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Dne 1. května 2019 uplyne 15 let od největšího a bezprecedentního rozšíření Evropské unie. 

Nikdy před tím a nikdy potom do EU nevstoupilo tolik nových členských států najednou,1 

což samo sebou přináší další rekordy. Nikdy do EU nevstoupilo tolik nových obyvatel,2 

nikdy se EU nerozšířila o větší území3  a nikdy nepřibylo do struktur EU tolik nových jednacích 

jazyků,4 tak jako při velkém boomu v roce 2004. 

Ještě důležitější je ale politicko-historický kontext. V tomto rozšíření se do EU včlenily státy, 

které po 40 let stály na opačné straně v tzv. Východním bloku (Česká republika, Maďarsko, 

Polsko a Slovensko), byly přímo integrální součástí SSSR (Estonsko, Litva, Lotyšsko) 

či součástí Jugoslávie (Slovinsko). Pokud jde o zacelování Evropy po Studené válce, tak není 

symboličtějšího data než právě 1. května roku 2004. 

Letošní 15. výročí je již poměrně dlouhá doba. Proto si nyní pokládáme otázku, co nám členství 

v EU přineslo. Tato studie se zabývá socio-ekonomickými změnami v zemích, které se staly 

součástí EU v roce 2004. Na základě vybraných faktorů sledujeme, jak se ekonomická 

a politická integrace těchto zemí projevila v růstu životní úrovně, bohatství či účasti 

u evropských voleb v porovnání se zakládajícími státy EU. 

Společný trh 

Evropská integrace je výsostně politicko-ekonomický projekt. Z politického hlediska šlo 

zakladatelům spojené Evropy o úzkou spolupráci národů, která bude alternativou vůči 

soupeření, jenž až příliš často končilo zničující válkou. Na spolupráci a kooperaci odkazuje již 

preambule Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957, 

která demonstruje odhodlání „položit základy stále užšího svazku evropských národů“. 

[Smlouva 1957: 1] V podobném duchu hovoří Maastrichtská smlouva, která vyjadřuje 

rozhodnutí o „vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. [Smlouva 2012: 1] 

Ekonomický rozměr spolupráce má zase zvýšit a udržet ekonomickou prosperitu. Termínem 

společný trh, někdy také Evropský jednotný trh či vnitřní trh, se rozumí volný pohyb zboží, 

služeb, osob a kapitálu mezi členskými státy Evropské unie. Jeho kořeny sahají až do 60. let 

20. století (vnik Evropského hospodářského společenství), kdy patřil k základním cílům 

evropského integračního procesu. 

Vnitřní trh má podpořit unijní cíl, „aby její občané mohli studovat, žít, pracovat a pobírat 

důchod v kterékoli zemi EU a rovněž nakupovat a využívat výrobky z celé Evropy“.5 Současně 

má odstraňovat technické, administrativní a právní překážky mezi jednotlivými státy. 

Vzhledem k výše popsanému bývá vnitřní trh často vnímán jako nejpřínosnější součást 

Evropské unie. Trh má v politické rovině přispět ke stále užšímu svazku evropských národů 

a tím posilovat vzájemnou spolupráci. Jeho ekonomickým cílem je zvýšit prosperitu, 

                                                      
1 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 
2 74 722 685, tj. + 19,57 % 
3 737 690 km2, tj. + 17,97 % 
4 Čeština, estonština, litevština, lotyšština, maďarština, maltština, polština, slovenština, slovinština 
a turečtina (Kypr). 
5 Více informací o vnitřním trhu na webu EU [online] 
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kterou ohrožují zmíněné překážky. Ze Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá požadavek 

na soulad hospodářských politik jednotlivých členských zemí vůči hlavním směrům 

hospodářských politik EU.  

V praxi tak dochází k liberalizaci, resp. k odstranění vnitřních bariér, a k současnému 

přistoupení ke společným pravidlům dohodnutým na úrovni EU. Soulad hospodářských politik 

má zajistit trvalou konvergenci ekonomické výkonnosti jednotlivých členských států. 

Vnitřní trh rovněž nelze chápat jako uzavřený mechanismus bez přesahu do dalších oblastí. 

Do určité míry se vzájemně ovlivňuje s dalšími politikami Evropské unie týkajícími se 

např. ochrany životního prostředí, energetiky, vědy a výzkumu, zaměstnanosti atp. 

I přes založení vnitřního trhu a vytvoření měnové unie stále existuje řada nedostatků, 

které vytváří překážky v pojetí vnitřního trhu jako liberálního a bezbariérového. Tím lze říci, 

že vnitřní trh byl vytvořen, ale nelze ho v současné době považovat za dokončený. Aby byly 

zvyšovány jeho pozitivní dopady, je vnitřní trh průběžně doplňován a posilován o další prvky. 

Za nedostatek lze považovat, že jednotlivé členské státy Unie rovněž v konkrétních oblastech 

prosazují vlastní zájem nad zájmy ostatních. Stále tak existují či vznikají nové přístupy 

a regulace, které mohou mít negativní dopady na další členské země. Příkladem je energetická 

politika Německa. Ta jedná nezávisle na ostatních státech a prosazuje projekty, jenž mají 

zabezpečit energetické potřeby Německa. 

Vnitřní trh byl vytvořen jako nástroj konvergence jednotlivých ekonomik. Nicméně stále 

se objevují či se prohlubují rozdíly v sociální a hospodářské úrovni zapojených zemí a jejich 

regionů. Pozorujeme tak strukturální problémy spojené např. s odlivem pracovní síly 

a ohrožením místních ekonomických odvětví. Proto si nyní musíme položit otázku, jak si po 15 

letech ČR stojí v porovnání s ostatními. 

Jak porovnávat? 

Pokrok jednotlivých států za 15 let se dá sledovat v mnoha dimenzích. Vzhledem k tomu, 

že evropská integrace stojí na politické a ekonomické spolupráci, měli bychom se zaměřit právě 

na nejdůležitěji ukazatele v těchto oblastech. 

Analýza je zaměřena na období 2004–2019, tj. posledních 15 let od největšího rozšíření EU 

v historii. Do výběru sledovaných států zařazujeme 16 zemí EU, rozdělených do dvou hlavních 

skupin dle níže uvedených kritérií:  

1) Skupina A (označena zeleně) obsahuje zakládající země EHS, tedy Belgii, Francii, 

Itálii, Německo, Nizozemsko a Lucembursko. Tyto země by měly profitovat 

z jednotného trhu a obecné ekonomicko-politické spolupráce nejdéle, a tudíž by jejich 

startovací pozice v roce 2004 měla být velmi dobrá a měly by primárně sloužit jako 

referenční příklady. Ostatně politika soudržnosti předpokládá, že se rozdíly mezi 

starými a novými členy budou snižovat. 

2) Skupina B obsahuje 10 zemí, které přistoupily do EU v roce 2004 (Česká republika, 

Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) 

s tím, že tuto skupinu nadále dělíme do 4 podskupin: 

a. Skupina B1 (označena modře) obsahuje země bývalého Východního bloku 

a Varšavského paktu (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Tyto 

země na začátku 90. let prodělaly ekonomickou transformaci z direktivně řízené 

ekonomiky na ekonomiku volného trhu, integraci do NATO (1999, 
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Slovensko až 2004) a přeorientovaly svůj zahraniční obchod ze zemí bývalého 

SSSR na členy EU (zejm. Německo). Tyto státy měly výchozí pozici o něco lepší 

než skupina států B2 (viz níže). 

b. Skupina B2 (označena červeně) obsahuje bývalé svazové republiky SSSR 

(Estonsko, Lotyšsko a Litva), které podobně jako státy skupiny B1 pojí 

ekonomická transformace, pomalejší integrace do NATO (až v roce 2004) 

a změna obchodních partnerů, která však probíhala znatelně pomaleji 

než v případě států B1.6 Taktéž se tyto země potýkají s problematikou silné 

ruské menšiny. 

c. Skupina B3 (označena fialově) obsahuje bývalé členy Socialistické federativní 

republiky Jugoslávie (tj. Slovinsko). Tuto zemi pojí podobně jako ostatní země 

vzorku ekonomická transformace, pomalejší vstup do NATO (2004). Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o nejvíce rozvinutou zemi Jugoslávie, lze očekávat, 

že na vstupu do EU a na vstupu na jednotný trh profitovala podobně jako země 

skupiny B1. 

d. Skupina B4 (označena žlutě) obsahuje bývalé britské kolonie, které nabyly 

nezávislost v 60. letech (Malta a Kypr). Obě země nebyly součástí Východního 

bloku, nemusely projít ekonomickou transformací, což se odráží ve struktuře 

ekonomiky a vývozu primárně do států EU. Taktéž nejsou členy NATO. Malta 

a Kypr by teoreticky měly na jednotném trhu profitovat nejvíce. 

To, nakolik jednotlivým členům EU pomohl v rozvoji jednotný vnitřní trh a z něho vyplývající 

4 svobody, je velmi těžké určit, i když pomineme rozdílnou kondici nových států při vstupu 

do EU. Hlavní problém je ten, že účast v EU sebou přináší další prvky, které pomáhají 

zmenšovat ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy. Mezi politiky doplňující vnitřní 

trh patří zejména společná obchodní politika, politika hospodářské soutěže, kohezní politika, 

politika na ochranu spotřebitele, politika v oblasti životního prostředí, energetická politika, 

politika na podporu výzkumu a technologického rozvoje, sociální politika, politika 

zaměstnanosti, harmonizace nepřímých daní nebo harmonizace práva společností [Malý 2018: 

3]. Tudíž samotný jednotný trh je spíše jedním z faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují 

hospodářskou situaci jednotlivých států EU. 

Dalším, téměř neřešitelným problémem je fakt, že si nikdy nebudeme jisti, nakolik se opatření 

spadající do jednotného trhu promítají do konečné ekonomické kondice jednotlivých států. 

Např. vyšší podíl vývozu zboží do zemí EU (či vyšší obchodní výměna obecně) může být 

interpretován jako jasný důsledek fungujícího jednotného trhu, ale taktéž nemůžeme vyloučit 

vnitřní faktory vázané na konkrétní stát, jako jsou např. struktura celé ekonomiky, struktura 

výrobních kapacit, stav trhu práce, hospodářská politika konkrétní vlády, finanční pobídky 

či natolik abstraktní faktory, jako jsou pracovní kultura či kultura podnikání, které mohou mít 

daleko větší vliv na výkon ekonomiky než právě existence jednotného trhu samotného. 

Z výše uvedených důvodů se tedy při analýze zaměříme jak na ekonomické, tak socio-

ekonomické a i čistě politické ukazatele, které máme k dispozici. Ty mohou zprostředkovaně 

naznačit posun sledovaných států v rámci jednotlivých oblastí. Při analýze používáme celkem 

7 indikátorů. 

                                                      
6 Lotyšsko vyváží hlavně do Litvy (16,4 % v roce 2016). Litva stále vyváží hlavně do Ruska (1. země vývozu 
s 14,9 % v roce 2016). Businesinfo [online] 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/litva-zahranicni-obchod-a-investice-17533.html
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1) Socio-ekonomické indikátory: Ze socio-ekonomických ukazatelů vybíráme 

robustní Index lidského rozvoje, který je používán OSN od roku 1990. Výhodou 

tohoto indexu je, že kombinuje čistě ekonomické faktory jako životní standard,7 

tak sociální faktory jako zdraví8 a vzdělání9. Výhodou je každoroční periodicita a dlouhé 

časové řady, tudíž můžeme obsáhnout celé období v rozmezí 2004–2019. 

2) Ekonomické indikátory: Z čistě ekonomických ukazatelů se zaměřujeme na ty, 

které jsou uvedeny v Indikátorovém rámci pro měření kvality života v České republice 

[Malý 2018b: 3-4], což je vládní dokument navrhující postupy, jak měřit či alespoň 

hrubě posoudit vývoj státu v porovnání s ostatními zeměmi. Z nich vybíráme 

4 nejdůležitější: 

a. Global Competitiveness Index konstruovaný a každoročně vydávaný 

Světovým ekonomickým fórem (WEF) v publikaci s názvem The Global 

Competitiveness Report. Vzhledem k tomu, že index srovnává více než 100 

kritérií ve 138 státech [GCR 2017-2018: 317-324], je index jakousi ekonomickou 

vizitkou jednotlivých zemí. Data jsou dostupná z let 2004–2019 . 

b. Saldo běžného účtu platební bilance. Zjednodušeně můžeme říci, že čím 

je země více konkurenceschopná, tím lepší má saldo běžného účtu. Naopak čím 

je země méně konkurenceschopná, tím horší má saldo běžného účtu [Malý 

2018a: 8]. Neplatí to ve všech případech (např. při snížení poptávky v důsledku 

recese). Nicméně tento ukazatel poměrně jasně ukazuje úspěšné či méně 

úspěšné ekonomiky. Data získáváme z Eurostatu a jsou dostupná z let 2004–

2018 . 

c. HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Ekonomickou konvergenci můžeme 

rovněž sledovat prostřednictvím vývoje ukazatele ekonomické úrovně států, 

kterým je hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly. Data 

za jednotlivé roky publikuje Eurostat a jsou dostupná v rozmezí let 2005–2017. 

d. Roční disponibilní příjem je přehled úrovně materiálního bohatství 

domácností v jednotlivých státech. Čím větší číslo, tím mají obyvatelé daného 

státu více peněz. Data získáváme z Eurostatu a dostupná jsou v období v letech 

2005–2017. 

3) Politické indikátory jsou takové, které mohou napovědět o vztahu populace vůči 

projektu EU a stupeň eurooptimismu či europesimismu obyvatel konkrétního státu. 

Z politických indikátorů vybíráme 2 hlavní: 

a. Volební účast u voleb do Evropského parlamentu v letech 2004, 

2009 a 2014. Jsme si vědomi, že pouhá procentuální účast v evropských 

volbách nemůže zcela vypovědět o postojích obyvatelstva k EU a tím méně 

k pozitivům či negativům společného trhu. Rovněž samotnou výši volební účasti 

na národní úrovni ovlivňují proměnné jako je typ stranického a volebního 

systému, nabídka a konkurence politických stran, chápání role EU a evropské 

integrace v konkrétním státě či proměnné procesní, jako je existence povinné 

účasti u voleb (Belgie, Malta, Kypr). Na druhou stranu nemáme čistší data 

vypovídající o vztahu občanů k EU a jejími institucemi, jelikož volby probíhají 

                                                      
7 Vyjádřený hrubým národní příjem na hlavu v amerických dolarech. 
8 Délka života v letech. 
9 Předpokládaná délka vzdělávání (roky) a průměrná délka vzdělávání (roky). 
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téměř ve stejný čas a na základě podobných témat. S přihlédnutím k výše 

uvedeným omezením budeme procentuální výši považovat za pomocný 

politický indikátor. Data jsou dostupná z let 2004, 2009 a 2014. 

b. Globální index míru (GPI) zařazujeme z jednoho jediného důvodu, a to kvůli 

politické proklamaci evropské integrace – a to, že spoluprací evropských 

národů se má odstranit nežádoucí pnutí a války. Z tohoto důvodu je GPI 

vhodným ukazatelem, zda evropská integrace opravdu přispívá 

k mírumilovnosti obyvatelstva členských států. GPI je sestavován na základě 

23 indikátorů [GPI 2017: 114-117]. Problém je, že Lucembursko, Kypr a Malta 

nejsou součástí žebříčků, jelikož mají menší rozlohu a méně obyvatel, 

než požaduje použitá metodologie (20 000 km2, potažmo 1 000 000 obyvatel), 

i když se v některých starších žebříčcích objevují. Tudíž nebudou v tomto indexu 

zohledněny. Data jsou dostupná z let 2007–2018. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená kritéria mají hlavně sloužit ordinárnímu srovnání (tj. lze 

uspořádat do pořadí 1. až 16. místo, nevystihují ale míru odlišnosti), budeme srovnávat nejen 

změnu v konkrétních letech, ale hlavně to, nakolik se proměnila pozice jednotlivých států 

a jednotlivých skupin vůči ostatním. 

Jak si stojíme? 

Níže uvedené tabulky jsou sestaveny dle jednotného klíče. V levé části je uvedeno 

16 sledovaných států10 v sestupném pořadí dle toho, který stát udělal za konkrétní období 

největší pozitivní posun, tj. stát, který v daném faktoru vykazuje největší zisky. Rozdíl je uveden 

se sloupci (+/-). Přirozeně mají výhodu ty státy, které měly slabší startovní pozici v roce 2004 

a pro které byl vstup do EU příležitostí k ekonomické a politické konvergenci.  Pravá část 

tabulky ukazuje posun v žebříčku sledovaných států (1. až 16. místo) za sledované období. 

Pokud nějaký stát přeskočil či spadnul v žebříku, rozdíl je uveden ve sloupci (+/-) s tím, 

že posun v žebříčku směrem vzhůru je označen zeleně, zatímco propad je označen červeně. 

Tabulky obsahující data ze všech zahrnutých let jsou uvedeny v příloze. 

Index lidského rozvoje (HDI) 

Index (také Human development index, HDI) nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž vyšší číslo 

znamená rozvinutější zemi. Mezní body pro označení jednotlivých skupin států jsou: 0,55 

pro střední lidský rozvoj, 0,7 pro vysoký lidský rozvoj a 0,8 pro velmi vysoký rozvoj. Data jsou 

v současné době dostupná z let 2004–2017. 

Z tabulky níže je vidět, že největší posun za posledních 13 let vykazuje Slovensko a Malta. 

Podobný rozvoj zaznamenaly Česká republika a Polsko. Dle očekávání se méně rozvíjely státy 

skupiny A, tedy zakládající země EHS, jelikož strmý rozvoj v již velmi rozvinuté zemi 

je obtížnější. Výjimkou je bohaté a rozvinuté Nizozemsko, které zaznamenalo větší růst 

než Maďarsko, Kypr nebo Slovinsko. Dobrou zprávou je, že všechny státy, které v roce 2004 

vykazovaly nižší stupeň rozvoje (tj. menší index než 0,8), dokázaly tento hendikep rychle 

dohnat (Litva, Lotyšsko a Maďarsko v roce 2005 a Slovensko 2006; viz příloha č. 1). 

Druhá část tabulky ale ukazuje, že bohatnutí a rozvoj byl téměř u všech států totožný, 

jelikož nedošlo za 13 let k výraznějším posunům. V pořadí mezi lety 2004–2017 nejvíce 

poskočila Čeká republika, Slovensko a Malta, což indikuje vetší rozvoj než u ostatních 

                                                      
10 Kromě posledního indexu míru, který nezahrnuje Maltu, Lucembursko a Kypr kvůli použité 
metodologii. 



STUDIE | duben 2019 
 

sledovaných zemí. Naopak propad v žebříčku nejvíce postihl Kypr (pád z 8. na 11. pozici) a poté 

Maďarsko, které se nedokázalo dostat z posledního místa. Propad o jednu pozici zažila také 

Itálie. 

Celkově tabulka jasně ukazuje, že evropské státy bohatnou přinejmenším podobným tempem 

a z nováčků si nejlépe vedou Česká republika, Slovensko (obě B1) a Malta (B4). Poraženými 

jsou Maďarko (B1) a Kypr (B4). 

Human development index       

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2004 2017 +/-   Země 2004 2017 +/- 

Slovensko 0,785 0,855 0,070  Německo 1 1 0  

Malta 0,809 0,878 0,069  Nizozemsko 2 2 0  

Česká republika 0,825 0,888 0,063  Belgie 3 3 0  

Polsko 0,802 0,865 0,063  Lucembursko 4 4 0  

Litva 0,798 0,858 0,060  Francie 5 5 0  

Lotyšsko 0,788 0,847 0,059  Slovinsko 6 6 0  

Estonsko 0,814 0,871 0,057  

Česká 

republika 9 7 2  

Nizozemsko 0,886 0,931 0,045  Itálie 7 8 -1  

Maďarsko 0,795 0,838 0,043  Malta 11 9 2  

Kypr 0,828 0,869 0,041  Estonsko 10 10 0  

Francie 0,860 0,901 0,041  Kypr 8 11 -3  

Slovinsko 0,857 0,896 0,039  Polsko 12 12 0  

Německo 0,897 0,936 0,039  Litva 13 13 0  

Lucembursko 0,872 0,904 0,032  Slovensko 16 14 2  

Belgie 0,885 0,916 0,031  Lotyšsko 15 15 0  

Itálie 0,852 0,880 0,028  Maďarsko 14 16 -2  

Zdroj dat: HDR UNDP: Human Development Data (1990-2017) [online]. 

Global Competitiveness Index 

Tento indikátor je prvním z ekonomických ukazatelů. Jeho robustní nastavení vyhodnocuje 

desítky faktorů, které jsou promítnuty do konečného světového žebříčku. Čím je vyšší 

(1 nejvyšší) pozice ve světovém žebříčku, tím je konkurenceschopnější ekonomika daného 

státu v porovnání s ostatními. Data jsou dostupná z let 2004–2019. 

Z levé části tabulky vyplývá, že největšími skokany jsou Polsko a Itálie, což jsou země, 

které od roku 2004 udělaly ve své konkurenceschopnosti zásadní posun. Podobně je na tom 

Česká republika. Nejhůře dopadlo Estonsko, které se v žebříčku propadlo o 8 pozic. Důležitější 

je ale pravá strana tabulky, na které je vidět, že na předních příčkách jsou nadále zakládající 

země EHS (skupina států A), kdy hlavně Itálie zásadně zvýšila svoji konkurenceschopnost 

http://hdr.undp.org/en/data
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v porovnání s ostatními. Nadále platí, že z nových států EU je silná hlavně ČR, která ale byla 

poměrně konkurenceschopná již v roce 2004. 

Tabulka ukazuje, že nejvíce konkurenceschopné jsou státy skupiny A a Česká republika (B1). 

Global Competitiveness Index [pořadí v žebříčku]    

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2004 2019 +/-   Země 2004 2019 +/- 

Polsko 72 37 35  Německo 1 1 0  

Itálie 56 31 25  Nizozemsko 2 2 0  

Česká republika 38 29 9  Francie 3 3 0  

Kypr 52 44 8  Lucembursko 5 4 1  

Nizozemsko 12 6 6  Belgie 4 5 -1  

Malta 42 36 6  Česká republika 8 6 2  

Německo 6 3 3  Itálie 15 7 8  

Lucembursko 21 19 2  Estonsko 6 8 -2  

Lotyšsko 44 42 2  Slovinsko 7 9 -2  

Francie 17 17 0  Malta 11 10 1  

Slovinsko 35 35 0  Polsko 16 11 5  

Slovensko 41 41 0  Litva 9 12 -3  

Litva 39 40 -1  Slovensko 10 13 -3  

Belgie 19 21 -2  Lotyšsko 12 14 -2  

Maďarsko 46 48 -2  Kypr 14 15 -1  

Estonsko 24 32 -8  Maďarsko 13 16 -3  

Zdroj dat: Malý 2018: 6; GCR 2018: xi. 

Saldo běžného účtu platební bilance 

Tento údaj ukazuje, nakolik je země konkurenceschopná na základě obchodní výměny. 

Čím vyšší číslo, tím lépe. Data jsou dostupná z let 2004–2018. 

Z tabulky níže vyplývá, že nejlepší změny dosáhly Malta, Estonsko a Lotyšsko. Avšak všechny 

země kromě Kypru, Francie, Belgie a Lucemburska vykazují lepší čísla než v roce 2004. 

Tabulka také ukazuje, že nové státy EU zlepšují svojí bilanci, jelikož byla horší než u zemí, 

které již byly členy EU před rokem 2004.11 Z nově přistupujících států největšího pokroku 

v konkurenceschopnosti dosáhly země B3, tj. Estonsko, Lotyšsko a Litva. 

Pořadí jednotlivých zemích ve srovnání s ostatními ukazuje, že země skupiny A jsou v žebříčku 

stále vysoko. Nejvíce si polepšily Malta (B4), Estonsko, Litva (B2) a Maďarsko (B1). 

Česká republika si ve srovnání s rokem 2004 pohoršila o 3 místa. 

                                                      
11 Kompletní data viz příloha č. 2 níže. 
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Saldo běžného účtu platební bilance [%]      

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2004 2018 +/-   země 2004 2018 +/- 

Malta -5,5 10,1 15,6  Malta 11 1 10 

Estonsko -12 1,7 13,7  Nizozemsko 2 2 0 

Lotyšsko -12,3 -1 11,3  Německo 3 3 0 

Slovinsko -2,7 6,5 9,2  Slovinsko 7 4 3 

Litva -7,6 1,4 9  Lucembursko 1 5 -4 

Maďarsko -8,5 0,5 9  Itálie 6 6 0 

Polsko -5,4 -0,7 4,7  Estonsko 15 7 8 

Česká republika -3,7 0,2 3,9  Litva 13 8 5 

Slovensko -5,9 -2 3,9  Maďarsko 14 9 5 

Nizozemsko 6,7 9,8 3,1  Belgie 4 10 -6 

Německo 4,5 7,4 2,9  

Česká 

republika 8 11 -3 

Itálie -0,3 2,6 2,9  Polsko 10 12 -2 

Kypr -4,5 -5,6 -1,1  Francie 5 13 -8 

Francie 1,1 -0,7 -1,8  Lotyšsko 16 14 2 

Belgie 3,1 0,4 -2,7  Slovensko 12 15 -3 

Lucembursko 11,8 5,2 -6,6  Kypr 9 16 -7 

Zdroj dat: IMF 2019. 

HDP na obyvatele v paritě kupní síly 

Tento důležitý ukazatel vypovídá o struktuře ekonomiky a jejím výkonu, který je zjednodušeně 

řečeno rozpočítáván na obyvatelstvo. V tabulce níže používáme procentuální podíl výše HDP 

na jednotlivého obyvatele v procentech vztažený na průměr EU 27. Pokud je číslo větší než 100, 

je HDP na obyvatele vyšší než průměr EU a obráceně. Data jsou dostupná z let 2004–2017. 

Z tabulky vyplývá, že největší nominální nárůst mezi lety 2004–2017 zaznamenaly nejchudší 

země souboru B3 (Litva, Estonsko a Lotyšsko) a paradoxně nejbohatší země Lucembursko. 

Ze zemí B1 rostly logicky chudší země Slovensko a Polsko, zatímco bohatší země Česká 

republika a Maďarsko méně. Ve třech zakládajících zemích (Belgie, Francie a Itálie) dokonce 

došlo k poklesu HDP na obyvatele, přičemž Itálie klesá každý rok od roku 2004.12 

Pravá strana tabulky ukazuje, že ačkoliv některé země skupiny A chudnou, zatím nedošlo 

k tomu, aby byly přeskočeny novými členy. Z nových zemí je na tom nejlépe Malta (B4) 

                                                      
12 Kompletní data viz příloha č. 3 níže. 
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a Česká republika (B1). Naopak Maďarsko si ve srovnání s ostatními zeměmi za posledních 

13 let pohoršilo.  

HDP na obyvatele [%; 

100=EU27]       

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2004 2017 +/-   země 2004 2017 +/- 

Litva 48 78 30  Lucembursko 1 1 0 

Lucembursko 223 253 30  Nizozemsko 3 2 1 

Estonsko 50 79 29  Německo 6 3 3 

Lotyšsko 43 67 24  Belgie 4 4 0 

Malta 72 96 24  Francie 5 5 0 

Slovensko 52 76 24  Itálie 2 6 -4 

Polsko 47 70 23  Malta 10 7 3 

Česká republika 72 89 17  

Česká 

republika 9 8 1 

Německo 109 124 15  Slovinsko 8 9 -1 

Nizozemsko 120 128 8  Kypr 7 10 -3 

Maďarsko 61 68 7  Estonsko 13 11 2 

Slovinsko 78 85 7  Litva 14 12 2 

Kypr 82 85 3  Slovensko 12 13 -1 

Belgie 119 117 -2  Polsko 15 14 1 

Francie 111 104 -7  Maďarsko 11 15 -4 

Itálie 139 96 -43  Lotyšsko 16 16 0 

Zdroj dat: Malý 2018: 10; Eurostat 2005. 

Průměrný disponibilní příjem 

Posledním čistě ekonomickým ukazatelem je průměrný disponibilní příjem v eurech, 

který hovoří o tom, kolik zůstane peněz domácnostem po zaplacení nutných výdajů. Odráží tak 

příjmy v daném státě a cenovou hladinu. Čím vyšší číslo, tím lepší. Data jsou pro všechny 

sledované země dostupná z let 2005–2017. 
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Průměrný disponibilní příjem 

[€]       

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2005 2017 +/-   země 2005 2017 +/- 

Lucembursko 28396 36076 7680  Lucembursko 1 1 0 

Belgie 17000 23561 6561  Belgie 4 2 2 

Česká republika 2980 9384 6404  Francie 2 3 -1 

Francie 16581 22784 6203  Nizozemsko 3 4 -1 

Nizozemsko 15946 22077 6131  Německo 5 5 0 

Kypr 8591 14522 5931  Itálie 6 6 0 

Německo 16393 21920 5527  Kypr 8 7 1 

Polsko 2080 6607 4527  Malta 7 8 -1 

Slovensko 2830 7183 4353  Slovinsko 9 9 0 

Lotyšsko 2058 6134 4076  

Česká 

republika 11 10 1 

Estonsko 4233 8282 4049  Estonsko 10 11 -1 

Slovinsko 8797 12713 3916  Slovensko 12 12 0 

Litva 2533 5945 3412  Polsko 14 13 1 

Itálie 14307 16542 2235  Lotyšsko 15 14 1 

Maďarsko 3447 4988 1541  Litva 13 15 -2 

Malta 13157 14497 1340  Maďarsko 16 16 0 

Zdroj dat: Eurostat 2019. 

Volební účast do Evropského parlamentu v letech 2004, 2009 

a 2014 

První čistě politický indikátor zachycující podíl občanů, kteří se dostavili k evropským volbám. 

Teorie je taková, že ve státech, které mají větší podíl eurooptiministických občanů, bude 

volební účast do evropských voleb vyšší než ve státech, kde převládá europesimismus. Data 

jsou dostupná z let 2004, 2009 a 2014. 

Jak ukazuje levá strana tabulky, zvýšení volební účasti se mezi lety 2004–2014 odehrálo pouze 

ve třech zemích Estonsku (B2), Německu (A) a Polsku (B1). V ostatních zemích se volební účast 

snížila. Nejsmutnějšími rekordmany jsou Česká republika (B1), Lotyšsko (B2), Itálie (A) a Kypr 

(B4). K úbytku navíc došlu i v zemích, kde je zavedena volební povinnost (Malta a Kypr). 

Pravá strana tabulky ukazuje, že nejmenší volební účast shodně vykazují země B1 (Maďarsko, 

Česká republika, Polsko a Slovensko) spolu se zemí B3 (Slovinsko). V těchto zemích byla 

volební účast vždy nízká a trend je více méně negativní. Nejlépe si z nových zemí vede Lotyšsko, 
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které již přeskočilo dříve vzorný Kypr – uvidíme po letošních volbách. Naopak zakládající 

členové EU (A) si i přes vysoké ztráty stále udržují vysokou úroveň volební účasti. 

Volební účast EP [%]        

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2004 2014 +/-   země 2004 2014 +/- 

Estonsko 26,83 36,52 9,69  Belgie 2 1 1 

Německo 43 48,1 5,1  Lucembursko 1 2 -1 

Polsko 20,87 23,83 2,96  Malta 3 3 0 

Francie 42,76 42,43 -0,33  Itálie 5 4 1 

Litva 48,38 47,35 -1,03  Německo 7 5 2 

Belgie 90,81 89,64 -1,17  Litva 6 6 0 

Nizozemsko 39,26 37,32 -1,94  Kypr 4 7 -3 

Slovinsko 28,35 24,55 -3,8  Francie 8 8 0 

Slovensko 16,97 13,05 -3,92  Nizozemsko 10 9 1 

Lucembursko 91,35 85,55 -5,8  Estonsko 14 10 4 

Malta 82,39 74,8 -7,59  Lotyšsko 9 11 -2 

Maďarsko 38,5 28,97 -9,53  Maďarsko 11 12 -1 

Česká republika 28,3 18,2 -10,1  Slovinsko 12 13 -1 

Lotyšsko 41,34 30,24 -11,1  Polsko 15 14 1 

Itálie 71,72 57,22 -14,5  

Česká 

republika 13 15 -2 

Kypr 72,5 43,97 -28,53  Slovensko 16 16 0 

Zdroj dat: Evropský parlament 2019. 

Globální index míru 

Poslední, spíše politicko-ekonomický index ukazuje, nakolik jsou jednotlivé státy 

mírumilovné. Čím nižší číslo, tím lépe. Obecně index vypovídá o tom, že mír souvisí 

s indikátory jako výše příjmu, vzdělání a regionální integrace. Mírumilovné země mají 

společnou vysokou úroveň transparence vlády a nízkou korupci. Také malé a stabilní země mají 

větší pravděpodobnost získat vyšší hodnocení. Data jsou dostupná z let 2007–2018. 

Lucembursko, Malta a Kypr bohužel nejsou v žebříčku zahrnuty. 

Pravá strana ukazuje, že největšího pokroku v bezpečnosti a mírumilovnosti udělaly Lotyšsko, 

Česká republika a Slovinsko. Naopak negativní posun od roku 2007 pozorujeme u zemí 

skupiny A (Německo, Itálie, Belgie a Francie) a Polska (B1) a Estonska (B3). 

Na pravé straně vidíme, že premianty v bezpečnosti jsou země B1 (Česká republika 

a Maďarsko), doplněné o Slovinsko (B3) a Slovensko. Naopak v Belgii a Německu došlo 

od roku 2007 ke zhoršení indexu míru. 
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Global Peace Index        

Největší skokan  Pořadí země ve srovnání s ostatními  

země 2007 2018 +/-   země 2007 2018 +/- 

Lotyšsko 1,848 1,689 -0,159  

Česká 

republika 3 1 2 

Česká republika 1,524 1,381 -0,143  Slovinsko 4 2 2 

Slovinsko 1,539 1,396 -0,143  Maďarsko 6 3 3 

Nizozemsko 1,62 1,574 -0,046  Německo 2 4 -2 

Maďarsko 1,575 1,531 -0,044  Belgie 1 5 -4 

Litva 1,788 1,749 -0,039  Slovensko 5 6 -1 

Slovensko 1,571 1,568 -0,003  Nizozemsko 7 7 0 

Německo 1,523 1,531 0,008  Lotyšsko 13 8 5 

Itálie 1,724 1,766 0,042  Polsko 8 9 -1 

Polsko 1,683 1,727 0,044  Estonsko 9 10 -1 

Estonsko 1,684 1,732 0,048  Litva 12 11 1 

Belgie 1,498 1,56 0,062  Itálie 10 12 -2 

Francie 1,729 1,909 0,18  Francie 11 13 -2 

Zdroj dat: Global Peace Index 2007 – Global Peace Index 2018. 

Celkové hodnocení 

Ve výše uvedených kritériích se 16, potažmo 13 vybraných zemí umístilo na pomyslném 

žebříčku. Z jednotlivých umístění pak lze vytvořit souhrnné hodnocení ve všech 7 kategoriích. 

Vzhledem k tomu, že sledovaných zemí je 16, můžeme za každou disciplínu udělit 1–16 bodů 

dle umístění, tj. první dostane 16 bodů, druhý 15 atd. Navíc, pokud při udělování bodů 

zohledníme změnu pořadí, která byla zaznamenána ve vybraných letech, získáme dynamické 

hodnocení, které lze navzájem srovnávat. 

Např. pokud se Estonsko ve volební účasti do EP umístilo v roce 2014 na 10. místě z 16, získá 

7 bodů, k tomu získá 4 body navíc (tj. celkem 11), jelikož se mezi lety 2004 a 2014 dokázalo 

posunout o 4 místa v žebříčku vzhůru (ze 14. místa v roce 2004 na 10. místo v roce 2014). Počet 

přidělovaných bodů za jednotlivou kategorii může být i záporný, jako v případě Maďarska 

a indexu HDI, kdy se Maďarsko umístilo jako poslední (16. místo a 1 bod), ale oproti roku 2004 

navíc spadlo ze 14. na 16. místo v roce 2017, tj. -2 body, celkový výsledek Maďarska je tedy -1 

bod. 

Tabulka níže uvádí porovnání výkonu jednotlivých zemí ve vybraných faktorech a obdobích. 

Vzhledem k tomu, že v posledním žebříčku chybí hodnocení Lucemburska, Malty a Kypru, 

v této kategorii udělujeme max. 13 bodů a Lucembursku, Maltě a Kypru přidělujeme 

průměrných 6,5 bodu jako kompenzaci. Výsledky srovnání jsou uvedeny v tabulce níže 

(červeně jsou označené kompenzační body):  
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země body body body body body body body   suma 

Německo 16 16 14 17 12 14 8  97 

Nizozemsko 15 15 15 16 12 9 7  89 

Lucembursko 13 14 8 16 16 14 6,5  87,5 

Malta 10 8 26 13 8 14 6,5  85,5 

Belgie 14 11 1 13 17 17 5  78 

Itálie 8 18 11 7 11 14 0  69 

Slovinsko 11 6 16 7 8 3 14  65 

Česká 

republika 12 13 3 10 8 0 15  61 

Estonsko 7 7 18 8 5 11 3  59 

Francie 12 14 -4 12 13 9 -1  55 

Litva 4 2 14 7 0 11 4  42 

Polsko 5 11 3 4 5 4 4  36 

Lotyšsko 2 1 5 1 4 4 11  28 

Maďarsko -1 -2 13 -2 1 4 14  27 

Kypr 3 1 -6 4 11 7 6,5  26,5 

Slovensko 5 1 -1 3 5 1 7  21 
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Shrnutí 

Výše uvedený žebříček nepřekvapuje, ačkoliv bodování je třeba brát s rezervou. Spíše jde 

o umístění konkrétní země vůči ostatním. 

Celkově za poledních +/-15 let stále ve všech ukazatelích vedou zakládající země EU 

(tj. skupina A), zejména v ekonomických ukazatelích jako je HDP na hlavu či disponibilní 

příjem. Zajímavé je, že největšího rozvoje dle HDI krom chudších Pobaltských zemí dosáhlo 

také Nizozemsko. Vzhledem k výkonům nizozemské, německé a lucemburské ekonomiky 

se z našeho pohledu konvergenční tempo vůči těmto zemím rozhodně nezrychluje. Jednotný 

trh pomáhá všem, ale z výše uvedených tabulek je zřejmé, že z něho profitují zejména tyto 

3 země. Pokud nenastane nějaký znatelný zlom v ekonomické prosperitě, tento trojlístek 

budou noví členové EU (skupiny B) ekonomicky dohánět velmi dlouho.  

Co se týče Francie, Itálie a v některých ohledech také Belgie, můžeme zde vidět zpomalení růstu 

a snižování pomyslného náskoku před novými členy EU, hlavně před Slovinskem a Českou 

republikou. Francii a Itálii v celkovém hodnocení poškozují velmi špatné výsledky indexu míru 

(poslední a předposlední ze 13 sledovaných zemí v roce 2018). Naopak Česká republika, 

Slovinsko a Maďarsko vycházejí z hodnocení jako jedny z nejmírumilovnějších sledovaných 

zemí. Dle celkového hodnocení jsou neúspěšnějšími novými zeměmi EU Malta (B4), 

s odstupem Slovinsko (B3), Česká republika (B1) a Estonsko (B2). Jen nutno podotknout, 

že všechny jmenované země na tom byly, a tedy stále jsou, ekonomicky lépe než ostatní. 

Českou republiku v přehledu sráží nízká účast voličů u evropských voleb, která je jedna 

z nejnižších v EU a vypovídá o silné krizi důvěry Čechů vůči EU. 

Zcela smutné jsou výsledky Maďarska, Kypru a Slovenska. Maďarsko bylo silně zasaženo 

ekonomickou krizí, což jeho ekonomické výsledky silně poznamenalo na dlouhá léta. Pořadí 

v tabulce Maďarsku zachraňuje pouze vysoký index míru. Kypr prodělal podobný otřes jako 

Maďarsko. Slovensko, od roku 2009 člen eurozóny, zatím je ve všech sledovaných ukazatelích 

poměrně nízko a jeho pozici nakonec podtrhla nejmenší volební účast do EP. 

Poslední skupina B4, tj. bývalé britské kolonie, vykazuje nesourodé výsledky, přičemž Malta je 

na tom ekonomicky o mnoho lépe než Kypr. 

Co z toho všeho vyplývá? To, že jednotný trh nejspíše funguje. Sledovaní členové EU 

ekonomicky rostou a rozvíjejí se. Nicméně konvergenční vliv jednotného trhu je přinejmenším 

sporný. Ty staré státy EU, které dokázaly provést nezbytné reformy (Německo, Nizozemsko, 

Lucembursko) rostou vysokým tempem a udržují si svoji pozici ve vybraných ukazatelích stále 

na vysoké úrovni. Navíc i přes mírný pokles indexu míru v posledních letech jsou považovány 

za velmi bezpečné země. Ty státy, které s přijetím ekonomických reforem zatím příliš 

nepokročily (Francie, Itálie a částečně Belgie), ekonomicky stagnují a jsou postupně doháněny 

těmi lepšími z nových zemí EU (hlavně Slovinskem, Českou republikou a Estonskem). Navíc 

můžeme vidět zhoršování bezpečnosti. Srovnání také ukazuje, že změny mezi jednotlivými 

novými zeměmi jsou od roku 2004 poměrně malé. ČR stále vévodí zemím V4, Estonsko 

pobaltským zemím a Slovinsko těží z toho, že bylo již v 80. letech nejvíce rozvinutou zemí 

Jugoslávie. Důležité pro náš ekonomický úspěch a „dohánění Západu“ jsou kromě fungujícího 

jednotného trhu také konkurenceschopnost, nutné reformy, posílení infrastruktury a udržení 

nynější míry bezpečnosti. 
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Příloha č. 2 

 
  

Human Development Index 2004-2017

země 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 průměr

Německo 0,897 0,903 0,911 0,915 0,917 0,917 0,921 0,926 0,928 0,928 0,93 0,933 0,934 0,936 0,921

Nizozemí 0,886 0,891 0,897 0,904 0,906 0,906 0,91 0,921 0,921 0,923 0,924 0,926 0,928 0,931 0,912

Belgie 0,885 0,889 0,896 0,899 0,899 0,899 0,903 0,904 0,905 0,908 0,909 0,913 0,915 0,916 0,903

Lucembursko 0,872 0,878 0,881 0,888 0,89 0,883 0,889 0,892 0,892 0,892 0,895 0,899 0,904 0,904 0,890

Francie 0,86 0,869 0,874 0,876 0,878 0,878 0,882 0,884 0,886 0,889 0,894 0,898 0,899 0,901 0,883

Slovinsko 0,857 0,861 0,869 0,873 0,878 0,878 0,882 0,884 0,877 0,885 0,887 0,889 0,894 0,896 0,879

Česká republika 0,825 0,835 0,843 0,85 0,854 0,857 0,862 0,865 0,865 0,874 0,879 0,882 0,885 0,888 0,862

Itálie 0,852 0,857 0,862 0,866 0,868 0,868 0,87 0,875 0,874 0,876 0,874 0,876 0,878 0,88 0,870

Malta 0,809 0,824 0,822 0,827 0,829 0,83 0,843 0,843 0,849 0,856 0,862 0,871 0,875 0,878 0,844

Estonsko 0,814 0,825 0,832 0,839 0,841 0,839 0,845 0,853 0,859 0,862 0,864 0,866 0,868 0,871 0,848

Kypr 0,828 0,831 0,837 0,846 0,852 0,856 0,85 0,853 0,852 0,853 0,856 0,86 0,867 0,869 0,851

Polsko 0,802 0,808 0,814 0,819 0,824 0,828 0,835 0,839 0,836 0,85 0,842 0,855 0,86 0,865 0,834

Litva 0,798 0,809 0,817 0,825 0,831 0,822 0,824 0,828 0,831 0,836 0,851 0,852 0,855 0,858 0,831

Slovensko 0,785 0,794 0,803 0,814 0,822 0,824 0,829 0,837 0,842 0,844 0,845 0,851 0,853 0,855 0,828

Lotyšsko 0,788 0,802 0,809 0,818 0,821 0,818 0,816 0,821 0,824 0,833 0,838 0,841 0,844 0,847 0,823

Maďarsko 0,795 0,804 0,811 0,813 0,818 0,818 0,823 0,827 0,83 0,835 0,833 0,834 0,835 0,838 0,822

Saldo běžného účtu platební bilance [%]

země 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 průměr

Nizozemí 6,7 6,1 7,8 5,9 4,1 5,7 7,3 9 10,7 9,7 8,5 6,3 8 10,5 9,8 7,740

Lucembursko 11,8 11 9,9 9,7 7,6 7,2 6,7 6 5,6 5,4 5,2 5,1 5,1 4,9 5,2 7,093

Německo 4,5 4,6 5,7 6,7 5,6 5,7 5,6 6,1 7 6,7 7,5 8,9 8,5 8 7,4 6,567

Slovinsko -2,7 -1,8 -1,8 -4,1 -5,3 -0,6 -0,1 0,2 2,1 4,4 5,8 4,5 5,5 7,2 6,5 1,320

Belgie 3,1 2 1,8 1,5 -1 -1,1 1,8 -1,1 -0,1 -0,3 -0,9 -1 -0,6 0,7 0,4 0,347

Malta -5,5 -8,2 -9,4 -3,9 -1,1 -6,6 -4,7 -0,2 1,7 2,7 8,7 2,4 3,4 10,4 10,1 -0,013

Itálie -0,3 -0,9 -1,5 -1,4 -2,8 -1,9 -3,4 -3 -0,3 1 1,9 1,5 2,5 2,8 2,6 -0,213

Francie 1,1 0,4 0,4 0,1 -0,7 -0,6 -0,6 -0,9 -1 -0,5 -1 -0,4 -0,8 -0,6 -0,7 -0,387

Maďarsko -8,5 -7 -7 -7,1 -7,1 -0,8 0,3 0,7 1,8 3,8 1,5 2,8 6,2 2,8 0,5 -1,140

Česká republika -3,7 -2,1 -2,5 -4,6 -1,9 -2,3 -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1 0,2 -1,440

Estonsko -12 -8,7 -15 -15 -8,7 2,5 1,8 1,3 -1,9 0,5 0,8 1,8 2 3,2 1,7 -3,047

Slovensko -5,9 -7,3 -7 -4,8 -6,4 -3,4 -4,7 -5 0,9 1,9 1,1 -1,7 -2,2 -2 -2 -3,233

Polsko -5,4 -2,6 -4 -6,4 -6,7 -4,1 -5,4 -5,2 -3,7 -1,3 -2,1 -0,6 -0,5 0,1 -0,7 -3,240

Litva -7,6 -7,3 -10,9 -15,5 -13,6 1,4 -1,3 -4,5 -1,4 0,8 3,2 -2,8 -0,8 0,9 1,4 -3,867

Lotyšsko -12,3 -11,8 -20,9 -20,8 -12,3 7,8 2,1 -3,2 -3,6 -2,7 -1,7 -0,5 1,6 0,7 -1 -5,240

Kypr -4,5 -5,3 -6,3 -10,7 -15,5 -7,7 -11,3 -4,1 -6 -4,9 -4,3 -1,5 -5,1 -8,4 -5,6 -6,747



STUDIE | duben 2019 
 

Příloha č. 3 

 

 

země 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 průměr

Lucembursko 223 254 261 265 262 255 257 265 260 261 270 267 258 253 257,9

Nizozemsko 120 131 137 138 139 137 134 133 133 134 130 129 128 128 132,2

Německo 109 117 116 117 117 117 120 123 124 124 126 124 123 124 120,1

Belgie 119 119 119 117 115 118 120 120 121 120 119 119 118 117 118,6

Francie 111 111 109 108 107 108 108 108 107 108 107 105 104 104 107,5

Itálie 139 105 108 107 106 106 104 104 102 98 96 95 97 96 104,5

Malta 72 78 78 79 79 81 84 83 84 86 90 93 96 96 84,2

Česká republika 72 76 79 82 84 85 83 83 82 84 86 87 88 89 82,9

Slovinsko 78 87 86 87 90 85 83 83 82 82 82 82 83 85 83,9

Kypr 82 91 100 104 105 105 100 96 91 84 81 82 83 85 92,1

Estonsko 50 61 64 69 69 64 65 71 74 75 76 75 75 79 69,1

Litva 48 53 55 60 63 56 60 66 70 73 75 75 75 78 64,8

Slovensko 52 60 63 67 71 71 74 75 76 77 77 77 77 76 70,9

Polsko 47 51 51 53 55 60 62 65 67 67 67 68 68 70 60,8

Maďarsko 61 63 61 60 63 64 65 66 66 67 68 68 67 68 64,8

Lotyšsko 43 49 53 57 59 52 53 57 60 62 64 64 65 67 57,5


