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Monika Pečková

ZEMĚDĚLSTVÍ

UK (zde velmi markantní,20 procent potravin si vyrobili sami, 80 procent dováželi, např. sýry z Nového Zélandu), alpské země a postupně i Finsko a sever měli problémy se zásobami potravin. 
- Německo – velké agrární oblasti, na druhou stranu tolik lidí žilo v Porýní, tudíž už v poslední třetině 19.st. je potravinově nesoběstačné. Jde o jeden z důvodů, proč Německo prohrálo druhou světovou.Navíc se ve 20.st. mění pohled na věc – už se nebere jako normální, že část obyvatel státu hladoví. 
- I Francie, která byla v 1.pol. 20.st. poměrně málo průmyslově rozvinutá, dováží základní potraviny (přestože ty luxusní sama vyváží – supr vína apod.). 
- Ani ČSR nebylo nejprve potravinově soběstačné, to až ve 30.letech, kdy však některé potraviny byly šíleně drahé – např. cukr- 3krát vyšší cena než na světovém trhu.
- JV E je výrazně nadprodukční v potravinách. Ale zároveň se v meziválečném období ukáže, že je to nadprodukce v téměř neprodejných komoditách. Vzhledem k tradicionalismu tehdejšího zemědělství bylo velmi těžké tamní zemědělce přeorientovat na něco odbytovějšího

Po válce
železná opona = velká komplikace, mnohdy také zastaven obchod Z – V
nebylo už možné, aby se nadprodukce JV E prodala do ještě méně soběstačného Z
důsledek války pro zemědělství : možnost obnovy zem.malá, i kdyby se do ní investovalo kdovíjak, výroba neporoste tak rychle jak u průmyslu („ta kráva nebude mít více telat, když řeknete!“-- na úroveň předválečnou se Z. dostal až v 50.letech, Ně. a Rak. ještě déle. 
Řada programů, jak to všecko vyřešit, potraviny se začaly chápat jako strategický zdroj , přístup k potravinám = klíčový ukazatel obranyschopnosti země – pro případ 3.války
Přelom 40. – 50.let – obrovské investice do zvýšení mechanizace, takže produkce roste. Jen pro představu fr. zem. bylo v tomto mnohem horší než ČSR zem. před válkou, „my jsme to měli už tehdy docela vykoumané, zatímco fr.sedlák jezdil stále s koňmi“. V ZE jde často o 1.zavádění základní mechanizace.
Začínají se užívat v ZE i umělá hnojiva, zem.se stále více chemizuje – dnes se dříve osvědčené metody problematizují
Pro Fr. i SRN to znamená velký skok, pozn. SRN mělo smůlu – zem. oblasti připadly při dělení Německa Východním Němcům, SRN mělo zem. na mnohem nižší úrovni,zvláště z hlediska zavádění mechanizace.
1965 – produkce zem. proti roku 1950 je zhruba dvojnásobná, Fr. i SRN soběstačné i při zvýšení konzumace na jednotlivce – jak v objemu, tak v kvalitě. Dostávají se postupem času dokonce do nadprodukce. Ostatní země dováží jen asi 5 procent spotřeby obilí, spotřeba masa kryta zcela z domácích zdrojů, brambory + zelenina+mléko+máslo – nadprodukce. Jen Británie dováží asi až dodnes.
	Výkon na jednoho pracovníka v zemědělství roste mnohem rychleji než růst zemědělství samotného

60.léta : zem. je dostatečně kvalitní + výkonné, pokud tam pracuje max.5 procent obyvatelstva. Je pochopitelně nutné to diferencovat – produkce obilí potřebuje míň lidí než produkce vína

Od 2. pol. 60. let

Řeší se naopak nadprodukce. Nemůžou zem. plně liberalizovat, protože by třeba v málo úrodném roku mohli výrobci zvednout potraviny několikrát.Naopak pokud je výborný rok, mohly by být ceny moc nízké, producenti by se dostali pod výrobní náklady a do roka by jich děsně moc zkrachovalo.
EHS – řešilo se to až moc citlivě, v některých letech až 3 čtvrtiny dotací šly do zemědělství, od nadprodukce se objevují dotace na útlum zem. Jediná UK nadále dovozcem potravin
§zaměstnanost v zem. klesá až do 80. let, v té době je níže než je třetina předválečného stavu, kdyby nebyly takové subvence do zem., byl by pokles ještě razantnější.
subvence – sociální motiv- udržována tak skrytá přezaměstnanost, stačilo by tam míň lidí, 
	aby nedošlo k vyklidňování vesnic a nedošlo k soustředění obyvatel do měst. V ZE nebylo běžné, že by na vesnici bydlel někdo, kdo se nezabývá zemědělstvím nebo službami s tím spojenými, max. ještě učitel a farář. Ani samotné zem. obyvatelstvo nemělo rádo ty ostatní.

Motiv údržby krajiny – je adresně subvencován, patří sem všechny další věci – turistický průmysl atd.
Nejvíce na subvence doplatili ti nejchudší –přineslo to řadu dalších problémů

Jaké by byly důsledky vyššího dovozu?
Potraviny pořád strategické zboží, navíc ropný šok a ekonomika v 70.letech vedou k nárustu cen potravin na světových trzích.
Vůči 3. zemím používá EHS tvrdou politiku – jednak kvůli společnému trhu, jednak kvůli národní hosp. politice v jedn. státech, kdy mohli stavět celní a jiné bariéry, maximalizovala je např. Fr.
Dneska už ty dotace nejsou tak vysoké, jen asi polovina,ale i tak je to pořád největší položka. Přímé dotace se snižují, klíčovým se stává podíl mimoprodukční podíl dotací na údržbu krajiny, ta ale musí být prokazována

DOPRAVA
novější dopr. systémy počínaje železnicí byly investičně náročné, proto do nich už v 19.st. vstupuje stát, řada železnic budována čistě ze státních zdrojů. Budovány proto jako národní dopravní systémy = propojení přes suchozemské hranice do hlavního města, z tama do nejdůležitějších přístavů a tím to končí. Ještě v 19.st. se proto používají alpské stezky z doby Římanů.
1. železnice – 20.-30.léta 19.st., jen národní doprava
1. přes-hraniční tunely v Alpách otevírány na k .80. let 19.st., ty významnější až před 1.s.v., i tak ale pořád dost malá kapacita, ve srovnání s železnicí symbolické. Železnice klíčový způsob dopravy celou 1.pol. 20.st., silniční přeprava poklesla jen na lokální.
Terst – Lublaň – Vídeň – Přerov- Ostrava – Krakov = význ. trať, z Přerova do Ostravy se dokonce v Předlitavsku začla budovat 4kolejná trať, oproti tomu přeshraniční trati byly takřka vždycky jednokolejky, nízká kapacita – velký problém --- snaha řešit evropský dopr. systém, jak efektivně propojit národní dopravní sítě a kde na to vzít—od 50. let intenzivní debaty, zvlášť výrazný posun v tom znamená ustavení EHS.
	Od 60.let se intenzivně přeprava přesouvá na silnici, od 70. let vítězí –jiný problém –jak vybudovat evr. dálniční sítě z těch jedn. národních? Př. Švýcarsko : mělo už v 60.letech slušnou síť,ale až v 90.letech buduje přeshraniční dálnice, podobně Ně., Fr. 90. léta nové projekty pro transevropské sítě- železniční koridory, dálniční sítě.

Nároky na dopravu rostou
Klíčové propojení kolonií s národními přístavy – od 50. roku je ale zjevné, že klíčová bude výměna zboží mezi vyspělými zeměmi obecně, pro Fr. i za předpokladu, že by její koloniální soustava zůstala, bylo jasné, že její obchod s koloniemi bude klesat. Geografická orientace obchodu jde jinudy—potřeba nových sítí.
Bezprostředně po válce : obnova národních přepravních sítí, od 50.let změny.
Celkově narůstají nároky na přepravu – k roku 1957 objem přepravy zboží i objem přepravy osob dosahují 160 procent předválečných hodnot, od vzniku EHS to zas prudce roste.
Na rozdíl od všech GB –pokles dopravy, nevyplatí se vozit uhlí daleko (to jsem nepochopila)
Posun zboží na silnicích : silnice budovány ze státních zdrojů, silniční daně pro přepravu nákladu zdaleka nedosahují výše nákladů na provozování těchto silnic = výrazné zdeformování, protože železnice je pak dražší.  Dodnes systém nepřímých dotací silnic, staví se z veřejných rozpočtů. Proto rostou od 50.let i dotace států do železnice, do té doby mnohdy železnice finančně soběstačné.
Dálnice tehdy fungovaly jako nejefektivnější systém přepravy, železnice byla moc pomalá
První to postřehla Fr. – modernizace železnic, rychlovlaky (prototypy lokomotiv vyvinuté už v 60.letech, dokázaly jet 300km v hodině), lepší organizace železničních tahů. V 90.letech je díky tomu železnice lepší než silnice. 
Fr. následuje Ně. – nový přepravní koridor z Norimberku do Hamburku pro vlaky 160 – 170 km/hod.
Od 60. let rozsáhlé rušení národních místních tratí, někde nahrazeny soukromými vlečkami

NÁMOŘNÍ DOPRAVA
i když suchozemská přeprava klíčová, doprava do UK, Skandinávie po moři, postupem času nabývá na významu kombinace několika druhů přeprav. Ještě v 50. letech bývaly přístavní technologie velmi primitivní, obilí překládáno třeba po pytlech—kontejnerizace dopravy, zboží muselo dojet už připravené do přístavu, kamion jen zatáhne přívěs přímo na tu loď. –zrychlení.
K. 80. letech – tzv. ferry = vlak najede na loď, nevykládává se, převáží se celý vlak. Vyzkoušeno po přistoupení Řecka do EHS.
Od 60.letech roste spotřeba ropy+ uzavření Suezu atd.---roste potřeba tankerů, dělají se výrazně větší.
Meziválečné období – i námořní doprava patří do národní sítě, i zboží pro národní spotřebu vozeno národními přepravci, zvýhodněni proti konkurenci, země si většinou budují lodě pro vlastní potřebu samy – Británie největším stavitelem lodí a největším provozovatelem námořní dopravy
Po válce – nár. systémy = brzda, specializace : obchodní lodě se registrují tam, kde je to daňově nejvýhodnější – mimo E (Panama, Libérie), ale také v E výrazné rozdíly, které se smazávají až teď. Nejvýhodnější bylo registrovat lodě v Norsku a Řecku – UK pokles.

LETECKÁ PŘEPRAVA
velký nárust – na desetinásobek
v blízkosti velkých měst budována moderní a obří letiště
ceny v osobní letecké přepravě byly dlouhou dobu dražší v E než v USA, letecká přeprava na kratší vzdálenosti brzy narazila na to, že je letiště na kraji města. Tím spíše, že člověk nikdy neví, jaké bude počasí.
Navíc přehuštěny hlavní letecké koridory, každých 30 vteřin startuje nějaké letadlo –celkem pravidelné zpoždění

Transatlantická přeprava
= mezi E a USA+ Kanada – počet těch, co tam letěli, je vyšší než těch, co jeli lodí (od 50.let)
	od 60. let je letecká přeprava přes Atlantik naprosto dominantní, lodě končí, jsou používány jen pro luxusní výlety


DÁLNICE
revoluce automobilové osobní dopravy
stává se normálním dojíždět do práce, navyšují se proto i nároky na to, aby také lidé z nižších vrstev měli svůj dopr. prostředek + potřeba přepravy autobusové.
1950 – počet náklaďáků v E = 5 milionů
1957 - -  „ -                            = 10 milionů
1980 – jezdí osmnáctkrát víc aut než roku 1948
- Fr. : 1948 1,5 milionů osobních aut, 1981 21 milionů
- SRN : 40 000 osobáků, 1988 26 milionů 
- GB : 2 000 000, 16 400 000
- It. : 200 000, 22 600 000
- osobáky odlehčily velkým městským aglomeracím

9.12.2004
- minule dělali německý hosp. zázrak

Italský hosp. zázrak
začíná později než v Ně., ale zase vyšší intenzita a vydržel déle
před válkou industriálně rozvinutý jen italský sever. I v Ně. relativně zaostalé agrární oblasti, ale celá plocha poseta industrializovanými plochami
It. – už na konci 19.st. západní polovina v povodí Pádu chytla dech a rozběhla fázi 2. průmyslové revoluce
Mezi válkami se v It. žádná prům. oblast nerozvíjí
Klíčové = Turín a zázemí + Milán a zázemí, jinak velice nic v celé první pol.20.st.
Kapacita it. průmyslu dosahovala jen třetiny německého
Dlouhodobě silná agrární složka, zemědělství výrazně dominantní, až do 1956 převažuje zaměstnanost v zem.
Obnova průmyslové výroby poměrně rychlá, už 1948 dosáhli předválečné úrovně, válečné ničení zasáhlo jen poloostrovní část It., kontinentální část skoro vůbec = industriální S příliš velké válečné škody nezažil. Tím pádem bylo zem. mnohem víc postiženo než průmysl, vzpamatovává se z toho ještě dlouho po válce. Obnova rychlejší není biologicky ani možná.
Inflace : lira už v meziválečném období měna průšvihová, nad kterou banky ohrnovaly nos, po válce Luigi Eunaudi (min.financí, 1948 zvolen 1. prezidentem Italské republiky) – zlomení inflační spirály,lira se postupně stabilizuje, pomaleji než marka, ale rychleji než frank. 1956 deklarována částečná konvertibilita, 1958 plná
Se stabilizací souvisí i nové rozběhnutí it. ekonomiky v 2.2 50. let, v 60. letech vyšší než v Ně. – Itálie jedničkou v razanci ek. růstu, v 1.2 60.let dokonce rychlejší než Japonci.
Poměrně chudá zem na suroviny – oproti Německu (mělo uhlí a další), It. neměla prakticky nic, dlouhodobě byli schopni exportovat jen rtuť („takříkajíc na kočku“)
Musí skoro všecko dovážet – suroviny i energetické zdroje
Musí importovat i poměrně velké objemy potravin, zem. velmi neefektivní, s nízkou produkcí, přes strukturu ekonomiky nedokázalo uživit it. konzumenty
Několikrát po sobě sází It. na takové obory, které byly momentálně na špičce a nabízely možnosti exportu – daňovou, celní aj. politikou je podporovali – 50. léta auta (vyčichli, že je třeba nevyrábět auto jako luxusní zboží, ale jako levný výrobek—malé Fiátky zaplavují Evropu, vzhledem k ceně vytlačují ně. i fr. konkurenci, až později, až Evropané trochu zbohatli a začli pošilhávat po lepších značkách, Fiat se stává kvalitnějším autem, do té doby jezdící plechovky), výroba kancelářských strojů a elektrotechnický průmysl – zejména bílá elektrotechnika (1967 ze všech ledniček prodaných v E třetina it. produkce).
Prudce roste produktivita práce (1961 – 63 o 30%)
Za startovní rok it. hosp. zázraku se považuje 1953 – první efekty toho, že je It. v ESUO, 1958 (ES) dosahuje výroba 140% proti 1953, první efekty EHS se taky dost projevily (1961 dvojnásobná výroba proti 1953). Při srovnání s rokem 1948, který byl identický s předválečným stavem – 1961 – 400% nárust
Roste i životní úroveň – slavné it. filmy neorealismu ukazují poválečnou bídu (pouhé vlastnictví jízdního kola bez převodovek atd. bylo znakem vyššího životního standardu, velká část lidí neměla na veřejnou dopravu ani na kolo, chodili pěšky). 50.léta = rozmach malých motorek do 50ccm
1960 – 1 auto na 21 obyvatel, 1968 – na 7
Přes tento dynamický vývoj pro It. jako celek je nerovnoměrný rozvoj S a J (zhruba od neapolské rovnoběžky dolů, žilo tam asi 36%obyv., vysoký podíl zcela negramotných lidí, navíc vedle těch absolutně negramotných vysoký podíl funkcionálně negramotných = omezené schopnosti psaní a čtení, přečte max. nápisy ve městě), rozvíjen hl. S, tato část se už v průběhu 60.let vyšvihla mezi absolutní e.špičku. J kazil průměr se všemi důsledky (politické reflexe v Lombardské lize, posléze Lize severu). Problémy s J nebyly efektivně řešeny, narůstají. 1975 teprve zahajují rozsáhlé regionální podpůrné programy. 1951 – It. v celkovém průměru měla 15% absolutně negramotných, z toho prakticky všichni na J – bylo tam téměř 50% obyvatel absolutně negramotných. Díky tomu doslova civilizační bariéra S – J. Obrovské miliardy posílány na projekty na rozvoj J – ale rozkradeny, nebo využity ne nesmyslné věci (dálnice na Sicílii odnikud nikam) – J si navykl brát obrovské dotace ze státních prostředků, rozhazovat je, být živen Severem – stále větší třenice.
Exodus obyvatel z nejchudších oblastí Jihu – v 50.l. spíš do zahr., pak na S.
Díky tomu,že u nich začal rozmach později, vyhnuli se chybám, které udělaly státy před ní = vyhla se tzv. „nosným“ odvětvím – textil, černá metalurgie a těžké strojírenství, to co přináší mimořádné problémy GB+ Fr.+Ně.+ Belgii, It. nemusí řešit.
Navíc už od pol.50. let zlikvidovala klasické „černé“ ocelářství a vyráběla špičkovou speciální ocel – tento rozjezd umožněn i díky ESUO a jeho programu
Textil = vždy málo, takže neřeší zastaralost
Problémem je však nezaměstnanost, v Ně. mizí už v 50.letech, pak nedostatek, takže dokonce přijímali gastarbeitry. It. má ještě v 60.letech zhruba 7% nezam. (tehdy 4-5% považováno za katastrofální jev). 
Nadále demografický růst – hlavně na J, naopak S – spíš demografický deficit než růst.
It. hosp. rozmachu věnovala publicistika méně pozornosti než německému, i když byl výraznější – běžná psychologická záležitost, nejvíc se sleduje to, co bylo poprvé, to druhé, i když lepší, má smůlu
Slabší stránky it. hosp. zázraku:
	nízká kapitálová vybavenost – provokovalo to k neustálým státním zásahům, proto dlouho udržován státní sektor (20 – 30%,  ocelářství dokonce 60%, z 9 největších průmyslových koncernů bylo 5 státních, jen Fiat, Fidelli, Oliveti a Li Skoza privátní). 

Velké problémy se zem.až do 70. let na J
Benátsko + Friaulsko  - najdou si odbyt až v 80. letech
S nemá problémy se zem., nasazeno poměrně malé množství pracovní síly s velkým výkonem
S polovina Apeninského poloostrova – naprosté překročení Rubikonu, dodnes
Nejchudší = od Neapolska na jih vč. Sicílie, Sardinie. Přestože pak došlo k dynamizaci díky projektům EHS a EU, jih dodnes patří mezi oblasti, které se pohybují kolem 75%  průměru EU, kdežto Milán a Friaulsko 150%. Vicenza – takový větší okres,výkon je identický s výkonem celého Maďarska
Dopravní infrastruktura : hi. dědictvím bývalo, že pokud možno veškerá produkce se vozila k nejbližšímu přístavu, na S splavný i Pád a některé jeho přítoky, jinak využívají, že It. má dlouhé pobřeží. Pro 2.2 20.st. je to obrovský problém, protože i když je tato přeprava levná, je děsně pomalá – už se vozí jen stavební materiál, případně něco málo ostatních věcí.  Nejsou tedy tak připraveni jako Ně. a Fr., s určitým zpožděním se snaží dohánět svou zaostalost v dopravní infrastruktuře – valí jak do nových tahů, tak optimalizace, dálnic (nové jsou ale nejprve tak nekvalitní, že se nedají užít. Lepší až od 70.let, S i tak pořád hluboce poddimenzován, přitom ze státních peněz tam není skoro ani kilometr). Chtějí co nejefektivnější silnice na Ně. – tahy budovány přes Rak. a Švýc., částečně se vyřešilo propojení přes Francii (dodnes se tam vrtají nové tunely atd.)
Výzkum a VŠ – od 50. let zvýšení(hl. na S kontinentální části) počtu vysokoškoláků, na S rychlý efekt, na J kvantita nahradila kvalitu. Ve srovnání s jinými zeměmi ve výzkumu pokulhávají dodnes.

Velká Británie
poválečné období : ek. sice nestagnuje, dokonce se vyvíjí rychleji než mezi válkami, ale zaostává za ZE – byli na tom dobře 5 let po válce, kdy měli komparační výhody díky postavení ve válce apod. 
50.léta : prudce se rozevřou nůžky mezi kontinentální E a GB, dynamizuje se Rak., Švýcarsko, Sever E, Benelux, zatímco v UK křivka ročního přírustku roste max. o 2% = zřetelná stagnace. Nakonec It. UK dotáhne, S je daleko před.
Průběžně klesá i britský podíl v mezinár. obchodu – před válkou absolutně dominovala, 
Problémy s librou : proti poměrům, kdy těsně po válce byla téměř jedinou důvěryhodnou měnou v E, od 1949 v kaši, problémy s platební bilancí.
1949 – tento rok mohl znamenat 1. ponaučení, GB donucena k výrazné devalvaci libry, ale nic s tím nedělali
Vypuknutí války v Koreji = zátěž pro uk. ek. a libru
Velké platební krize 1957, 1961, 1967 – libra v těchto letech zachraňována masivními domácími i zahr. intervencemi (zahr. proto, že v librách tehdy probíhaly velké mezinárodní platby). Přesto klesá, 1967 další skoková devalvace.
Proč UK zaostávala ještě 30 let po válce? Různé teze,  míra zdanění v té době vyšší v Ně., It., USA, UK prý dává málo na výzkum a vývoj = chybí jí špičkové technologie = přitom dávala děsně moc, skoro stejně jak USA, blíže pravdě budou problémy s investiční politikou – málo investic, jen 15,8% kdežto Ně. 23,7%.
Platy managementu neúměrně vysoké ve srovnání s výdělkem podniku managementem řízeného. 
Od 50. let nekonkurenceschopnost výrobků na svět. trzích – drahé a v zastaralé kvalitě. 
Nepružnost managementu, neschopnost dohodnout se s odbory, stávky běžné, management si na ně zvykl jako na samozřejmost, nedošlo jim, že na tom prodělávají. Analytické studie : Britové jako manageři v Británii, Amíci jako manageři v UK  byli mnohem lepší, až o 50% vyšší produkce podniků. 
Samotná vládní hosp. politika od poč. 50.let nevyniká vtipností ani vynalézavostí na rozdíl od Fr. a Ně. Navíc doplatili na tvrdohlavost nejvyšších politiků – nechtěli do EHS, až když se ukázalo, že hosp. zázraky proběhly díky integraci. Vina stejná jak u labouristických tak u konzervativních vůdců (=jak 50., tak 60.léta). Nakonec nezbylo, než se připojit, připojování bylo pak ještě na dlouhé lokte – „já sám jsem to nazval, že Británie se chovala spíš jako hostující než řádný člen“. V zemích 9 byla 2. nejslabší, teprve přistoupením Šp., Řecka atd. si UK své postavení vylepšila.
90.léta až teď – poskočila, takže dnes patří mezi ekonomicky efektivnější a bohatší část EU
Pořád obrovská závislost na dovozu potravin – poškodilo je to v 70.l po vzrůstu cen potravin, dováží i moc surovin, zameškali šanci cestou moderních technologií prudce omezit energetickou náročnost – a právě v těchto letech roste cena energií
Příliš restriktivní politika k libře—hosp.přiškrceno, snížen hosp.růst, blížil se nule
Předmětem řešení se nestávalo zlepšení organizace + zvýšení produktivity+ pružnější investice
Výraznější obrat v UK až v 2.2 80.let, efekt až v 2.2 90. let a na počátku tisíciletí

Francie
v meziválečném období velice výrazná stagnace
„Fr. byla po celé meziválečné období připravena znovu vyhrát 1. světovou válku ale nic více“ – ve 30. letech se jí říkalo „muzeum Evropy“ – přelévá se to i mentality, veř, povědomí – žijí „než přijde potopa“
Mnohem méně industrializována než UK a Ně
Má problémy se svým JZ – Le Havre, Paříž, Lyon, Marseille hranicí
37% zam. v zem., přitom většina hosp. příliš malá, nekonkurenceschopná, neúnosný podíl tradičního řemesla
Malé a střední podniky naprosto dominují ještě dlouho po 2.s.v.
Bezprostředně po válce prohloubena destabilizace, došlo k velkému útěku volného kapitálu do ciziny. Startem průlomu 1946 zřízení Úřadu pro hosp programování,v čele Jean Monnet. Úřad se nezabývá přímým řízením ekonomiky, ale regulací ekonomiky = vytvářením systému pobídek, investic (výraznější to bylo v It. a Jap.) Monet: „Buď bude Fr.modernizovat důrazně svou ekonomiku, nebo ta ekonomika dospěje ke definitivnímu rozkladu“. 
Rozvoj hl. ocelářství – osou ekonomiky na SV, podařilo se jej přebudovat na nových technologických základech. Elektrotechnika:1954 2krát větší objem než před válkou
Jako 1. v ZE se intenzivně věnují modernizaci železnic, vysokorychlostní sítě pro mez. přepravu
Velká pozornost i stavění prototypů výrazně nových modelů letadel, aut atd.
Naopak zem. a stavebnictví krachují, sveřepě se totiž drží starých metod, zem. bylo ve vybavení traktory už ve 20. letech líp než fr. v 50.l. Stejně tak moderní šlechtitelské metody, u nás v tom máme tradici ještě od 19.st.
Hosp. růst : roční průmět kolem 5%
Hosp. politika dokázala nastartovat efektivní změny a úspěšný růst, těží z toho i v 60. letech, kdy dochází jen k velmi malému zpomalení
Velmi dynamicky roste export, nejvýhodnější poměr export – import ze států ZE, vyvazuje se ze závislosti na strategických dovozech
Do 70.let nejvíc profitují z integrace, hl. fr. zem. tím zachráněno a dostalo modernizační motivaci, 50 % zem. exportu jde do ostatních zemí 6tky.
Rozmach fr. ek .v 50. a 60.l. přilákal velkou vlnu am. investorů, na což se gaullisté dívali škaredě,ale co mohli dělat
Na rozdíl od uk loďařství fr. prudce stoupá, v 60. letech vyrábí asi 15x víc než ve 30.l., zejména došlo k modernizaci a transformaci do té doby zaostalých částí Francie, směřují tam nové průmyslové obory, vylepšuje se tam i dopr. infrastruktura
Fr. hosp. plánování předmětem obdivu, analyzováno, fr. výrobky pověst vysoké kvality, výhodného poměru kvality a ceny
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Benelux
profituje už ze samotného fungování institucí Beneluxu jako takového (vznikl těsně po válce), od 1956 se napojují na tzv. Šestku = ESUO, 1958 začíná fungovat ES.
Zvláště je třeba vyzdvihnout Lucembursko – co do počtu obyvatel je max. tak velké jako Brno, možná ani to ne. Už od 19.st.věděli, že samotní nemají šanci, navíc se během 2. průmyslové revoluce profilovali jako ocelářské centrum, už v 19.st. silně závislí na vývozu – hledají cesty, jak si vývoz garantovat = vstupují do Německého spolku víc než některé ně. státy, po 1.s.v. neúnosné zůstat ve spolku – spojují se s Belgií, ta ale taky ocelářská—raději vstoupili do Evropského ocelového kartelu (to ale taky není to pravé, otázka potlačení konkurence, monopolní ceny, dlouhodobě ne pozitivní východisko). Po 2.s.v. (resp. už od 1943 emigrační vlády zemí Beneluxu projekt spojení v Beneluxu plánovaly) najde Lucembursko odbyt v Beneluxu. V 50.letech se rychle a s výraznou investiční pomocí zvenčí přeorientovalo na speciální ocel, hodně vydělali na vzniku ES -Luxembourg sídlem ESUO a jedné z klíčových bank = E. investiční banky, na to se automaticky nabalují další, hl. bankovní instituce, takže se Lucembursko stává centrem bankovnictví. V 19.st. přitom měli jen malé banky nadokresního významu, po 1950 už mnoho bankovních obrů. Vedle Londýna a Švýcarska – hl. Basilej se dostává na 3. místo v bankovnictví, předstihli i Paříž. Jejich ekonomika se tedy vyšvihne na světovou špičku, se Švýcarskem si střídají 1. příčku v hosp.výkonu na 1 obyvatele. Obory s vysokými technologiemi a bankovnictví předpokládá vysoce kvalifikovanou pracovní sílu = další motor luc. ekonomiky.
Belgie
	razantní měnová reforma už 1944 = těsně po osvobození

navíc belgické doly uhlí nebyly zničeny, bylo ho dost potřeba = dost na něm vydělali, ale pak usnuli na vavřínech
v 50. letech menší růst než Ně., Fr., 1958 dokonce významná recese, prakticky až po roce 1962 výrazněji nastartovali ekonomiku
od 60. let musí ztlumovat svůj těžký průmysl, hlavně ocelářství
přišli o Kongo
nepotřebují importovat potraviny

Nizozemí
	dlouho se projevuje válečné poničení země, byli dost chudí, ale tím, že museli všecko stavit a dělat znovu, jsou moderní

taky 1958 recese, ale rychle se vzpamatovali, od 1959 každý rok výrazný růst – přes 5%
orientuje se na elektrotechniku – Philips je původně nizozemský
hlavní kolonie ztratili už těsně po válce, do 1950 přišli o celou Indonésii, zůstala jim jen ek. nevýznamná Nová Guinea, tu pak taky ztratili
vysoce zalidněné
nepotřebují importovat potraviny

Švýcarsko
pozvolná obnova mez. pozic
těsně po válce není moc s kým obchodovat, jejich bankovnictví nemá s kým obchodovat, hlad po půjčkách by byl, ale ti, co si chcou půjčovat, nejsou solventní
až od hosp. růstu celé E urychlen hosp. růst Švýcarska, zejména od 1958 ( i když se jakoby izolovali a nevstoupili do ES, ačkoli byli Šestkou doslova obklíčeni a měli s ní největší obchod) paradoxně růst ES urychluje růst i Švýcarska. Růst byl tak velký, že 1964 jej musela vláda brzdit – hrozilo „přehřátí ekonomiky“. 
Nový hosp. růst až na absolutní e a světovou špičku od 80. let do současnosti

Rakousko
silně postiženo válkou, prům. centra cílem leteckých náletů z It. už od 1943
po roce 1945 se ek. silné části Rak. zmocnil SSSR – funguje „černá díra z Vídně na Moskvu“ – až 1955 umožní stabilizaci ekonomiky a hosp. růst – od pol. 50.let 6% ročně.
Přestože byli na hraně železné opony, přestože obchod s dřívějšími hl. partnery ČSR a Maď. dost zablokován, jsou na tom dobře – orientují se na Švýcary, Italy atd.
Usilují už od 1.pol. 50.let o vstup do e. integrace, ale SSSR, který si přivlastnil monopol na výklad státní smlouvy s Rakouskem jim to až do 70. let zakazoval, snesl jen smlouvu o přidružení k ES 1972

Švédsko
srovnatelné se Švýcarskem, chyběli obchodní partneři
nepostiženo zničením válkou, na druhé straně muselo za války dát hafo peněz na obranu
jejich ekonomika je příznačná ještě vyšším podílem zahr. obchodu na nár. důchodě než Švýcarsko, navíc Švédsko nemá silnou bankovní sféru, čili klíčovou složkou pro celkovou ek. dynamiku a pro růst zahr. obchodu byl ve Švédsku především průmysl.
Celkový ek. výkon byl ještě o 10% vyšší než ve Švýcarsku, až na přelomu 60. a 70. let je začínají Švýcaři předbíhat. Přesto velmi stabilní vývoj ekonomiky, těží z centrálního postavení v SE prostoru, až 90. letech zakolísání, zpoždění jak za Norskem tak Dánskem

Dánsko
až do 60. let vysoce rozvinutá agrární země (do značné míry živitelem Británie), takřka bez průmyslu, nepokryli ani vlastní potřebu průmyslových výrobků
od pol. 60.let obrat- orientace na opožděnou a specifickou industrializaci Dánska, sází hl. na vyspělé technologie, v souvislosti s tím razantní vzestup, v 90.letech ekonomicky předběhli Švédy

Norsko
dlouhodobě se už od pol. 19.st. profilovali jako země loďařství, námořního obchodu, rybolovu. Lodě i ryby ve velkém exportují, ještě v 1. pol. 20.st. hl. dodavatel ryb pro ostatní e. země
pokračují v tom i po válce, jednoznačně po celá 50. léta, prakticky i v letech 60.
Obrat v 70. letech – objevena ložiska ropy a zemního plynu v kontinentálním šelfu = začínají těžit a exportovat, vydělali na 1. i 2. ropném šoku
Vůči e. integraci : dlouho kopírovali UK (Uk hl. obch. partnerem Norska, Norové se spoluprací spokojeni, přizpůsobují se proto mez. politice Británie), nedokázali překročit svůj stín, i když UK od 1973 členem EHS – byť hodně podivným, Norové přestože si taky vyjednali vstup a podepsali smlouvu o vstupu do EHS k 1.1. 1973, nakonec nevstoupí a dojednají si jen zvl. formu přidružení
Rybolov postupně na okraj, pro ekonomiku už nemá význam
Klíčová je dnes těžba + export ropy  a zemního plynu, rozvíjejí v tomhle směru kořistnickou ekonomiku (vs. E.země zpracovatelskou) – těží zdroje a prodává je.Činí to n.ekonomiku poměrně křehkou, každý výkyv na světovém trhu ji oslabuje a destabilizuje.

Pyrenejský poloostrov
- po 2.s.v. Evropa končila na Pyrenejích, obrazně řečeno Šp. a Port. patřily do Lat. Ameriky, i svým režimem i ekonomikou a dalšími parametry

Portugalsko
od pol. 50.let se hosp. napojují na UK, při formování E.sdružení volného obchodu, byli tak jedinou chudou zemí, která byla přijata. Jejich ekonomika tím nucena se otevírat, modernizovat, přijímat mechanismy a normy e. obchodu, e. financí
režim vybuchl až v 70. letech, ještě chvíli nebylo jasné, kam se budou ubírat, revoluce proti postsalazarovskému režimu probíhala jak v Latinské Americe.Od konce 70.let se jednoznačně orientují na EHS jak ekonomicky tak transformací politického modelu
dynamičtější ekonomika než Španělé

Španělsko
před občanskou válkou patřili k nejbohatším zemím Evropy, v přepočtu ek. výkonu na hlavu dokonce bohatší než ČSR
ohavný režim až do 70. let, ještě v pol. 70.let běžné politické procesy bez důkazů s rozsudky smrti
každoročně několik iniciativ Fr., Ně., It. Šp. izolovat, odkazují ho do Lat.A., kam patří svým režimem.
V 60.letech posun – de Gaulle ve svých velmocenských hrách kalkuluje se zapojením Š, dokonce 1963 se očekávalo vytvoření nové ek.osy Bonn – Paříž – Madrid. Nedošlo k tomu, de Gaulle očekával smrt šp. diktátora nebo změnu režimu
I tak ale částečný příliv investic, růst – ale pořád typ lat. A – ekonomika, která se opírá o nevzdělanou pracovní sílu, nemodernizuje se. Koncem 60. let dosahují výkonu ek. jen třetinového oproti zbytku ZE
Jejich cesta do Evropy výrazněji až po roce 1975 (Frankova smrt). Přesto i v tom dalším období, i po vstupu do EHS, zůstávají Port. a hl. Šp. ve specifickém postavení. I dynamizace šp. ekonomiky po vstupu do EHS se nedala tou správnou cestou. Po 1986 velký příliv investic, ale jdou do prostého rozvoje zaměstnanosti málo kvalifikované síly v oborech, které příliš nevynášejí a udržují Šp. pod e. průměrem. Tento problém dodnes.

Řecko
stažením železné opony tak nějak připojeno k ZE, i když na to neměli,moc to nechtěli – dlouhodobě měli zakódováno, že centrum Řecka je Konstantinopol + ortodoxní církev (dodnes tam neexistuje plná náboženská rovnoprávnost, specifikem je, že nejvíc omezovány jsou Z formy křesťanství, kdežto židovství a islám v malých komunitách, jež tam fungují už od Osmanské říše jsou na tom mnohem líp)
dlouho hledají sebe sama, dlouho velice chuďoučkým agrárním přívěskem
1. země, co si vyjednala přidružení k EHS – zvláštní smlouva slibující v dlouhodobém výhledu řádné členství. Přistoupení 1981, ale velice rychle se ukázalo, že ještě nebyli připraveni, penězovod Brusel – Atény je velmi výkonný, zvykli si na to –místo aby pracovali sami na sobě, kalkulovali, kolik peněz dostanou z Bruselu. To je problémem až do přelomu tisíciletí. Až poté mentálně i z hlediska konkrétní profilace své hosp. politiky se obrací k ZE čelem. Doposud nestabilní ekonomika
Porovnání s Portugalskem : na poč. 80.let, kdy Ř vstoupilo do EHS, P ek. hluboko pod Ř, téměř dvakrát chudší, v 90.l. ř ekonomiku předběhli, doposud mírně nad nimi

Německá ekonomika a celkové důsledky e.integrace na stav ekonomiky v jedn. zemích
(podle statistik EU z roku 2002)

	absolutní špičkou Lucembursko – ekonomika 189% oproti průměru EU

2. nejbohatší ekonomika v přepočtu na 1 obyvatele = Irsko (OSN a Brusel je nazývají „keltský tygr“. Dlouho byli jen chudými příbuznými a periferií E, hosp. politika se od 60. let orientuje na moderní industrializaci, snaží se vymanit z přílišné hosp. závislosti na UK – ještě v po. 60. let tam dávali půlku exportu. Chtěli se proto zbavit závislosti na výkyvové a dýchavičné uk ekonomice. Už přihlášku do EU prezentovali jako snahu zbavit se UK. De Gaulle to slyšel samo velice rád. Ještě poč. 80.l. na tom byli jen o chlup líp než Řeci. Od 90.let výrazný ek. růst, je ale důsledkem reforem od 60.let. Jejich růst až šokující, statistikové je podezírali, že své statistiky falšují. Přechod na „znalostní ekonomiku“ = výběr těch oborů, jež momentálně představují absolutní špičku, těmto oborům otevírat dveře daňovou politikou, podobně tradičním, neperspektivním oborům hodit klacky pod nohy. Sází na počítače, špičkovou elektrotechniku, chemii. Nová vzdělávací politika. 125%e. průměru
3. Dánsko – 115%
4. Niz. 113%
5. Rak. 110% - možná si to loni prohodili, ale statistiky z roku 2003 ještě neprověřeny
6. Belgie 108%
7. Finsko 104%
8.- 11. 103% - Itálie, Fr., Ně., UK – v tomto pořadí, s velmi těsným odstupem
12. Švédsko  102%
13. Šp. 84%
14. Port. 69%
15. Řecko 64%

Ve stejném roce noví členové
Slovinsko 74%
Kypr 72%
ČR 60%
Maď. 57%
Malta 55%
Slovensko 47%
Estonsko 42%
Polsko i Litva 39%
Lotyšsko 35%
	SRN je na tom hůř než dříve, dříve tahounem E, dynamickou ekonomikou až do poč. 90.l, 1990 připojení tzv. nových spolkových zemí k Z Německu. Tyto země velmi chudé. Okamžitě ještě v tom roce spuštěny velkorysé plány ek. rekonstrukce V Ně., velké penězovody do infrastruktury (ta vypadala děsně, tak jak ji dobudoval Hitler, od té doby je jen používali, nerekonstruovali, takže dálnice téměř k nepoužití. Jediný malý kousek postaven u Schwerinu – asi 25km železnice : jakž takž se udržují jen hl.tahy, nebylo funkční propojení Z – V Ně., např. Berlín – Hamburk – úmyslně demolována, jen jednokolejka, trať jen používaná, ne modernizovaná, neelektrifikovaná, vlaky tam jezdily skoro krokem)

Z marka = polovina eura
Vyšší zdanění v Z Ně, aby bylo kde brát peníze na tzv. pakty solidarity s V Ně.
Ovšem větší trh, takže po určitou dobu ten negativní dopad jakoby moc cítit nebyl, konjunktura do 1994. Tehdy se ukáže, že konjunktura jen Z, pod její slupkou nadále rozklad V hospodářství. Hosp. průměr za celé Ně. se zhoršuje, ek. stagnuje, dnes jen 103%.
Kolik sjednocení stálo? – 1990 – 2003 transferován do nových spolkových zemí 1 bilion 250 miliard euro, z toho 262 miliardy přímé státní dotace v rámci Solidárního paktu I. Už 1991 zřízen zvl. fond spotřební daně : cena benzínu naskočila o třetinu, tato třetina šla do fondu na rozvoj V Ně. Podobně další a další fondy. Přesto dodnes vysoká závislost na Z Ně., dalších prostředcích podpory. Proto programován Solidární pakt II až do 2019 – mají dostat dalších 156 miliard jen na infrastrukturu, vedle toho řada jiných zdrojů, jak státních, tak i soukromých (oklikou např. fond,jehož jádro tvoří příspěvky federální vlády spolkovým zemím na sociální výdaje : Z o 10%krácen, ta jdou na V) Přitom se ale ukazuje, že dosavadní formy pomoci žádný výraznější efekt nemají, celou situaci komplikuje demografický úpadek V – mladí houfně odcházejí na Z, na V zůstávají důchodci a méně kvalifikovaná starší pracovní síla.
V Ně. dostalo i hodně peněz  z Bruselu – podpora regionů.
Přistoupení 10 dalších chudších zemí posouvá průměr EU dolů, nároky na regionální fondy se počítají jako 75% nového průměru. Přesto- i potom snížení se do nároků na podporu EU vejde skoro celé V Ně. – kromě Drážďan, Halle, Braniborska.
Srovnání hosp. síly jedn. spolkových zemí mezi sebou : špičkou Hamburk (44 500 Euro na hlavu), Brémy 33300, Hesensko, Bavorsko, Bádensko – Wurtembersko, S Porýní – Vestfálsko. Ostatní pod průměrem : Sársko, Šlesvicko -  Holštýnsko, Berlín (23 000 E. Jen Z Berlín přes 40 000), Dolní Sasko, Porýní – Falc, pak tlustá čára : Sasko, Durynsko, Braniborsko, nejslabší je Meklenbursko – Dolní Pomořany (17 500)
Češi jsou těsně v závěsu za novými spolkovými zeměmi, a to jsme nedostali zdaleka tolik investic a peněz
Ně. ekonomika jako celek prochází již něco přes 10 let poměrně svízelným obdobím, přesto mají některé jiné zajímavé ukazatele : za rok 2003 se dostali na 1. místo ve světovém trhu = je největším svět. exportérem, překročili USA. 10% veškerého svět. Exportu = SRN, USA 9,7%, Jap. 6,3%, Fr, kolem 5%, UK 4%, Niz. 3,9 % (zajímavé, tak malí a tak šikovní), It. taky 3,9%, Belgie něco míň, Kanada 3,5%.
Ně. obchodní partneři : dominuje EU, nejvíce exportují do Fr. (70 miliard export, z Francie dovezou cca 40 miliard), pak USA (61,7%), Uk, It., Niz., Belgie + Luc.
Import : nejvíc dováží z Fr., Niz. (44,4 miliard euro), USA (39 miliard), It., UK, Belgie + Luc.
Reálný HDP v dolarech = 26 000 dolarů na hlavu, ČR 15 011, Pol. 9 576.
Nezaměstnanost : problém, který výrazně zatěžuje ně. ekonomiku, hl. na V. Naopak jiné země EU jsou na tom podstatně líp (Rak. mají jen 3%, což statistikové považují takřka za nulu, jsou to lidé, kteří skončili 1 a ještě nezašli 2. zaměstnání), Meklenbursko – Přední Pomořany 18,6%, Berlín 16,9 %, nejhorší je to v Sasku – Anhaltsku 19,6%.

