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RIZIKA REGIONÁLNÍ POLITIKY A ROZVOJE REGION  

Karel Lacina 

Abstrakt: Jednou z nejvýznamn#jších politik Evropské unie je regionální politika. 

Jejím klí"ovým cílem je zmír$ování regionálních a interergionálních disparit 

oslabujících konkurenceschopnost celých oblastí a majících nebezpe"né dopady do 

sociální sféry. K tomu, aby byla tato politika efektivn# provád#na, musí mít volení 

p!edstavitelé a ú!edníci odpovídající profesní vzd#lávání. Další podmínkou je 

partnerství a budování sítí mezi hlavními aktéry místního a regionálního rozvoje i 

odpovídající materiální a lidské zdroje. Jejich nedostate"ná existence p!edstavuje 

hlavní rizika implementace zásad regionální politiky.  
 

Klí ová slova: rizika, regionální politika, regionální rozvoj, disparity, 

konkurenceschopnost  
 

Jednou z rozhodujících politik Evropské unie je její regionální politika prioritn" 
zam"$ená na podporu úsilí o efektivní a vyvážený hospodá$ský a sociální rozvoj 
region# s akcentem na zvyšováni jejich nedostate!n" využívaného ekonomického a 
sociálního potenciálu. Tato politika pat$í mezi tzv. komunitární (koordinované, !i 
sdílené) politiky, za jejichž uskute!&ování odpovídají národní státy. V evropském 
kontextu lze regionální politiku chápat jako soubor cíl#, které jednak p$inášejí 
p$idanou hodnotu v podob" p$ísp"vku ke zmír&ování disparit mezi úrovn"mi rozvoje 
jednotlivých region#, jednak p$ispívají ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti – a 
tím i k zabezpe!ování jejich rozvoje. Její závažnost je mimo jiné podtržena 
skute!ností, že z rozpo!tu EU se a její uskute!&ováni vynakládá tém"$ 30% finan!ních 
zdroj# Unie (takže co do finan!ního zajišt"ní je druhou nejnáro!n"jší po zem"d"lské 
politice). Z ekonomického hlediska je regionální politika zam"$ena p$edevším na 
dosahování ekonomického p$ínosu plynoucího z ú!elné koncentrace hospodá$ských 
aktivit. Formou spolufinancování konkrétních projekt# zam"$ených na zvyšování 
konkurenceschopnosti region# p$ináší p$idanou hodnotu. Jejím posláním tudíž není jen 
o p$erozd"lování stávajících, nýbrž hlavn" vytvá$ení nových zdroj#. V dané souvislosti 
v ní hraje d#ležitou roli využívání jednak moderních technologií, jednak znalostí a 
dovedností.  

Z historického pohledu se zpravidla rozlišují dva p$ístupy k regionální politice: 

- tradi"ní p!ístup, formující se ve t$icátých letech minulého století ve Spojených 
státech amerických a ve Velké Britanii, který byl založen na podporách státu 
poskytovaných problematickým region#m (zajiš%ovaných prost$ednictvím 
úst$edních orgán# státní správy); 

 
- akcelera"ní p!ístup (pror#stový), uskute!&ovaný zhruba od sedmdesátých let 

minulého století spo!ívající v klí!ovém postavení územní samosprávy 
spolupracující se soukromým sektorem p$i uskute!&ování rozvojových stimul#.  
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Tradi!ní p$ístup opírající se o neoklasickou a keynesiánskou teorie se zam"$oval na 
zmír&ování regionálních rozdíl# využitím finan!ních zdroj# z centra a pom"rn" málo 
zohled&oval specifické rysy jednotlivých region#. Stoupenci tradi!ního pojetí 
preferovali volné p#sobení tržních sil jako cesty k obnovení narušeného rovnovážného 
vývoje v regionech. Postupn" se prokázalo, že meziregionální p$erozd"lování 
provád"né z centra na úkor vysp"lejších region# v rozvinut"jších regionech 
utlumovalo zájem o intenzifikaci rozvoje. 

Akcelera!ní p$ístup up$ednost&uje inova!ní strategie vypracovávané na základ" 
d#kladném znalosti specifik region#. D#raz v n"m je kladen na mobilizování vnit$ních 
zdroj# region#, na $ešení konkrétních problém# a na inovace. Místo meziregionálního 
p$erozd"lování se orientuje na mobilizaci vnit$ních zdroj# a na využívání moderních 
informa!ních technologií. D#ležitými nástroji realizace cíl# regionální politiky 
v akcelera!ním p$ístupu jsou p$ímá a nep$ímá podpora rozvoje malého a st$edního 
podnikání, stimulace ze sféry v"deckého a technologického rozvoje, budování 
technologických park#, podnikatelských zón a rozvíjení potenciálu informa!ní 
spole!nosti. 

Koncepce regionální politiky byla na úrovni dnešní Evropské unie (tehdejších 
Evropských spole!enství) dotvo$ena v roce 1988, kdy bylo p$ijato zásadní rozhodnutí 
týkající se finan!ního zajišt"ní implementace regionálních rozvojových cíl#. Tato 
politika je uskute!&ována na následujících úrovních: 

- nadnárodní;  
- národní; 

a na   
- regionální úrovni. 

 
Na nadnárodní úrovni jsou nositeli regionální politiky Evropská komise a další 

evropské instituce, na národní úrovni vláda, ministerstva a ostatní orgány národní 
státní správy. Stát svou regionální politiku provádí cestou implementací cíl#, které 
stanovují vláda, regionální a místní orgány a poté schvalují parlament, regionální a 
místní zastupitelstva. Samotná implementace cíl# regionální politiky vychází z 
koncepcí regionálního rozvoje. Vzhledem k jejich v"tšímu po!tu bývají tradi!n" 
!len"ny do dvou základních skupin. První reprezentují tzv. konvergen"ní teorie (teorie 
regionální rovnováhy), vycházející z premisy, že p$irozenou tendencí regionálního 
rozvoje je snaha o zmír&ování disparit. Druhou základní skupinu p$edstavují tzv. 
divergen"ní teorie (teorie regionální nerovnováhy), které naopak za základní rys 
regionálního rozvoje považují tendenci k prohlubování vnitroregionálních a 
meziregionálních rozdíl#. Stávající teorie regionálního rozvoje lze dále !lenit na 
neoklasické, keynesiánské, dále neoliberální, nemarxistické a institucionální. 

V sou!asné dob" na základ" komparace ekonomik vysp"lých stát# - evropských, 
severoamerických zemí a Japonska - se !asto dospívá k záv"ru, že rozvinuté regiony 
díky jejich ekonomickému a sociálnímu potenciálu významným zp#sobem ovliv&ují 
rozvoj celého státu. Dominantní postavení v nich zaujímají podnikatelské subjekty 
efektivn" využívající výsledky výzkumu a vývoje umož&ující uskute!&ování 
nejr#zn"jších forem inovací. Rovn"ž z tohoto d#vodu se v regionální politice 
akcentuje orientace na budování inova!ních center a technologických park#. Tato 
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centra jsou atraktivní pro kapitál, vytvá$ejí nová pracovní místa, !ímž významn" 
p$ispívají k r#stu konkurenceschopnosti národní ekonomiky. V uvedeném sm"ru je 
regionální politika EU úzce spjata s evropskou sociální politikou. 

Za klí!ový ekonomický motiv pro implementaci zásad regionální politiky bývá 
!asto ozna!ována snaha o plné využití veškerých výrobních faktor# region#. Vývoj 
potvrdil, že dosahování ekonomického r#stu je možné zejména:  

- zvyšováním regionálního znalostního potenciálu, v"etn# podstatn# rychlejšího 

využívání informa"ních technologií,  

- vytvá!ením regionálních finan"ních stimul  umož$ujících p!íliv kapitálu 

nezbytného pro nová pracovní místa, 

- budováním a rekonstrukcí místní infrastruktury (komunikací, pozemk#, staveb, 
inženýrských sítí). 

Rozvoj jednotlivých lokalit a region# je samoz$ejm" výrazn" ovlivn"n 
ekonomickými možnostmi a aktivitami klí!ových aktér# regionální politiky, kte$í 
zpravidla disponují dostate!nými lidskými !i finan!ními kapacitami využívanými pro 
podporu rozvoje jednotlivých oblastí. Za n" jsou všeobecn" pokládáni: 

-  volení p!edstavitelé (jak na místní a regionální úrovni, tak i na státní úrovni, 
kte$í jsou pro svou !innost legitimování lidem na základ" volby), 

-  kvalitn# odborn# p!ipravení ú!edníci obecních a regionálních ú!ad , 
-  podnikatelé (v první $ad" malí a st$ední, kte$í v regionech vytvá$ejí v"tšinu 

pracovních míst a sou!asn" zde platí dan"), 
-  p!edstavitelé a "lenové neziskových organizací, 

-  církve, 

-  ostatní aktivní ob"ané. 
 

V obecné rovin" lze z v"cného hlediska podle jejich vztahu k !ešenému problému 

rozlišit n"kolik typ# subjekt# angažovaných v rozvoji region#: 

- podílející se subjekty (shareholders), kte$í jsou výrazn" zapojení do p$ípravy a do 
$ešení rozvojových projekt# (nap$. spolupracující obce a podnikatelé), 

- zainteresované subjekty (stakeholders), na n"ž bude konkrétní aktivita p#sobit 
(nap$íklad ob!ané a jejich sdružení, návšt"vníci aj.), 

- dot"ené subjekty (placeholders), v jejichž zájmovém území se aktivita realizuje 
(nap$íklad krajské ú$ady, správy národních park# a chrán"ných krajinných oblastí). 

Dále lze rozlišit aktéry pro ve$ejný sektor, komer!ní sektor a ob!anský sektor. 

 Za$azení subjekt# do jedné ze zmín"ných skupin p$itom není absolutní, nýbrž 
závisí na konkrétním projektu !i na situaci. Je t$eba mít na mysli skute!nost, že 
spolupráce aktér#  

z r#zných sektor# je motivována zejména jejich zájmem na poskytování služeb.  

K uskute!&ování cíl# regionální politiky se využívají finan!ní a nefinan!ní nástroje, 
které lze !lenit na: 

-  celostátní; 
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-  regionální  

a 
-  místní.  
Jedná se o následující instrumenty:  

a) Finan!ní nástroje 

- neinvesti"ní a investi"ní pobídky (dotace, granty, úv#ry,záruky), 

 - da$ová zvýhodn#ní (da$ové prázdniny, slevy na daních), 

- rozpo"tová zvýhodn#ní (dotace). 

 
b) Nefinan!ní nástroje: 

- administrativní (legislativa, závazné procedury, postupy, normy), 
- institucionální (aktivity institucí, strategické plánování, programování, $ízení), 
)**v#cné a jiné nefinan"ní nástroje (poradenství, profesní vzd"lávání, motivace, 

propagace). 
 

Z teoretického hlediska se soudobé koncepce regionálního rozvoje zdají být zcela 
nezpochybnitelnými. P$esto je možno v uskute!&ování jejich zásad vyspecifikovat 
ur!itá rizika, jež spat$ují p$edevším v následujících skute!nostech: 

1. Ur!itých výkyvech ve vzd"lanostním potenciálu region# projevující se 
nap$íklad v nižší úrovni projektování a následné implementaci 
strategických, st$edn"dobých a krátkodobých cíl# v regionech s nižším 
po!tem vysoce vzd"laných ob!an#; 

2. Nedostate!ném „networkingu“ mezi hlavními aktéry místního a 
regionálního rozvoje, jež se m#že nap$íklad projevovat nižší ochotou 
podnikatelských subjekt# podílet se na uskute!&ování regionální strategie; 

3. Omezených disponibilních finan!ních zdrojích a nižší efektivit" jejich 
využívání; 

4. Mén" ú!inném využívání moderních informa!ních technologií.   
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