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Venkov a zemědělství EU bilancují
své podmínky pro budoucnost
Společná zemědělská politika Evropské unie (SZP, EU) prochází v současné době tzv.
kontrolou stavu (health check), aby bylo možné identifikovat možné směry dalších
reforem. Tyto reformy se po roce 2013 výrazně dotknou jak sektoru evropského
zemědělství, tak i venkovských oblastí EU.
Praha 29. května 2008
Evropský venkovský prostor a jeho rozvoj začal být více vnímán až během 90. let minulého
století, kdy se vyhrotily problémy s neúnosnou nadprodukcí potravin (podporovaných
produktů) v rámci SZP. Tento problém byl komplikací i ve vnějších vztazích EU. Na výrazný
protekcionismus evropského zemědělství začala upozorňovat Světová obchodní organizace,
která postupně začala tlačit EU k liberalizaci trhu se zemědělskými komoditami.

Zemědělství má i v dnešní době mezi ostatními sektory ekonomiky své specifické postavení.
Dle průměrných makroekonomických údajů za EU-25, EU-27 a země OECD se sice sektor
zemědělství podílí na celkové zaměstnanosti 7-8%, nicméně hrubá přidaná hodnota je
přibližně 2-3%. V ČR se sektor zemědělství na celkové zaměstnanosti podílí necelými 3%,
ale na druhé straně zemědělci obhospodařují přibližně 60% rozlohy státu. Přitom z rozpočtu
EU plyne na SZP cca 43% celkových výdajů (zhruba 371 mld. EUR). Na opatření týkající se
rozvoje venkovských oblastí a nezemědělských aktivit se z tohoto podílu vynakládá pouze
desetina.

Budoucí konkurenceschopné zemědělství v EU se bude muset v následujících letech
připravit na mnohem tvrdší podmínky otevřeného trhu se zemědělskými komoditami zejména
vůči zemím třetího světa. Témata spojená s dilematem „městské regiony versus rozvoj
venkovských oblastí“ byla diskutována na mezinárodní konferenci „Regions: The
Dillemas of Integration and Competititon“, která se uskutečnila na půdě Vysoké školy
ekonomické v Praze ve dnech 27.-29. 5. 2008.
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Klíčové závěry zazněly v rámci vystoupení ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče.
Podle jeho názoru by finanční prostředky v rámci II. pilíře SZP měly být směřovány do
venkovských oblastí, které trpí největšími sociálními a environmentálními problémy, protože tam
pak můžeme očekávat nejvyšší míru „návratnosti“ takto alokovaných finančních prostředků.
Dalším vystupujícím byla prof. Simin Davoudi z University of Newcastle, která se ve své
přednášce zaměřila na koncept městských regionů a jejich fungování v prostoru ve vazbě na
synergické efekty působící na rozvoj venkovských oblastí.
V tomto smyslu byly jednotlivé příspěvky vystupujících o podobě politiky rozvoje venkova
přínosem do odborné debaty k reformě II. pilíře SZP. Tato odborná diskuse je v současné
době oficiálně koordinována ze strany Evropské komise a obecně se týká celé struktury
rozpočtu EU, jehož velkou součástí je i SZP.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.

Kontakt pro média:
Ing. Martin Pělucha
katedra regionálních studií
tel.: 224 095 620
e-mail: MartinPelucha@seznam.cz
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
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Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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