








ANOTACE 

Jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství Evropské unie je bezesporu 

automobilový průmysl, který zaměstnává okolo dvanácti milionu lidí a díky rozsáhlým 

investicím do výzkumu, vývoje a nových technologií zastává roli nepostradatelného 

inovátora v jednom z nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu. Automobilový průmysl 

je však v posledních několika letech ovlivňován nezanedbatelnými strukturálními změnami 

a geografickými přesuny výroby z území tradičních států ze západu a jihu Evropy do států, 

které jsou relativně novými členy EU a nabízejí strategičtější polohu a levnější pracovní 

sílu. Tato bakalářská práce se zaměřuje na deset největších výrobců automobilů, řazených 

organizací OICA podle jejich celkové produkce za rok 2016 a pomocí metody 

symetrického indexu komparativní výhody se snaží charakterizovat vývoj 

konkurenceschopnosti vybraných deseti států v rozmezí let 2000-2015.  
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ANNOTATION 

Comparison of the Competitiveness of TOP10 European Car Producing Countries. 

One of the most crucial sectors of the EU economy is undoubtedly the automotive 

industry, which employs around twelve million people, and thanks to significant 

investments in research, development and new technologies, holds the indispensable role 

of innovator in one of the fastest growing industries. The automotive industry is, however, 

in recent years, substantially affected by structural changes and geographical shifts in 

production from the traditional western and southern of Europe to countries that are 

relatively younger members of the EU and offer a better strategic location and cheaper 

labor. This thesis focuses on the ten largest car manufacturers, ordered by the OICA 

organization based on their total car production in 2016 using method of the revealed 

symmetrical comparative advantage index trying to characterize the development of the 

competitiveness of the selected ten countries in the period 2000-2015. 
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ÚVOD 

Automobilový průmysl je odvětví, které díky své dlouhodobé tradici ve výzkumu, vývoji a 

samotné výrobě má svá vlastní specifika, mezi která se nepochybně řadí technologická 

úroveň, důraz na bezpečnost automobilů a neustále se zpřísňující podmínky v kontextu se 

životním prostředím. Dalším charakteristickým znakem automobilového průmyslu je 

dynamika jeho rozvoje, který ho řadí mezi nejrychleji se rozvíjející obory v oblasti 

zpracovatelského průmyslu. Automobilový průmysl hraje díky své velikosti významnou 

roli pro ekonomiky daných států. Díky vysokým počtům pracovních míst, která automotive 

vytváří, patří zpravidla mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na jejich území. Dalším 

důvodem jsou silné vazby na související odvětví průmyslu, která zajišťují jednak dodávku 

materiálů a druhak jednotlivé komponenty. Ty si automobilky nechávají vyrábět u firem 

dlouhodobě se specializujících na jejich vývoj a produkci.  Dodavatelé těchto komponentů 

se pak velmi významně podílejí na tvorbě ceny finálního produktu, často až ze sedmdesáti 

procent konečné ceny.  

Vedle ekonomik jednotlivých států je to i Evropská unie, pro kterou hraje automobilový 

průmysl významnou roli. V roce 2011 bylo v tomto odvětví na území EU proinvestováno 

přes 30 miliard eur, čímž si automotive zajistil prvenství mezi ostatními, investičně 

náročnými, segmenty (EC, 2012). V roce 2015 pak bylo na území EU vyrobeno zhruba 

18,2 milionu automobilů. To představuje asi pětinu celosvětové produkce automobilů v 

tomto období. Na celkovém HDP Evropské unie se automotive podílí ze sedmi procent a je 

také významným reprezentantem Unie. I co se exportu týká. Ten v roce 2015 dosáhl okolo 

6,5 milionu automobilů (OICA, 2015).  

Automobilový průmysl na území EU podle klasifikace NACE 29 obsahuje počet podniků 

lehce přesahující dvacet tisíc. Výroba motorových vozidel (NACE 29.1) je část 

automobilového průmyslu, která vytváří největší přidanou hodnotu (64 %) a největší obrat 

v odvětví (71 %), Ten v absolutním vyjádření představuje asi 526 miliard eur.  Druhou 

nejvýznamnější sekcí automobilového průmyslu je výroba dílů a příslušenství (NACE 

29.3). Ta představuje 33 % přidané hodnoty a obrat ve výši 188 miliard eur. Nejnižší 

přidanou hodnotu pak generuje produkce karoserií, přívěsů a návěsů, která představuje 

zhruba 3 % (ACEA, 2015). 
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Zmiňovaná výroba dílů a příslušenství (NACE 29.3) je segment, který zaměstnává 46,5% 

lidí pracujících v automotive na území EU a je tak největším zaměstnavatelem v oblasti 

automobilového průmyslu. Ten celkově vytváří 12 milionů pracovních pozic. To 

představuje zhruba 5 % celkové zaměstnanosti v Evropské unii. Téměř stejný počet lidí 

pak zaměstnává samotná výroba automobilů (NACE 29.1), která dává práci 46,2 % 

zaměstnancům evropského automotive. Zbývajících 7,3 % zaměstnanců pak pracuje v 

odvětví zaměřujícím se na výrobu karoserií, přívěsů a návěsů.  

Evropský stát, který se může pochlubit největším  podílem na zaměstnanosti v 

automobilovém průmyslu, je Německo, s více než 800 tisíci zaměstnanci. Německo však 

zaujímá prvenství i v počtu vyrobených automobilů. S tím souvisí i nejvyšší celkový obrat 

a přidaná hodnota německého automobilového průmyslu (ACEA, 2013). Druhým 

nejvýznamnějším zaměstnavatelem je sousední Francie, jejíž automobilový průmysl 

zaměstnává téměř čtvrt milionu lidí (ACEA, 2015), a třetí pozici zaujímá Itálie s více než 

160 tisíci zaměstnanci. Mezi další země Evropské unie, jejichž automobilový průmysl 

zaměstnává více než 100 tisíc pracovníků, bezesporu patří Velká Británie, Polsko, Česká 

republika, Španělsko a Rumunsko.  

Jak již bylo zmíněno, Německo je velice úspěšným výrobcem automobilů. Německý 

automobilový průmysl vyprodukoval za rok 2015 více než šest milionů motorových 

vozidel. Druhé místo zaujímá s téměř poloviční produkcí Španělsko (2,77 milionu 

motorových vozidel) a třetím největším producentem motorových vozidel v Evropě je 

Francie. Ta za rok 2015 vyprodukovala 1,97 milionu vozidel (OICA, 2016a). 

Mezi poslední trendy související s automobilovým průmyslem patří lokalizace nově 

vybudovaných výrobních závodů mimo stávající regiony, do nových oblastí, které 

poskytují výhodnější podmínky pro podnikání a současně také trhy, které jsou z pohledu 

výrobců zajímavé a o jejichž obsazení usilují. 

Významnou roli sehrála pro evropský, ale i celosvětový automobilový průmysl 

hospodářská krize, která ho v letech 2008-2009 silně poznamenala. Ta vyvrcholila právě v 

roce 2009, kdy odvětví postihlo významné propouštění. Od roku 2010 se však trh s 

automobily začal oživovat a pracovních míst znovu přibývalo. V rozmezí let  2009-2012 

pak vznikly dva miliony nových pracovních míst. 
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Nejvyššího počtu vyrobených osobních automobilů, který dosud nebyl překonán, bylo na 

území EU dosaženo v roce 2007. Tehdejší produkce činila 17 milionů osobních 

automobilů. V následujících dvou letech, tedy v období zmiňované hospodářské krize, 

klesla produkce téměř o 3 miliony osobních automobilů. V letech 2010-2011 však 

evropský automotive opět dynamicky rostl a v roce 2015 se produkce se svými 16,3 

miliony vyrobených osobních automobilů přiblížila nejúspěšnějšímu roku 2007. 

Ve stejném roce (2015) bylo v Číně vyrobeno 21 milionů aut, v Japonsku 7,8 milionů a 

v USA 4,2 milionů osobních automobilů (OICA, 2016). 

Segment užitkových vozů v tomto období zaznamenal podobný vývoj, jako segment 

osobních automobilů. Rok 2007 byl dosud nejúspěšnější. V tomto roce bylo na území EU 

vyrobeno 2,6 milionu užitkových vozů. Výrazný propad zde však nastal již v roce 2008 a 

v roce 2009 byla produkce oproti roku 2007 poloviční. Náznak lepších časů pro tento 

segment nastal v roce 2010, v letech 2011-2012 však docházelo k dalšímu propadu ve 

výkonech tohoto segmentu. Výraznější oživení produkce užitkových vozů se Evropa 

dočkala až od roku 2013, který podle údajů z roku 2015 dosahoval 1,87 milionu 

vyrobených užitkových vozů (OICA, 2016). 

Současnou hrozbou pro evropský automotive je rostoucí konkurence v podobě 

automobilek přicházejících převážně z Indie a Číny, jejichž podíl na celosvětové produkci 

automobilů neustále roste.  

Cílem této bakalářské práce je identifikovat rozdíly v konkurenceschopnosti vybraných 

ekonomik v oblasti automobilového průmyslu a v dynamice jejího rozvoje od roku 2000 až 

do současnoti. 

Struktura práce je následující: První kapitola je věnována konkurenci a 

konkurenceschopnosti. Vedle stručného vymezení jednotlivých forem konkurence je 

pozornost směřována převážně ke konkurenceschopnosti a konkrétním jejím formám. S 

ohledem na zaměření a cíl se práce soustřeďuje především na makroekonomickou 

konkurenceschopnost a její zdroje, ale prostor je věnován i konkurenceschopnosti 

mikroekonomické a regionální. Dále potom vysvětluje související pojmy, mezi které patří 

např. konkurenční výhoda. Úkolem druhé kapitoly je představit indexy RCA (revealed 

comparative advantage) a RSCA (revealed symmetric comparative advantage), které jsou 
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použity při výpočtech. Následující kapitola definuje automobilový průmysl na základě 

klasifikací SITC, OICA, NACE a Svazu automobilového průmyslu. Ve čtvrté kapitole je 

představen aktuální žebříček deseti největších evropských producentů automobilů za rok 

2016 a je poukázáno na základní rozdíly a změny, k nimž v tomto žebříčku došlo mezi lety 

2000 a 2015. Poslední pátá kapitola na základě exportní výkonnosti automobilového 

průmyslu jednotlivých států hodnotí pomocí indexu RSCA jejich konkurenceschopnost. 

Dosažené výsledky následně porovnává a interpretuje. 
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1 Konkurence a konkurenceschopnost 

Následující kapitola má za úkol objasnit dva základní pojmy, kterými jsou konkurence a 

konkurenceschopnost. Zatímco samotné konkurenci se tato kapitola věnuje pouze 

okrajově, konkurenceschopnosti je zde s ohledem na téma a cíl této práce věnováno 

mnohem více prostoru. Vedle vymezení obou pojmů se kapitola zaměřuje na některé 

definice konkurenceschopnosti.  Převážná část je potom věnována konkurenceschopnosti 

mikroekonomické, regionální a makroekonomické. Dále také pojmům souvisejícím s 

jednotlivými formami konkurenceschopnosti. 

 

1.1 Konkurence 

Konkurence je obecně definována jako vztah mezi dvěma a více konkurenty, kteří v daném 

čase a na daném místě vytvářejí tzv. konkurenční prostředí. Konkurent by měl splňovat 

dvě základní podmínky (Horáková, 2001): 

a) konkurent by měl být konkurenční, tzn. mít konkurenční potenciál 

b) konkurent by měl být podnikavý 

Konkurence bývá nejčastěji dělena do dvou základních skupin a to na konkurenci 

dokonalou a konkurenci nedokonalou. 

1.1.1 Dokonalá konkurence 

Pro toto konkurenční prostředí je typický velký počet konkurentů, kdy žádný z nich nemá 

dominantní postavení a není schopen ovlivnit tržní cenu své produkce. Nabídka 

konkurentů, ať už se jedná o nabídku výrobků nebo služeb, je u všech velmi podobná a 

stejně tak je tomu i u cen těchto produktů (Musil, 2009).  

Model dokonalé konkurence v reálném světě neexistuje. Je totiž prakticky nemožné, aby 

konkurenční prostředí splňovalo všechny tyto podmínky. 

1.1.2 Nedokonalá konkurence 

Konkurenční prostředí je považováno za nedokonale konkurenční tehdy, pokud nesplňuje 

aspoň jednu z podmínek dokonale konkurenčního prostředí. Obecně pak pro nedokonale 

konkurenční prostředí platí, že výrobci vyrábí diferencovaný produkt, alespoň jeden 
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z účastníků na trhu má kontrolu nad tvorbou cen v daném odvětví a účastníků na trhu je 

relativně málo. 

Nedokonalá konkurence se dále dělí na monopol , oligopol a monopolistickou konkurenci 

(Kotler, 2007): 

1) Monopol – Jistý produkt je v dané oblasti poskytován pouze jednou velkou firmou. 

Je třeba, aby činnost takovéto firmy byla regulovaná. V opačném případě může 

svého postavení zneužívat.  

2) Oligopol – Pro oligopol je typický malý počet větších firem, které nabízejí 

diferencované výrobky. Oligopol se dále dělí na čistý a diferenciovaný. 

3) Monopolistická konkurence – Tato forma nedokonalé konkurence nejvíce blíží 

dokonalé konkurenci. Základními předpoklady monopolistické konkurence je velký 

počet firem v odvětví, neexistující bariéry pro vstup firem do odvětví a 

diferenciovaný produkt. 

 

1.2 Konkurenceschopnost obecně 

Vysvětlení pojmu konkurenceschopnost není tak jednoznačné, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Ke konkurenceschopnosti existuje mnoho různých definic a přístupů, které se 

od sebe liší více či méně.  Konkurenceschopnost lze hodnotit například u zaměstnanců,  

podniků, dále u jednotlivých odvětví, regionů, ekonomik atd. V této práci je pozornost 

věnována konkurenceschopnosti mikroekonomické – schopnosti obstát v konkurenci 

firem, konkurenceschopnosti regionů a nejpodrobněji se práce zabývá makroekonomickou 

konkurenceschopností – schopnosti konkurovat na úrovni států jako hospodářských celků. 

Pro správné pochopení konkurenceschopnosti je nutné si uvědomit všechny faktory, které 

mají na konkurenceschopnost vliv. Ekonomický pohled, který se může zdát být tím 

nejdůležitějším, je ve skutečnosti stejně důležitý, jako pohledy související - etický, 

politický, sociální, technologický, kulturní atd. 
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1.3 Vybrané definice konkurenceschopnosti 

Pojem konkurenceschopnost je definován mnoha způsoby. Hlavní příčinou vzniku velkého 

množství definic je fakt, že konkurenceschopnost se jako koncept vyvíjela po dlouhou 

dobu a docházelo k definování stále nových aspektů tohoto širokého pojmu. 

Zde je výběr definic pojmu podle některých organizací a autorů: 

• Evropská unie definuje konkurenceschopnost jako schopnost poskytovat vysokou a 

stále rostoucí životní úroveň při co nejnižší nedobrovolné nezaměstnanosti 

(European Commission, 2010: 17).  

• OECD mluví o konkurenceschopnosti jako o schopnosti korporací, odvětví, 

regionů, národů a nadnárodních celků generovat vysokou úroveň příjmů z 

výrobních faktorů i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni za 

současného vystavení mezinárodní konkurenci (Klvačová, Malý, 2007: 11).  

• Podle World Competitiveness Yearbook (IMD, 2011: 57) je konkurenceschopnost 

vnímána  jako proces, ve kterém státy a firmy používají své dostupné zdroje k 

dosažení prosperity nebo zisku.  

• Schopnost země vytvářet, produkovat a distribuovat zboží a služby, které dokáží 

úspěšně konkurovat na mezinárodním trhu, přičemž se občané daného státu budou 

moci těšit z rostoucí a dlouhodobě udržitelné životní úrovně (Garelli, 2006: 11). 

• Způsobilost adaptovat se na měnící se tržní podmínky tak, že členové daného 

systému mají oproti nečlenům systému na trhu výhody (Slaný, 2006: 51).  

I přes rozdílná znění výše uvedených definic konkurenceschopnosti je zřejmý jejich 

společný cíl, kterým je dlouhodobě udržitelné zvyšování životní úrovně, nízká 

nezaměstnanost a zajištění dlouhodobého ekonomického růstu ať už u firem, regionů nebo 

u jednotlivých zemí.  

 

1.4 Mikroekonomická konkurenceschopnosti 

Ke správnému chápání pojmu konkurenceschopnost je nezbytné rozlišovat její různé 

formy. Faktory ovlivňující konkurenceschopnost podniků, regionů a států se totiž liší. 

Zjednodušeně řečeno, státy si mezi sebou konkurují jinak než firmy a jinak než regiony.  
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Pozornost bude věnována nejprve konkurenceschopnosti na úrovni firem, jelikož tato 

forma konkurenceschopnosti hierarchicky předchází konkurenceschopnosti regionů a států 

a  zároveň představuje jakýsi základ pro pochopení schopnosti konkurence států. 

Aby byl podnik považován za konkurenceschopný, je třeba, aby byl schopen se 

dlouhodobě držet na trhu, zvyšovat svůj tržní podíl a plnit závazky vůči svému okolí. Na 

úrovni firem se tedy konkurenceschopnost měří na základě ziskovosti a podílu na trhu. 

Vedle toho lze mikroekonomickou konkurenceschopnost měřit také pomocí některých 

ukazatelů, které vycházejí ze zisku firmy. Mezi takové ukazatele se  řadí např. rentabilitu 

vlastního kapitálu ROE (return of equity a nebo rentabilita aktiv podniku ROA (return of 

assets). (Beneš, 2006). 

Pro další pochopení konkurenceschopnosti podniku je nutné jej zasadit do okolního 

prostředí. Obecně se mluví o třech typech konkurenčního prostředí, ve kterém se podnik 

může nacházet. Prvním typem je lokální prostředí, ve kterém je podnik ovlivňován 

ostatními podniky z nejbližšího okolí. Druhým typem je prostředí národní, ve kterém se 

střetávají tuzemské firmy a třetím typem je globální prostředí, kde dochází k porovnávání 

úrovně konkurenceschopnosti firem na celosvětovém trhu (Reiljan, 2000). Pro tuto práci je 

nejzajímavější právě porovnání konkurenceschopnosti firem na mezinárodním, v tomto 

případě evropském, trhu. 

1.4.1 Faktory ovlivňující mikroekonomickou konkurenceschopnost 

Existují dvě skupiny faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost firem, které se rozlišují 

podle toho, zda na podnik působí zvenku a nebo zevnitř. 

a) vnější faktory 

Schopnost konkurence podniku v daném odvětví je podle Michaela Portera ovlivňována 

pěti silami působícími na daný podnik. Tento model bývá označován jak Porterův model 

pěti sil a jeho úkolem je analyzovat dané odvětví včetně jeho rizik. Model je založen na 

odhadu vývoje budoucí konkurenční situace na základě odhadu chování těchto subjektů: 

1) stávající konkurenti – zkoumá schopnost stávající konkurence ovlivnit cenu a 

množství nabízených produktů nebo služeb 
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2) potenciální konkurenti – model se zabývá možností vstupu nových konkurentů do 

odvětví a zkoumá jejich potenciální vliv na cenu a množství nabízených produktů 

nebo služeb 

3) dodavatelé – zkoumá schopnost dodavatelů ovlivnit cenu a nabízené množství 

vstupů potřebných pro daný podnik 

4) kupující – pro podnik je důležité znát schopnost zákazníka ovlivnit cenu a 

množství výrobků nebo služeb, které u podniku objednává 

5) substituty – model se zabývá cenou a nabízeným množstvím těch výrobků nebo 

služeb, které jsou alespoň z části schopny nahradit výrobek nebo službu dané firmy 

(Magretta, 2012). 

 

Obrázek 1: Porterův model pěti sil 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Porter, 1998) 

 

b) vnitřní faktory 

Vedle analýzy vnějšího prostředí je pro podnik důležité analyzovat i jeho vlastní – 

vnitřní - prostředí. Předmětem analýzy vnitřního prostředí jsou zdroje a vlastnosti 

podniku. Snahou je zjistit především jeho silné a slabé stránky, přednosti a 

kompetence. Zjednodušeně řečeno se jedná o faktory, které je podnik svým jednáním 

schopen ovlivnit. Mezi takové faktory patří např. kvalifikovanost zaměstnanců, 

schopnost inovace, péče o zákazníka, motivace, technologie, efektivnost, kvalita 

produkce atd.   
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Způsobů, kterými firma může zvýšit svoji konkurenceschopnost prostřednictvím 

vnitřních faktorů, existuje hned několik.  Příkladem jsou vzdělávací programy pro 

zaměstnance, motivační programy pro zaměstnance, investice do nových technologií, 

investice do vývoje, vytváření odpovídajícího poměru mezi kvalitou a cenou jejich 

produktů apod. (Magretta, 2012). 

1.4.2 Konkurenční%výhoda%

Důležitým pojmem, který úzce souvisí s konkurenceschopností firem i států je tzv. 

konkurenční výhoda. V souvislosti s konkurenční výhodou je pak konkurenceschopnost 

chápána jako konkurenční výkonnost, která následuje konkurenční výhodu, je výsledkem 

konkurenčního procesu a vyrůstá z interakcí mezi konkurujícími si firmami a zeměmi 

v dané tržní situaci (Slaný, 2006). 

Na úrovni firem popisuje konkurenční výhodu relativní výkonnost dané firmy v určitém 

období. Na úrovni států je důležité rozlišovat, zda se jedná o krátké či dlouhé období. 

Charakter konkurenční výhody totiž v dlouhém období ovlivňuje konkurenceschopnost 

jednotlivých zemí. Ve dlouhém časovém období je tedy kladen důraz na technologické a 

strukturální faktory, zatímco v krátkém období jsou důležité konkrétní výsledky. 

Konkurenční výhody však nejsou dlouhodobě udržitelné. Hlavním důvodem jsou globální 

změny v ekonomice (Beneš, 2006). 

Povahu konkurenční výhody zkoumá tzv. Porterův diamant. Faktory Porterova diamantu: 

- povaha výrobních faktorů 

- povaha domácí poptávky 

- firemní struktura, strategie a konkurence 

- související a podpůrná odvětví. (Porter, 1998). 

Porterův diamant konkurenční výhodu definuje na základě čtyř hledisek. Vedle nich však 

hraje důležitou roli i vliv vlády a faktor náhody. Vláda je považována za jeden 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících národní konkurenceschopnost, protože má 

významný vliv např. na nastavení kapitálového trhu, vzdělávací politiku, zavádění různých 

standardů atd. (Porter, 1998). 
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Obrázek 2: Porterův diamant v souvislosti s konkurenční výhodou 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Porter, 1998) 

 

1.5 Regionální konkurenceschopnost 

Mezistupněm mezi státní a podnikovou konkurenceschopností je schopnost konkurence 

regionů. K definování regionální konkurenceschopnosti existují dva základní přístupy: 

a) regionální konkurenceschopnost je sdružená mikroekonomická  

konkurenceschopnost 

b) regionální konkurenceschopnost je vnímána jako odvozená makroekonomická 

konkurenceschopnost 

První z těchto přístupů vychází z toho, že v regionu existují podniky, které dlouhodobě 

vyrábějí výrobky splňující požadavky otevřeného trhu v oblasti ceny, kvality atd. Tento 

přístup předpokládá podobné zájmy regionů a podniků působících na jejich území. Častým 

konfliktem však bývá rozpor mezi cíli firem, kterými je co nejvyšší ziskovost a 

produktivita, a mezi cíli regionů, jejichž hlavním cílem je co nejvyšší zaměstnanost, 

případně sledují další sociální, environmentální, politické a jiné cíle. Důležité je proto brát 

v potaz fakt, že v každém regionu působí firmy s rozdílnou úrovní konkurenceschopnosti 

ve svém odvětví, a ta je z velké části ovlivňována charakteristickými rysy daných regionů 

(Wokoun, 2008). 
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Regionální konkurenceschopnost je tedy možné definovat jako schopnost produkce 

takového zboží a služeb, které obstojí na mezinárodních trzích a zároveň regionu zajistí 

vysokou a dlouhodobě udržitelnou úroveň příjmů. Aby mohl být region schopný 

konkurence, musí především zabezpečit pracovní příležitosti v požadované kvalitě a 

v odpovídajícím množství. 

Druhý přístup, který regionální konkurenceschopnost odvozuje od makroekonomické 

konkurenceschopnosti, vychází z toho, že některé zákony, které jsou zaběhnuté 

v mezinárodním obchodě, však neplatí na nižší úrovni, než je úroveň národní. Příkladem 

mohou být kurzové rozdíly nebo změny poměrů cen a mezd, které na regionální úrovni 

buď neexistují a nebo nefungují (Camagni, 2002).  

 

1.6 Makroekonomická konkurenceschopnost 

Po stručném vymezení konkurenceschopnosti mikroekonomické a regionální se  práce 

konečně dostává ke konkurenceschopnosti makroekonomické, která tvoří její stěžejní část.    

Definovat tuto formu konkurenceschopnosti je však o něco složitější, než definovat 

konkurenceschopnost podniku a regionu.  

O makroekonomické konkurenceschopnosti lze obecně říct, že se jedná o schopnost dané 

země proniknout se svým zbožím nebo službami na zahraniční trhy a z mezinárodní směny 

získávat komparativní výhody. Jedná se však o poněkud zastaralejší vymezení tohoto 

pojmu, protože nejnovější definice zahrnují navíc také udržení vysoké úrovně 

zaměstnanosti a vysokou kvalitu života obyvatelstva. 

Příkladem vymezení, splňujícího novodobé požadavky, může být definice podle US 

Competitiveness Policy Council:  „Konkurenceschopnost je schopnost ekonomiky 

produkovat zboží a služby, které jsou schopny projít úspěšně testem mezinárodní 

konkurence, přičemž se občané země mohou těšit z rostoucí a dlouhodobě udržitelné 

životní úrovně.“ (US Competitiveness Policy Council: „The First Report to President and 

Congress“, 1992, překlad podle Klvačová, 2007). 

Pro začátek je důležité si uvědomit, jak spolu souvisí podniková a státní sféra. Státy, 

případně nadstátní seskupení typu Evropské unie, zde zaujímají roli organizátorů 
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hospodářské soutěže, jejímiž účastníky jsou státy. Globální konkurenceschopnost však z 

velké části tvoří samotné podniky a naopak státy zde jsou v roli účastníků. Zajímavé je, že 

zatímco v hospodářské soutěži nemají podniky dovoleno využívat státy, na jejichž území 

působí, jako své agenty, v soutěži o globální konkurenceschopnost je tato možnost 

legalizována (Klvačová, 2008). 

Za posledních několik desítek let významně narostla role vlády, jejíž snahou je tvorba a 

posilování atraktivity země (Garelli, 2006).  Podstatný vliv na konkurenční výhodu států 

mají tzv. stimulační politiky vlád, kde důležitou roli hrají např. nejrůznější pobídky daňové 

výhody či dotace, sloužící k přilákání investorů ze zahraničí. Snahou vládní politiky je 

vytvářet pro podniky takové podmínky, díky kterým podpoří růst jejich 

konkurenceschopnosti, např. nastavením podmínek, které povedou ke zvýšení jejich 

produktivity. Co se týče atraktivity podnikového prostředí, daná země v tomto ohledu 

soutěží jak s ostatními zeměmi, tak v rámci svých regionů. To, zda je pro investory daná 

země atraktivní či nikoliv, záleží už na posouzení jednotlivých investorů. 

1.6.1 Vnější konkurenceschopnost 

Jedním ze známých přístupů ke konkurenceschopnosti států je tzv. vnější 

konkurenceschopnost. K hodnocení této formy konkurenceschopnosti dochází pomocí 

exportní výkonnosti konkrétní země.  

Podle jedné z definic se stát stává konkurenceschopným, jestliže se v důsledku vývoje 

cenově-nákladových faktorů zlepší jeho schopnost prodávat na zahraničních trzích (Beneš, 

2006). Tento přístup považuje ekonomiku za konkurenceschopnou tehdy, pokud její 

domácí zboží či služby zaznamenávají úspěch jak na trzích domácích, tak na trzích 

zahraničních. Na základě tohoto pojetí konkurenceschopnosti států lze říct, že na státy jsou 

aplikovány stejné požadavky jako na firmy.  Příkladem indikátorů, sloužících k měření 

takovéto úspěšnosti, jsou např.  objemy vývozu a dovozu, indexy komparativní výhody 

atd. 

Důvodem, proč toto pojetí konkurenceschopnosti bývá často označováno za neúplné, je 

fakt, že významnost role zahraničního obchodu bývá u jednotlivých států na rozdílné 

úrovni (Beneš, 2006). 
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1.6.2 Celkové pojetí makroekonomické konkurenceschopnosti 

V současnosti se většina autorů přiklání spíše k agregátnímu (celkovému) pojetí 

konkurenceschopnosti států. Tento přístup klade důraz spíše na růst příjmů obyvatel než na 

výkonnost v oblasti exportu, jak tomu je u vnější konkurenceschopnosti.  

Konkurenceschopnost státu je v agregátním pojetí považována za schopnost národní 

ekonomiky tvořit, užívat a následně prodávat zboží a služby v prostředí globální 

konkurence takovým způsobem, aby blahobyt občanů daného státu dlouhodobě a 

udržitelně oproti ostatním státům rostl. Způsob, jakým bude tento růst příjmů 

transformován na růst kvality života, záleží na nastavení hospodářské politiky jednotlivých 

států (Slaný, 2006). 

Podle tohoto celkového pojetí je tedy ekonomika konkurenceschopná, pokud svým 

obyvatelům poskytuje vysokou životní úroveň, na které se podílí co největší počet obyvatel 

dané země (Balcarová, Beneš, 2006). Toho lze dosáhnout několika způsoby. Příkladem 

může být lákání zahraničních investorů, zvyšování výrobní efektivnosti firem, pomoc 

vlády při expanzi na zahraniční trhy, podpora exportu, zvyšování stability v sociální oblasti 

atd. (Reiljan, Hinrius, 2000).  

Tato definice agregátní konkurenceschopnosti může působit nepřesně, pokud se zaměří na 

státy, které mají malý podíl na mezinárodním obchodě. V tomto případě by jejich 

konkurenceschopnost odpovídala produktivitě, protože by závisela pouze na faktorech  

domácího trhu. Podpora konkurenceschopnosti takového státu představuje nebezpečí ve 

formě aplikace nevhodných politik, které mohou vést např. k plýtvání veřejných 

prostředků (Krugman, 1994). 

Fagerberg vnímá konkurenceschopnost států v různých úrovních. První způsob, jakým lze 

podle Fagerberga konkurenceschopnost státu vnímat, je z hlediska zdrojů, technologické, 

průmyslové a institucionální struktury a zahraničního obchodu. Druhou úroveň pak tvoří 

hospodářská politika včetně jejích cílů a třetí úroveň pak spočívá v porovnání daného státu 

s ostatními státy (Fagerberg, 1985).  

Další možné pojetí konkurenceschopnosti států nabízí Aiginger, který říká, že země je 

konkurenceschopná tehdy, pokud je po jejím zboží a službách dostatečná poptávka, zisk 

z vyprodukovaného zboží a služeb odpovídá vynaloženému úsilí daného státu a 
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spokojenost obyvatel z hlediska makroekonomických podmínek v takovém státě je na 

vysoké úrovni (Aiginger, 1996).  

Poslední přístup k makroekonomické konkurenceschopnosti, kterému se práce věnuje, 

pochází od Trabolda (Trabold, 1995). Ten ke konkurenceschopnosti států přistupuje jako 

k hierarchicky uspořádaným aspektům (viz Obrázek č.3). 

 

Obrázek 3: Hierarchie makroekonomické konkurenceschopnosti podle Trabolda 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Reiljan, Hinrikus, 2000) 

Základní schopností státu a jeho obyvatel je podle Trabolda schopnost učit se. Díky této 

schopnosti pak stát získává znalosti a na jejich základě se umí pohybovat v oblasti exportu, 

umí přilákat např. zahraniční investory nebo poptávku a je schopen se přizpůsobovat. 

Z uvedených přístupů k makroekonomické konkurenceschopnosti je patrná jistá podobnost 

s konkurenceschopností mikroekonomickou. Zásadním rozdílem, který však 

konkurenceschopnost států výrazně odlišuje od  podnikové sféry, je vliv politiky.  Státy 

mezi sebou usilovně soutěží v oblasti vzdělávání  a know-how. Díky těmto faktorům jsou 

schopny zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost a určitý statut moci. 

Přirozeným zájmem států je se v těchto oblastech neustále posouvat kupředu a obstát tak 

v mezinárodním srovnání.  

Makroekonomická konkurenceschopnost je ovlivňována celou řadou faktorů. Tyto faktory 

je nutné vnímat komplexně, nikoliv samostatně. Jednotlivé faktory na sebe vzájemně 

působí a je třeba je chápat ve vztahu s ostatními. Pro hlubší porozumění problematice 

konkurenceschopnosti a možnosti předpovědi budoucího vývoje je znalost takovýchto 
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faktorů a jejich vzájemného propojení důležitá. Příkladem faktorů, které ovlivňují 

makroekonomickou konkurenceschopnost, jsou (Reiljan, 2000): 

- faktory charakterizující obchodní prostředí 

- faktory související s povahou tržní ekonomiky 

- úroveň byrokracie 

- otevřenost a zapojenost regionu do světové ekonomiky 

- poloho regionu z hlediska ekonomicko-geografického 

- klimatické podmínky a přírodní zdroje 

- infrastruktura 

- demografická struktura obyvatelstva 

- daně 

- kvalita pracovní síly 

- úroveň mezd 

Pro úspěšnost konkurenční strategie je nutné ji nejprve přizpůsobit podmínkám, které jsou 

pro každý stát specifické. Vedle toho je ovšem nutné zajistit také vyrovnanost mezi 

vnitřními sociálními požadavky a vnějším vlivem mezinárodních trhů (Garelli, 2006). 
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2 Metodika hodnocení konkurenceschopnosti 

Cílem druhé kapitoly je seznámení s metodami, které jsou důležité pro následující  výpočty 

související s porovnáním konkurenceschopností ekonomik jednotlivých států v oblasti 

automobilového průmyslu. Pozornost je věnována nejprve indexu RCA (revealed 

comparative advantage) a následně jeho upravené verzi, indexu RSCA (revealed 

symmetric comparative advantage).   

Pro výpočty těchto indexů je nutné znát exportní výkonnost jednotlivých ekonomik. Z toho 

důvodu se práce přiklání k přístupu ke konkurenceschopnosti ekonomiky státu jako ke 

schopnosti pronikat na nové trhy a získávat komparativní výhodu v mezinárodním 

obchodě.  

 

2.1 Revealed comparative advantage (RCA) 

Metoda RCA, kterou v roce 1965 poprvé představil Balassa, se zabývá komoditami nebo 

celými exportními sektory dané ekonomiky a úspešností exportérů daných komodit nebo 

sektorů v mezinárodním srovnání s jejich zahraničními konkurenty (Balassa, 1965). 

Hlavní výhodou indexu RCA je fakt, že se jedná o objemový index a změny cen tak v 

oblasti mezinárodního obchodu nehrají roli.  

Index RCA se zaměřuje na poměr exportů konkrétní komodity z vybrané ekonomiky ku 

celkovým exportům dané ekonomiky. Samotný výpočet se potom provádí podle 

následujícího vztahu: 
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.          (1) 

Proměnná C zde reprezentuje ekonomiku vybraného státu, G skupinu zemí, se kterou je C 

porovnávána, proměnná t definuje zvolené časové období (zvolený rok) a poslední 

proměnnou je i, které reprezentuje vývozní artikl a nebo skupinu vývozních artiklů. 

Za problém spjatý s indexem RCA je možné považovat jeho asymetrii v souvislosti s 

komoditami s komparativní výhodou, pro které Balassův index dosahuje hodnot z intervalu 
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(1; +∞). Proto byl roku 1998 navržen index RSCA (revealed symmetric comparative 

advantage), který se s problémem šikmosti vypořádal (Dalum, 1998). 

 

2.2 Revealed symmetric comparative advantage (RSCA) 

Tento symetrický index pracuje s hodnotami získanými na základě výpočtů z předchozího 

vztahu pro index RCA a je definován následujícím vztahem: 
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.          (2) 

Výsledné hodnoty symetrického indexu se potom pohubují v intervalu (-1; +1). Čím bližší 

je získaná hodnota spodní části zmiňovaného intervalu, tím slabší je komparativní výhoda 

a naopak. Státy s vysokou mírou komparativní výhody tedy dosahují indexu RSCA s 

hodnotou blížící se !+1". 
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3 Automobilový průmysl 

Třetí kapitola se zabývá vymezením automobilového průmyslu z pohledu čtyř nejčastěji 

používaných klasifikací. Jako první je zde představena klasifikace SITC, podle níž se práce 

v dalších kapitolách řídí. Hlavním důvodem je, že organizace UNCTAD vykazuje podle 

této klasifikace databázi exportů. Vedle klasifikace SITC se kapitola pro srovnání věnuje i 

přístupům NACE, OICA a Svazu automobilového průmyslu. 

 

3.1 Definice podle SITC  

Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (Standard International Trade Classification), 

provozovaná odborem statistiky Spojených národů, je klasifikace zboží. SITC třídí zboží 

do deseti základních sekcí, které dále spadají do 66 oddílů a ty do 262 skupin výrobků. 

Skupiny se dále člení na 1023 čtyřmístných, resp. 2652 pětimístných kódů konkrétních 

produktů.  

Vzhledem k vybraným indexům RCA a RSCA, pro jejichž výpočet jsou údaje týkající se 

exportní výkonnosti ekonomiky zásadní, je klasifikace SITC vhodným zdrojem dat pro 

hodnocení konkurenceschopností ekonomik vybraných státu v oblasti automobilového 

průmyslu. Pro tyto účely bude zvolena třímístná úroveň kódu SITC (úroveň skupin 

výrobků).  

V současné době je aktuální čtvrtá revize SITC, která platí od roku 2006 a je rozdělena do 

deseti tříd (0-9). Jednotlivé třídy jsou potom podle čtvrté revize SITC členěny následovně 

(CZSO, 2017):  

- 0 – potraviny a živá zvířata 

- 1 – nápoje a tabák 

- 2 – suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 

- 3 – minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 

- 4 – živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 

- 5 – chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené 

- 6 – tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálů 

- 7 – stroje a dopravní prostředky 

- 8 – průmyslové spotřební zboží. 
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- 9 – komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 

Automobilový průmysl spadá podle třídění SITC do sedmé sekce s názvem „stroje a 

dopravní prostředky” a patří mu oddíl 78, který je dále členěn následovně: 

- 781 - osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro 

přepravu osob (jiná než motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, 

včetně řidiče), včetně vozů typu kombi a závodních automobilů. 

- 782 -  motorová vozidla pro přepravu zboží a  vozidla se speciálním účelem 

- 783 – ostatní silniční vozidla jinde neuvedená 

- 784 – díly a příslušenství pro kategorie 781, 782 a 783 

- 785 – motocykly 

- 786 – přívěsy a návěsy. 

S ohledem na zaměření této práce budou výpočty indexů, sloužících k porovnání 

konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik států, probíhat na základě dat 

reprezentujících skupiny 781, 782 a 783 v rozmezí let 2000-2015. 

 

3.2 Definice podle NACE 

Jedná se o statistickou klasifikaci ekonomických činností používanou Evropskou unií již 

od roku 1970. Hlavním posláním NACE je standardizovat klasifikaci ekonomických 

činností (na rozdíl od SITC, která je klasifikací produktů). Všechny členské státy mají 

povinnost NACE používat. Možností je i porovnání se statistikami zaměřujícími se na 

celosvětová data. Takovéto porovnání lze však provádět pouze na vyšších úrovních, tzn. 

méně podrobně.   

Jednotlivé klasifikace podle NACE jsou (Businessinfo, 2017): 

- mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností (ISIC) klasifikace 

Spojených národů 

- společná klasifikace výrobků (CPC) klasifikace Spojených národů 

- harmonizovaný systém (HS) klasifikace Světové celní organizace 

- standardní klasifikace produkce (CPA) klasifikace Evropské unie 

- evropské statistiky průmyslové produkce (PRODCOM) klasifikace Evropské unie 



 
 

32 

- kombinovaná nomenklatura (CN) klasifikace Evropské unie; agregovaná 

klasifikace přemístěných výrobků pro statistiku mezinárodního obchodu (SITC). 

 

Automobilový průmysl je podle NACE řazen do sekce C, která reprezentuje oblast 

zpracovatelského průmyslu. Zpracovatelský průmysl je dále rozdělen do  dalších 24 oddílů 

(C10-C33) a automobilový průmysl zde spadá do skupiny C29 s názvem „Výroba 

motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů.”  

Skupina C29 je dále dělena následovně (NACE, 2017): 

- 29.1 – výroba motorových vozidel a jejich motorů 

- 29.2 – výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 

- 29.31 – výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla 

- 29.32 – výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla. 

 

3.3 Definice podle OICA 

Mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des 

Constructeurs d’Automobiles; OICA)  je organizace, která od roku 1919 hájí zájmy 

členských výrobců a dovozců automobilů (OICA, 2017).  

OICA se především zaměřuje na propojování v rámci národní automobilové asociace, řeší 

otázky týkající se společného zájmu vývoje a budoucnosti automobilového průmyslu, 

shromažďuje a zveřejňuje užitečné informace mezi členskými asociacemi, stanovuje 

zásady a postoje k otázkám společného zájmu svých členů a šíří a prosazuje politiky a 

postoje průmyslu mezi mezinárodními organizacemi a veřejností. Vedle toho také OICA 

zveřejňuje nejnovější statistiky týkající se automobilového průmyslu a informuje o 

aktuálním dění v tomto segmentu. 

OICA rozlišuje mezi kategorií osobních automobilů (Passengers Cars) a kategorií 

užitkových vozů (Commercial vehicles), do které spadají nákladní automobily, autobusy 

atd. (OICA, 2017). 
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3.4 Definice podle SAP  

Sdružení automobilového průmyslu (SAP) je uskupení firem na dobrovolné bázi. Tyto 

firmy podnikají v oblastech výzkumu, vývoje a výroby motorových a přípojných vozidel, 

jejich dílů a příslušenství, dále v oblastech obchodu a oprav. SAP funguje jako základna 

pro vzájemnou výměnu informací a řešení a snaží se prosazovat společné záměry, zájmy a 

cíle automobilového průmyslu (Autosap, 2017).  

Automobilový průmysl je podle Svazu automobilového průmyslu rozdělen do pěti 

základních kategorií (Autosap, 2017): 

- osobní automobily a malé užitkové automobily (kategorie M1 a N1) 

- autobusy (kategorie M2 a M3) 

- užitková/nákladní vozidla, tahače a podvozky (kategorie N2 a N3) 

- motocykly (kategorie L) 

- přívěsy a návěsy (kategorie O1, O2, O3 a O4). 

 

3.5 Počty vyrobených automobilů ve vybraných deseti zemích 

V následujících dvou podkapitolách je porovnán vývoj celkové produkce automobilů ve 

zvolených deseti státech během let 2000-2015. Pozornost je nejprve věnována počátku 

sledovaného období, roku 2000, který je později srovnán s rokem 2016. Ten poskytuje 

aktuální údaje a pořadí jednotlivých států se v něm, oproti roku 2015, nijak neliší. 

3.5.1 Počty vyrobených automobilů v roce 2000 

V roce 2000 se celková produkce automobilů poměrně výrazně lišila od nejnovějších 

statistik z roku 2016. Kromě první a čtvrté příčky, které i nadále zaujímá Německo a Velká 

Británie, došlo ke změnám v pořadí u všech ostatních zemí. Nejúspěšnějším výrobcem 

automobilů bylo stejně jako v roce 2016 Německo, které tehdy celkově vyprodukovalo 

přes 5,5 milionu automobilů. Česká republika se ve stejném roce umístila na osmé příčce 

s produkcí okolo 455 tisíc automobilů a seznam uzavírá Maďarsko, které tehdy 

vyprodukovalo téměř 140 tisíc automobilů.  

Zmiňovaná situace je přehledně zachycena v následujícím sloupcovém grafu, který 

barevně rozlišuje kategorii osobních a užitkových automobilů. 
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Obrázek 4: Vybrané státy podle produkce automobilů v roce 2000 

Zdroj: vlastní zpracování podle (OICA, 2000) 

3.5.2 Počty vyrobených automobilů v roce 2016 

V celkové produkci automobilů opět poměrně jasně vede Německo, které za zmiňovaný 

rok celkově vyprodukovalo přes šest milionů automobilů. Méně než poloviční produkce 

potom dosáhlo Španělsko, které za rok 2016 vyrobilo téměř tři miliony aut a třetím 

nejúspěšnějším státem ve sledovaném roce byla Francie s produkcí lehce přesahující dva 

miliony aut. Česká republika se umístila na pátém místě s necelým jedním a půl milionem 

vyrobených vozů. Nejlepší desítku pak uzavírá Belgie, kde bylo vyrobeno téměř čtyři sta 

tisíc vozů. 

 

Obrázek 5: TOP 10 států Evropy podle produkce automobilů za rok 2016 

Zdroj: vlastní zpracování podle (OICA, 2016). 
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4 Konkurenceschopnost automobilového průmyslu vybraných zemí 

Následující kapitola hodnotí konkurenceschopnost vybraných deseti zemí na základě 

indexu RCA v jednotlivých letech sledovaného období. Výpočty jsou prováděny 

s využitím databáze mezinárodního obchodu provozované UNCTAD.  

Pro výpočet Balassova indexu (RCA) je nutné znát:  

XC
i,t – hodnotu exportů vybraného exportního artiklu dané země ve zvoleném časovém 

období (roce) 

ΣXc
t – celkovou hodnotu všech exportů dané země ve zvoleném roce 

XG
i,t – hodnotu exportů vybraného exportního artiklu všech vybraných zemí ve zvoleném 

roce 

ΣXG
t – celkovou hodnotu všech exportů všech vybraných zemí ve sledovaném roce. 

Získaný Balassův index potom slouží jako základ k výpočtu jeho symetrické verze, indexu 

RSCA, jehož výsledky jsou snadněji interpretovatelné, neboť dosahují hodnot z intervalu 

(-1;+1). Na základě těchto indexů práce posuzuje konkurenceschopnost jednotlivých 

ekonomik ve vybraném odvětví.  
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4.1 Německo 

Celková konkurenceschopnost automobilů německé výroby je v letech 2000-2015, stejně 

jako konkurenceschopnost osobních automobilů (SITC 781) a užitkových vozů (SITC 

782), poměrně stabilní. Prudší nárůst komparativní výhody německých automobilů však 

nastal kolem roku 2009, kdy bylo v některých státech světa, včetně samotného Německa,  

zavedeno šrotovné. Dramatické změny lze pozorovat u kategorie SITC 783 (kamiony a 

osobní automobily pro 10 a více osob), ve které během sledovaného období došlo 

k významnému poklesu komparativní výhody. Celkově je však na místě zdůraznit, že 

Německo je jediným z 10 vybraných států, jehož index RSCA automobilového průmyslu 

dosahuje ve všech zmiňovaných skupinách kladných hodnot, a to po celou dobu 

sledovaného období. Hodnoty celkového indexu RSCA znamenají jednu z nejsilnějších 

komparativních výhod v porovnání s ostatními devíti zeměmi. 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v 
Německu 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.2 Španělsko 

Podobně jako pro konkurenceschopnost německého automobilového průmyslu je i pro 

konkurenceschopnost španělského typický poměrně stabilní vývoj. Na rozdíl od Německa 

však Španělsko zaznamenává mírně klesající trend ve skupinách SITC 781 (osobní 

automobily) a SITC 782 (užitkové vozy). Druhá zmiňovaná skupina však zůstává 

segmentem s největší komparativní výhodou španělského automotive, jejíž index RSCA 

dosahuje nejvyšších hodnot ze všech porovnávaných států v celém sledovaném období. Z 

dynamicky rostoucí konkurenceschopnosti se v posledních letech může těšit skupina  SITC 

783 (kamiony a osobní automobily pro 10 a více osob). Ta v rozmezí let 2011-2013 

výrazně posílila svoji pozici a navzdory mírným výkyvům, pokračuje v růstu i na konci 

sledovaného období. Na základě hodnot celkového indexu RSCA z konce sledovaného 

období lze španělský automotive považovat za odvětví s druhou největší komparativní 

výhodou, ve srovnání s ostatními devíti státy. 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu ve 
Španělsku 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.3 Francie 

Navzdory slibnému vývoji během prvních čtyř let sledovaného období zaznamenává 

celková konkurenceschopnost francouzského automobilového průmyslu společně 

s konkurenceschopností skupiny SITC 781 (osobní automobily), dlouhodobý úpadek. Ve 

skupinách SITC 782 (užitkové vozy)  a SITC 783 (kamiony a osobní automobily pro 10 a 

více osob), lze po celou dobu sledovaného období pozorovat dramatický vývoj. Po 

několika letém neúspěchu skupiny užitkových vozů se v roce 2012 situace změnila a 

konkurenceschopnost užitkových vozů se odlepila od pomyslného dna. Koncem roku 2015 

se dokonce vyrovnala předchozímu maximu z roku 2004 a představovala tak nejvíce 

konkurenceschopnou skupinu francouzského automotive. Naopak konkurenceschopnost 

skupiny SITC 783 ke konci sledovaného období klesá. Celkově lze konstatovat 

komparativní nevýhodu francouzského automobilového průmyslu, o které svědčí záporné 

hodnoty celkového indexu RSCA. Ty se v roce 2015 pohybovaly okolo !-0,4". 

 

Obrázek 8: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu ve Francii 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.4 Velká Británie 

Vývoj celkové konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Velké Británie je 

s výjimkou několika menších poklesů v letech 2001-2002, 2006-2007 a 2009-2010, 

dlouhodobě rostoucí. Vývoj celkové konkurenceschopnosti britského automobilového 

průmyslu téměř  kopíruje konkurenceschopnost skupiny osobních automobilů (SITC 781). 

Osobní automobily jsou skupinou s nejvyšší konkurenceschopností britského automotive, 

naopak nejslabší skupinou je SITC 783 (kamiony a osobní automobily pro 10 a více osob), 

ve které dochází, s výjimkou jednorázového vzrůstu v roce 2013, k dlouhodobému poklesu 

konkurenceschopnosti. Na základě hodnot celkového indexu RSCA, které se koncem 

sledovaného období blížily kladné části intervalu, lze konstatovat stále se zmenšující 

komparativní nevýhodu britského automobilového průmyslu.  

 

Obrázek 9: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu ve Velké 
Británii 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.5 Česká republika 

Konkurenceschopnost automobilového průmyslu České republiky z pohledu exportu 

zaznamenává od roku 2009 stabilní vývoj. Pomyslného dna během sledovaného období 

dosáhla konkurenceschopnost v Česku vyrobených automobilů mezi lety 2003-2004. O 

prvním nárůstu komparativní výhody lze hovořit v roce 2002, kdy byla spuštěna výroba 

vlajkové lodi domácí Škody, modelu Superb. V roce 2005, byl v Kolíně otevřen nový 

závod TPCA Czech, produkující nejmenší vozy značek Toyota, Peugeot a Citroen, 

založené na společné platformě. Od té doby konkurenceschopnost ČR v tomto odvětví opět 

výrazně roste.  Dalším milníkem vedoucím ke zvýšení komparativní výhody českého 

automobilového průmyslu bylo spuštění závodu HMMC Nošovice, které proběhlo koncem 

roku 2008. Závod produkující vozy značky Hyundai konkurenceschopnost tohoto odvětví 

významně podpořil a ta se od roku 2009 drží na stabilní úrovni. Na zmiňované posílení 

konkurenceschopnosti mělo vedle nové továrny značky Hyundai vliv i tehdejší šrotovné 

v Německu, kam exportovala hlavně domácí Škoda s modelem Fabia (SAP, 2017). 

Dlouhodobou komparativní nevýhodu vykazuje skupina SITC 782 (užitkové vozy), jejíž 

hodnoty indexu RSCA se v průběhu téměř celého sledovaného období propadají.  

 

Obrázek 10: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v České 
republice 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017)
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4.6 Itálie 

Výroba automobilů v Itálii klesla mezi lety 2000-2015 v absolutním vyjádření o 700 tisíc 

automobilů, relativně o 41 %. Tento významný pokles však nijak výrazně nepoznamenal 

exporty italských automobilů. Jednou z hlavních příčin by mohl být fakt, že většina zde 

vyrobených automobilů, určených k exportu, jsou vozy luxusní výroby. Zářným příkladem 

je automobilka Ferrari, která je dlouhodobě nejúspěšnějším italským exportérem. Mezi 

další zástupce tohoto tržního segmentu rozhodně patří Lamborghini a Maserati. Největší 

komparativní výhodou se díky automobilce IVECO může pochlubit skupina SITC 782 

(užitkové vozy), jejíž konkurenceschopnost zaznamenává dlouhodobý růst. Naopak 

skupinou s komparativní nevýhodou je skupina SITC 783 (kamiony a osobní automobily 

pro 10 a více osob), která v průběhu celého sledovaného období dosahuje velmi nízkých 

hodnot indexu RSCA. Na základě celkového indexu RSCA, který během sledovaného 

období dosahuje pouze záporných hodnot, lze italský automobilový průmysl označit za 

odvětví s komparativní nevýhodou.  

 

Obrázek 11: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v Itálii 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.7 Slovensko 

První nárůst konkurenceschopnosti slovenského automobilového průmyslu v letech 2000-

2015 je možné pozorovat v roce 2002, kdy zde Volkswagen spustil výrobu vozů VW 

Touareg a Porsche Cayenne, ke kterým v roce 2006 přidal tehdejší novinku Audi Q7. Ve 

stejném roce zaznamenala konkurenceschopnost automobilů ze Slovenska výrazný pokrok, 

způsobený zahájením výroby korejské automobilky KIA. K dalšímu nárůstu 

konkurenceschopnosti slovenského automobilového průmyslu potom dochází od roku 

2011, kdy zde Volkswagen spustil výrobu  nejmenších modelů koncernových značek VW, 

Seat a Škoda, zvanou New Small Family. Skupinou s největší komparativní výhodou jsou 

osobní automobily, naopak pro skupiny užitkových vozů a kamionů včetně osobních 

automobilů pro 10 a více osob je dlouhodobě typická poměrně silná konkurenční 

nevýhoda. Porovnáním hodnot celkových indexů RSCA všech deseti států, ke konci 

sledovaného období, lze Slovensko označit za ekonomiku s největší komparativní 

výhodou. 

 

Obrázek 12: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu na 
Slovensku 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.8 Polsko  

Polský automobilový průmysl postihl na začátku sledovaného období značný propad jeho 

konkurenceschopnosti. Příčinou byl úpadek automobilky Daewoo, jejíž roční produkce 

tehdy klesla o více než 50 %. Od roku 2004 se však vývozům v Polsku vyrobených 

automobilů začalo opět dařit. Velký podíl na tom měl Volkswagen, který zde otevřel 

novou výrobu zaměřenou na vozy Caddy a Transporter T5. Další, pro Polsko důležitou 

automobilkou, je bezpochyby italský FIAT, který se kolem roku 2005 mohl pochlubit 46% 

podílem na celkové produkci automobilů v Polsku. Od dob celosvětové hospodářské krize, 

do které byla konkurenceschopnost automobilů z Polska na svém maximu, zaznamenává 

klesající tendenci. Z grafu je patrné, že skupinou s dlouhodobou komparativní výhodou je 

skupina SITC 783 (kamiony a osobní automobily pro 10 a více osob). Celkový index 

RSCA však zejména v posledních letech vypovídá o stále rostoucí komparativní nevýhodě 

polského automobilového průmyslu. 

 

Obrázek 13: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v Polsku 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.9 Maďarsko 

Konkurenceschopnost maďarského automobilového průmyslu v posledních letech zažívá 

významné zlepšení, které odstartovalo okolo roku 2012. Již v roce 2013 přesahovala 

tamější hodnota výroby automobilů 15 miliard eur a toto odvětví, i díky významné podpoře 

státu, neustále roste (iHNED, 2013). Skupina osobních automobilů se od roku 2013 může 

pochlubit kladnými hodnotami indexu RSCA a lze ji tak označit za skupinu s komparativní 

výhodou. která ve zbývajících dvou letech sledovaného období nadále roste. Pro skupiny 

užitkových vozů a kamionů včetně osobních automobilů pro deset a více lidí je ke konci 

sledovaného období typická naopak silná komparativní nevýhoda. Dynamicky rostoucí 

hodnoty celkového indexu RSCA znamenají pro Maďarsko  komparativní výhodu v oblasti 

automotive. 

 

Obrázek 14: Grafické znázornění v Maďarsku 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.10 Belgie 

Klesající konkurenceschopnost belgického automobilového průmyslu v téměř celém 

sledovaném období je zapříčiněna postupným odchodem automobilek jako Renault, Opel 

či Ford. Z automobilek vyrábějících osobní automobily působí v Belgii v současné době 

pouze Volvo a Audi. Jedinou skupinou s komparativní výhodou je, podobně jako v Polsku, 

skupina 783 (kamiony a osobní automobily pro 10 a více osob). Dlouhodobě záporné 

hodnoty celkového indexu RSCA potvrzují komparativní nevýhodu automobilového 

průmyslu v Belgii. 

 

Obrázek 15: Grafické znázornění vývoje konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v Belgii 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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4.11 Srovnání konkurenceschopnosti sektoru automotive vybraných zemí  

 

Obrázek 16: Grafické znázornění vývoje RSCA vybraných zemí ve sledovaném období 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 

Z grafu popisujícího vývoj indexů RSCA vybraných deseti zemí lze od roku 2000 

pozorovat klesající konkurenceschopnost většiny států patřících do skupiny EU15. 

Výjimku tvoří Německo, kterému se daří udržovat stabilní konkurenceschopnost a Velká 

Británie. Zmiňovaný pokles nejvíce postihl Belgii a Francii. V porovnání s počátečním 

rokem sledovaného období bylo ve Francii v roce 2015 vyrobeno téměř o 1,5 milionu aut 

méně a belgická produkce klesla ve stejném období o necelých 60 %. Mezi další státy 

patřící do skupiny EU15, jejichž konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 

sledovaném období poklesla, patří Španělsko a Itálie. 

Z dynamického nárůstu konkurenceschopnosti se však mohly těšit nové členské země EU, 

mezi které patří Česká republika, Maďarsko a Slovensko. V ČR došlo mezi lety 2000-2015 

k relativnímu nárůstu produkce o 185 %, v Maďarsku o 260 % a na Slovensku dokonce o 

450 %. Česká republika se díky produkci 1,3 milionu automobilů v roce 2015 řadí na 

celkově pátou příčku v EU a ze 7,1 % se podílí na celkové produkci automobilů v EU28 

(OICA, 2016). Slovensko ve stejném roce poprvé dosáhlo produkce přesahující jeden 

milion automobilů.  
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Klesající konkurenceschopnost většiny tradičních zemí EU a naopak rostoucí 

konkurenceschopnost zemí, které jsou v EU relativně novými členy, je důsledkem trendu 

spočívajícího ve stěhování výroby do zemí a regionů, které jsou svojí lokalitou, cenou 

pracovní síly a výrobními předpoklady výhodnější oproti tradičním zemím ze západu a jihu 

EU.  
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ZÁVĚR 

Díky vysoké technologické úrovni svých výrobků dosahují evropští výrobci automobilů 

značné konkurenční výhody oproti výrobcům z Asie. Výjimku tvoří automobilky z 

Japonska (např. Toyota, Mitsubishi, Nissan) a automobilky z Jižní Koreje (např. Kia, 

Hyundai), které se úspěšně adaptovaly na evropský i americký trh. V souvislosti s vysokou 

technologickou úrovní evropských automobilek a konkurenční výhodou zejména oproti 

asijským výrobcům je nutné zmínit oblast aktivní i pasivní bezpečnosti. Zde  jsou některé 

evropské automobilky, jako např. Volvo či Mercedes-Benz, považovány za globální 

průkopníky a inovátory. Vysoký standard a přísné normy EU v této oblasti tvoří další 

překážky, bránící zejména asijským automobilkám, ve vstupu na evropský trh.  

Vedle vysokých standardů v oblasti bezpečnosti odděluje evropské automobilky od zbytku 

světa i množství výrobců zaměřujících se na luxusní automobily. Tento segment se chlubí 

stabilní poptávkou, jejíž citlivost na hospodářské výkyvy je stejně jako u většiny luxusního 

zboží poměrně malá. Opakované nákupy zákazníků prémiových vozů jen potvrzují jejich 

věrnost dané značce, což vytváří další překážku pro pronikání asijských automobilek na 

evropské trhy. Nejúspěšnějším evropským výrobcem prémiových automobilů je německé 

BMW, pod které rovněž patří tradiční britské značky jako Rolls-Royce a Mini. Bavorskou 

automobilku následuje Daimler AG, který vyrábí vozy značky Mercedes-Benz a Smart. 

Mercedes-Benz vedle prémiových osobních automobilů vyrábí i užitkové a nákladní 

automobily, se kterými slaví nemalé úspěchy. Třetí známou prémiovou značkou je 

německé Audi, spadající do koncernu VW (Fasse, 2016). Mezi další dobře známé evropské 

prémiové značky patří britský Land Rover a Jaguar, které v současné době patří indické 

automobilce Tata Motors. Dalším příkladem evropské prémiové značky, vlastněné asijskou 

společností, je švédské Volvo, které je od roku 2010 součástí čínského holdingu Geely. 

Investice společností Tata Motors a Geely do těchto evropských automobilek potvrzují 

snahu Asie získat vyspělé technologické a výrobního know-how od tradičních evropských 

výrobců.  

Poslední statistiky týkající se prodejů jednotlivých značek automobilů na evropském trhu 

dokládají nadvládu evropských výrobců nad výrobci neevropskými. Automobilkou s 

největšími prodeji na evropském trhu je Volkswagen, jehož tržní podíl v roce 2015 dosáhl 

12,1 %. Na druhém místě je Ford s tržním podílem 7,3 %, kterého však nelze považovat za 
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čistě neevropskou značku. Třetím nejúspěšnějším prodejcem automobilů byl v roce 2015 

francouzský Renault, který dosáhl tržního podílu 6,9 %. Mezi další relativně úspěšné 

výrobce patří japonské automobilky Nissan (3,9 %), Toyota (3,9 %) či jihokorejská 

Hyundai (3,3 %). Tržní podíl těchto automobilek v Evropě však nepřesáhl 4 % a Toyota s 

Nissanem se tak dělí o devátou pozici (Bureš, 2016). 

EU si stanovila cíl, kterým je podpora výzkumu, vývoje a produkce nejmodernějších, 

nejbezpečnějších a ekologicky nejšetrnějších automobilů. Na základě tohoto cíle byl 

Evropskou komisí vytvořen plán nazvaný CARS 2020, jehož úkolem je posílit 

konkurenceschopnost a udržitelnost automobilového průmyslu v EU do roku 2020 (EC, 

2012). Tento plán sestává ze čtyřech základních pilířů. První pilíř plánu je zaměřen na 

ekologii vozidel, bezpečnost silničního provozu a inteligentními dopravními systémy. 

Druhý pilíř se vedle zajištění příznivých podmínek pro podnikání zabývá posílením 

konkurenceschopnosti evropského automotive v EU, pomocí finančních výhod 

souvisejících s nákupy ekologických vozidel (EC, 2012). Třetí pilíř se zaměřuje na 

posilování konkurenceschopnosti evropských automobilek na stávajících mimoevropských 

trzích a současně na rychle se rozvíjející nové trhy (MPO ČR, 2012). Poslední čtvrtý pilíř 

plánu CARS 2020 se zabývá lidským kapitálem a investicemi do něj. Důležitou roli zde 

hrají i opatření nutná k regulaci sociálních dopadů vzniklých díky restrukturalizaci.  

Plán CARS 2020 tak potvrzuje důležitost automobilového průmyslu pro EU, která si 

uvědomuje nutnost posilování konkurenceschopnosti tohoto odvětví, zejména před rychle 

se rozvíjejícími asijskými automobilkami. V tom by jí měl pomoci zmiňovaný 

technologický náskok, díky kterému se bude snažit produkovat technologicky nejvyspělejší 

automobily s důrazem na jejich bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a vybavenost 

nejpokročilejšími asistenčními dopravními systémy. 
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Přílohy 

Příloha A Tabulka produkce automobilů ve vybraných 10 státech v roce 2000 
Tabulka 1: Celková produkce automobilů ve vybraných státech v roce 2000 

Pořadí'
(2000)' Stát 

Osobní 
automobily (ks) 

Užitkové 
vozy (ks) 

Celková 
produkce (ks) 

1.! Německo 5!131!918! 394!697! 5!526!615!
2.! Francie 2!879!810! 468!551! 3!348!361!
3.! Španělsko 2!366!359! 666!515! 3!032!874!
4.! Velká Británie 1!641!452! 172!442! 1!813!894!
5.! Itálie 1!422!284! 316!031! 1!738!315!
6.! Belgie 912!233! 121!061! 1!033!294!
7.! Polsko 481!689! 23!283! 504!972!
8.! Česká rep. 428!224! 27!268! 455!492!
9.! Slovensko 181!333! 450! 181!783!
10.! Maďarsko 134!029! 3!369! 137!398!

Zdroj: vlastní zpracování podle (OICA, 2000) 

Příloha B Tabulka produkce automobilů ve vybraných 10 státech v roce 2016 
Tabulka 2: TOP 10 států v Evropě podle produkce automobilů za rok 2016 

Pořadí 
(2016) Stát Osobní 

automobily (ks) 
Užitkové 
vozy (ks) 

Celková 
produkce 

(ks) 
1. Německo 5 746 808 315 754 6 062 562 
2. Španělsko 2 354 117 531 805 2 885 922 
3. Francie 1 626 000 456 000 2 082 000 
4. Velká Británie 1 722 698 93 924 1 816 622 
5. Česká rep. 1 344 182 5 714 1 349 896 
6. Itálie 713 182 390 334 1 103 516 
7. Slovensko 1 040 000 0 1 040 000 
8. Polsko 554 600 127 237 681 837 
9. Maďarsko 472 000 0 472 000 
10. Belgie 354 003 45 424 399 427 

Zdroj: vlastní zpracování na základě (OICA, 2016) 
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Příloha C Vývoj indexů RSCA - Německo 
Tabulka 3: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Německa 
s indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 0,1512 0,1606 0,0571 0,2009 
2001 0,1604 0,1684 0,0706 0,2209 
2002 0,1573 0,1672 0,0462 0,2086 
2003 0,1431 0,1513 0,0414 0,2005 
2004 0,1158 0,1203 0,0430 0,1873 
2005 0,1432 0,1471 0,0815 0,2106 
2006 0,1372 0,1458 0,0506 0,1850 
2007 0,1305 0,1429 0,0319 0,1531 
2008 0,1370 0,1485 0,0539 0,1600 
2009 0,1272 0,1363 0,0576 0,0891 
2010 0,1575 0,1714 0,0477 0,1084 
2011 0,1672 0,1805 0,0603 0,1433 
2012 0,1688 0,1815 0,0754 0,1239 
2013 0,1638 0,1753 0,0809 0,1172 
2014 0,1497 0,1620 0,0505 0,1065 
2015 0,1502 0,1618 0,0512 0,1091 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha D Vývoj indexů RSCA - Španělsko 
Tabulka 4: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu 
Španělska s indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 0,3093 0,3140 0,3714 -0,2417 
2001 0,2698 0,2694 0,3489 -0,1463 
2002 0,2265 0,2227 0,3258 -0,1429 
2003 0,2414 0,2360 0,3653 -0,1762 
2004 0,2536 0,2526 0,3597 -0,1910 
2005 0,2194 0,2034 0,3975 -0,2452 
2006 0,2280 0,1930 0,4648 -0,2674 
2007 0,2288 0,2000 0,4359 -0,2389 
2008 0,2247 0,2074 0,3897 -0,2249 
2009 0,2580 0,2575 0,3547 -0,2678 
2010 0,2095 0,1919 0,3992 -0,3147 
2011 0,1918 0,1716 0,3917 -0,2401 
2012 0,1178 0,0982 0,3016 -0,1370 
2013 0,1617 0,1326 0,3369 0,1778 
2014 0,1620 0,1299 0,3799 0,0978 
2015 0,1892 0,1802 0,2779 0,1470 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha E Vývoj indexů RSCA - Francie 
Tabulka 5: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Francie s 
indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 -0,0884 -0,1080 -0,0169 0,0646 
2001 -0,0629 -0,0717 -0,0211 -0,0017 
2002 -0,0407 -0,0444 -0,0305 0,0124 
2003 -0,0268 -0,0340 0,0036 0,0412 
2004 0,0141 -0,0012 0,1005 0,0666 
2005 -0,0163 -0,0291 0,0650 0,0009 
2006 -0,0711 -0,0908 -0,0161 0,1000 
2007 -0,1201 -0,1541 -0,0361 0,1303 
2008 -0,1667 -0,2059 -0,0882 0,0916 
2009 -0,1990 -0,2336 -0,0215 -0,0172 
2010 -0,2273 -0,2694 -0,0695 0,0851 
2011 -0,2405 -0,2880 -0,0659 0,0440 
2012 -0,2765 -0,3296 -0,0576 -0,0112 
2013 -0,3063 -0,3724 -0,0062 -0,0781 
2014 -0,3066 -0,3900 0,0517 -0,0013 
2015 -0,3450 -0,4424 0,0924 -0,0454 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha F Vývoj indexů RSCA - Velká Británie 
Tabulka 6: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Velké 
Británie s indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 -0,2839 -0,2493 -0,4735 -0,6031 
2001 -0,3445 -0,3237 -0,4275 -0,6397 
2002 -0,2338 -0,2212 -0,2313 -0,6435 
2003 -0,2185 -0,2003 -0,2616 -0,5946 
2004 -0,1741 -0,1510 -0,2217 -0,6449 
2005 -0,1733 -0,1438 -0,2815 -0,6387 
2006 -0,2061 -0,1842 -0,2314 -0,6956 
2007 -0,1110 -0,0852 -0,1389 -0,6943 
2008 -0,1200 -0,0825 -0,1892 -0,7228 
2009 -0,1663 -0,1441 -0,2359 -0,6858 
2010 -0,0938 -0,0650 -0,2071 -0,6969 
2011 -0,1089 -0,0757 -0,2231 -0,7251 
2012 -0,0438 -0,0106 -0,1806 -0,6002 
2013 -0,0613 -0,0148 -0,3394 -0,6939 
2014 -0,0155 0,0357 -0,3999 -0,6948 
2015 -0,0430 0,0051 -0,3955 -0,7509 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha G Vývoj indexů RSCA - Česká republika 
Tabulka 7: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu České 
republiky s indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 -0,0048 0,0298 -0,2658 -0,1624 
2001 -0,0305 0,0207 -0,5655 -0,1987 
2002 0,0438 0,0988 -0,6508 -0,1864 
2003 -0,1548 -0,1145 -0,6102 -0,1961 
2004 -0,1479 -0,1031 -0,6825 -0,1512 
2005 -0,0617 -0,0121 -0,6777 -0,0677 
2006 0,0157 0,0697 -0,6251 0,0028 
2007 -0,0190 0,0303 -0,5666 0,0506 
2008 -0,0361 0,0240 -0,6646 0,0291 
2009 0,1147 0,1525 -0,6922 0,3158 
2010 0,0878 0,1379 -0,7370 0,1032 
2011 0,0828 0,1386 -0,7900 0,0558 
2012 0,0913 0,1477 -0,7792 0,0160 
2013 0,0878 0,1387 -0,7438 0,0804 
2014 0,0940 0,1395 -0,7217 0,1265 
2015 0,0879 0,1355 -0,7814 0,0625 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha H Vývoj indexů RSCA - Itálie 
Tabulka 8: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Itálie s 
indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 -0,3860 -0,4510 0,0050 -0,8135 
2001 -0,4324 -0,5100 0,0130 -0,8386 
2002 -0,4662 -0,5460 0,0103 -0,8526 
2003 -0,4595 -0,5384 0,0273 -0,8463 
2004 -0,4758 -0,5665 0,0316 -0,7747 
2005 -0,4881 -0,5953 0,0480 -0,7417 
2006 -0,4343 -0,5396 0,0678 -0,7627 
2007 -0,4240 -0,5429 0,0833 -0,7262 
2008 -0,4195 -0,5623 0,1100 -0,7474 
2009 -0,4545 -0,5586 0,0915 -0,6389 
2010 -0,4594 -0,5775 0,1200 -0,7227 
2011 -0,4831 -0,6077 0,1098 -0,7873 
2012 -0,4778 -0,5939 0,0969 -0,7517 
2013 -0,4606 -0,5758 0,1230 -0,7466 
2014 -0,4600 -0,5573 0,1002 -0,7904 
2015 -0,3765 -0,4614 0,1587 -0,7909 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha I Vývoj indexů RSCA - Slovensko 
Tabulka 9: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu 
Slovenska s indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 0,2686 0,3430 -0,8044 -0,8764 
2001 0,1770 0,2488 -0,7293 -0,8901 
2002 0,1835 0,2509 -0,7097 -0,9179 
2003 0,2745 0,3419 -0,8241 -0,8746 
2004 0,1965 0,2724 -0,9069 -0,9011 
2005 0,1054 0,1840 -0,9257 -0,7681 
2006 0,2482 0,3250 -0,7462 -0,7945 
2007 0,3051 0,3800 -0,5543 -0,6632 
2008 0,2911 0,3734 -0,4426 -0,7902 
2009 0,2789 0,3303 -0,3567 -0,4704 
2010 0,2739 0,3303 -0,4901 -0,3883 
2011 0,2862 0,3489 -0,5335 -0,4656 
2012 0,3317 0,3930 -0,5344 -0,5181 
2013 0,3457 0,4048 -0,4886 -0,4903 
2014 0,3259 0,3833 -0,5380 -0,4283 
2015 0,3313 0,3860 -0,5804 -0,3559 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha J Vývoj indexů RSCA - Polsko 
Tabulka 10: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Polska s 
indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 -0,1796 -0,2580 0,1289 0,0596 
2001 -0,2967 -0,3552 -0,0328 -0,0833 
2002 -0,3401 -0,4415 0,0668 0,0207 
2003 -0,3448 -0,3588 -0,4203 0,0099 
2004 -0,1446 -0,1984 0,0396 0,1753 
2005 -0,1076 -0,1575 0,0568 0,2030 
2006 -0,0606 -0,0928 -0,0050 0,2430 
2007 -0,1123 -0,1666 0,0108 0,2409 
2008 -0,0337 -0,1012 0,0264 0,3998 
2009 0,0665 0,0125 0,0797 0,5907 
2010 -0,0583 -0,1228 0,0338 0,4833 
2011 -0,0919 -0,1765 0,0677 0,4389 
2012 -0,1829 -0,3126 0,1458 0,3964 
2013 -0,2325 -0,3595 0,0853 0,3640 
2014 -0,2968 -0,4326 0,0315 0,3666 
2015 -0,3072 -0,4251 -0,0025 0,3363 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha K Vývoj indexů RSCA - Maďarsko 
Tabulka 11: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu 
Maďarska s indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 -0,2712 -0,2229 -0,9207 0,0442 
2001 -0,3053 -0,2716 -0,9028 -0,2454 
2002 -0,3876 -0,3482 -0,9055 -0,2841 
2003 -0,4694 -0,4384 -0,9131 -0,3241 
2004 -0,4728 -0,4432 -0,8584 -0,4518 
2005 -0,4355 -0,3972 -0,8002 -0,5078 
2006 -0,3168 -0,2682 -0,6803 -0,7800 
2007 -0,1972 -0,1230 -0,7072 -0,5852 
2008 -0,1437 -0,0630 -0,6872 -0,6732 
2009 -0,2384 -0,1835 -0,7692 -0,4252 
2010 -0,2869 -0,2414 -0,7433 -0,6051 
2011 -0,2938 -0,2426 -0,7002 -0,5703 
2012 -0,2387 -0,1867 -0,6700 -0,6559 
2013 -0,0841 -0,0226 -0,6346 -0,7516 
2014 0,0541 0,1205 -0,6921 -0,6935 
2015 0,0865 0,1497 -0,7013 -0,6935 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 
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Příloha L Vývoj indexů RSCA - Belgie 
Tabulka 12: Porovnání celkového indexu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu Belgie s 
indexy konkurenceschopnosti jeho dílčích segmentů v rozmezí let 2000-2015 

ROK RSCACELKOVÝ RSCA(781) RSCA(782) RSCA(783) 
2000 0,0688 0,0484 0,0897 0,3280 
2001 0,1115 0,1058 0,0674 0,3126 
2002 0,0429 0,0285 0,0284 0,3130 
2003 0,0391 0,0294 -0,0102 0,2835 
2004 0,0253 0,0420 -0,3191 0,2507 
2005 -0,0056 0,0195 -0,4703 0,2370 
2006 0,0097 0,0327 -0,3616 0,2368 
2007 -0,0387 -0,0246 -0,3379 0,2427 
2008 -0,0477 -0,0413 -0,2189 0,1722 
2009 -0,0467 -0,0365 -0,2297 0,1212 
2010 -0,1040 -0,1104 -0,2091 0,1996 
2011 -0,0882 -0,0951 -0,2333 0,2285 
2012 -0,0694 -0,0803 -0,2225 0,2884 
2013 -0,0618 -0,0672 -0,2322 0,2462 
2014 -0,0792 -0,0922 -0,1938 0,2477 
2015 -0,0661 -0,0853 -0,1570 0,2972 

Zdroj: vlastní zpracování podle (UNCTAD, 2017) 

 


