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Podnikatelské fórum Ústeckého kraje

Příprava opatření pro rozvoj 

Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

POTŘEBNÉ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI



Společné problémy ÚK, KK a MSK 

• nízká míra ekonomického růstu a zaostávání za 
ostatními regiony ČR

– tempo ekonomického růstu pod průměrem ČR

– nízká atraktivita krajů pro život obyvatel

– menší nabídka perspektivních a kariérních vyhlídek nejen 
pro mladé a kvalifikované odborníky (tj. negativní vliv na 
obyvatele kraje i atrakci lidí z prostředí mimo kraj)

– horší podmínky a nízká atraktivita pro podnikání

– vnitřní disparity v kraji (silnější dopad negativních faktorů 
v periferních oblastech kraje)



Historické souvislosti

• tradiční odvětví regionů s významnou rolí těžkého 
průmyslu, těžby a energetiky

• odsun německého obyvatelstva po 2. sv. válce, 
znovuosídlení obyvatelstvem z jiných území 
Československa

– vysoká koncentrace obyvatel

– polycentrický region s více regionálními centry

– nerovnoměrné osídlení (nedokončeno dosídlení venkova)

– početně významná pracovní síla dělnických profesí 
využitelná pro těžký průmysl

– významná romská menšina

– ztráta obyvatel měst v poslední době



Restrukturalizace a resocializace

• klíčová je hospodářská restrukturalizace, nezbytné 
je ale zohlednit aspekty sociální = resocializace

– vzdělávání, jeho kvalita a nabídka, zájem o obory

– sociální oblast

– kultura a společenské zázemí

• měkké faktory

– jejich samotné vyřešení by mělo omezený význam pro 
restrukturalizaci, ale jejich přetrvávání brzdí další rozvoj



Klíčové problémy 

• vysoká dynamika stárnutí

• nevhodná vzdělanostní struktura

– nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

– nedostatek kvalifikované pracovní síly

• klesající cena nemovitostí

– nízká atraktivita pro investory

• vysoká koncentrace sociálně slabých skupin 
obyvatel (sociálně vyloučené lokality)

– sociálně-patologické jevy

– vysoká nezaměstnanost

– chudoba a zadluženost



Související problémy 

• sociální stratifikace 

– struktura společnosti je méně zdravá než v ostatních 
regionech ČR

– velký počet sociálně vyloučených obyvatel a lidí 
postižených chudobou působí negativně na růstový 
potenciál a atraktivitu kraje

• nastavení veřejného sociálního systému

– málo motivační zejména pro zadlužené lidi k hledání práce

– přispívá také ke vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených 
lokalit

• poměrně nízká absorpce využití dotací 

– pro realizaci aktivit zvyšujících inovační výkonnost 
ekonomiky a tím konkurenceschopnost regionu



Související problémy 

• demotivující systém práce s lidskými zdroji

– udržení talentů

• nedostatečně účinná aktivní politika zaměstnanosti

– centralizovaná a nedostatečně pružná

• nízká flexibilita vzdělávacího systému

– vč. akreditačního systému

• …



Pravděpodobné příčiny

• snížení společenské prestiže po r. 1989

– demotivovanost

• neochota měnit životní styl

– absence pracovních návyků

– nízká míra ochoty podnikat

• nízký patriotismus

– nezájem o veřejné dění

– nedostatečně vyvinutá občanská společnost

– absence přirozených lídrů

• nejistota o dalším vývoji regionu

– rozhodnutí o těžbě a související podobě regionu



Co vše ovlivňují měkké faktory



Otázky k diskusi 

1. Jak přímý vliv má sociální situace na hospodářskou 
restrukturalizaci?

– Co je příčinou, co důsledkem? Kde rozetnout kruh?

2. Jaké změny v sociální oblasti (a v oblasti měkkých 
faktorů) jsou důležité pro podporu hospodářské 
restrukturalizace?

– Jak ovlivnit regionální predispozice žádoucím směrem?

3. Co můžeme ovlivnit na úrovni kraje?

– Jak se můžeme inspirovat od ostatních krajů?
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Děkuji

Ing. Tomáš Sýkora
tomas.sykora@mepco.cz

tel.: 604 584 637
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