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Vítkovic 

Jak podpořit ekonomický růst během 

recese – nebo jak přežít? 
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  Chceme konkurenceschopnou ekonomiku EU a ČR?  

  Některé překážky konkurenceschopnosti ČR 

  Národní zájmy, nebo aplikace sebezničující politiky 

 EU? 

  Má EU skutečný zájem na společné prosperitě, nebo  

 je to trochu jinak? 

  Nechceme měnit nemožné? 

  Slušnost, korektnost v podnikání i životě 

  Nenechme zahálet „selský rozum“  

Klíčové pojmy a otázky 
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  Říkáme, že chceme, je to ale pravda? 

  Máme definovány základní cíle EU a ČR? 

 - konkurenceschopnost v globální ekonomice 

 - prosperita a zaměstnanost, nebo jistoty, pohodlí a lenost? 

 - skutečná vzdělanost a skutečná věda a  výzkum  

 - nežít na úkor budoucích generací!! 

 - jsme (EU) světoví lídři, nebo nám hrozí „starý Řím“ 

  Co pro to děláme??? 

  Umíme říkat a vnímat pravdu? 

  Jsme unie pro všechny, nebo jen pro někoho? 

  

Chceme konkurenceschopnou 

ekonomiku EU a ČR? 
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 Bez konkurenceschopnosti není prosperita 

 Konkurenceschopnost vyžaduje efektivní podnikatelské prostředí 

 Funkční řetězec  

    vzdělávání  -  věda – výzkum  - vývoj - inovace  a aplikační praxe 

          je nezbytnou součástí podnikatelského prostředí  

  sílu řetězce určuje nejslabší článek 

 Situace v ČR:        - základní výzkum         70%  

               - aplikovaný výzkum     30%  

Výsledkem konkurenceschopnosti je tvorba hodnot 

uplatnitelných na trhu a ve společnosti a je zdrojem 

financí pro uvedený řetězec   

Některé  překážky 

konkurenceschopnosti ČR 
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Lisabonská strategie I. – z roku 2000 
 učinit z EU do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou dosahovat 

udržitelného ekonomického růstu, vytvářet početnější a lepší pracovní 

místa a zajišťovat větší sociální soudržnost 

 Priority: - podpora informační společnosti a výzkumu a vývoje,reformy 

                 podporující konkurenceschopnost, 

         - modernizovat evropský sociální model, investice do 

                 lidských zdrojů, zvýšit míru zaměstnanosti, 

         - udržovat zdravý ekonomický výhled a možnost dosahování 

                 budoucího ekonomického růstu    

  

 Má EU skutečný zájem na společné 

prosperitě, nebo je to trochu jinak? 
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Lisabonská strategie II. – z roku 2005, revize 

                                                            lisabonské strategie I. 

dosáhnout vyššího a trvalého ekonomického růstu a vytvářet početnější 

a lepší pracovní místa (ústup od přehnaných ambicí) 

Priority: - zvýšit přitažlivost EU pro investory a pracovníky, 

    - podporovat znalosti, výzkum, vývoj a inovace tak, aby byly 

            motorem ekonomického růstu (Výdaje VaVaI 3% HDP do 

            2010), 

    - vytvářet prostředí, které podnikům umožní generovat 

            početnější a lepší pracovní místa!!! 

Řádně nevyhodnoceno, ale v zásadě nesplněno – následovala 

hospodářská a finanční krize !!!! 

  

 Má EU skutečný zájem na společné 

prosperitě, nebo je to trochu jinak? 
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Strategie Evropa 2020 –  

Základním cílem je stanovit vizi evropského sociálně tržního 

hospodářství pro 21. století 

Priority: - inteligentní růst, tj. rozvoj ekonomiky založené na 

            znalostech a inovacích, 

      - udržitelný růst, tj. podpora konkurenceschopnější 

             ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, 

      - růst podporující začlenění, tj. podpora ekonomiky s 

             vysokou zaměstnaností a hospodářskou, sociální a 

             územní soudržností  

 Má EU skutečný zájem na společné 

prosperitě, nebo je to trochu jinak? 
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  - zvýšit míru zaměstnanosti ve věku 20 – 64 let na 

          alespoň 75% (ze současných 69%), 

  - zvýšit investice do výzkumu a vývoje na 3% HDP EU, 

  - energetika a ochrana  klimatu – dosáhnout cíle 

          20 (30) – 20 – 20 /emise skl. plynů, obn. zdroje, 

          zvýšení energ. účinnosti/, 

  - snížit podíl dětí předčasně končících školní docházku 

   (ze současných 15% na na 10% a méně), a zvýšit podíl osob ve 

          věku 30 – 34 let s dosaženým terciárním vzděláním na  

          min. 40% ze současných 31%, 

  - snížit poč. obyvatel EU žijících pod vnitrostátní hranici chudoby 

          o 20 mil.,tj o 25%. 

  

Hlavní cíle EU do roku 2020 
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 Celosvětově neakceptovaná doktrína a uctívaná EU – globální oteplování a způsob 

boje s ním 

 Uměle vytvořený nepřítel CO2, jednostranný cíl EU pro rok 2030 – pokles o 40 % 

oproti roku 1990 – signál o trvale se zhoršujícím podnikatelském prostředí v EU 

 EU již produkuje pouze 10,5% celosvětové produkce CO2 – vyvezli jsme produkci 

CO2, ale dovážíme odpovídající výrobky 

 Je docíleno exportem produkce CO2 a růstem celosvětové produkce CO2 

 Příklady (Německo v roce 2013 měla historicky největší výrobu el. energie z uhlí a 

otvírá nový hnědouhelný důl, Čína zvýšila spotřebu uhlí na 4 mld. tun z celosvětové 

produkce cca 7 mld. tun) 

 Nesmyslné oslabování konkurenceschopnosti EU v globální ekonomice 

 Důsledky v EU – hospodářská stagnace, zadlužování, nezaměstnanost = sociální 

nespokojenost = nespokojenost s EU  

 Myšlenka EU je dobrá – realizace nešťastná a škodlivá!! 

 

Boj EU s CO2 = boj s větrnými mlýny 
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Mýty o efektivnosti recyklace KO 

Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů  

v obcích od 1.1.2014 

Druh obalového odpadu Rozsah odměny v Kč/t 

 Papír 2 000 – 3 800 

 Plasty 3 800 – 6 900 

 Sklo 900 – 1 450 

 Nápojový karton 2 700 – 4 100 

 Kovy 1 900 – 3 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za skládkování komunálních odpadů                cca    800 Kč/t 

Cena za energetické využívání komunálních odpadů    cca 1 200 Kč/t 
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Mějme odvahu měnit věci, které se 

změnit dají 

Mějme sílu překonat věci, které 

změnit nejdou 

Mějme dostatek rozumu rozlišit obě 

skupiny  

 Nechceme měnit nemožné? 
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Společnost zhrubla 

Vytratila se slušnost, pokora a korektnost 

Nerespektují se celospolečenské zájmy 

Prosazuje se demagogie a neodbornost a 

nezodpovědnost i ve velmi závažných věcech 

Jsme lehce zranitelní 

Vážné problémy řešíme až hoří!! 

Schází nám národní hrdost a zodpovědnost 

Zapomínáme na selský rozum 

Slušnost, korektnost v podnikání i 

životě 
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Nenechme zahálet „selský rozum“ 

Zodpovědně a objektivně vyhodnotit současné 

   hospodářské postavení a perspektivu ve 

   světové ekonomice 

Analyzovat příčiny současného stavu a vliv  

   smělých cílů EU i do budoucna 

Korigovat strategie EU – návrat ke kořenům 

   EU,  tj. „uhlí – ocel – atom“ zaměnit za 

    „suroviny – energie – základní výzkum“ s 

cílem reálné konkurenceschopnosti EU ve světě 
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NEPŘESVĚDČUJME 

PŘESVĚDČENÉ, 

 PŘESVĚDČME OSTATNÍ!  

Děkuji vám za pozornost 

Závěrem 


