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Úvod a metodika
V únoru 2007 byl mezi 86 významnými podniky Karlovarského kraje proveden Průzkum prostředí pro
konkurenceschopnost a inovace v podnicích, který je součástí prací na Strategii rozvoje hospodářské
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Tento průzkum byl realizován společností Berman Group
ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského
kraje, p.o. Regionální hospodářskou komorou Poohří.
Otázky v dotazníku se týkaly kontextu aktivit podniků v kraji, zaměstnanců, informací o nemovitostech
a plánovaných investicích, názorů na služby veřejné správy, inovační kapacity firem a kvality
podnikatelského prostředí Karlovarského kraje. Dotazník připravený konzultanty společnosti
Berman Group vycházel ze vzoru průzkumů podnikatelského prostředí, které byly realizovány
v uplynulých letech ve více než třech tisícovkách dalších podniků v České republice, na Slovensku,
v Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině, ovšem v Karlovarském kraji byla navíc zvláštní pozornost
věnována oblasti inovací a aktivitám vědy a výzkumu (stejně jako v Pardubickém kraji v roce 2006).
Pro účast v průzkumu bylo na základě výše obratu, exportu a počtu zaměstnanců osloveno
134 rozhodujících zaměstnavatelů a významných firem v soukromém sektoru ve všech důležitých
odvětvích. 53 se průzkumu zúčastnilo formou řízeného interview s konzultanty společnosti
Berman Group, 33 podniků odpovědělo korespondenčně nebo na internetu.
Zkoumaný vzorek je dostatečně reprezentativní, neboť zahrnuje podniky zaměstnávající významnou
část ekonomicky aktivních osob v kraji (přibližně 12 % všech zaměstnanců v kraji 1 ) v řadě
nejrůznějších odvětví výroby a služeb. Odpovědi podniků se v některých oblastech lišily podle typu
podnikání (odvětví zpracovatelského průmyslu, služby, stavebnictví), typu vlastnictví (domácí fyzické
a právnické osoby, zahraniční vlastníci), exportní orientace, investičních záměrů, přítomnosti vlastního
oddělení VaV, a proto byly posuzovány i podle těchto hledisek.
Zpráva nejprve prezentuje hlavní zjištění a závěry z průzkumu. Kapitola Podnikatelské prostředí
a bariéry rozvoje firem shrnuje názory firem na vnější faktory, které se nejvýznamněji podílejí (podle
názorů manažerů podniků) na optimálním vývoji odbytu těchto firem. Část Tržby a exportní orientace
sleduje teritoriální strukturu prodeje firem a v kombinaci s konkrétními údaji o objemu prodeje tak
umožňuje usuzovat na míru exportní orientace regionální ekonomiky. Část Pracovní síla
a zaměstnanost se věnuje kromě údajů o počtech zaměstnanců v několikaletém vývojovém přehledu
také odhadu růstu zaměstnanosti ve firmách, subjektivnímu hodnocení kvality pracovních sil a
podnikovým politikám vzdělávání zaměstnanců. Kapitola Konkurenční strategie a technologická
vyspělost produkce hodnotí cíle konkurenčních taktik firem podle vlastního hodnocení manažerů
podniků, vyspělost jejich produkce a podíl VaV činností na ní, stejně jako to, jakou konkurenci a kde
dotazované podniky v současnosti mají. Kapitola Inovace, věda a výzkum shrnuje podmínky
konkurenceschopnosti místních firem v globální ekonomice 21. století. V části Spolupráce v oblasti
VaV je hodnocen rozsah a kvalita vazeb a interakcí firem a institucí ve znalostně intenzivních
aktivitách. Kapitola Informace o nemovitostech a investičních záměrech ukazuje, nakolik je dostupnost
nemovitostí pro podnikání limitující pro rozvoj podniků a věnuje se i strategiím expanze (relokace)
firem, kapitoly Hodnocení vnějšího podnikatelského prostředí a Nástroje podpory podnikání prezentují
názory podniků na současnou úroveň péče o podnikatelské prostředí a hodnotí i nástroje, které firmy
považují z hlediska veřejné podpory za nejúčinnější.

1

Dle údajů ČSÚ za rok 2005.
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Shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů z průzkumu
V této části uvádíme pouze přehled základních zjištění průzkumu. Podrobněji jsou výsledky
prezentovány v navazujících kapitolách.
•

Předpokládaný růst počtu pracovních míst. Celková zaměstnanost ve všech 86 podnicích,
které se zúčastnily průzkumu, přesahuje 17 tisíc osob (17 165), průměrná velikost firmy podle
počtu zaměstnanců je tak 200. Podniky prošly restrukturalizací a racionalizací, neboť celkový
počet jejich zaměstnanců byl před pěti lety o 5,5 % vyšší. Na druhou stranu firmy
předpokládají během příštího roku růst počtu pracovních míst, a to přibližně o 5 % 2 . Nejvíce
porostou zahraniční firmy, a to o 8,2 %.

•

Nespokojenost s kvalitou pracovní síly a tlak na trhu práce v exponovaných oborech.
Relativně vysoký podíl podniků je nespokojen s kvalitou zaměstnanců (pouze 21 firem nemá
špatné zaměstnance). Kromě toho 65 % podniků uvedlo, že nemohou sehnat kvalitnější
náhradu za zaměstnance, se kterými nejsou jejich nadřízení spokojeni, nebo je to možné
pouze za příliš vysokou cenu – nejčastěji se jedná o náklady na zaškolení nových
zaměstnanců na „požadovanou kvalifikaci“. Podniky rovněž pociťují nedostatek pracovníků
v některých profesích – zejména technicky orientovaných a v řemeslech. Dostupnost
kvalifikovaných pracovníků označilo 38 % firem jako jednu z největších překážek rozvoje.

•

Exportní orientace. Roční produkce 74 firem, které zodpověděly otázku o výši prodeje
výrobků a služeb, přesahuje 23 miliard korun. Firmy jsou poměrně silně orientovány na export
(91% produkce uplatněno mimo kraj), a to nejvíce na západoevropské trhy (39 %). Slabou
stránkou této vazby je, že se často jedná o výhodu založenou výhradně na nižší ceně práce
a pravděpodobně tedy nejde o dlouhodobě konkurenceschopný export.

•

Zahraniční kapitál je přítomen v 37 firmách, které zaměstnávají celkem 4 815 osob. Vyšší
míra závislosti ekonomiky kraje na zahraničním kapitálu, který zde investuje především do
standardizované výroby využívající úspor z rozsahu (economy of scale), může v budoucnu
představovat riziko, zejména pro udržení zaměstnanosti.

•

Konkurenční prostředí. Podniky začínají ztrácet výhody vstupu na západní trhy plynoucí
z nižších nákladů na pracovní sílu a výhodného směnného kurzu koruny. Na jedné straně se
firmy těžko vyrovnávají s konkurencí z levných (převážně asijských) zemí, na druhé straně
brání více technologicky náročné produkci a vyšší kvalitě výrobků nedostatek finančních
zdrojů na investice (zastaralé technické vybavení apod.).

•

Náklady vstupů představují významnou bariéru rozvoje, a to i pro podniky zahraničních
majitelů. Ukazuje se tedy, že relativně nižší vstupní náklady byly pravděpodobně významnou
motivací vstupu zahraničního kapitálu do podniků Karlovarského kraje, nicméně jejich
postupný růst znamená pro tyto podniky limit, který by mohl vyústit i v jejich odchod z kraje.

•

Potenciál VaV v kraji je nízký, svědčí o tom nízký počet podniků s vlastním oddělením VaV
(16) a celkový počet zaměstnanců v těchto odděleních, který představuje méně než 1% všech
zaměstnanců. Navíc řadu činností označovaných těmito firmami jako VaV není možné

2

Z hlediska konkurenceschopnosti (produktivity) bude možné považovat takový nárůst za příznivý, pokud se společně s ním
zvýši významněji také odbyt podniků – pro letošní rok je ale zatím firmami očekáván pouze konzervativní půlprocentní růst
prodeje.
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považovat za výzkum a vývoj v pravém slova smyslu, případně jsou tyto aktivity podniky
realizovány mimo Karlovarský kraj.
•

Inovační aktivity jsou pro podniky významné, pouze 5 firem se inovacemi vůbec nezabývá.
Nejčastěji (ze 69 %) jde o zlepšení kvality výrobků nebo služeb, dále o vývoj a/nebo zavedení
nové technologie a/nebo nové formy organizace práce zvyšující produktivitu práce a snižování
materiálové a/nebo energetické náročnosti produkce.

•

Bariéry inovačních aktivit – vysoké náklady. Mezi hlavní faktory omezující inovační aktivity
lze podle provedeného průzkumu zařadit příliš vysoké náklady na inovace (50 %), nedostatek
finančních zdrojů (41 %) a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (36 %).

•

Podniky nerealizují výhody ze spolupráce. Vzájemné vazby podniků není možné
charakterizovat jako kooperační. Více než polovina podniků působí podle svého vlastního
vyjádření v kraji spíše nebo úplně izolovaně.

•

Vysoká míra investic do nových technologií. 37 firem plánuje investovat do nových
technologií a 24 dalších o těchto investicích uvažuje, na druhé straně ale často zmiňovaný
nedostatek finančních zdrojů může tyto aktivity zbrzdit.

•

Silnou stránkou kraje je jednoznačně jeho geografická poloha, naopak jednoznačnou
slabou stránkou je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a také dopravní dostupnost
(dopravní spojení jak se zbytkem ČR [absence dálniční stě], tak se západní Evropou).

Průzkum prostředí pro konkurenceschopnost a inovace v podnicích
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Výsledky průzkumu
Demografie zkoumaných firem
Struktura zkoumaných firem Karlovarského kraje se jeví na první pohled jako relativně dobře
diverzifikovaná, zahrnuje firmy v průmyslu, stavebnictví i ve službách. Na druhé stranně však lze
převážnou část firem považovat za firmy tradiční, které navazují na podniky vzniklé často za
socialismu nebo i dříve (nejstarší podnik byl založen roku 1794 a průměrný rok založení podniků je
1980 3 ). I z hlediska odvětvové struktury převažují tradiční odvětví (porcelán, keramika, textilní
průmysl, strojírenství apod.), přičemž řada firem je zahraničními subjekty, zejména ze sousedního
Německa, využívána pro „práci ve mzdě“, která se vyznačuje nižší přidanou hodnotou, technologickou
náročností a nároky na kvalifikaci, navíc zahraniční podnik je často jediným odběratelem dané firmy.
Nejsilnější postavení ve skupině průmyslových podniků ve vzorku mají strojírenská odvětví a výroba
skla, porcelánu a keramiky, silněji je zastoupen také průmysl elektronický a elektrotechnický,
chemický, petrochemický, nábytkářský, textilní a potravinářský. Z hlediska podílu jednotlivých druhů
vlastnictví jsou téměř tři čtvrtiny firem vlastněny českými fyzickými či právnickými osobami, čtvrtinu
vlastní zahraniční vlastníci 4 .
Vzorek firem byl pro analýzu rozdělen do šesti vzájemně neexkluzivních 5 podskupin: zahraniční
podniky (37), podniky s vlastním oddělením VaV (16), podniky, které spolupracují v oblasti VaV
s dalšími subjekty (21), podniky, které v následujících 2-3 letech plánují investice do nových
technologií (37) a do nemovitostí pro rozvoj (15) a exportně orientované podniky, jejichž produkce
míří mimo ČR (57).

Podnikatelské prostředí a bariéry rozvoje podnikání
Podnikatelské prostředí Karlovarského kraje je kromě struktury vlastních dotazovaných firem možné
hodnotit také prostřednictvím významu, který pro firmy představují různá odvětví kraje jako vstupy
(dodavatelé) nebo jako výstupy (odběratelé/trhy). Z pohledu vstupů jsou pro dotazované podniky
nejvýznamnějšími odvětvími energie a sítě – zde je možné pozorovat souvislost s hodnocením bariér
rozvoje (47 % všech podniků, u podniků zahraničních majitelů je to dokonce 54 % a u podniků
s oddělením VaV 75 %), strojírenství (43 %), doprava a logistika (40 %), chemický průmysl (29 %),
elektrotechnický a elektronický průmysl a telekomunikace (shodně po 27 %). V případě výstupů byly
odpovědi podniků mnohem rozmanitější, nejčastěji byla označena doprava a logistika (26 %),
strojírenství (24 %), sklo, porcelán, keramika (24 %), stavebnictví (21 %), chemický a elektrotechnický
a elektronický průmysl (shodně po 19 %). I z tohoto pohledu se zdá ekonomika Karlovarského kraje
diverzifikovaná, což je možné interpretovat i jako „nedostatečně specializovaná“, na druhé straně ale
relativně silně závislá na cenách vstupů (energie, doprava či telekomunikace). Naopak jako relativně
málo významné byly označeny veřejné služby (což je z hlediska konkurenceschopnosti spíše
pozitivní) a ostatní soukromé podnikatelské služby (obě označilo pouze 5 % podniků).
Na prvním místě mezi faktory negativně působícími na současný a další rozvoj firem (graf č. 1)
najdeme zahraniční konkurenci (51 % dotazovaných, přičemž v případě exportujících firem je to 56 %)
– což ukazuje na velkou interakci místní ekonomiky se zahraničními trhy – a náklady na energie (50
3

Zde je nutné podotknout, že u řady podniků je uveden jako rok založení např. rok, kdy byla firma zaregistrována pod novou
organizační formou, a nejedná se tak o skutečný rok vzniku. Tento údaj by byl výrazně starší.
4
Agregované vlastnické podíly nejsou vztaženy k základnímu jmění firem, ale k počtu zaměstnanců. Procentní podíly zde
uváděné tedy vyjadřují počet zaměstnanců, které „zaměstnává“ český nebo zahraniční kapitálu fyzických nebo právnických
osob. Takto vážená závislost regionální ekonomiky na zahraničním kapitálu se jeví jako lépe vypovídající údaj než podíl na
základním jmění firem.
5
Jedna firma může být součástí více skupin – může být zároveň exportérem, mít zahraničního majitele, disponovat vlastním
oddělením VaV, plánovat investice do technologií a zároveň může podnikat například v oboru elektroniky.
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%). Na třetím místě je dostupnost kvalifikovaných pracovních sil [38 %, nejvíce v případě firem
s oddělením VaV (44 %) a firem investujících do nových technologií (46 %) a nemovitostí (47 %)],
která byla často zmíněna také jako slabá stránka Karlovarského kraje. Ukazuje se, že relativně vyšší
míra nezaměstnanosti v určitých oblastech kraje se neodráží v dostatečné nabídce kvalitních
pracovníků pro firmy v regionu. Dalšími potenciálními bariérami rozvoje pak jsou především vstupní
náklady, a to zejména náklady na mzdy (35 %) a ceny dodavatelů (30 %). V případě zahraničních
firem hraje výše vstupních nákladů dokonce ještě vyšší význam – mezi šesti nejvýznamnějšími
bariérami dalšího rozvoje jsou čtyři tohoto typu – náklady na energie, pracovní sílu, ceny dodavatelů a
náklady na suroviny a/nebo materiál. Dalšími dvěma je zahraniční konkurence a dostupnost
kvalifikovaných pracovníků. Ukazuje se tedy, že relativně nižší vstupní náklady mohly být významnou
motivací vstupu zahraničního kapitálu do podniků Karlovarského kraje, nicméně jejich postupný růst
znamená pro tyto podniky problém, který by mohl vyústit i v jejich odchod.
Na druhé straně jako méně významné bariéry rozvoje označily firmy vzdálenost na trhy, korupci,
problémy s dopravou (a to i přesto, že dopravní dostupnost byla označena jako jedna ze slabých
stránek Karlovarského kraje) a přístup místní správy.
Pokud srovnáme Karlovarský kraj s Pardubický krajem, kde byl obdobný průzkum proveden na jaře
roku 2006, je zřejmé, že v obou krajích jsou bariéry rozvoje hodnoceny velmi obdobně – velký význam
hrají vstupní náklady, zatímco v Karlovarském kraji to jsou především náklady na energie,
v Pardubickém to byly zejména náklady na suroviny a/nebo materiál. Karlovarský kraj se tedy výrazně
neliší od srovnávaného kraje a řada faktorů vnímaných podniky jako možné bariéry dalšího rozvoje
má tedy spíše „národní“ charakter.
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Graf č. 1 – Bariéry rozvoje podnikání

Tržby a exportní orientace
Česká ekonomika je tradičně exportně orientovaná a export dosahuje téměř 40 % HDP. Stejně tak je
tomu i v případě ekonomiky Karlovarského kraje jako celku – 52 % produkce dotazovaných firem míří
za hranice ČR, dominantní (39 %) je orientace na Západní Evropu, kam míří dokonce téměř 69 %
zboží a služeb podniků zahraničních majitelů. Exportně orientované jsou dále především velké a
střední průmyslové podniky v oborech jako je chemický průmysl a výroba plastů, výroba skla,
keramiky a porcelánu nebo strojírenství, zatímco malé podniky a odvětví stavebnictví a služeb obvykle
slouží potřebám měst a regionu.
Celkový příjem z prodeje výrobků a služeb dotazovaných firem byl v roce 2006 23 220 mil. Kč,
přičemž tyto údaje ochotně uvedla naprostá většina (74) dotázaných podniků, v přepočtu na
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Graf č. 2 - Exportní orientace
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zejména podniky s oddělením VaV (1,74 mil. Kč na
pracovníka), zahraniční podniky (1,56 mil. Kč na
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Graf č. 2 – Exportní orientace
Pouze tři podniky uvedly, že letos očekávají pokles prodeje. Celkově by mělo být podle očekávání
podniků dosaženo velmi mírného růstu – přibližně 0,5 %, nejvíce o zhruba 10 % ve výrobě skla,
keramiky a porcelánu, strojírenství a v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. V důsledku
významnějšího poklesu zaměstnanců mezi roky 2006 a 2007 je v letošním roce předpokládaný prodej
na 1 zaměstnance nepatrně vyšší – 1,36 mil. Kč na pracovníka, nicméně tento konzervativní odhad
růstu prodeje je v kontrastu s optimistickým očekáváním nárůstu počtu zaměstnanců do roku 2008
(přibližně o 2,6 % - viz následující kapitola), kdy by takto nízký růst prodeje znamenal v podstatě
pokles produktivity práce.

Pracovní síla a zaměstnanost
Celkový počet zaměstnanců ve sledovaných firmách na počátku roku 2007 byl 17 165, což znamená
mírný pokles oproti předchozím letům – v roce 2006 byl počet zaměstnanců 17 393 a před pěti lety
17 477 (relativní pokles oproti roku 2002 je tak přibližně 2 %). Průměrná velikost firmy tak je v roce
2007 necelých 200 zaměstnanců, po odečtení největší firmy, která mnohonásobně překračuje průměr
v kraji, je to pouze 147 zaměstnanců. Tato průměrná velikost firmy v Karlovarském kraji je tak nižší
než v krajských městech (Olomouc, Pardubice, Liberec, Zlín), kde byl průzkum v loňském roce
proveden (zde průměrná velikost firmy vždy překračovala 200 zaměstnanců). Pokud srovnáme kraj
s krajem, tak v Pardubickém kraji dosahuje průměrná firma velikosti 184 zaměstnanců (ovšem
průzkumu se účastnilo 165 respondentů), očekává však nárůst průměrné velikosti v roce 2007 na 200.
V dalších letech podniky očekávají mírný nárůst, jejich odhad pro rok 2008 činí 17 587 zaměstnanců
na plný úvazek (tedy dokonce vyšší počet zaměstnanců než byl v roce 2002). To naznačuje obrat
trendu vývoje zaměstnanosti z negativního k pozitivnímu, který byl zaznamenán v některých dalších
průzkumech již na konci 90. let. I v Karlovarském kraji došlo k této změně v některých případech již
dříve, a to u podniků strojírenského, elektronického a elektrotechnického průmyslu (o přibližně 30,
resp. 50 %) a ve stavebnictví (téměř 20%). K podobnému nárůstu v počtu zaměstnanců došlo také u
zahraničních podniků (přibližně o 20 %), což je možno vysvětlit relativně nedávným příchodem nových
zahraničních investorů, kteří teprve v posledních letech nabírají své zaměstnance 7 . Naopak v případě
podniků s vlastním oddělením VaV došlo během posledních pěti let k poklesu počtu zaměstnanců, a
6

Významný rozdíl mezi Pardubickým a Karlovarským krajem v tomto parametru ukazuje na nižší produktivitu firem a nižší
přidanou hodnotu realizovanou firmami v KV kraji. Pokud ale odečteme v Pardubickém kraji zahraniční investory, dostaneme se
na srovnatelnou hodnotu. To znamená rozdílný charakter a čistý ekonomický efekt zahraničních investorů v těchto dvou
srovnávaných regionálních ekonomikách.
7
V dalších letech tedy dojde pravděpodobně k poklesu tohoto nárůstu, s tím, jak firmy“stabilizují“ svou produkci.
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to zhruba o 15 %. Zde se ukazuje, že podniky s vlastním oddělením výzkumu a vývoje patří mezi
starší tradiční firmy, které v uplynulém období prošly nebo ještě procházejí zeštíhlováním 8 .
V roce 2006 byla průměrná mzda v podnicích 18 253 Kč, což představovalo nárůst oproti roku 2005
o 7,6 %. Nejvyšší byly mzdy v chemickém průmyslu - 23 122 Kč, nejnižší naopak v průmyslu výroby
skla, keramiky a porcelánu – 14 124 Kč a v elektrotechnickém průmyslu – 14 589 Kč, což není
překvapením, neboť to odpovídá i výkonnostním charakteristikám firem v těchto oborech (především u
ukazatelů produktivity). Průměrné mzdy jsou počítány jako vážené průměry podle počtu zaměstnanců.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců během posledních pěti let trvale roste, a to i přesto, že
celkový počet zaměstnanců se do roku 2007 zmenšoval, nicméně je stále velmi nízký (4,0 %).
Důvodem bude relativně nižší vzdělanostní úroveň obyvatel Karlovarského kraje oproti
celorepublikovému průměru, příčinou může být mj. i poddimenzované působení vysokého školství v
kraji 9 . V dalším roce firmy očekávají nárůst počtu vysokoškoláků, přičemž jejich podíl by se tak měl od
roku 2002 zvýšit z 3,6 % na 4,2 % v roce 2008. Firmy hodlají vytvořit do roku 2008 celkem 312
nových pracovních míst, z toho má být 50 pro vysokoškoláky, což dále dokládá trvalý růst významu
kvalifikovaných lidí pro konkurenceschopnost firem v kraji.
Mezi kategoriemi dotazovaných firem neexistují významné rozdíly – logicky mírně vyšší podíl
vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců mají podniky s oddělením VaV (4,6 % s plánem navýšení na
4,8 % do roku 2008). Velmi malý rozdíl oproti ostatním podnikům (s vyloučením podniků s oddělením
VaV je podíl vysokoškoláků 3,4 %) však ukazuje, že podniky s VaV oddělením se zaměřují především
na vývoj, případně na aplikovaný výzkum, který není z hlediska specializovaných požadavků příliš
„náročný na znalosti“. Z tohoto schématu se vymykají pouze podniky odvětví chemického průmyslu,
které jsou z více než 80 % vlastněny zahraničními majiteli – zde podíl vysokoškoláků dosahuje 11 %.
Mírného nadprůměru dosahují také podniky ve službách (6,5 %).
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Graf č. 2 – Slabé stránky lidských zdrojů
Podíl zaměstnanců, se kterými v podnicích nejsou spokojeni a které by manažeři rádi nahradili jinými,
dosahuje významných 11 %, což souvisí také s negativním hodnocením dostupnosti kvalitní a
kvalifikované pracovní síly v kraji. Nejvyšší je nespokojenost u podniků exportujících na západní trhy
(asi 15 %) a u podniků ve výrobě skla, keramiky a porcelánu a ve službách (17, resp. 15 %). Naopak
8

Průměrný „věk“ těchto podniků je také v tomto průzkumu logicky vyšší než je tomu u podniků zahraničních majitelů (průměrný
věk všech firem je 27 let oproti 13 v případě zahraničních firem)
9
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním ve věkové skupině 15+ v Karlovarském kraji činil v roce 2001 podle SLDB ČSÜ
5,6% (zatímco v ČR to bylo 8,5%), v roce 2005 to bylo podle výpočtu z údajů VŠPS ČSÚ necelých 7 % (KV kraj).
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nejnižší je nespokojenost se zaměstnanci u podniků s oddělením VaV a také u podniků v chemickém
průmyslu. Co se týká uvedených slabých stránek zaměstnanců, existuje poměrně jednoznačný rozdíl
mezi zaměstnanci ve výrobě a řídícími či vývojovými pracovníky (viz graf č. 3).
V případě zaměstnanců ve výrobě byl jako hlavní slabá stránka hodnocen jejich přístup k práci (53 %
podniků). Na dalších místech byly uvedeny praktické dovednosti, odborné znalosti a jazykové
kompetence (všechny zhruba po 30 %). Naopak u řídících a vývojových pracovníků jsou největším
problémem jazykové kompetence (65 %), dále pak odborné znalosti (34 %). V tomto případě byla
často zmíněna určitá citujeme: „nedodělanost“ absolventů (a to vysokých i středních, případně
učňovských škol), jejichž odborné znalosti pro praxi jsou nedostatečné a vyžadují další zaškolení
v rámci podniku. Tento problém je ale v podstatě problémem celostátním – firmy velmi často
negativně hodnotí malou provázanost školství a pracovního trhu, resp. potřeb zaměstnavatelů, což
pro ně představuje další přímé finanční i časové náklady na odborné zaškolení a zapracování nových
zaměstnanců. S tím souvisí také odpovědi podniků, které v 65 % uvedly, že nemohou sehnat
kvalitnější náhradu za zaměstnance, se kterými nejsou nadřízení spokojeni nebo je to možné pouze
za příliš vysokou cenu – tj. právě nutnost zaškolení nových zaměstnanců na „požadovanou
kvalifikaci“. Naopak překvapivá je relativní spokojenost s počítačovými dovednostmi pracovníků –
v případě zaměstnanců ve výrobě byla tato skutečnost často vysvětlována tím, že tito pracovníci
takové dovednosti nepotřebují, u řídících pracovníků pak většinou tím, že ti již potřebné znalosti
převážně mají. Nicméně, při bližším dotazu se často jednalo o základní znalosti a běžné využití, což
může poukazovat na nižší využívání moderních technologií v podnicích Karlovarského kraje.
Kritika přístupu k práci byla v odpovědích doprovázena mnohdy také kritikou současného sociálního
systému, který podle názorů podnikatelů nedostatečně motivuje lidi k práci a také k osobní
odpovědnosti za výkon firmy. Tento problém je sice celostátní, nicméně významně souvisí s relativně
nízkými mzdami v Karlovarském kraji, které jsou snáze „nahraditelné“ sociálními dávkami, případně
prací v šedé ekonomice, ať už v kraji či za hranicemi.
Spokojenost se zaměstnanci se pravděpodobně nezlepší ani do budoucna, protože 28 % podniků
chybí již dnes zaměstnanci s klíčovými dovednostmi a kvalifikací a dalších 32 % podniků počítá, že
v nedaleké budoucnosti budou tento problém rovněž řešit. Nejhorší situace je ve strojírenství, které
poptává v první řadě vyučené řemeslníky (nástrojaře, slévače, automechaniky, elektromontéry), a také
v průmyslu potravinářském a textilním, kde chybí především vyučené švadleny, přadleny, šičky,
kuchaři, pekaři, ale chybí také obsluha CNC strojů, konstruktéři, projektanti a inženýři s jazykovými
znalostmi. Podobně jako v dalších částech republiky se zde významně projevuje pokles zájmu
o technické obory a jejich studium, nicméně zde je umocněn ještě možností vyšších výdělků
v sousedících oblastech Německa.
S nespokojeností se zaměstnanci ovšem nekoresponduje intenzita firmou placeného vzdělávání –
celkově se vzdělávacích aktivit účastní pouze 13 % zaměstnanců. Nejčastěji se jedná o školení
a rekvalifikace zaměřené na osvojení nové technologie a další profesní vzdělávání. Vyšší je tento
podíl u podniků zahraničních majitelů (21 %) a podniků exportujících (18 %).
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Konkurenční strategie a technologická vyspělost produkce
Konkurenceschopnost založená na nízké ceně není v zemích střední a východní Evropy dlouhodobě
udržitelná - pro více než polovinu (51 %) dotazovaných podniků Karlovarského kraje je hlavní
konkurenční strategií maximální kvalita a pro 21 % je to jedinečný produkt. Nejnižší je podíl těchto
dvou faktorů u zahraničních podniků, což odpovídá tomu, že řada z nich (zejména ze sousedního
Německa) přichází do Karlovarského kraje právě kvůli stále relativně nižším cenám. Strategie
založená na neustálých inovacích je klíčová zhruba pro pětinu podniků, vyšší je zcela logicky u
podniků s oddělením VaV (přibližně 30 %). Nicméně, u těchto podniků by bylo možné očekávat podíl
ještě výrazně vyšší. I proto je možné se domnívat, že VaV těchto podniků není často výzkumem ani
vývojem v pravém slova smyslu.
Konkurenční strategii podniků odpovídá také technologická vyspělost jejich produkce – celkově tvoří
62 % produkce založená na standardních technologiích, resp. produkce založená na moderních, ale
běžně dostupných technologiích. Produkce založená na vlastním či externím VaV pak tvoří čtvrtinu
produkce dotazovaných podniků. Mezi sledovanými skupinami podniků nejsou z tohoto pohledu
výrazné rozdíly, pouze u podniků s vlastním oddělením VaV tvoří produkce založená na vlastním VaV
9 % a produkce založená na externím VaV 29 %. Relativně pozitivní je fakt, že pouze 5 % produkce
všech podniků je založeno na nenáročné produkci vyžadující převážně nekvalifikovanou pracovní sílu.
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Graf č. 3 – Přítomnost konkurence v kraji
Zajímavé je také hodnocení konkurence karlovarských podniků – graf č. 4. Celkově většina podniků
má silnou konkurenci mimo Karlovarský kraj (38 %), 31 % podniků se domnívá, že jejich konkurence
je zatím zanedbatelná, neboť mají jedinečné výrobky či služby (případně si této konkurence nejsou
samy vědomy). Pouze asi čtvrtina podniků (26 %) má silnou konkurenci přímo v Karlovarském kraji.
Z tohoto vzorku se pak výrazněji vymykají pouze podniky s vlastním VaV oddělením – zde
jednoznačně dominuje konkurence mimo Karlovarský kraj (tento výrok označilo 63 % podniků),
naopak pouze 6 % těchto podniků si myslí, že mají silnou konkurenci přímo v kraji. Silnější konkurenci
mimo Karlovarský kraj mají přirozeně také zahraniční podniky (46 %).
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Inovace, věda a výzkum
Hodnocení potenciálu vědy a výzkumu ve zkoumaných firmách není příliš pozitivní – pouze 16
podniků (nejčastěji v tradičním oboru strojírenství a elektronickém a elektrotechnickém průmyslu)
uvedlo, že má oddělení VaV 10 , pouze další 3 uvažují o jeho založení. Přibližně třetina podniků pak
poptává služby VaV u jiných organizací – nejčastěji se v tomto případě jedná o vývoj nových
technologií. Celkově v těchto odděleních pracuje pouze 120 zaměstnanců, což je méně než jedno
procento z celkového počtu zaměstnanců dotazovaných podniků (tento počet je však vyšší než podle
statistik ČSÚ, kde za rok 2005 bylo uvedeno pouze 97 výzkumníků v podnikatelském sektoru 11 ).
Průměrný podíl nákladů na činnosti VaV oddělení na celkových nákladech tvoří 6 %.
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Graf č. 4 – Inovační aktivity za poslední tři roky
Naopak pozitivní je, že většina podniků se, kromě inovací stávajících produktů, zaměřuje také na
zavádění nových výrobků na trh. Významné je také zavádění nových technologií (viz např. poptávka
po službách v oblasti VaV, kde převažují právě nové technologie) a nové organizace výroby nebo
řízení. S důrazem na kvalitu v konkurenční strategii dotazovaných podniků pak jednoznačně souvisí
zavádění kontroly kvality, kterou během posledních třech let zavedlo více než 50 % podniků (někteří
dotazovaní pak již před více než třemi lety, a proto zde nejsou jejich firmy „zaznamenány“).
Inovační aktivity jsou podle vlastního vyjádření pro podniky velmi významné, pouze 5 firem se
inovacemi vůbec nezabývá. Nejčastěji (ze 69 %) jde o zlepšení kvality výrobků nebo služeb, dále
o vývoj a/nebo zavedení nové technologie a/nebo nové formy organizace práce zvyšující produktivitu
práce a snižování materiálové a/nebo energetické náročnosti produkce. Poslední aktivita souvisí
samozřejmě také s hodnocením hlavních bariér budoucího rozvoje dotazovaných firem, kde hrály
významnou roli právě náklady na materiál a energie. Naopak relativně nevýznamné jsou inovační
aktivity motivované nutností splnit určitá regulační opatření a zlepšení vlivu na životní prostředí.

10

Nicméně z provedených rozhovorů vyplývá, že se v řadě případů nejedná o „skutečné“ oddělení VaV, ale spíše jednoduchý
vývoj. Toto tvrzení dokládá i fakt, že v některých odděleních VaV nepracují žádní vysokoškoláci.
11
I tento údaj však může poukazovat na skutečnost, že řada oddělení VaV dotazovaných podniků není „skutečným“
výzkumem, který by odpovídal mezinárodním definicím, které používá ČSÚ.
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Graf č. 5 – Význam inovačních aktivit
Firmy s VaV odděleními se z tohoto hlediska liší nejvíce v případě tří odpovědí – důležitější jsou pro
ně zejména zlepšení kvality (94 %) rozšíření sortimentu (69 %) a růstu produktivity (50 %). Podle
těchto údajů je možné říci, že firmy bez oddělení VaV se i z hlediska inovací mnohem více soustředí
na tradiční úspory z rozsahu (economy of scale), neboť pro ně jsou významnější ty inovace, které
přinášejí rozšíření výrobních kapacit, naopak firmy s VaV oddělením se více soustředí na rozšíření a
specializaci sortimentu své produkce (economy of scope) a také na zavádění nové technologie či
organizace výroby, které s tím může mnohdy i souviset.
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Graf č. 6 – Omezující faktory inovačních aktivit
Kromě významu inovačních aktivit je současně důležité znát důvody, které podnikům brání více
inovovat (graf č. 7). Mezi hlavní faktory omezující inovační aktivity lze podle provedeného průzkumu
zařadit příliš vysoké náklady na inovace (pro 50 % firem), nedostatek finančních zdrojů (41 %) a již po
několikáté zmiňovaný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (36 %). Za zmínku stojí také
nadměrná ekonomická rizika (23 %). Tento faktor souvisí pravděpodobně s obecně relativně nízkou
ochotou podnikatelů v České republice podstupovat rizika, která však jsou s aktivitami VaV
a inovacemi vždy nutně spjata.
V případě podniků s vlastním oddělením VaV jsou faktory omezující inovační aktivity hodnoceny velmi
obdobně, na rozdíl od ostatních podniků však žádným nebyl označen malý zájem zákazníků o nové
produkty.
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Spolupráce v oblasti VaV
Spolupráce v oblasti VaV je často velmi významným zdrojem inovací, zejména pro menší a střední
firmy, které si nemohou dovolit financovat své vlastní výzkumné oddělení a aktivity základního
výzkumu. Mezi dotazovanými podniky Karlovarského kraje uvedla přibližně čtvrtina, že spolupracuje
určitou formou s dalšími organizacemi či podnikatelskými subjekty a investuje společně s nimi
v oblasti VaV, dalších 5 % firem o této možnosti uvažuje.
Co se týká formy spolupráce, podniky jsou nejčastěji zadavateli a také majiteli výstupů, v některých
případech podniky využívají také poradenství v této oblasti. Nejčastěji podniky spolupracují
s vysokými školami a univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi (Akademie věd), ale vysoký
podíl má také spolupráce s jinými soukromými podniky. Tyto spolupracující subjekty jsou většinou
lokalizovány mimo Karlovarský kraj, důvodem je přitom absence kvalitní vysoké školy v kraji.
V případě spolupráce s vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi se jedná nejčastěji o
Prahu, poté Brno, naopak u jiných soukromých subjektů jsou tyto častěji lokalizovány v zahraničí
(nejčastěji bylo zmíněno Německo).

Informace o nemovitostech a investičních záměrech
Naprostá většina oslovených podniků nehodlá své podnikání v Karlovarském kraji ukončit, možnost
ukončení uvedly z 86 podniků „pouze“ 2. Důvodem je nedostatečná kvalita lidských zdrojů
a nedostupnost potřebných nemovitostí k podnikání. Nejedná se o podniky s oddělením VaV. Přibližně
pětina podniků uvažuje o další expanzi jinde v České republice, případně v zahraničí. Nejčastějším
důvodem, proč se chtějí firmy rozšířit jinde a nikoliv v kraji je nedostatek vhodných pozemků
k podnikání v kraji a citujeme „nezájem ze strany veřejné správy“ (překvapivě tedy nejde jen o trh).
Informace o nových investicích jsou také příznivé. Do nemovitostí využitelných k vlastnímu podnikání
(tedy expanze) hodlá v příštích třech letech investovat přibližně 17 % podniků, dalších přibližně 20 %
tuto možnost zvažuje. Výrazně vyšší podíl podniků hodlá investovat v nejbližších letech do nových
technologií – více než 40 %, dalších asi 30 % o této možnosti uvažuje, často však ne velmi konkrétně,
podle vývoje budoucí situace, dostupnosti finančních zdrojů apod.
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Graf č. 7 – Informace o investicích a nemovitostech

Potenciál vzniku klastrů
Další část dotazníku obsahovala dvě sady otázek, jejichž cílem bylo zjistit potenciál vzniku klastru
v daném oboru / hodnotovým řetězci. Tyto otázky zjišťují názory manažerů podniků na přítomnost
znaků čtyř částí tzv. Porterova diamantu konkurenční výhody v daném oboru v kraji. Jedná se o
podmínky na straně (1) vstupních faktorů produkce, (2) poptávky, (3) firemní strategie / struktury a
vzájemné rivality firem a (4) souvisejících a podpůrných odvětví.
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Graf č. 8 – Firmám ve vašem oboru jsou v kraji k dispozici vysoce specializované vstupy
Jak plyne z grafu č. 9, firmy v kraji ve svém
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žádný podnik, který by s výrokem „určitě
souhlasil“ (textilní a potravinářský průmysl,
výroba skla, keramiky a porcelánu, chemický průmysl, stavebnictví a obchod a služby). Nejvíce byly
naopak spokojeny firmy těžkého průmyslu (20 % určitě souhlasí). Lepší bylo hodnocení v případě
specializovaných kapitálových zdrojů (podle 15 % podniků jsou v kraji tyto zdroje určitě a podle 38 %
spíše ano) 12 . Přírodní zdroje v kraji pak jsou vesměs považovány za dobře specializované pro
konkrétní obory podnikání v kraji. Dvě odvětvové skupiny podniků, u kterých jsou přírodní zdroje také
významné (těžký průmysl a výroba skla, porcelánu a keramiky), byly s jejich dostupností spokojeny
dokonce ještě více (44, resp. 57 % určitě souhlasilo s výrokem). Celkově jsou s podmínkami v kraji
nejméně spokojeny firmy ze stavebnictví a dále podniky z odvětví textilního a potravinářského
průmyslu, výroby skla, keramiky a porcelánu a chemického průmyslu.
Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Další čtyři otázky v dotazníku se týkaly jiných faktorů konkurenceschopnosti. V tomto případě
hodnocení vyznívá lépe, zejména pro faktory na straně poptávky – 41 % podniků zcela a 35 % spíše
souhlasí s tím, že dodává své výstupy náročným zákazníkům, tedy takovým, kteří svými požadavky
na kvalitu a parametry výrobků mohou předvídat celkové budoucí trendy v oboru. Nejvíce s tímto
výrokem souhlasí firmy s vlastním VaV oddělením (93 %) a firmy elektrotechnického a elektronického
průmyslu (90 %). Naopak nejméně s tímto výrokem souhlasí firmy odvětví obchodu a služeb (33 %) a
firmy chemického průmyslu a výroby plastů (50 %).
Graf č. 9 – Podmínky v oboru
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snaze zlepšovat výrobky i procesy,
v případě podniků s oddělením VaV je to
dokonce 85 % a ve strojírenství 83 %.
Nejméně s tímto výrokem souhlasily
podniky chemického průmyslu – pouze
17 % (paradoxně jsou to firmy s nejvyšší
produktivitou ve vzorku).
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Přibližně 65 % manažerů podniků si myslí, že v kraji mají (zcela či spíše) schopné a přizpůsobivé
místní subdodavatele. Zajímavé jsou odpovědi u zahraničních firem, neboť vazby s místními firmami
jsou klíčové pro udržitelnost jejich investice a také pro celkový ekonomický přínos. V tomto případě je
12

Domníváme se, že manažeři firem v Karlovarském kraji si nedovedli dobře představit specializaci finančních zdrojů pro své
„tradiční“ podnikání, přitom v „nových“ oborech a rozvinutých ekonomikách je působení například specializovaných fondů
rizikového kapitálu podstatným růstovým faktorem.
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hodnocení podprůměrné – pouze 55 % podniků zahraničních majitelů souhlasí s tímto výrokem.
Z hlediska jednotlivých odvětví jsou nejvíce se svými místními subdodavateli spokojeny podniky
z odvětví obchodu a služeb (80 %) a podniky z odvětví těžkého průmyslu (78 %).
Nejhůře byly hodnoceny vzájemné vztahy podniků v daném oboru. Firmy zde působí spíše nebo úplně
izolovaně (56%). Výrazně pozitivně jsou tyto vztahy hodnoceny mezi podniky s oddělením VaV, které
tedy mají „blíže“ ke svým partnerům než podniky ostatní. Naopak podprůměrný podíl podniků
souhlasil s tímto výrokem v případě zahraničních majitelů – i toto číslo, společně s hodnocením
dodavatelů, může ukazovat na skutečnost, že zahraniční podniky nejsou v Karlovarském kraji zatím
významněji zakotveny a svázány s místním prostředím a aktivitami. Podle odvětví se pak u většiny
skupin podniků pohybuje podíl kladných odpovědí na tento výrok kolem 50 % - podprůměrný je u
odvětví těžkého průmyslu a textilního a potravinářského průmyslu (29, resp. 14 %), naopak vyšší je u
podniků z odvětví obchodu a služeb.
Nedostatečná subjektivně hodnocená provázanost podniků naznačuje, že potenciál vzniku klastrů
nebo dosahování výrazných výhod ze spolupráce je zde zatím nízký. Důvodem je podle dotazovaných
nedostatečná vzájemná důvěra mezi firmami (ale i firmami a veřejným sektorem), která i přes relativně
příznivé podmínky z hlediska dalších faktorů snižuje potenciál přínosů z intenzivnější spolupráce.

Hodnocení podnikatelského prostředí
Hodnocení podnikatelského prostředí Karlovarského kraje je spíše negativní, celková průměrná
známka všech faktorů společně dosahuje hodnoty 2,96, což znamená v podstatě podprůměrně
kvalitní podnikatelské prostředí. Všechny zvolené skupiny podniků se na tomto hodnocení v podstatě
shodnou, rozptyl známek mezi nimi je minimální. Mírně hůře je podnikatelské prostředí hodnoceno
zahraničními firmami (3,11) a firmami z chemického průmyslu (3,28).
Nejhůře je hodnocena kvalita pracovní síly (u některých skupin podniků dosahuje hodnocení známky
horší než 4: podniky ve stavebnictví a v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu), která tak
představuje výraznou slabinu Karlovarského kraje. Na druhém místě je nejhůře hodnocena efektivita
veřejné správy, na třetím pak kvalita služeb ve vědě a výzkumu. I poslední položka – moderní
technická infrastruktura – má však průměrnou známku 2,57, což dále potvrzuje nepříliš pozitivní názor
manažerů na kvalitu podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji.
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Graf č. 10 – Hodnocení složek vnějšího prostředí
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Nástroje podpory podnikání
V dalším oddíle dotazníku bylo zjišťováno, jaké nástroje podpory podnikání podniky považují za
potřebné, a to jednak pro ně samotné, jednak obecně z hlediska podmínek pro podnikání
v Karlovarském kraji. Z obou hledisek je jako nejpotřebnější hodnocena podpora pořízení a zavedení
nových technologií (57 %). Z hlediska potřeb vlastního podniku byly pak jako žádoucí hodnoceny také
zvýhodněné úvěry a záruky za úvěry (53 %), podpora snižování energetické náročnosti (43 %)
a podpora rekvalifikace zaměstnanců (29 %). První tři nástroje se vesměs shodují s hlavními typy
inovačních aktivit dotazovaných podniků, poslední pak souvisí s negativním hodnocením kvality
lidských zdrojů v Karlovarském kraji.
Z hlediska obecných podmínek pro podnikání v Karlovarském kraji je kromě již zmiňovaných
významněji hodnocena podpora rekvalifikace zaměstnanců, vzdělávání ve firmách a nabídka nových
zainvestovaných ploch.
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Graf č. 11 – Vhodnost nástrojů podpory podnikání
Výše uvedené výsledky naznačují mimo jiné také to, že podniky v Karlovarském kraji dávají přednost
tradičním nástrojům podpory podnikání a naopak mají jistou nedůvěru k nástrojům novým jako např.
inovační centra, technologická centra, klastry.

Celkový dojem
Celkové hodnocení místní správy a institucí se opět pohybuje na průměrné úrovni. Poměrně dobře byl
hodnocen Krajský úřad Karlovarského kraje, který obdržel na pětistupňové škále (jako ve škole)
známku 2,31, nejlépe byl hodnocen exportně orientovanými firmami (2,26), z oborů pak podniky
vyrábějícími sklo, keramiku a porcelán a podniky z odvětví obchodu a služeb (2,00), nejhůře naopak
podniky z chemického průmyslu (2,60). Ještě lépe byly v kraji hodnoceny banky a jiné finanční
instituce (2,25) a také místní dodavatelé (2,18). Banky a finanční instituce nejlépe hodnotily firmy
investující do nemovitostí (1,86), místní dodavatele pak podniky s oddělením VaV (1,93). Mírně lepší
než průměrné bylo také hodnocení místních dodavatelů zahraničními firmami – známka v tomto
případě dosahovala hodnoty 2,16.
Ze zbylých veřejných institucí obdržely průměrnou známku místní úřady (magistrát, městský nebo
obecní úřad) dle místa působnosti podniku (2,51). Nejhůře byla hodnocena činnost CzechTrade (2,92)
a krajského zastoupení CzechInvestu (2,74). Toto hodnocení může souviset i s tím, zda daná firma
přišla s agenturou do styku či nikoliv a zda proběhl kontakt podle jejích představ. Hodnocení kraje jako
místa pro podnikání je také průměrné (2,51). Karlovarský kraj považují za „výborné“ místo k podnikání
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pouze 3 firmy, třicet pět označilo město za „dobré“ místo k podnikání a 40 za „průměrné“. Pouze jedna
odpověď byla vyloženě negativní („špatné“ místo pro podnikání).

Graf č. 12 – Hodnocení institucí Karlovarského kraje
Za silnou stránku kraje byla naprosto jednoznačně označena firmami jeho geografická poloha,
zejména v kontextu blízkosti „západní“ Evropy. Dále podniky zmínily jako výhodu podnikatelského
prostředí také stále relativně nižší vstupní náklady, především na pracovní sílu, a tradice průmyslové
výroby a lázeňství v kraji. Naopak slabou stránkou je podle podniků nejčastěji kvalifikace pracovních
sil (nedostatečná kvalifikace, jazyková vybavenost a další) a v kontrastu s dobrou geografickou
polohou kraje jeho neideální dopravní dostupnost. Kromě toho byl častěji zmíněn také určitý nezájem
veřejné správy o dění v kraji a nedostatečný „patriotismus“ ve vztahu k místním podnikům
a podnikatelům.
Nejčastěji zmiňované pozitivní prvky v místním podnikatelském prostředí:
♦ geografická poloha, blízkost hranic;
♦ tradice průmyslové výroby;
♦ tradice lázeňství a atraktivita pro cestovní ruch;
♦ relativně zachované životní prostředí;
♦ levnější náklady na pracovní sílu;
Nejčastěji zmíněné negativní rysy:
♦ nedostatek kvalifikovaných pracovníků, pokles učňovských škol, slabé vzdělávací programy
pro dělnické a řemeslné profese;
♦ špatná dopravní infrastruktura, nedostatečné dopravní spojení do Německa a i se zbytkem
ČR;
♦ chybějící dálniční napojení;
♦ nezájem místní veřejné správy.
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Karlovarského kraje
Základní ekonomická východiska
Následující text není souhrnným analytickým materiálem, ale představuje rámec základních
východisek pro tvorbu účinné strategie posílení hospodářské konkurenceschopnosti Karlovarského
kraje. Účelem textu je inspirovat čtenáře k zamyšlení a k hledání nových úhlů pohledu na ekonomiku
kraje a její budoucnost.
Čistě vědecky pojato, může být toto téma být obtížněji pochopitelné a nezajímavé, a tak autoři
materiálu přistoupili k poněkud kontroverznější formě prezentace jednotlivých východisek, a to ve
formě tzv. mýtů a protisměrně působících fakt a poznatků. Formulace mýtů není podložena
sociologickým průzkumem názorů obyvatelstva, je dílem autorů a je založena na zkušenostech
z rozhovorů v podnicích, kontaktu s lidmi a institucemi při současné i předchozí práci zpracovatele
v oblasti ekonomického rozvoje v několika městech Karlovarského kraje (Cheb, Mariánské Lázně,
Chodov), ale i na představách, která panují mimo samotný kraj (např. u centrálních institucí). V tomto
ohledu se mýty nemusí zakládat na převažujících názorech v kraji, ale v mnoha případech tomu tak
spíše bude.
V textu je pro zjednodušení použita řada zkratek, které jsou obecně vžité (KV kraj, ČR, HDP, VaV,
apod.) a jelikož se jedná o často frekventované výrazy, jejich výpis by neproduktivně natáhl délku
dalšího textu.

Mýtus číslo 1: „Karlovarsko na tom není hospodářsky tak zle jako Ústecko a Ostravsko …“
Makroekonomický vývoj hospodářství kraje v meziregionálním srovnání
Na počátku a ještě v polovině 90. let minulého století patřil Karlovarský kraj (dále KV kraj) mezi
ekonomicky nejvýkonnější regiony státu 1 (viz Tabulka 1). V období 1995 – 2005 však vykázal spolu
s Ústeckým krajem nejvýraznější propad ekonomické produkce na obyvatele oproti průměru ČR.
V současnosti Karlovarský kraj vykazuje nejnižší hodnotu HDP na obyvatele mezi kraji ČR (necelých
78 % průměru ČR v roce 2005) a zároveň nejnižší tempo růstu ekonomické produkce měřeno ve
stálých cenách roku 1995.
Výrazně podprůměrné dynamiky růstu přitom kraj dosahoval v období rychlého tempa ekonomického
růstu na národní úrovni (od roku 2004) a za celkově příznivých podmínek ve vnější ekonomice
(průměrné tempo růstu HDP ve střední a východní Evropě v roce 2005 činilo 5,9 % 2 ). V nejbližších
Vzhledem ke strukturální deformaci hospodářství České republiky na počátku transformačního období je nutné upozornit,
že kvantitativní srovnávání ekonomické výkonnosti na počátku 90. let 20. století nemají stejnou vypovídací hodnotu jako
pozdější údaje. Vysokou pozici KV kraje mezi kraji ČR na počátku 90. let minulého století však potvrzují i jiné studie (např.
Hampl, 2005). Výkonnost na počátku 90. let je pravděpodobně ještě jedním z důkazů setrvačnosti dopadů centrálně
řízeného hospodářství, v rámci něhož byly v KV kraji lokalizovány nebo dále rozšiřovány závody těžebního a těžkého
průmyslu, souvisejícího nebo tradičního strojírenství, chemie, textilního a oděvního průmyslu apod. Privatizace pak spustily
konkursy, úpadek nebo značné zeštíhlení mnoha podniků, i významných (Eska a Kovo v Chebu, TOSTA a Ohara v Aši,
Krajka, Textilana, Jitona, Stasis Horní Slavkov, Rotas Rotava, TOS, Škoda Ostrov ad.), což se pravděpodobně projevilo i na
ekonomické výkonnosti kraje, zvláště pokud k tomu připočteme, že tyto aktivity nebyly ihned adekvátně nahrazeny nově
vzniklými podniky a pokud ano, tak, spíše méně náročnou výrobou. Podrobnější data o vývoji v posledních 5 letech jsou
uvedeny v tabulce 1 v příloze.
2 Vlastní výpočet (vážený aritmetický průměr) na základě dat Eurostatu.
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letech zřejmě nedojde k podstatnější pozitivní změně v trendu hospodářského zaostávání kraje,
naopak případné cyklické zhoršení vývoje v české i světové ekonomice toto zaostávání spíše dále
prohloubí.

Tabulka 1: Srovnání vývoje HDP na obyvatele
v krajích ČR (ČR=100)
Kraj
Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

1995
171,2
89,6
91,4
98,4
94,0
97,7
87,0
89,9
89,0
89,1
92,5
82,0
90,6
86,8
100,0

2005
209,1
92,9
89,1
95,9
77,7
81,1
80,0
89,4
82,5
84,2
92,2
78,1
80,1
81,7
100,0

Zdroj: Regionální národní účty, ČSÚ.
Pozn. Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě HDP na obyvatele za
ČR.

Tabulka 2: Vývoj regionálního HDP ve stálých
cenách roku 1995 (rok 1995 = 100)
Kraj
Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

2001
128,3
123,0
107,1
108,0
92,5
92,3
107,0
109,9
104,1
116,1
105,7
104,7
101,1
98,6
110,3

2005
147,3
151,0
125,0
130,1
103,0
107,9
116,5
124,9
121,4
133,7
122,3
124,1
116,7
118,7
128,7

Zdroj: Regionální národní účty 2005, ČSÚ.
Příloha zaznamenává vývoj situace mezi roky 1995 a 2005
a dokumentuje, že se jedná o postupný trend.

Kromě vývoje ekonomické produkce je dalším makroekonomickým ukazatelem výkonnosti
hospodářství kraje míra zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti. Teoreticky jsou změny HDP
negativně korelovány s vývojem nezaměstnanosti. V krajích s nejvyšší mírou nezaměstnanosti
(Ústecký a Moravskoslezský) dochází v posledních letech ke stagnaci, resp. mírnému poklesu míry
nezaměstnanosti. Karlovarský kraj však zaznamenal v posledních letech dynamický růst míry
nezaměstnanosti (viz graf 1 v příloze) a předstihl i kraj Olomoucký. Je třeba opět zdůraznit, že
k dynamickému růstu nezaměstnanosti v KV kraji došlo v období silného růstu ekonomiky ČR.
Zůstává otázkou, jestli je tento protichůdný vývoj v KV kraji stále ještě důsledkem probíhající
strukturální změny místní ekonomiky nebo se jedná o projev celkového úpadku místního
hospodářství.
Dosažená situace a zejména trend vývoje vyvrací představu (panující mezi některými zástupci
centrálních veřejných institucí), že Karlovarský kraj nečelí tak závažným ekonomickým problémům
strukturálního charakteru jako kraje Ústecký a Moravskoslezský, případně že příjmy z cestovního
ruchu a lázeňství tuto situaci mohou efektivně zvrátit. Strukturálně postižené regiony (Ústecký a
Moravskoslezský kraj) v minulosti čerpaly (a dosud čerpají) výhody z regionální dimenze sektorových
politik, ovšem trend zaostávání těchto krajů se již víceméně zastavil (Blažek, Csank, 2007). Naopak
zaostávání KV kraje, který se postupně propadl až na poslední místo mezi kraji ČR měřeno i objemem
ekonomické produkce na obyvatele, se nadále prohlubuje.
Veřejná intervence na regionální a lokální úrovni je v této situaci nutná, ovšem nikoli
postačující. Specifické problémy KV kraje musí být reflektovány i v rámci realizace národních
veřejných sektorových politik.
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Příčiny hospodářského zaostávání Karlovarského kraje
Odhalit příčiny zaostávání KV kraje není jednoduché, nejedná se totiž o jedinou rozhodující příčinu,
ale spíše o soubor nepříznivých faktorů, které jsou vzájemně provázány, čímž se násobí jejich
negativní dopad na hospodářství kraje. Součástí tohoto přehledu východisek pro zpracování účinné
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje je také „kritická“ diskuse několika
poměrně rozšířených představ („mýtů“) o stavu a budoucím vývoji hospodářství kraje.

Mýtus číslo 2: Hospodářská výkonnost kraje je v globální ekonomice odrazem vývoje
vnějšího prostředí nikoli odrazem vnitřních dispozic a způsobu využití místních zdrojů /
aktiv.
Nejvíce ceněným produkčním faktorem ve vyspělých světových ekonomikách jsou samotní lidé. Jejich
znalosti a dovednosti ovlivňují schopnost místních firem kreativně vytvářet inovativní řešení
různorodých problémů, což je základní podmínkou úspěšného ekonomického rozvoje v neustále
rychleji se měnících podmínkách globalizované ekonomiky. Lidské zdroje a inovace představují dvě
hlavní sféry, ve kterých bývají identifikovány klíčové silné nebo naopak slabé stránky místní
ekonomické konkurenceschopnosti. Ekonomiky regionů s významnými omezeními v oblasti lidských
zdrojů a inovací bývají stále častěji nepříznivě ovlivňovány vývojem vnějšího prostředí. Nicméně tuto
situaci nelze vnímat jako příčinu, nýbrž jako důsledek místně specifických problémů a absence jejich
razantního řešení, jejichž celkovým výsledkem je omezená konkurenceschopnost místních
ekonomických aktivit. V následujícím textu představuje místní problémy (problémy KV kraje) ve
vybraných oblastech, které mají zásadní význam pro místní a regionální hospodářskou
konkurenceschopnost.

Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
KV kraj (spolu s krajem Ústeckým) disponuje ve srovnání s ostatními kraji v průměru nižší
vzdělanostní úrovní obyvatelstva. Zaostávání kraje v podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 3 je
navíc doprovázeno procesem selektivní migrace. Ta má dvě podoby. Za prvé, vysoce kvalifikovaní
občané nacházejí atraktivnější pracovní uplatnění v úspěšných ekonomických centrech mimo kraj,
někteří z nich v zahraničí. Za druhé, nejperspektivnější mladí občané kraje odchází studovat VŠ mimo
kraj (absence atraktivní nabídky VŠ vzdělání v kraji) a vrací se zpět do regionu pouze ve velmi
omezeném počtu, intenzita tohoto procesu však dosud nebylo možné blíže kvantifikovat. Uvedené
procesy tak v delším horizontu významně snižují celkový potenciál lidských zdrojů v KV kraji.
Absence vysoce kvalitního vysokoškolského vzdělávání v KV kraji má některé objektivní příčiny, které
nelze snadno obejít (např. nezbytnost vysoké územní a institucionální koncentrace špičkových
odborníků ad. viz níže). V tomto kontextu se jeví jako významná potřeba hledání důvodů a příležitostí
pro návrat a ekonomickou aktivizaci obyvatel, kteří mimo kraj (zejména v zahraničí) získali specifické
znalosti a dovednosti. Takové příležitosti nejsou pouze pracovní uplatnění a podmínky, ale také
možnosti kontaktu s nejnovějším vývojem v oboru, možnosti kontinuálního vzdělávání ad. Identifikace
vysoce úspěšných (původem místních) obyvatel a rozvíjení jejich vazeb na KV kraj a jeho
hospodářskou základnu představuje možnost, jak vyvážit negativní efekt selektivní migrace.
Neadekvátní (nejen vzdělanostní) strukturu pracovní síly a specifické tlaky na trhu práce dané
pracovními příležitostmi za hranicemi silně pociťují místní zaměstnavatelé. Z provedených průzkumů
Dle výsledků SLDB 2001 mělo pouze 5,6 % populace starší 15ti let ukončené VŠ vzdělání, zatímco celostátní průměr činil
8,9 %. Polde údajů z VŠPS za rok 2005 se situace mírně zlepšila, vysokoškoslkého vzdělání dosáhlo v kraji necelých sedm
procent populace starší 15ti let.
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v podnikatelském sektoru vyplývá, že firmy mají nedostatek vysoce kvalifikovaných specialistů
s adekvátní praxí. Tento faktor představuje (dle provedených šetření 4 ) jednu ze tří hlavních bariér
v oblasti vývoje a zavádění inovací v podnikatelském sektoru. Dále firmy uvádějí, že mají silný
nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků pro řešení náročných technologických problémů.
Lze se domnívat, že jde opět o jeden z důsledků absence technické VŠ v kraji. Jedná se o spojené
nádoby, neboť nabídka atraktivní práce, která by špičkové technické pracovníky v kraji udržela (do
kraje přivedla), je slabá. To souvisí mj. se strukturou hospodářství kraje, která se vyznačuje vysokým
podílem tradičních oborů, které nedosahují ani takové produktivity jako jinde v ČR (viz níže). Pokud
jde o samotné pracovníky VaV, tak kraj výrazně zaostává v jejich počtu (relativizováno na pracovní
sílu) a je v tomto hledisku suverénně „nejhorším“ krajem v ČR. Hodnota lokalizačního koeficientu činí
0,04, což ukazuje, že v kraji je 25x nižší koncentrace VaV pracovníků oproti průměru ČR (viz tabulka 3
v příloze).
Problém však nespočívá pouze v nízkém počtu VaV pracovníků, ale také v jejich specializaci a věkové
struktuře. V důsledku rozpadu/problémům systému VaV v transformačním období část pracovníků
VaV odešla do zahraničí nebo jinam do ČR. Subjekty, které zcela nezanikly, změnily zaměření své
činnosti a výzkum nahradily spíše poskytováním služeb v oblasti testování, měření a zkoušek.
V kraji se nacházela/nachází některá specializovaná VaV pracoviště (např. VÚ Balneologický, VÚNES
aj.) navázaná na místní specializované ekonomické aktivity (lázeňství, zpracování nerostných surovin,
výroba porcelánu apod.). Vzhledem ke specifickému zaměření výzkumu a narušení kontinuální
obnovy specializované pracovní síly pro dané výzkumné obory dochází ke stárnutí lidských zdrojů
těchto specifických VaV aktivit. Pokud tyto lidské zdroje nebudou obnoveny a dále rozvíjeny, může
dojít k ještě větší degradaci místně specifického výzkumu. Jeho zachování a rozvoj přitom představuje
jeden z klíčových předpokladů pro stabilizaci a modernizaci v tradičních oborech místní ekonomiky.
Dlouhodobá tradice určitých oborů (porcelán, keramika, lázeňství, stavební hmoty ad.) vytvořila
kritickou masu sdílených a rozptýlených znalostí. Pokud však VaV v těchto tradičních 5 oborech
zanikne, tak nahromaděné znalosti již nebudou nikdy aktivizovány 6 a jejich potenciál bude ztracen.
Nahromaděné znalosti a zkušenosti v místních tradičních oborech spolu s přežívajícím (i když
silně degradovaným) VaV představují potenciál dalšího rozvoje konkurenceschopného
podnikání v kraji.
V podmínkách KV kraje nelze očekávat dynamický rozvoj moderních inovativních oborů, které by
rychle vykompenzovaly negativní dopady (v delším období nezbytného) snižování zaměstnanosti (to
je vzhledem k tlaku na produktivitu nezbytné) v tradičních oborech (zejména ve výrobě porcelánu a v
těžbě). I při optimistické variantě rozvoje lze očekávat pouze značně pozvolný rozvoj nových oborů /
ekonomických činností. Promyšlenou podporou celkové modernizace (nové technologie, změna
Jedná se o analýzy, které byly pro KV kraj zpracovány různými institucemi během posledních 3 let. Vlastní průzkum
prostředí pro konkurenceschopnost (provedený zpracovatelem Strategie konkurenceschopnosti KVkraje) tyto závěry
potvrzuje, a přestože tento trend je možné pozorovat i v jiných krajích, domníváme se, že KV kraj má horší výchozí
podmínky pro řešení této situace (absence kvalitní VŠ v kraji).
5 Mnoho strategií posílení konkurenceschopnosti se příliš jednostranně zaměřuje na tzv. progresivní obory. Řada příkladů
z praxe však dokládá, že mnohem významnější než samotná progresivita oboru je to, zda je daná aktivita (třebaže velmi
tradiční z hlediska obsahu) dělána na špičkové úrovni za použití nejmodernějších technologií. Jako příklad může sloužit
pěstování květin v Nizozemsku (viz Porter, 1990). Pro dokončení restrukturalizace uvnitř místních tradičních oborů je
zachování a rozvoj specifického VaV velmi významný.
6Součástí tvorby a především úspěšného komerčního využití inovací jsou často zcela specifické znalosti nahromaděné
letitou zkušeností v daném konkrétním oboru (Maskell, Malmberg, 1999). Specifické znalosti se mohou rovněž koncentrovat
v dané lokalitě/regionu (viz např. některé oblasti severní a střední Itálie), kde může dominovat nejen konkrétní odvětví
(mnohdy i tradiční, ale využívající moderní technologie a nové poznatky), ale rovněž letitá podnikatelská kultura a invence
(Brusco, Koschatzky, Storper).
4
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orientace na nové trhy, přizpůsobení sortimentu poptávce náročných zákazníků ad.) tradičních oborů,
které zaměstnávají rozhodující podíl pracujících v průmyslu, lze přispět k dokončení restrukturalizace
místní hospodářské základny bez dramatických dopadů na zaměstnanost.
Výše uvedené problémy představují významné bariéry rozvoje inovačního podnikání v kraji.
Tyto bariéry negativně ovlivňují jak možnosti rozvoje podnikání v nových technicky
progresivních oborech, tak omezují tolik potřebnou re-orientaci směrem k inovačnímu
podnikání v tradičních oborech, které jsou v kraji silně zakořeněny, ale čelí zatím relativně
nízké produktivitě 7 .
Problémy v oblasti lidských zdrojů se však nevztahují pouze k vysoce kvalifikované složce pracovní
síly. Z analýzy vzdělávacích potřeb KV kraje 8 vyplývá, že zejména v průmyslových oborech, které jsou
v kraji silně koncentrovány, existuje trvalý převis poptávky po pracovnících nad nabídkou ve
specifických „výučních profesích“. Příkladem mohou být specializovaní (na nových technologiích
vyučení) brusiči a obráběči kovů, specifické dělnické profese ve strojírenství, malíř a tiskař porcelánu,
šička ad. Z průzkumu zaměstnavatelů vyplývá, že některé specializované „výuční profese“ je velmi
problematické nalézt a pokud jsou nalezeny, tak neodpovídají požadavkům zaměstnavatele. Při
vlastním průzkumu prostředí pro konkurenceschopnost v KV kraji byl identifikován zásadní nedostatek
pracovníků na úrovni řízení výroby (mistr ve výrobě).
Úpadek zájmu o technicky zaměřené učební obory spolu se zánikem/omezením některých
specializovaných učebních oborů vedou k situaci, kdy firmy čelí vysokým nákladům na zaučení
potřebných pracovníků a nemohou je v případě nespokojenosti s jejich prací jednoduše nahradit. Tak
firmám vznikají nemalé náklady buď ve formě nižší produktivity (ponechání nevhodného
zaměstnance) nebo výdajů na získání potřebně kvalifikovaných lidských zdrojů (zaškolení nových
zaměstnanců). Firmy v kraji nemohou být konkurenceschopné, pokud mají vyšší náklady na přípravu
a řízení lidských zdrojů než je tomu jinde v ČR, což může odůvodnit strategickou veřejnou intervenci
v této oblasti. Ta by mohla spočívat kromě zajištění/přilákání vysoce kvalifikovaných specialistů (VŠ)
také v podpoře flexibilního řízení nabídky na trhu práce (resp. zajištění její flexibility v kontextu
konkrétních potřeb místních zaměstnavatelů).
Takové řízení však vyžaduje propojení (koordinaci/resp. strategické řízení) služeb trhu práce
s nabídkou středního a dalšího vzdělávání v kraji. Taková koordinace vyžaduje také úzkou spolupráci
s místními podniky. Jedná se zejména o přísun adekvátních informací o potřebách firem k tvůrcům
politik trhu práce a vzdělávání v kraji. Dále pak o spolupráci v oblasti samotného obsahu vzdělávání,
kde školy nemohou bez pomoci podniků zajistit adekvátní vzdělání v oblasti praktických dovedností
a znalostí, které firmy požadují.
Tyto závěry jsou poměrně elementární a často zdůrazňované, ovšem potřeba brát je vážně a
soustředěně prosazovat je v KV kraji v důsledku výše popsaného vývoje vyšší než jinde. Jak
již bylo ovšem předesláno v úvodní části, příčiny zaostávání kraje nelze hledat jen v jedné
oblasti, byť je lidským zdrojům v ekonomickém rozvoji přisuzována neustále významnější role.

Podniky v tradičních oborech často vykazují také tradiční tržní orientaci, tradiční sortiment a tradiční systém řízení. Dá se
předpokládat, že i v těchto zažitých schematech lze hledat příčiny nižší či stagnující produktivity.
8 Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (duben 2006) – studie předaná zpracovateli tohoto dokumentu zástupci
zadavatele.
7
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Inovace
KV kraj také výrazně zaostává za ostatními kraji ČR z hlediska lidských a finančních vstupů do
výzkumu a vývoje (viz tabulka 3 v příloze). Ačkoliv objem vstupů nemusí být vždy přímo úměrný
výstupům VaV aktivit, zaostávání KV kraje ve vstupech do VaV je natolik výrazné, že je nezbytné mu
věnovat pozornost a hledat příčiny tohoto stavu.

Mýtus číslo 3: Absence technické VŠ v kraji je hlavní příčinou velmi nízkých vstupů do
VaV aktivit v kraji
V KV kraji nesídlí žádná veřejná univerzita ani VŠ technického charakteru, a tak je potenciál
spolupráce a přenosu nových poznatků a technologií mezi VŠ a místními firmami silně omezen.
Kromě toho tato situace nepřispívá k získání a udržení špičkových technických pracovníků, kteří často
udržují pravidelný kontakt s výzkumnými a vzdělávacími institucemi ve svém oboru. Část ekonomické
fakulty ZČU Plzeň lokalizovaná v Chebu může být zdrojem určitých kapacit v oblasti VaV aktivit
zaměřených na ekonomii, řízení apod. Nicméně takové aktivity mají v inovačním procesu sice
podstatnou, ale spíše doprovodnou funkci z hlediska technického rozvoje a nepředstavují potřebnou
znalostní základnu pro významnější výrobkové a technologické inovace.
Soukromá VŠ hotelová (sídlí v Praze, v Karlových Varech provozuje bakalářské studium) 9 sice
představuje potenciál specializovaného výzkumu a přípravy specializovaných pracovních sil, nicméně
jedná se pouze o jednu z dimenzí lázeňství a cestovního ruchu. Navíc není známo, že by nějaké
významnější VaV aktivity daná instituce v Karlovarském kraji v současnosti vyvíjela 10 . Totéž platí o VŠ
Karlovy Vary, o.p.s. - jejím zřizovatelem je Karlovarský vzdělávací institut, s. r. o. První studenti
nastoupili ke studiu v akademickém roce 2000/2001. Zájemci zde mohou absolvovat bakalářské
studium v oborech Právo v podnikání, Veřejná správa, Sociálně právní činnost, Soudní a notářská
administrativní činnost. Cílem studijního programu je příprava odborníků pro konkrétní profese
administrativního charakteru, jejichž hlavní pracovní náplní je aplikace právních předpisů, ale také
orientace v široké poznatkové základně práva, ekonomiky, informatiky, rozšíření jazykové přípravy
v oblasti běžné slovní zásoby včetně odborných právních výrazů. Tato vysoká škola vzhledem ke
svému současnému zaměření nemůže zatím místním MSP nabídnout služby v oblasti VaV a inovací.
V Sokolově je plánováno zahájení výuky (v bakalářském oboru) Fakulty strojní ZČU v Plzni. Ačkoliv
nelze popřít potenciální přínos takové instituce, její samotná existence ještě nic zásadního pro rozvoj
inovačního podnikání v kraji neznamená (viz rámeček níže). I kdyby byla založena celá nová
technická VŠ je otázkou mnoha let než dojde k využití přínosů takové instituce k místnímu inovačnímu
podnikání. V případě FS ZČU v Sokolově pak podle současných plánů půjde pouze o první ročníky
studia.

Informace z dokumentu Regionální inovační strategie (2004)
Patrně žádné VaV pro místní potřeby firem v lázeňství a CR nerealizuje. Potenciál zde ale může být (či spíše v budoucnu
vzniknout). Není však ověřeno!

9
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Tabulka 3: Zaměstnanci ve VaV dle krajů v roce
2005 (lokalizační koeficienty)
Kraj
Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

celkem

výzkumníci

3,14
0,90
0,60
0,58
0,05
0,21
0,71
0,58
0,90
0,32
1,29
0,80
0,70
0,49
1,00

3,39
0,87
0,53
0,59
0,04
0,17
0,65
0,56
0,76
0,31
1,38
0,71
0,48
0,47
1,00

Zdroj: ČSÚ
Pozn. Koncentrace zaměstnanců VaV je vztažena k územnímu
rozmístění celkového počtu zaměstnaných

Tabulka 4: Výdaje na VaV dle krajů v roce 2005
(podíl výdajů na HDP kraje)
Kraj
Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

celkem
2,22
2,76
0,99
0,74
0,11
0,30
1,12
0,82
1,35
0,57
1,54
0,95
1,14
0,73
1,42

podniky
1,04
2,40
0,53
0,53
0,10
0,27
0,95
0,39
1,19
0,55
0,76
0,67
1,07
0,57
0,92

Zdroj: ČSÚ.

Ačkoliv lze velmi nízké vstupy do VaV aktivit v kraji (viz tabulky 3 a 4) spojovat s absencí významnější
VŠ (zejména technického zaměření), je třeba také zdůraznit, že to není jedinou (a patrně ani hlavní)
příčinou:
- Obdobné situaci v oblasti nedosatečně rozvinutých VŠ institucí jako KV kraj čelí také kraj
Vysočina. Úroveň vstupů do VaV aktivit v tomto kraji je však 5x vyšší než v KV kraji. Zároveň je 2x
vyšší oproti Ústeckému kraji, který má na svém území vlastní univerzitu, která obsahuje jak
technickou, tak přírodovědeckou fakultu.
- Z hlediska konkurenceschopnosti a inovačního podnikání je důležitější úroveň vstupů na úrovni
podniků. Podíváme-li se podrobněji na data v tabulce 4, zjistíme, že výše podnikových výdajů na
VaV příliš nekoreluje s rozsahem a předpokládanou kvalitou VŠ institucí v jednotlivých krajích.
Příkladem může být rozdíl mezi úrovní podnikových výdajů na VaV v Pardubickém a Zlínském
kraji. V těchto krajích jsou podnikové výdaje (relativizované na HDP) podstatně vyšší ve srovnání
s kraji Jihomoravským a Moravskoslezským, kde je bezesporu mnohem širší univerzitní základna.
Ačkoliv jsou tato srovnání poměrně hrubá, indikují poznatek, že objem vstupů do VaV v regionech
není přímo úměrný rozsahu a kvalitě místních univerzit a VŠ. Vyšší provázanost bychom identifikovali,
pokud bychom se zaměřili pouze na veřejné výdaje na VaV. Nicméně z hlediska rozvoje ekonomické
konkurenceschopnosti a inovačního podnikání jsou rozhodující soukromé výdaje na VaV.
Zcela minimální výdaje na VaV v soukromém sektoru (viz tabulka 3 v příloze) ukazují, že místní
podniky věnují v průměru minimální pozornost vlastním VaV aktivitám. Tyto aktivity navíc vykazuje
pouze velmi malý počet ekonomických subjektů (viz ČSÚ nebo technologický profil ČR). Tato situace
má v KV kraji několik příčin. K rozpadu podnikového VaV došlo v průběhu ekonomické transformace
jako důsledek majetkové, organizační a výrobní restrukturalizace podniků. Tento problém postihl
všechny kraje, KV kraj však patří mezi nejvíce postižené, protože vykazoval vyšší koncentraci
průmyslových oborů, které se dodnes plně nevypořádaly s restrukturalizací a již dříve nižší lokalizací
aktivit VaV. V případě přímých zahraničních investic (PZI) pak přicházejí do kraje zejména
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technologicky nenáročné výrobní aktivity bez výzkumně vývojových funkcí, které se zaměřují na
využití relativně levnější méně kvalifikované pracovní síly, což opět částečně souvisí s absencí
potřebných VaV institucí a nedostatkem pracovníků špičkové kvalifikace. Rozpad poptávky po
službách VaV vedl k zániku, omezení a/nebo změně zaměření aktivit výzkumných ústavů, kterých zde
v současnosti působí jen nepatrný počet. Nízká výše výdajů na VaV odráží také skutečnost, že v kraji
sídlí minimum velkých firem a mezi MSP je velmi malý počet inovujících firem.
Celkově lze shrnout, že v KV kraji zcela chybí instituce realizující systematické úplné terciérní
vzdělávání technického zaměření. Stejně tak schází VaV aktivity obvykle realizované na půdě
takové instituce a všechny nepřímé přínosy plynoucí z existence takové instituce pro inovační
podnikání (zázemí pro specializované VaV, špičkoví odborníci v oboru, možnost kontaktu
z novinkami ve svém oboru pro místní vysoce kvalifikované zaměstnance ad.)

Mýtus číslo 4: Založením technické VŠ v kraji nebo přitáhnutím části již existují technické
VŠ do kraje dojde k nastartování inovačního podnikání v kraji
Založení technické VŠ v KV kraji?
Snaha o založení technické VŠ nebo o re-lokalizaci části již existující výuky je zcela pochopitelná. I v případě úspěchu takového
záměru však nelze od této aktivity samotné očekávat v krátkodobém horizontu zásadní přínos pro inovační podnikání v kraji.
Rozhodnutí o vytvoření/lokalizaci technické VŠ do území je rozhodnutím strategickým (a politickým) a musí zohlednit následující rizika:
•
Špičkoví odborníci mají tendenci k velmi vysoké koncentraci do největších metropolí a nejvýznamnějších VaV institucí (univerzit,
výzkumných ústavů). Může KV kraj nabídnout srovnatelné prostředí, podmínky a příležitosti?
•
Pokud v KV kraji vznikne nová technická VŠ, lze očekávat, že jak kvalita „akademiků“, tak výuky bude významně zaostávat za
úrovní tradičních institucí jako UK, ČVUT, VUT, VŠCHT, MU apod. Těmto zavedeným institucím se pravděpodobně nevyrovná ani
v střednědobém až dlouhodobém horizontu například jedné nebo dvou dekád. Naději na úspěch by mohla představovat vysoká
specializace, jedinečnost a odlišný rozsah vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud se bude „rodit“ z jedinečných
podnmikatelských aktivit v kraji, případně návazně na aktivity nového VTP nebo technologických center, pokud v kraji vzniknou.
•
Místní studenti a jejich rodiče silně preferují „prestižnější“ VŠ. KV kraj navíc studentům nemůže nabídnout prostředí a možnosti,
které se nabízí v univerzitních centrech jako je Praha, Brno, Plzeň ad. Z tohoto důvodu nelze očekávat zásadní dopad na odchod
nejtalentovanějších mladých lidí.
•
Celkově existuje významné riziko, že z technické VŠ v KV kraji by se stala pouze „…lokální sešlost neúspěšných pedagogů
technických oborů, kteří budou učit studenty, kteří se nikam jinam nedostali, přičemž přínos takových absolventů pro místní firmy
bude minimální…“ (citace z rozhovoru s ředitelem nejmenované firmy v KV kraji).
Mechanismy, kterými instituce typu technické VŠ přispívá k inovačnímu podnikání nevznikají automaticky (např. Maskell, Malmberg,
1999). Pokud vzniknou, tak jejich vznik bývá otázkou delšího období. Pokud by se naplnila výše uvedená předpověď zástupce
podnikatelského sektoru v kraji, tak je zřejmé, že s přínosem pro rozvoj inovačního podnikání nelze počítat ani v dlouhém období. Proto
je zcela nezbytné, aby strategie rozvoje inovačního podnikání věnovala maximální pozornost možnému rozvoji a širšímu využití již
existujících VaV aktivit v kraji.

V tomto kontextu se jako nejvhodnější nástroje jeví např. rozvoj technologického centra,
podpora existující spolupráce místních firem s univerzitami v Praze, Plzni a Německu,
obnova/rozvoj činnosti místních VÚ (VÚ balneologický, VÚNES apod.) a podpora spolupráce
místních firem v oblasti VaV s firmami v Německu. Ačkoliv je taková spolupráce relativně
vzácná, tak existuje a její systematická podpora může iniciovat příchod progresivnějších
činností např. německých firem do KV kraje nebo založení pobočky výzkumného pracoviště
a následně i vznik specializovaného samostatného vysokoškolského pracoviště v kraji.
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Hospodářská struktura KV kraje: vybrané problémy
Produktivita v tradičních oborech průmyslové specializace kraje
Významnou charakteristikou KV kraje je vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů.
Především se jedná o obory spadající do odvětví OKEČ 26 (sklo, keramika, porcelán, stavební
hmoty), 28 (výroba kovových konstrukcí) a 17+18 (textil, oděvy) – viz graf 1 níže. Vedle tradičních
průmyslových oborů je dalším specifikem kraje těžba hnědého uhlí a dalších nerostných surovin.
Vysoká koncentrace tradičních ekonomických oborů v KV kraji představuje významné omezení
ekonomického rozvoje kraje. Jak těžba, tak uvedené skupiny tradičních průmyslových oborů jsou ve
srovnání s progresivnějšími obory mnohem silněji zasaženy dvěma procesy, k nimž došlo (popř. stále
probíhají) na různých úrovních, ale jejich dopady se vzájemně prolínají (umocňují):
-

-

Globální úroveň (světová ekonomika) - celková reorganizace výroby a řízení v tradičních
průmyslových oborech v důsledku sílící mezinárodní konkurence ve světové ekonomice (nové
technologie a výrobní postupy, vyšší specializace, přesun standardizované výroby do zemí
s levnou pracovní silou, reorganizace řízení ad.)
Národní úroveň - restrukturalizace průmyslu (změna vlastnických vztahů, rozdělování a zánik
subjektů, změna sortimentu produkce a exportních destinací ad.) jako součást ekonomické
transformace ČR.

Změny a trendy v tradičních oborech, ke kterým došlo na globální úrovni před a v průběhu
společenské transformace, nebyly v ČR adekvátně zachyceny. Důsledkem bylo (a stále je) výrazné
technologické, inovační ad. zaostávání za světovou „špičkou“ v daných oborech. Toto zaostávání
navíc bylo a stále je umocněno důsledky restrukturalizace průmyslu (např. silně omezené investiční
zdroje firem, rozpad existujících vazeb uvnitř průmyslových oborů, včetně výzkumu a vývoje ad).
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Graf 1: Pozice odvětví zpracovatelského průmyslu dle LQ a produktivity v Karlovarském kraji (r. 2004)
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Legenda:
15 – Výroba potravinářských výrobků a nápojů
17 – Výroba textilií a textilních výrobků,
18 – Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin,
19 – Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi
20 – Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě
nábytku,
21 – Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
22 – Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
24 – Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken,
25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
26 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
27 – Výroba základních kovů a hutních výrobků; 28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků (kromě strojů a zařízení)
29 – Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů,
31 – Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.,
32 – Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů,
33 – Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
34 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů
35 – Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
36 – Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j. n.
37 – Recyklace druhotných surovin
ZP – Celkem zpracovatelský průmysl kraje
Pozn. Hodnoty OKEČ 16 – Výroba tabákových výrobků a 23 – Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské
zpracování ropy nejsou uváděny z důvodu ochrany dat. Produktivita je vyjádřena přidanou hodnotou na
zaměstnance. Kompozitní LQ je prostým průměrem LQ koeficientů pro přidanou hodnotu, zaměstnanost a tržby
ve zpracovatelském průmyslu.
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Z grafu 1 je patrná koncentrace tradičních průmyslových oborů v kraji. Významnou skutečností je
velmi nízká produktivita (zde počítána jako poměr přidané hodnoty na zaměstnance) v případě
skupiny odvětví OKEČ 26, která činila pouze necelých 70 % průměrné produktivity zpracovatelského
průmyslu v kraji (graf 1 ukazuje pouze relativní produktivitu v rámci dané skupiny průmyslových
odvětví v ČR). Tato skupina průmyslových odvětví však představuje dle lokalizačního koeficientu
nejvýznamnější průmyslovou specializaci KV kraje. V roce 2004 se podílela 16,5 % na zaměstnanosti,
13,5 % na tržbách za prodej výrobků a služeb a 15,5 % na přidané hodnotě vyprodukované v
Karlovarském kraji ve zpracovatelském průmyslu.
Výrazné zaostávání této skupiny průmyslových odvětví za průměrnou produktivitou dané skupiny
v rámci ČR lze spojovat především s absencí zájmu zahraničního kapitálu o vstup do místních
výrobců porcelánu. Naopak vyšší relativní produktivitu v případě výroby textilu a oděvů lze přičítat
efektu zahraničních investic, kdy zahraniční vlastníci kapitálovými investicemi a reorganizací výroby
podstatně zvýšili produktivitu.
Graf 2: Vývoj LQ koeficientů přidané hodnoty, zaměstnanosti a tržeb v Karlovarském kraji 2003-2004
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Vývoj přidané hodnoty a tržeb mezi lety 2003 a 2004 ukazuje, že se zvýšila regionální koncentrace
těchto ukazatelů ve výrobě zdravotnických a optických přístrojů (OKEČ 33 11 ), elektrických strojů
(OKEČ 31), ostatních dopravních prostředků (OKEČ 35) a vydavatelství a tisku (OKEČ 22), tedy
v kraji relativně nových progresivních odvětví, která jsou zpravidla pod vlivem přímých zahraničních
investic. Naproti tomu výroba kancelářských strojů a počítačů (OKEČ 30), radií, televizí a spojových
zařízení (OKEČ 30) a motorových vozidel (OKEČ 34) zaznamenala největší pokles. Z tradičních
odvětví došlo u všech ukazatelů jen k mírnému nárůstu, nejvíce pak u přidané hodnoty v chemickém
průmyslu jako důsledek zahraniční investice.

Nemáme bohužel k dispozici informace o jaké firmy konkrétně se jedná. Koncentrace těchto aktivit v kraji je stále
podprůměrná, ovšem pokud v dlouhodobějším horizontu bude tento obor růst rychleji než v jiných krajích, bude vhodné
provést detailnější identifikaci aktivit a vyhodnotit blíže jejich potenciál.
11
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V roce 2004 bylo v rámci těžby a uvedených tradičních odvětví 12 zaměstnáno téměř 50 % pracovní
síly kraje ve zpracovatelském průmyslu. Tento podíl dokumentuje vysokou závislost kraje na
tradičních oborech ekonomické činnosti. Zároveň představuje potenciální rozsah důsledků případného
neúspěchu firem v místních tradičních oborech při modernizaci technologií a dokončení započatého
přechodu z trhů obsazovaných „levnou asijskou konkurencí“ na trhy vysoce specializovaného a
kvalitního zboží, kam se tato konkurence nedostane. Jedna z hlavních výzev posílení
konkurenceschopnosti KV kraje proto spočívá v modernizaci technologie a organizace produkce
v rámci místních tradičních průmyslových oborů. Tato modernizace obsahuje také vytváření a
obsazování nových specializovaných a náročných trhů. Vzhledem k vysoké koncentraci výroby
porcelánu v KV kraji je tato problematika blíže rozebrána na příkladu výrobců porcelánu (viz rámeček).

Vybrané problémy firem v tradičních průmyslových oborech KV kraje: příklad výrobců porcelánu
Výroba porcelánu má v KV kraji dlouholetou tradici, jejíž vznik a rozvoj je spojen s místními zdroji surovin. Výrobci porcelánu opouštějí
(pokud již neopustili) trhy základního standardizovaného zboží, kde nemohou konkurovat cenám výrobců z rozvíjejících se ekonomik
(zejm. Číny, Indie a Vietnamu). Mají však jasnou představu, jaké trhy chtějí obsadit, znají své příležitosti a možnosti rozvoje ve
specifických segmentech výroby porcelánu. Taktéž si jsou vědomi potřeby rozvíjení sortimentu pro náročnou klientelu (např. luxusní
porcelán, specifický design, specifické vlastnosti porcelánu, maximální zdravotní nezávadnost apod.)
Konkurence na těchto trzích však má značný technologický náskok, čímž dosahuje podstatně vyšší produktivity. Zvýšení produktivity
brání zejména zastaralé technické vybavení a velmi pomalé zavádění nových strojů a zařízení. Na cestě od trhů levného
standardizovaného zboží k trhům vysoce kvalitních a specializovaných produktů se navíc potkávají s konkurencí, která se nachází
v podobných podmínkách, ale je systematicky podporována veřejným sektorem (např. výrobci v Polsku čerpají podporu právě na
výměnu zastaralých strojů a zařízení, dále pak na energie).
V situaci budování svých pozic na trzích vysoce kvalitního a specializovaného porcelánu jim tyto nerovné podmínky ztěžují schopnost
dosahovat zisků a generovat zdroje na potřebné investice. Dalším omezením je celková ochrana trhu na úrovni EU, která výrazně
omezuje VaV aktivity. Např. vývoj nových tvarů, ale i materiálů lze jednoduše kopírovat a trh je proti přístupu kopírovaného zboží velmi
nedostatečně chráněn. Riziko výnosnosti VaV aktivit je pak tak vysoké, že podvazuje jeho realizaci.

Stávající firmy v tradičních oborech čelí zejména potřebě zásadní technologické modernizace.
Vlastní zdroje však na tuto modernizaci nestačí a banky jsou velmi obezřetné. Právě relativně
nízká produktivita v důsledku zastarávajících technologií omezuje/znemožňuje firmám dokončit
započatou změnu své orientace k produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou. Tato situace opět
představuje cílovou oblast pro strategickou veřejnou intervenci.

Mýtus číslo 5: Cestovní ruch a lázeňství může být klíčovou specializací kraje, a proto
vyžaduje plošnou politiku sektorové podpory v kraji
Cestovní ruch a lázeňství
Další zásadní specifikum KV kraje představuje lázeňství, jehož tradice byla rozvinuta na mimořádné
koncentraci léčivých pramenů na území kraje. Ačkoliv lázeňství představuje významný potenciál pro
ekonomický rozvoj kraje 13 , představuje zároveň značné riziko. To spočívá především v přílišném
nadhodnocení tohoto potenciálu a z toho pramenící nadměrné koncentrace pozornosti, úsilí a
prostředků na jeho rozvoj. Zásadní výzvou v oblasti lázeňství je vyhnutí se nadměrnému optimismu
(přecenění) ohledně jeho významu pro celkový ekonomický vývoj KV kraje a především pak dosažení

12 OKEČ
13

26 (sklo, keramika, porcelán, st. hmoty), 27 (výroba a zpracování kovů), 17 (textil), 18 (oděvy).
R. B. Reich (uznávaný analytik v oblasti strukturálních změn ve světové ekonomice a zaměstnanosti) predikuje pro
rozvinuté tržní ekonomiky v nadcházejícím desetiletí mimořádně silný růst počtu nových pracovních míst v oblasti péče
o zdraví a wellness.
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skutečné mezinárodní špičky v oblasti lázeňství a využití potenciálu pramenícího z rychle rostoucí
poptávky v oblasti wellness a péče o zdraví v sousedních ekonomicky rozvinutějších zemích.
Rozvoj znalostní ekonomiky vede k určité dualizaci trhu práce, kdy značná část populace
města/regionu nespadá mezi vysoce kvalifikované profesionály, přičemž tito obyvatelé jsou častěji
ohroženi nezaměstnaností a/nebo chudobou. KV kraj disponuje významným potenciálem pro tvorbu
specializovaných, ale kvalifikačně méně náročných pracovních míst. Tento potenciál spočívá jednak
v geografické blízkosti k německým firmám, které v rostoucí míře využívají možnost snížení nákladů
na pracovní sílu, popř. další fixní vstupy. Významnější část tohoto potenciálu však souvisí právě
s možností rozvíjet lázeňství a specifické formy cestovního ruchu. Wellness, fitness, zdraví a využití
volného času totiž patří k oblastem, v nichž dochází v rozvinutých tržních ekonomikách k růstu
pracovních míst i obratu z ekonomických aktivit.
Jelikož v kraji (i mimo kraj) panuje rozšířená představa o potřebě podpory rozvoje lázeňství, je účelné
upozornit na některé aspekty racionálního přístupu k takovéto podpoře:
- KV kraj disponuje významnými dispozicemi pro rozvoj lázeňství, nikoliv však pro rozvoj CR v jeho
plné šíři. Autorům tohoto dokumentu nejsou známy další oblasti CR, ve kterých by atraktivity kraje
bylo možno označit za špičkové alespoň v rámci Střední Evropy.
- Na základě rozvoje lázeňství lze přitahovat vysoce specializované dílčí typy CR. Pro tradiční
(„masové“) formy CR však KV kraj nemá dispozice. (Příklad: Rozvojem např. lyžařských center by
došlo pouze k rozmělnění prostředků, které by stejně nevedlo k nabídce konkurenceschopného
produktu ve srovnání s Alpami.)
- Jelikož lázeňství je územně silně koncentrováno, je žádoucí tomuto přizpůsobit také územní
koncentraci prostředků veřejných intervencí. Plošná politika podpory CR nepovede k rozvoji
vysoce konkurenceschopných lázeňských lokalit, ale spíše k rozmělnění prostředků. Strategičtější
je koncentrace prostředků do omezeného počtu lokalit z cílem vytvořit mezinárodní kvalitu v
lázeňství. Jejich úspěch následně bude generovat zdroje na rozvoj i méně významných lokalit a
jejich specializovaných produktů CR.

Přímé zahraniční investice
KV kraj byl a je cílem značného množství zahraničních firem, které v kraji lokalizují část svých aktivit.
Podstatně intenzivněji než ve většině ostatních krajů dochází také k převzetí upadajících firem a jejich
přizpůsobení potřebám zahraničního vlastníka. Bohužel se jedná především o standardizovanou
výrobu využívající pracovní sílu s nízkou kvalifikací. V důsledku příchodu těchto výrob se částečně
změnila struktura zpracovatelského průmyslu KV kraje. Jejich příchod přispívá zejména k růstu
významu elektrotechnického a elektronického průmyslu, kde 7 z 8 největších firem je v zahraničním
vlastnictví. Na PZI je založen také rostoucí podíl výroby plastů. Zahraniční kapitál silně přispěl ke
změně obsahu produkce v kovodělném a textilním průmyslu. Řada výrob zahraničních firem v těchto
odvětvích je součástí hodnotových řetězců v rámci dynamického rozvoje automobilového průmyslu
v ČR.
Ačkoliv je geografická blízkost KV kraje Německu (odkud pochází rozhodující podíl zahraničního
kapitálu) významnou silnou stránkou kraje, je třeba upozornit, že v dlouhém období může stávající
vysoká závislost na přesunuté standardizované výrobě z Německa vyvolávat značné problémy a další
strukturální ohrožení. V tomto kontextu je strategickou výzvou rozvíjení takových forem ekonomických
vazeb mezi Německem a KV krajem a takového podnikatelského prostředí v KV kraji, aby bylo
budoucí přesunutí výroby z KV kraje neefektivní v důsledku produktivní závislosti těchto výrob na
místním prostředí (např. německy hovořící kvalifikovaná pracovní síla, kterou lze vzhledem
k jazykové, kulturní a územní blízkosti snadněji rozvíjet a řídit, její specializace). Na druhé straně
místní ani národní (a dokonce ani evropské) veřejné prostředky nemůžou (a bylo by naivní kdyby se o
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to pokoušely) zvrátit globální ekonomické trendy, a tak odchod některých výrob bude přirozenou
součástí ekonomického ozdravování / restrukturalizace hospodářství kraje.
Přímé zahraniční investice mají schopnost v relativně krátkodobém horizontu výrazně zlepšit základní
produkční charakteristiky území (export, produktivita, mzdy a zaměstnanost, potažmo HDP, ad.), ve
kterém operují a tak i nadále zůstávají pro Českou republiku a ne méně i pro Karlovarský kraj jedním
z nejvíce relevantních a efektivních nástrojů podpory ekonomického rozvoje. Intervence veřejného
sektoru v oblasti tvorby podmínek a lákání PZI v budoucnu však musí mít strategický charakter
s cílem maximalizovat dlouhodobý pozitivní přínos pro lokální ekonomiky a ekonomiku kraje. To
znamená např. navázat strategická partnerství ze strany místní veřejné sféry (kraj, města, úřady
práce, hospodářská komora, školy a vzdělávací instituce, regionální pobočky státních agentur, místní
dodavatelé) zejména s klíčovými investory a podporovat jejich „zakořenění“ v kraji.
Důležité je posuzovat tzv. čistý efekt PZI a soustředit úsilí na investice, které mají:
- potenciál exportu na globální rostoucí trhy (ne jen Německo, ne jen tradiční výrobky)
- potenciál vysoké a rostoucí přidané hodnoty
- doplňkovost aktivit investora ve vztahu ke klíčovým regionálním a národním strategickým
hodnotovým řetězcům (klastry)
- potenciál zvyšovat dovednosti a kvalifikaci pracovní síly, zlepšit / tlačit na zlepšení
infrastruktury pro znalostní ekonomiku
- inovační a technologický potenciál aktivit investora¨
- potenciál expanze a kolokace dalších aktivit (VaV, design, technologické centrum, centrum
sdílených služeb ad.)
- potenciál tvorby strategických vazeb s místním prostředím – školy, dodavatelé, instituce a
úřady, VaV, klastrové iniciativy a ostatní aktivity soukromého sektoru … ad.
Aktivity lákání investic v KV kraji realizují většinou města ve spolupráci s agenturou
CzechInvest. Kraj v této oblasti sehrává spíše koordinační a podpůrnou roli. Cílené aktivity
v lákání PZI při respektování výše uvedených strategických kritérií čistého ekonomického
efektu mohou však mít zásadní vliv na rychlost s jakou se kraji bude dařit zvrátit trend
zaostávání za ostatními kraji ČR a tak se nabízí, že by kraj jako instituce v této oblasti měl
zvýšit svoji angažovanost – tj. vypracovat a zrealizovat v partnerství společně s městy,
agenturou CzechInvest a KHK KV kraje společnou agendu / politiku pro lokalizaci PZI v KV
kraji, a to mj. včetně regionálně specifického systému pobídek.
Velikost firem
KV kraj se vyznačuje velmi malým počtem velkých firem. Největší firmy navíc procházejí vnitřními
změnami a jejich přínos k budoucímu rozvoji je nejistý. Jádro hospodářství tak tvoří především
firmy o velikosti 250 – 999 zaměstnanců. 14 Tyto firmy (nejedná-li se o součást TNC) nelze
v mezinárodním kontextu považovat za velké firmy. Nejsou totiž tak velké a významné, aby byly
schopny dosahovat výhod velkých firem (ekonomická a kapitálová síla, schopnost ovlivňovat trh,
veřejný zájem a z toho pramenící různé formy podpory ad.) Zároveň jsou však natolik velké, že nejsou
schopny dosáhnout na nástroje pro MSP. Dle některých zástupců místních firem tak vzniká jakési
„prázdné místo veřejného zájmu“, kdy zájmy firem v KV kraji jsou „přehlíženy“. To je umocněno
skutečností, že řada z nich přísluší do oborů „neperspektivních“ (dle centrálních veřejných institucí)/
resp. „nízkoprofitových“ (dle úvěrujících bank).

Z hlediska budoucího vývoje je důležité také patro 100 – 250 zaměstnanců, kde lze očekávat „kandidáty“ na přestup do
vyšší kategorie a budoucí motory růstu v kraji.
14
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Budoucnost ekonomického vývoje kraje bude záviset především na úspěchu firem, které v něm
podnikají. Cílem veřejné politiky v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti v KV kraji musí být
rostoucí firmy, které dodávají na rostoucí globální trhy. Takové firmy se mj. vyznačují
dominancí ve svém hodnotovém řetězci, vysokou a rostoucí produktivitou, kterou nejčastějí
zvyšují pomocí inovací generovaných v místním prostředí. Takové firmy ovšem
v Karlovarském kraji dnes nejsou.

Dobrá, ale co s tím?
Přijďte se s námi poradit na Konferenci o hospodářské konkurenceschopnosti KV
kraje 23.3.2007 od 10:00 do 13:00 v Krajské knihovně Karlovy Vary v areálu
Krajského úřadu.
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Příloha
Tabulka 1: Srovnání vývoje HDP na obyvatele v krajích ČR (ČR=100)
kraj
1995
2001
2002
Pražský
171,2
206,8
209,5
Středočeský
89,6
92,9
95,4
Jihočeský
91,4
90,3
90,0
Plzeňský
98,4
94,2
91,8
Karlovarský
94,0
79,6
81,2
Ústecký
97,7
79,4
79,4
Liberecký
87,0
87,7
87,5
Královéhradecký
89,9
92,4
90,7
Pardubický
89,0
84,1
83,8
Vysočina
89,1
88,4
86,6
Jihomoravský
92,5
92,6
92,1
Olomoucký
82,0
77,8
77,1
Zlínský
90,6
82,9
82,6
Moravskoslezský
86,8
78,1
77,0
Česká republika
100,0
100,0
100,0
Zdroj: Regionální národní účty, ČSÚ.
Pozn. Hodnoty jsou relativizovány k hodnotě HDP na obyvatele za ČR.

2003
209,9
94,3
89,3
93,4
80,1
82,4
80,9
89,7
85,0
85,9
92,8
76,7
81,9
77,5
100,0

2004
209,2
93,0
89,1
96,4
78,2
81,7
79,5
89,5
83,7
83,8
92,1
78,9
79,4
81,5
100,0

2005
209,1
92,9
89,1
95,9
77,7
81,1
80,0
89,4
82,5
84,2
92,2
78,1
80,1
81,7
100,0

Tabulka 2: Vývoj regionálního HDP ve stálých cenách roku 1995 (rok 1995 = 100)
Kraj
Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Česká republika

2001
128,3
123,0
107,1
108,0
92,5
92,3
107,0
109,9
104,1
116,1
105,7
104,7
101,1
98,6
110,3

2002
129,0
130,8
109,6
108,2
96,8
94,1
109,9
110,7
106,6
118,5
107,1
106,5
103,9
99,2
112,4

2003
134,0
134,9
112,8
113,9
98,8
100,8
105,2
113,3
112,6
121,9
111,9
109,8
107,0
103,2
116,4

2004
140,2
139,5
117,3
122,2
99,0
103,3
107,6
117,1
115,2
123,8
115,7
117,6
107,9
112,5
121,3

2005
147,3
151,0
125,0
130,1
103,0
107,9
116,5
124,9
121,4
133,7
122,3
124,1
116,7
118,7
128,7

Zdroj: Regionální národní účty 2005, ČSÚ.
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Graf 1 - Vývoj míry nezaměstnanosti ve vybraných krajích ČR
(ILO - VŠPS)
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Zdroj: ČSÚ

Tabulka 3: Lidské kapacity ve VaV a výdaje na VaV v krajích ČR
kraj

Pražský
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
ČR

zaměstnanci VaV
2005 (v % z ČR)
celkem výzkumníci
40,5
43,8
10,4
10,0
3,8
3,4
3,3
3,4
0,2
0,1
1,6
1,2
3,0
2,8
3,1
3,0
4,5
3,8
1,6
1,5
13,9
14,9
4,7
4,2
3,8
2,7
5,5
5,3
100,0
100,0

zaměstnaní
v NH
2005 (% ČR)
celkem
12,9
11,6
6,3
5,7
3,0
7,5
4,2
5,4
4,9
5,0
10,8
5,9
5,5
11,2
100,0

zaměstnanci VaV
LQ 2005
celkem
výzkumníci
3,14
3,39
0,90
0,87
0,60
0,53
0,58
0,59
0,05
0,04
0,21
0,17
0,71
0,65
0,58
0,56
0,90
0,76
0,32
0,31
1,29
1,38
0,80
0,71
0,70
0,48
0,49
0,47
x
x

Výdaje na VaV/HDP
2005 (%)
celkem
podniky
2,22
1,04
2,76
2,40
0,99
0,53
0,74
0,53
0,11
0,10
0,30
0,27
1,12
0,95
0,82
0,39
1,35
1,19
0,57
0,55
1,54
0,76
0,95
0,67
1,14
1,07
0,73
0,57
1,42
0,92

Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje v ČR za rok 2005, ČSÚ.
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