
Podkladové teze ke konkurenceschopnosti EU 

 Evropa postupně ztrácí svou pozici, ale jsou zde i příležitosti, je to velký trh, stále v řadě 
oborů si drží přední příčky, nicméně svou pozici relativně ztrácí, nutné proto při 
nastavování evropských i domácích politik zohlednit průmysl a konkurenceschopnost 

 Opakuji, že jsme a chceme být členové EU, že i naše průzkumy potvrzují význam 
jednotného velkého trhu a potřebu nestát stranou 

 Průmysl dává v EU práci přímo či nepřímo skrze napojené sektory 52 milionům lidí (32 
milionů přímo v průmyslu, 20 milionu v souvisejících sektorech jako logistika, 
podnikatelské a další soukromé služby apod.) 

o Ukázala se jeho síla přispět k růstu ekonomiky, v ČR se ukazuje, že může být 
stabilní složkou celkové přidané hodnoty 

o Mezi roky 2000 a 2012 klesl podíl přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu na 
celkové světové přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu z 25,7 na 20,8 %, 
asijské rozvíjející se trhy svůj podíl naopak na světové přidané hodnotě výrazně 
zvýšily (z 9,6 na 27, 5 %) 

 Vzhledem k tomu, že  je v naší ekonomice klíčový průmysl, jsme exportně orientovaní, 
chceme se někam posunout v hodnotovém řetězci, mít a udržet si stávající relativní 
výhody a udržet si pozici i ve světové konkurenci, pro průmysl je klíčová infrastruktura, 
navíc máme vhodnou geografickou polohu jako investiční výhodu atd….Proto priority 
jsou logicky tyto: 

o Infrastruktura (dopravní – spolehlivost – transport, logistika, JIT,….) 
o VaVaI a zaměření na aplikovaný výzkum, spolupráce škol a firem,…. 
o Technické vzdělávání a zajištění kvalifikovaných pracovníků (poptávka x nabídka) 
o Ceny energií, energeticko-klimatická politika 
o Podpora exportu 
o Snížení administrativní zátěže, stabilita prostředí, předvídatelnost, jednoduchost, 

nezatěžování podniků složitými a narůstajícími regulacemi, které činí podnikání 
složitější a na světových trzích méně konkurenceschopné – to by měly 
respektovat veškeré materiály připravované EU 

 Administrativa 

o Celková daňová zátěž jako podíl na HDP v EU je o 50 % vyšší než v USA a o 30 % 
vyšší než v Japonsku 

o Administrativní požadavky na zahájení nového podnikání jsou třikrát více 
zatěžující než v konkurujících vyspělých ekonomikách jako například oproti USA 

 Energetika 

o Ceny průmyslové elektřiny (pro průmysl) jsou v EU více než dvojnásobně vyšší než 
v USA a Rusku a o 20 % vyšší než v Číně, nebo cena plynu je oproti USA téměř 
4násobná 

o Ceny energií klíčový dopad na mezinárodní konkurenceschopnost průmyslu 

o Ceny elektřiny pro průmysl například ale mezi roky 2005 a 2012 vzrostly o 37 % v 
evropských zemích, které jsou  součástí OECD, zatímco v USA o 4 % klesly 

o Pokud tento trend bude pokračovat, Evropa může ztratit až třetinu světového 
exportu energeticky intenzivních produktů 



o Návrhy energeticko-klimatických cílů musí respektovat reálnou ekonomiku, 
světový vývoj a dopady na konkurenceschopnost 

 Mezera mezi EU a hlavními konkurenty se zvyšuje i ve výzkumu a vývoji 

o Letos s největší pravděpodobností Čína ve své intenzitě Výzkumu a Vývoje 
předstihne EU (výzkum a vývoj jako podíl na HDP) 

o Větší intenzitu již nyní mají USA, Japonsko, Jižní Korea  

o Pro nás to ale není jenom o sumě, ale hlavně o struktuře, zaměření a přínosnosti. 
Požadujeme důraz na aplikovaný výzkum, jak je tomu ve 
světově nejkonkurenceschopnějších zemích 

o Pouze 27,5 % patentovaných aplikací pochází od evropských společností, Evropa 
produkuje pouze 15,9 % všech high-tech export 

o ČR patří poslední příčky v počtu projektů v rámci evropských programů na 
podporu výzkumu a vývoje, což značí nízkou internacionalizaci 

 Index globální konkurenci – zlepšení vs. charakter naší ekonomiky 

o V indexu globální konkurenceschopnosti sestavovaném Světovým ekonomickým 
fórem (WEF) Česká republika pro období 2014-2015 poskočila o 9 míst a skončila 
na 37. místě ze 144 zemí 

o ČR se bezpochyby chce porovnávat spíše s vyspělými zeměmi, nežli celým světem, 
a proto je klíčová struktura faktorů.  

o V oblasti institucí, infrastruktury a inovací ale stále významněji zaostáváme za 
„vyspělými ekonomikami“.  

o Smysluplnost srovnávání se s vyspělými zeměmi odráží cíl ČR založit naši 
ekonomiku více na přidané hodnotě a inovacích a mít schopnost dlouhodobě 
konkurovat na světových trzích, kde cenová konkurence pro západní svět nebude 
asi tou hlavní cestou.  

o I WEF zařadilo ČR do skupiny ve fázi tzv. inovativně řízených zemí. Tedy zemí, kde 
je třeba se soustředit na oblast inovací. Právě fáze vývoje jednotlivých zemí a 
různost podmínek dává indikaci, na které faktory je třeba se zaměřit.  

o Z pohledu výše řečeného už nás nepotěší, že v ekonomice, která těží z výhodné 
polohy a zapojení do globálních řetězců, se mírně zhoršil pilíř infrastruktury (z 39. 
na 41. místo). Další zhoršení pozice zaznamenal pilíř technologické připravenosti 
(z 34. na 36. místo), kde například v kapacitě širokopásmového připojení jsme se 
propadli z 35. na 44. místo.  

o Pozitivní není ani pohled na inovace (z 37. na 39. místo). Zde se sice zlepšila 
například dostupnost inženýrů a vědců, ale horší příčku jsme obsadili v kvalitě 
institucí vědeckého výzkumu či ve spolupráci univerzit s podnikatelským 
sektorem.  

 Trh práce 

o Dáme-li stranou problematiku vysoké nezaměstnanosti v EU, výrazné rozdíly mezi 
zeměmi a na jedné straně potřebu řešit nezaměstnanost a na druhé straně 
politiky plně nerespektující vývoj ve světové ekonomice a soukromému sektoru 
ztěžující podmínky, tak hlavním problémem je kvalita a struktura vzdělanosti 

o Oslabila i výkonnost vzdělávání ve srovnání s hlavními konkurenty, kteří dosahují 
rychlých pokroků, EU zároveň čelí nesouladu mezi nabízenými a požadovanými 
dovednostmi/znalostmi 



 Investice 

o Investice nezvyšují jenom HDP v daném roce, ale vytvářejí kapacity, umožňují 
ekonomiku posouvat dále – tedy dlouhodobě růst (pokud jsou tedy správně 
nasměrovány a prostředky efektivně využity) 

o Od roku 2008 ale investiční aktivita poklesla a klesl jejich podíl na HDP. Po 
výrazných poklesech v roce 2009 a 2010 Evropa nedokázala oživit svůj podíl 
investic na HDP, ten je nyní nižší než v USA či Japonsku 


