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Dotaz na konferenci v Praze 

na GŔ DG REGIO:

„Česká ekonomika je silně provázaná na 

německou ekonomiku, má tedy smysl mít 

českou průmyslovou  politiku?“.  

 Politika x „politika“
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1. výr. okrsky, klastry, učící se regiony, trojitá 

šroubovice (triple helix), regionální inovační 

systémy (RIS), 

– příbuzná rozmanitost a znalostní základny

2. teorie globálních produkčních sítí, 

resp. globálních hodnotových řetězců, 

(GPN, resp. GVC).
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společné oběma směrům je přesvědčení, 

že aktivita aktéra (např. firmy nebo VaV instituce) 

a její výsledky  jsou ovlivněny okolním 

prostředím.

1. V případě regionálních inovačních systémů  okolní 

prostředí chápáno především jako uznání role 

prostorové blízkosti a geografické koncentrace

2. V případě glob. produkčních sítí – okolí = především 

dodavatelé a odběratelé, kteří mohou být lokalizováni 

v jiných regionech či státech.



5

 Cílem je pochopit faktory a procesy, které utvářejí podobu 
současné globální ekonomiky (USA x Čína auta) 

 GPN – páteř světové ekonomiky (až 80 % světového 

obchodu v rámci GPN/GVC) 

 GVC x GPN – GPN novější, širší – nejen firmy, ale i stát, 

sociokulturní prostředí regionu, odbory apod., rel. bližší RIS

 Vysvětluje obrovské změny v EG světa dané radikální 

organizační dezintegrací výroby (makropohled)

 Souč. má i výrazné implikace pro typ výzev a příležitostí 

na úrovni jednotlivých firem příslušných řádů (mikropohled)
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 Velká heterogenita GPN podle způsobu řízení (i v rámci 

jednoho GPN!!!). Krajní typy: 

1. síť (network), kde spolupracují firmy s navzájem komplementárními 

dovednostmi bez výrazné dominance (málo časté). 

2. kvazi-hierarchický typ, kde se projevuje mocenská asymetrie 

globálního odběratele

 specifikuje nejen parametry výrobku, ale často i výrobní 

proces, nastavení kontrolních mechanizmů (kontroluje 

účetnictví v podřízených firmách, HARA). 

 Neplatí pro celou GPN, ale pro konkrétní segmenty a navíc 

se vyvíjí 

 přesto typologie velmi užitečná pro pochopení chování 

konkrétních firem v praxi 
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 GPN rovněž zkoumá roli vlastnictví firem 

(domácí versus zahraniční vlastnictví);

 ve druhém případě je významná i konkrétní 

země původu, 

 protože právě sociokulturní a institucionální 

struktura v zemi, odkud vlastníci pocházejí, 

je klíčem k pochopení některých rysů a trendů 

GPN ovládaných z daného prostředí

 (např. americká x japonská/korejská vedoucí 

firma GPN – keiretsu/chaebol).
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 Vedoucí firmy stojí buď na vrcholu produkční pyramidy 

(v případě tzv. výrobou řízených GPN, např. automobilový 

průmysl – Ford či Volkswagen, letecký průmysl Airbus, 

Boeing) 

 nebo na konci odbytového řetězce – v případě nákupem 

řízených GPN; (Tesco či Ahold)

 Různé úrovně (sub)dodavatelů:

– Dodavatel 1. stupně dodává celé složité funkční celky, např. 

přístrojovou desku a řídí dodavatele nižších stupňů

– dodavatel 2. stupně (např. tachometr)

– 3. stupně dodává jen jednoduché dílčí komponenty, např. 

spojovací materiál, výlisky. 
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 Nejčastější typ dodavatele v nových čl. státech 

 Obrovský cenový tlak – běžné, specifikem je 

mocenská asymetrie – obvykle malé firmy – tlak 

shora i zdola od velkých dodavatelů (ocelárny, 

dodavatelé granulí apod.) i odběratelů

 Hlavně omezená inovační poptávka – mají 

dodávat levné, jednoduché součástky, často 

nevyžaduje VaV, proto i např. omezené 

možnosti spolupráce s VaV institucemi
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 Mimořádně velký potenciál pro praxi. 

 Typy upgradingu:

1. aplikace efektivnějších metod výroby (procesní 

upgrading) („vždy a všude“),

(pův. Toyota, 3–4 % ročně)

2. zvyšování kvality výrobků (produktový 

upgrading), (časté, ale zpravidla jen na pokyn)



 Tj. využití znalostí pro výrobu jiného produktu:

i. s vyšší přidanou hodnotou 

ii. či dokonce s přímým přístupem na konečný trh)  

Karsit, letecký průmysl (marže 3–5 % vs. 40 %)

 Největší potenciál mají dodavatelé 

2. event. i 1. řádu, mají vlastní know-how i VaV, 

které mohou uplatnit na jiných trzích.



= upgrading firmy, který spočívá ve skutečnosti, že 

daný výrobce dodává nejprve odběrateli, který je 

zaměřen na nejméně náročný tržní segment 

i. a postupně se přesouvá k odběratelům, kteří 

jsou zaměření na náročnější trhy. 

ii. existuje i org. sukcese celého GPN, tj. celý 

řetězec se posouvá směrem k luxusnějším 

segmentům trhu. 

– Typickým příkladem Škoda Auto. 



 Typy funkčního upgradgingu:  

i. vytlačení/nahrazení stávajícího dodavatele vyššího 

řádu (?!) až vznik nové vedoucí firmy (Samsung, LG, 

Mavi Jeans, Huawei)

ii. vytvoření nového trhu (fa Brano – parkovací kamery 

v zámku, airbagy pod kapotou…)

iii. opuštění aktivit s nižší přidanou hodnotou (např. 

přestane vyrábět dané zboží nebo prodá příslušnou 

divizi, české firmy jen neochotně) 

iv. koupí technologické firmy (Čína) 



 Dokumentovány příklady od zdánlivě triviálních (Taiwanské 

firmy převzaly pro US firmy logistiku v Asii) až po předání 

vývoje sofistikovaných modulů (motory BMW vyvíjí firma 

v Grazu). 

 Proč?

i. ostrá konkurence na koncových trzích – kdo dřív, lépe 

a levněji!  

ii. omezené kapacity, včetně kapacit VaV, a to i v případě 

vedoucích firem a dodavatelů 1. řádu, 

iii. a to v podmínkách rostoucí složitosti výrobků v řadě oborů 

(sedadlo až 15 elektromotorů, světlomet – i více než 5 000 

komponent)



iv. tlak akcionářů na vedoucí firmy x velké investice 

s dlouhou návratností – přesun nákladů a rizik na 

dodavatele

v. paradigma „streamlining the supply base“, tj.  

racionalizace dodavatelského řetězce (i) snížení cen na 

koordinaci, logistiku, a ii) pro dosažení úspor z rozsahu 

i ze specializace



 Počet dodavatelů 1. řádu v 80. letech v autoprůmyslu cca 200, 

přelom tisíciletí 30–50, nyní 10–15

 X Celkový počet přímých dodavatelů výrobního materiálu cca 100 –

i např. koberečky. (L. Glogar, prosinec 2016)

 „IKEA reduced the number of its suppliers from 2 500 to 1 350 over 

the period of 10 years“ (Ivarsson, Alvstam, 2011, p. 734)

 „Number of Burberry suppliers has fallen from 240 to 100 during the 

last few years“ (Tokatli, 2012, p. 71) 

 V některých oborech už vedoucí firmy nemají žádnou výrobu – vše 

nakupují, mají jen brand, marketing (textil, Nike, GAP) X automobilky

 Elektronika je někde mezi, tj. je tam velká role dodavatelů 1. řádu 

(dodávají skoro vše na klíč). (proto někdy označování za 0.5 tier, 

mega-dodavatelé)



 méně dodavatelů tedy realizuje širší spektrum aktivit, 

a to horizontálně (více typů výrobků) i vertikálně 

(nové typy funkcí).

 Výsledkem je „kaskádový efekt“, 

 tj. zvýšení nároků na mega-suppliery – ti jsou rovněž 

přetíženi, přesouvají funkce na schopné dodavatele 

2. řádu 

 a ti zase na dodavatele 3. řádu, tj. „vodopád“ či spíše 

„kaskáda“. 



 Mnoho dalších firem chce do GPN vstoupit

 Proč?

i. získá zakázku o velkém objemu, která je navíc rel. stabilní (jinak neustálý 

boj o malé a různorodé zakázky)

ii. zvýší si prestiž u dalších potenciálních odběratelů, když dodává známé 

firmě, 

iii. u někt. firem i zájem o efekt učení (GPN – vertikální inovační systém), tj. 

jako strategie jak se dostat výše….. 

 Příklady snah o zapojení firem do GPN:  

– „každé ráno je e-mailová schránka mých nákupčích zavalena nabídkami od 

potenciálních dodavatelů“ (CEO hobbymarketu)

– „Bude tam Honeywell?“ (120´´ pro inovace v Brně)
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Lead firm

1. tier suppliers

Transfer of  

addittional 

functions -

“cascade effect”

2. tier suppliers

3. & 4. tier suppliers

Entrance of new 

supplierss

Exit of suppliers due to other 

reasons

Streamlining the 

supply base 



 Existují 3 různé typy downgradingu 

1) Pasivní downgrading – odběratel požaduje již jen surovinu a sám si jí 

zpracuje, (Čína x Gabun-dřevo) – downgrading v důsledku rozhodnutí 

odběratele 

2) Aktivní downgrading – firma cítí, že nestačí na stávajícím trhu, tak se sama 

rozhodne „ustoupit“ (časté po pádu komunizmu ve SVE)

3) Strategický downgrading – může být i pozitivní, efektivní strategií ziskové 

firmy – tj. cílený přesun z finálního trhu na segment s největší 

konkurenceschopností (Lybar, Keiper - sedadla).

 Tj. downgrading nemusí být vždy negativní proces, může být i 

efektivní strategií! 

 Např. velký objem s malou marží může dát větší výnos než malý 

objem luxusního zboží (viz Ponte, Ewert (2009) – vinaři v JAR)   



 Z výše uvedeného vyplývá značná proměnlivost GPN

 Také rozdělení dodavatelů dle řádů je jen rámcové, 

prolíná se a vyvíjí se

 Mění se počet dodavatelů i jejich struktura 

 Změny technologií – elekromobily x dodavatelé 

tradičního autoprůmyslu 

 Stabilita GPN je do značné míry jen zdánlivá 

 Prostor pro repositioning tedy existuje, současná 

pozice firmy v GPN by měla být východiskem, nikoli 

osudem.   



 Upgrading a re-positioning – zásadní význam pro 

konkurenceschopnost firem zejm. ve státech stř. 

Evropy, neboť místní firmy zpravidla zaujímají 

v rámci GPN/GVC nejméně výhodné pozice. 

 Ve střední a východní Evropě není dosud mnoho 

firem, které by již dosáhly relativně výhodné pozice 

v rámci GPN/GVC, jako je např. dodavatel 1. řádu 

(pokud ano, tak často zahraniční vlastnictví).



 Z povahy GPN vyplývá, že se jen obtížně v dané síti či řetězci 

„přeskakuje“ výše směrem k aktivitám s vyšší přidanou 

hodnotou, častější je „větvení“. 

 Tj. firmy přidávají nové aktivity (zatímco staré ruší jen 

neochotně), i proto časté kombinace, např. dodavatel 

2. a 3. řádu.

 I vedoucí firma občas dělá aktivity typické pro Tier 2. 

 ∑ Firmy musí řešit dilema „make or buy, process further or sell?“ 

(Prajogo, Olhager, 2012)

 Nicméně impresivní růst řady zemí v JV Asii byl založený právě 

na integraci těchto ekonomik do GPN a výrazném funkčním 

upgradingu (vznik řady „nových“ vedoucích firem). 

 Integrace do GPN a následný upgrading byly přitom cíleně 

vládami těchto zemí podporovány (J. Korea, Singapur, Taiwan, 

Čína, viz Yeung, 2009, 2016). 



i. charakterem příslušného GPN/GVC, do kterého je 

daný výrobce zapojen, (jaké odvětví, jaká země 

původu vedoucí firmy apod.)

ii. kapacitou dané firmy (ambice a úroveň řízení 

manažerů, dále např. úroveň kvalifikace, motivace 

a pracovní disciplíny zaměstnanců (nemocnost, 

nápady)

– „kapacita“ souvisí i s pozicí firmy v GPN (dodavatel 1., 2., 3. 

řádu), 



iii. kvalitou socioekonomického prostředí státu a 

regionu, ve kterém firma působí (NIS, RIS) včetně 

možnosti spolupráce s dalšími firmami, 

institucionální a legislativní prostředí, charakter 

průmyslové a inovační politiky daného státu, 

regionu apod.

– Přitom platí, že čím větší skok musí firma v rámci 

upgradingu učinit, tím významnější je kvalita příslušného 

inovačního systému a místních politik (Humphrey a Schmitz, 

2002). 



1. Prvořadým cílem státu/regionu by proto mělo být 

zajištění kvalitního vzdělání na ZŠ, SS i VS.   

– Absolventi s kvalitním vzděláním se pak budou moci ve 

firmách podílet na realizaci různých typů upgradingu, re-

positioningu v závislosti na pozici dané firmy.

– Dostatek kvalitní VaV pracovní síly navíc může rovněž 

přilákat  investice nadnárodních firem do výzkumu a vývoje, 

které povedou i k funkčnímu upgradingu.



2. Klíčová celková kvalita podnikatelského prostředí, 

včetně legislativního rámce (vize, leadership, 

budování image státu a kraje). 

3. Cílená podpora ze strany státu i krajů, připravená 

na základě důkladné znalosti skutečných potřeb 

konkrétních firem.

– (Např. rozlišit zda se firma snaží udržet na místě či se 

přesunout, – např. dotacemi podpořit pouze „repositioning“, 

ostatní projekty, tj. ty které směřují na udržení stávající 

pozice jen např. měkkým úvěrem).
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 Podpora upgradingu by proto měla mít dva základní 

komponenty. 

1. systematická snaha o zvýšení kvality 

socioekonomického prostředí, zejména kvality 

vzdělání a kvality institucionálního rámce, 

2. cílené podpůrné programy, zaměřené na konkrétní 

výzvy, kterým jednotlivé typy firem díky své pozici 

v GPN čelí. 

 Např. cost-capability (klíčový je proces, ne produkt –

Glogar), market inteligence, lidské zdroje, odvaha 

a možnost opustit/outsourcovat aktivity s nižší 

přidanou hodnotou…. 
29
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 S určitou mírou zjednodušení lze v každé, tedy i české 

ekonomice, rozlišit 4 hlavní typy firem. 

1. firmy, které relativně samostatně vyrábějí daný produkt 

a zodpovídají tak i za jeho další vývoj. 

(mají „komplexní know-how“)

2. firmy (v českém i zahraničním vlastnictví), které v Česku 

vyrábějí jen dílčí komponenty pro globální odběratele.

3. dodavatelé regionálních produkčních sítí (orientované 

primárně na národní trh). 

4. firma „žije“ na jednorázových zakázkách od různých záklazníků 

(neustály boj o (malé) kontrakty. 

 Přechodné typy – např. dodávají do GPN, příp. více 

GPN i mají svůj výrobek (EGE)

 Poměr, resp. struktura v ČR není známa! 
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 Možnosti a výzvy spojené s upgradingem se u  těchto 

skupin přitom zásadně liší, 

 tomu by měla odpovídat i koncepce odpovídají politiky na 

národní i regionální úrovni (králík, pes). 

 z hlediska teorie GPN je pro perspektivu rozvoje 

konkrétních regionů klíčová jak schopnost příslušných 

aktérů tvořit hodnotu, 

 tak i jaký podíl z této hodnoty jsou díky své pozici v daném 

GPN schopni v regionu udržet.

 Hereogenita strategií – může jít i o záměrný downgrading, 

již ne např. výroba sprejů, ale jen jedné chem. substance. 



 Upgrading – zahr. x domácí firmy

 Pokud je daná firma pobočkou zahraniční 

firmy nemusí mít žádný zájem o funkční nebo 

mezisektorový upgrading, protože vyšší 

funkce nebo výrobky s vyšší přidanou 

hodnotou sama realizuje jinde.   

 Zapojení do GPN – „koupě“ podílu na trhu, 

kde se sám nemohu prosadit. 
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 ∑ Úspěšnost firmy nebo ústavu nezáleží jen na ní, ale i na 

prostředí, ve kterém působí! Kultivace prostředí klíčový význam-

Rakousko x Moldávie. 

 Existuje systematický vztah mezi kvalitou regionálních 

inovačních systémů a pozicí firem v GPN (Śvýcarsko x 

Maďarsko). 

 Mj. i proto nelze kopírovat modely z úspěšných regionů 

(jiné výzvy, jiné příležitosti).  

 i firmy stejného odvětví i stejného GPN mají odlišné 

příležitosti a výzvy dané jejich odlišnou pozicí 

 neupřednostňovat podporu networkingu na regionální 

úrovni před podporou globálního networkingu 
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 Pro realizaci účinné inovační strategie nutná: 

1) velmi dobrá znalost problémů řady aktérů různých 
typů a identifikace leaderů různých typů

2) pochopení významu kvality socioekonomického 
prostředí  

3) uvědomění si pozice v nadnárodním/ glob. 
systému

4) shoda na vizi – pilot, posádka i pasažéři potřebují 
vědět kam letí

na míru šitá inovační strategie..



Děkuji Vám za pozornost! ☺


