vyrovnávání 

regionálních nerovností na úrovni regionů NUTS2 se často míjí účinkem a regiony 

navzdory masivním příjmům ze Strukturálních fondů většinou divergují. Tento trend je 

zvláště silný uvnitř některých členských států. Odpověď na otázku kladenou v hypotéze 

je tedy záporná. Při pojetí regionů v širším smyslu, coby celých členských států, však 

k určité, byť pomalé konvergenci dochází. 

Možná i svědomím těchto dosavadních výsledků regionální politika pro nadcházející 

období 2007-2013 poněkud opouští svůj původní jediný cíl „vyrovnávání rozdílů mezi 

regiony" a zaměřuje se více na podporu růstu a konkurenceschopnosti. V nové politice 

soudržnosti pro roky 2007-2013 je dále vidět mírný posun směrem k decentralizaci 

podpory, což je v souladu s doporučením NEG. 
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Po velkých politických bojích před koncem roku 2005 byla nakonec schválena finanční 

perspektiva z dílny britské vlády, která se snaží udržet zacílení na nejzaostalejší regiony a je 

svým způsobem úsporná, alespoň oproti návrhům, které neprošly. To, zda bude regionální 

politika nakonec přispívat k původním cílům a nastartuje konvergenční proces na úrovni 

regionů, či zda se stane spíše nástrojem k podpoře hospodářského růstu celých členských 

států, ukáže až čas. Obecně lze očekávat následující dva scénáře: 

a) Konvergenční scénář: Pokud nabídnutou pomoc regiony využijí a fondy EU se 

stanou motivačním faktorem, který povzbudí ekonomickou aktivitu v zaostalých 

regionech, rozběhne se konvergenční proces mnohem rychleji, než tomu bylo 

doposud. Celkový růst členských států to však pravděpodobně příliš neovlivní. 

b) Divergenční růstový scénář: Autoři NEG upozorňují, že masivní výdaje do 

chudších regionů mohou vést k opačnému efektu. Větší integrace a příjmy 

z evropských fondů pomohou snížit náklady obchodu mezi chudšími a bohatšími 

regiony. Při rostoucích úsporách z rozsahu v bohatších regionech pak může taková 

podpora vést k posilování aglomeračních sil, koncentraci výroby do bohatších 

regionů a tím k divergenci regionů, doprovázenou ovšem celkovým vyšším růstem 

národních ekonomik podpořených těmito „motory růstu". 

Osobně se přikláním spíše k divergenčnímu scénáři. Myslím si, že můžeme být v budoucnu 

svědky dalšího prohlubováni rozdílů mezi regiony uvnitř států, který bude ovšem vyvážen 

tím, že členské státy jako celek budou mezi sebou konvergovat. Vzhledem ke zrádnosti 

zkoumání regionálních dat, na kterou v této práci upozorňuji, je však nesmyslné zkoušet 

odhadovat rychlost takové budoucí konvergence. 

V současné době se tedy nacházíme v období určitého čekání. Experti v celé EU se chystají 

na podrobné analýzy rozpočtového období 2000-2006, které mohou odhalit dosud 

neznámé výsledky o vztahu mezi výdaji Strukturálních fondů za právě končící období 

a regionální konvergencí. 

Zda případné alarmující výsledky takových vědeckých prací dojdou až k „uším bruselských 

úředníků a politiků" je však otázkou. Součástí dalšího výzkumu by tak neměla být jen 

otázka „co vyšlo najevo a co z toho plyne", ale především „jak to prosadit". Rostoucí počet 

členů EU spolu se snahou každého člena hájit své vlastní zájmy přispívá k ovzduší, kde je 
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stále obtížnější provést jakékoli razantnější změny v regionální politice. Vždy se najde stát, 

nebo skupina států, kterým se vyplatí navrhované změny ve vlastním zájmu blokovat. 

V budoucnosti by pak mohlo dojít i ke „katastrofickému scénáři", kdy se regionální politika 

EU stane vedle společné zemědělské politiky jen druhou „černou dírou" evropského 

rozpočtu. 
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