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Konkurenceschopnost

• Ne zvyšování regulace

• Globální konkurence nespí
– Přesunout továrnu trvá půl roku

– Čína je největším exportérem hi-tech



Vybrané návrhy

• ČR se nesmí utopit v předpisech:
– lepší hodnocení nových zákonů (RIA)

– hodnotit předběžně evropské předpisy

– Národní rozpočtová rada

• Měření produktivity veřejného sektoru

• Rozklikávací rozpočet



Vybrané návrhy

• Zlepšit monitoring školství

• Podpora špičkových studentů

• Omezit výjimky u daně z příjmů

• Snížit zdanění práce a zavést jednotnou DPH



Vybrané návrhy

• Privatizace státních firem přes burzu

• Digitalizace výstupů veřejné správy

• Optimalizace systému celnic

• Umožnit zakládání firem odštěpením z 
výzkumných institucí



Prezentace výstupů

• Workshopy každépondělí 10.00 – 12.00
– Instituce (21.2.2011)

– Vzdělanost (28.2.2011)
– Trh zboží, služeb a práce - daně (7.3.2011)

– Finanční trhy (14.3.2011)
– Technologická připravenost (21.3.2011)

– Podnikání a inovace (28.3.2011)



Co nás brzdí?



Nesourodá Evropa
Bilance zahraničního obchodu států s ostatními státy EU a státy mimo EU



Konkurenceschopnost

• Česko je průmyslová velmoc
• Malá otevřená ekonomika s mimořádným 

85% podílem exportu na trhy EU
• Růst produktivity se zpomaluje



Konkurenceschopnost

Evropa zaostává: Podíl na světovém vývozu dle 
technologických předpokladů výroby
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Konkurenceschopnost

• V Inovacích ztrácíme



MPO a konkurenceschopnost

• MPO si při plnění svých úkolů uvědomuje, že 
pro úspěch vládních strategií je nutné mít 
meziresortní přesah a znát dlouhodobé strategie 
ostatních resortů

• Průmysl a obchod jsou základem dlouhodobé
prosperity



MPO a konkurenceschopnost

• MPO představí konkurenceschopnost ČR ve dvou základních 
fázích: analytické a strategické

• V analytické fázi byla popsána situace, ve které se ČR nachází, byly 
pojmenovány základní příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky 
české ekonomiky

• Ve  strategické fázi chce MPO ve spolupráci s odborníky, NERV, 
resorty a veřejností zpracovat komplexní Strategii 
konkurenceschopnosti ČR, ve které by byly vytyčeny dlouhodobé
cíle a nastaveny nástroje a pro jejich dosažení

• Strategii chceme představit do konce tohoto pololetí



MPO a konkurenceschopnost

• Česká republika se nemůže poměřovat pouze s průměrem EU, ale 
musí usilovat o to, aby byla mezi nejlepšími

• V následujícím období nebude konkurenceschopnost ekonomiky 
spočívat jen na její kvalifikační a technologické způsobilosti

• Budoucí konkurenceschopnost bude založena na inovačních 
schopnostech 

• Úspěšné ekonomiky budou ty, které budou mít inovační a 
mezinárodní firmy a pro jejich vznik a působení vytvoří potřebné
podmínky



DĚKUJEME ZA POZORNOST
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