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Anotace 

Evropská unie (EU) a Spojené státy americké (USA) představují v současnosti navzájem dva 

největší a nejdůležitější obchodní partnery. Význam obou ekonomik ve světové ekonomice 

však postupně slábne v důsledku růstu vlivu rychle rostoucích ekonomik (Brazílie, Ruska, 

Indie, Číny). Jednou z možností jak by mohly tyto dvě velmoci určitým způsobem zeslabit vliv 

konkurence je prohlubování spolupráce mezi EU a USA s využitím integračních prvků. 

Doktorská dizertační práce (DDP) je věnována zahraničně obchodním vztahům 

Evropské unie se Spojenými státy americkými. Ve druhé kapitole DDP dochází k rozdělení 

teorií mezinárodního obchodu na nabídkově orientované a poptávkově orientované teorie. Za 

reprezentantku nabídkově orientovaných teorií byla zvolena Heckscherova a Ohlinova teorie 

mezinárodního obchodu a za reprezentantku poptávkově orientovaných teorií Linderova teorie 

mezinárodního obchodu. Cílem doktorské dizertační práce je prostřednictvím rovnovážného 

modelu mezinárodního obchodu zjistit, zda Spojené státy americké a členské země Evropské 

unie obchodovaly ve zvoleném období v souladu s nabídkově nebo poptávkově orientovanými 

teoriemi mezinárodního obchodu. Na základě tohoto zjištění lze poté potvrdit hypotézu o 

existenci vnitroodvětvového, resp. meziodvětvového obchodu. Následně dochází k určení 

využití obchodního potenciálu, který je vypočten prostřednictvím odhadnuté regresní rovnice. 

Výsledky odhadu jednoznačně ukazují, že Spojené státy americké a Evropská unie jako 

celek obchodovaly ve zvoleném období v souladu s postuláty poptávkově orientovaných teorií 

mezinárodního obchodu a lze tedy přijmout předpoklad o existenci vnitroodvětvového 

obchodu, který je typický pro vyspělé ekonomiky. Pomocí grafické analýzy poté dochází 

k určení toho, které členské země EU obchodovaly v souladu s poptávkově orientovanými 

teoriemi a které v souladu s nabídkově orientovanými teoriemi. Při rozdělení zemí do těchto 

dvou skupin lze přijmout určitá doporučení ve vztahu k rozdělení příjmů napříč zeměmi 

Evropské unie. Výsledný výpočet využití obchodního potenciálu ukazuje na existenci 

nevyužitého obchodního potenciálu Evropské unie v oblasti obchodu s průmyslovou produkcí 

ve vztahu k USA. Na základě tohoto zjištění lze doporučit oběma ekonomikám zahájit hlubší 

spolupráci např. ve formě vytvoření pásma volného obchodu.  

  



 
 

Annotation 

The European Union (EU) and the United States of America (USA) mutually represents two of 

largest and most important trading partners. The importance of these two economies in the 

world economy is gradually weakening as a result of the expansion of the so called emerging 

economies (Brazil, Russia, India and China). One of the ways which could diminish the impact 

of competition is the deepening cooperation between the EU and the USA using the integration 

elements. 

This doctoral dissertation (DDP) is devoted to the foreign trade relations between the 

European Union and the United States of America. The international trade theories are divided 

into two parts, the supply and demand oriented theories, in the second chapter. Heckscher-Ohlin 

theory was chosen as a representative for the supply oriented theory and Linder international 

trade theory was chosen as a representative for the demand oriented theory. The aim of the 

doctoral dissertation is to determine through the gravity model of international trade whether 

the United States of America and the European Union member countries traded within a 

selected period in accordance with the supply or demand oriented international trade theories. 

Based on this finding it can be confirmed the hypothesis of the existence of intra industry trade, 

respectively inter industry trade. Subsequently, the utilization of the trade potential is 

determined, which is calculated through the estimated regression equation.    

The estimation results clearly show that the United States and the European Union as a 

whole traded within a selected period in accordance with the postulates of demand oriented 

international trade theories and it can be accepted the assumption of the existence of the intra 

industry trade, which is typical for developed economies. By using graphical analysis it can be 

determined which EU member states traded in line with the demand oriented international trade 

theories and which in accordance with the supply oriented international trade theories. By 

dividing countries into these two groups may adopt certain recommendations in relation to the 

distribution of income across the EU member countries. The resulting calculation of the 

utilization of the trade potential indicates the existence of an untapped trade potential of the 

EU’s trade within industrial production in relation to the USA. Based on this finding it can be 

recommended to both economies to begin deeper cooperation for example in the form of the 

creation of a free trade area.
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1 Úvod  

Spojené státy americké a Evropská unie představují z historického hlediska dva naprosto 

odlišné celky, které spojují společné zájmy nejen v oblasti zahraničně obchodní výměny. 

V době trvání druhé světové války došlo k velmi výraznému politickému i ekonomickému 

oslabení evropských států a po jejím skončení nastala radikální změna v rozložení vojenských, 

politických a ekonomických sil ve světě i v Evropě ve prospěch Spojených států amerických    

a Sovětského svazu. Tento neuspokojivý stav představoval jeden ze základních impulsů 

k obnovení staronových snah o integraci evropských zemí v jednotný celek, který by byl 

srovnatelný se Spojenými státy americkými. Spojené státy americké se staly pro Evropu 

„vzorem“, neboť bylo zřejmé, že se jako federální stát rozvinuly v celek s obrovským 

ekonomickým a politickým potenciálem, což vytvářelo příznivé podmínky pro jejich 

ekonomický růst a technický rozvoj.  

Po skončení druhé světové války čelila naprostá většina států Evropy kritickému 

nedostatku potravin a dalších statků, nezbytně nutných k životu, i surovin a strojů k obnovení 

a zajištění výroby. V roce 1946 byla Evropa navíc postižena hrozivým suchem a rok poté velmi 

krutou zimou. Některé státy, jako např. Francie a Itálie, se potýkaly s vnitřní politickou 

nestabilitou. Spojené státy americké, značně nespokojené s touto situací v Evropě, usilovaly     

o dosažení politicky stabilnějšího evropského kontinentu. Tehdejší americký prezident Truman 

vyhlásil potřebu výrazné americké angažovanosti v Evropě, a to jak z humanitárních důvodů, 

tak také z důvodu zastavení šíření komunismu do západní Evropy (Zlý a kol., 2004).    

Prezident Truman společně s nově jmenovaným ministrem zahraničí Georgem 

Marshallem prohlásili, že politickou stabilitu lze dosáhnout pouze prostřednictvím hospodářské 

prosperity. Byl vypracován Plán hospodářské obnovy Evropy, někdy též označovaný jako 

Marshallův plán, v němž Spojené státy americké nabídly 20 mld. USD pomoci za podmínky, 

že evropské státy dostanou prostředky společně a sestaví racionální plán jejich využití. 

Marshallův plán trval čtyři roky, během nichž USA poskytly Evropě prostředky ve výši 13 mld. 

USD. V západní Evropě došlo k nastartování ekonomického růstu a situace občanů se zlepšila. 

Tento plán přiměl evropské země ke vzájemnému dialogu a spolupráci, což nebylo jednoduché, 

neboť šlo o národy ještě v nedávné době vůči sobě nepřátelské. Marshallův plán se stal zřejmě 

jakýmsi prapůvodním východiskem pro pozdější ideje západoevropské integrace, neboť přiměl 

Evropu k rozvíjení vzájemných hospodářských vztahů (Zlý a kol., 2004).   
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Po téměř 68 letech od existence Marshallova plánu lze konstatovat, že Evropa 

především díky ekonomické integraci dohnala Spojené státy americké a společně s nimi tvoří 

největší světové ekonomiky z pohledu geografického i ekonomického. Evropská unie 

v současnosti představuje největší světový trh zahrnující cca půl miliardy obyvatel, vytváří 

zhruba 22 % světového hrubého domácího produktu a je největším světovým exportérem zboží 

i služeb, jehož podíl na světovém obchodu činí cca 20 % (Král, 2014). Představuje zároveň 

největšího světového dárce rozvojové a humanitární pomoci ve výši 7 miliard EUR ročně. 

Evropská unie patří na světové scéně mezi nejsilnější hráče v oblasti mezinárodní spolupráce 

v otázkách omezení dopadů globální klimatické změny a snaží se další velké znečišťovatele 

(především USA, Čínu a Indii) přesvědčit o nutnosti přijetí přísných mezinárodních závazků 

z hlediska snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování objemu obnovitelných energií 

v energetickém balíčku. Další oblastí, v níž se EU velmi silně angažuje, je snaha o efektivnější 

celosvětovou regulaci finančních trhů a pokračující liberalizaci světového obchodu. Lze tedy 

konstatovat, že cíl, který si stanovily Spojené státy americké v poválečném období, byl úspěšně 

splněn, alespoň tedy co se týče obnovení hospodářské síly Evropy. Politicky ovšem síla 

Evropské unie na mezinárodní scéně pokulhává za její ekonomickou váhou. Velmi často bývá 

EU v této spojitosti označována za „ekonomického obra, ale politického trpaslíka“. To je dáno 

především rozdílnou mírou pravomocí EU v obou uvedených oblastech a menší mírou 

koordinace mezi členskými státy v politické dimenzi vnějších vztahů (Král, 2014). 

Spojené státy americké představují nejdůležitějšího globálního partnera Evropské unie, 

a to i přes skutečnost, že na rozdíl od ostatních klíčových partnerských ekonomik nejsou 

vzájemné vztahy komplexně smluvně regulovány. Spolupráce, která je usnadněna vzájemnou 

kulturní a hodnotovou blízkostí, kdy oba celky jsou založeny na hodnotách tržního 

hospodářství, demokracie, úcty k lidským právům a právního státu, je velmi intenzivní a 

pokrývá téměř všechny oblasti, tj. politickou, ekonomickou, bezpečnostní, kulturní, oblast vědy 

a výzkumu, i oblasti nové, jako jsou např. boj s klimatickými změnami, boj s terorismem či 

otázky energetické bezpečnosti (Král, 2014). 

Celková obchodní výměna zboží a služeb mezi Evropskou unií a Spojenými státy 

americkými v současnosti dosahuje výše přibližně 2 miliard EUR (tj. cca 55 mld. Kč) denně. 

Vzájemně představují obě ekonomiky největší obchodní partnery v oblasti obchodu se zbožím, 

službami a taktéž v oblasti přímých zahraničních investic. Tento fakt je umocněn skutečností, 

že v současnosti neexistuje v podstatě žádná formalizace zahraničně obchodních vztahů obou 

partnerů, jak bylo uvedeno v předešlém odstavci. V případě odstranění tarifní zátěže nelze 



7 
 

očekávat významnou změnu, neboť průměrná výše cel se již nyní pohybuje relativně nízko       

na úrovni přibližně 3 %. Těžiště leží v odstranění netarifních bariér, kterými jsou stávající 

rozdíly v technických normách, standardech a schvalovacích procesech. Jelikož firmy musí 

procházet podobnými procedurami dvakrát, dochází ke zbytečnému zdvojování nákladů. 

Otázka formalizace zahraničně obchodních vztahů Evropské unie a Spojených států 

amerických je nyní předmětem jednání na obou stranách Atlantiku v podobě obchodní dohody 

s názvem Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Základním cílem této dohody je 

snížit či zcela eliminovat tarifní a netarifní bariéry obchodu.  

1.1 Cíl a hypotéza doktorské dizertační práce 

Teorie mezinárodního obchodu lze pro zjednodušení klasifikovat do dvou skupin. První 

skupinou jsou nabídkově orientované teorie mezinárodního obchodu, které jsou historicky 

starší a jsou spojeny s alokací výrobních faktorů. Druhou skupinou jsou poptávkově 

orientované teorie mezinárodního obchodu, které jsou spojeny s podobností preferencí 

spotřebitelů.  

Cílem doktorské dizertační práce je prostřednictvím rovnovážného modelu 

mezinárodního obchodu zjistit, zda Spojené státy americké a členské země Evropské unie 

obchodovaly ve zvoleném období v souladu s nabídkově nebo poptávkově orientovanými 

teoriemi mezinárodního obchodu. Na základně tohoto zjištění lze poté potvrdit hypotézu              

o existenci vnitroodvětvového, resp. meziodvětvového obchodu. Výsledná odhadnutá regresní 

rovnice je v doktorské dizertační práci dále použita k odhadu obchodního potenciálu mezi 

partnery s určením jeho procentního využití.  

1.2 Struktura doktorské dizertační práce 

Doktorská dizertační práce je strukturována do tří tematických kapitol. První kapitola je 

věnována Heckscherově a Ohlinově teorii mezinárodního obchodu jako reprezentantce 

nabídkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu a Linderově teorii mezinárodního 

obchodu jako reprezentantce poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu. 

Heckscherova a Ohlinova teorie navazuje na klasické teorie mezinárodního obchodu                      

a rozpracovává je o vysvětlení rozdílnosti zemí ve vybavenosti výrobními faktory. V praktické 

aplikaci na vzájemné obchodování dvou zemí je spojena s existencí meziodvětvového obchodu, 

tzn. obchodu mezi různými odvětvími. Tato teorie je spojena s hypotézou, že země s odlišnými 

úrovněmi příjmů (vyjádřenými jako rozdíl v hrubém domácím produktu na obyvatele dvou 

zemí) obchodují více než země s podobnými úrovněmi příjmů.  
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Heckscherova a Ohlinova teorie mezinárodního obchodu je v doktorské dizertační práci 

prezentována prostřednictvím Heckscherova a Ohlinova modelu. Na úvod kapitoly jsou 

představeny základní předpoklady modelu. Následuje determinace rovnováhy v modelu              

za pomocí grafického aparátu s využitím hranice produkčních možností, spotřebitelských 

indiferenčních křivek a rozpočtového omezení spotřebitelů. Heckscherův a Ohlinův model je 

spojen s existencí čtyř teorémů. Prvním z nich je Heckscherův a Ohlinův teorém, který 

prezentuje základní myšlenku modelu, že země vyváží takové komodity, při jejichž výrobě 

využívá relativně intenzivněji výrobní faktor, který se v dané zemi nachází v relativně větší 

hojnosti. Druhým je Rybczynského teorém, který lze jednoduše vysvětlit tak, že pokud dochází 

v jedné zemi k nárůstu jednoho výrobního faktoru např. práce, bude se tato země specializovat 

na výrobu pracovně náročných statků. Třetím je teorém o vyrovnávání cen výrobních faktorů 

spojený s tvrzením, že volný obchod vede v konečném důsledku k vyrovnávání cen výrobních 

faktorů. Posledním teorémem charakterizovaným v práci je Stolperův a Samuelsonův teorém, 

který je spojen s tvrzením, že svobodný mezinárodní obchod je prospěšný pro vlastníky hojného 

výrobního faktoru a neprospěšný pro vlastníky výrobního faktoru, který se v dané zemi 

vyskytuje v menší míře. Na závěr části věnované teorémům je uvedena samostatná kapitola 

věnována vztahům mezi nimi. Další část práce představuje literární rešerši studií zaměřených 

na empirické testování Heckscherova a Ohlinova modelu v podobě Leontievova paradoxu.       

Na závěr je stručná zmínka o meziodvětvovém obchodu, neboť neexistuje vlastní teorie, která 

by se věnovala této disciplíně. Meziodvětvový obchod tak bývá vysvětlován právě pomocí 

nabídkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu. 

Linderova teorie mezinárodního obchodu je založena na předpokladu, že základním 

zdrojem určujícím směr a velikost obchodní výměny s průmyslovými komoditami mezi 

zeměmi je poptávka. V praktické aplikaci na vzájemné obchodování dvou zemí je Linderova 

teorie spojena s existencí vnitroodvětvového obchodu, který je typický pro vyspělé ekonomiky. 

Teorie je spojena s hypotézou, že země s podobnými úrovněmi příjmů (vyjádřenými jako rozdíl 

v hrubém domácím produktu na obyvatele dvou zemí) obchodují více než země s odlišnými 

úrovněmi příjmů. Na úvod kapitoly věnované Linderově teorii mezinárodního obchodu je 

vysvětlena nezbytnost existence domácí poptávky po průmyslové produkci. Následuje 

specifikace representativní poptávky pomocí grafického aparátu s využitím Engelovy křivky. 

Dále je vysvětlen Linderův modifikovaný model, který slouží k určení potenciálních vývozů      

a dovozů dvojice zemí. Součástí kapitoly je též část věnovaná empirickému ověřování platnosti 

Linderovy teorie mezinárodního obchodu prostřednictvím různých metod. Závěr kapitoly je 
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věnován teoretickým aspektům vnitroodvětvového obchodu. Oproti meziodvětvovému 

obchodu existuje v mezinárodní literatuře vnitroodvětvový obchod jako samostatná kapitola.  

Druhá tematická kapitola doktorské dizertační práce je věnována zahraničně obchodním 

vztahům Evropské unie a Spojených států amerických. Na úvod kapitoly je popsána obchodní 

politika obou partnerů z hlediska historického vývoje a jejího fungování v současnosti. 

Následuje část, která sumarizuje formalizaci zahraničně obchodních vztahů Evropské unie 

s USA. Nejprve jsou popsány iniciativy minulé počínaje rokem 1990, kdy došlo k přijetí 

Prohlášení o vztazích mezi Evropskými společenstvími a USA. Závěr kapitoly je věnován 

velmi ambicióznímu projektu na vytvoření Transatlantického pásma volného obchodu. 

Následuje charakteristika iniciativy současné v podobě dohody s názvem Transatlantické 

obchodní a investiční partnerství, která byla zahájena v červenci roku 2013. Tato iniciativa 

dokazuje aktuálnost tématu prohlubování zahraničně obchodní spolupráce mezi Spojenými 

státy americkými a Evropskou unií ve světové ekonomice. Kapitola věnovaná formalizaci 

zahraničně obchodních vztahů Evropské unie s USA je zakončena představením teorie pásma 

volného obchodu jako možná forma budoucí spolupráce mezi EU a USA. Dále je pozornost 

zaměřena na komoditní strukturu vzájemné obchodní výměny a vzájemnou obchodní výměnu 

dle jednotlivých členských zemí EU. Tarifní bariéry nepředstavují zásadní problém ve 

vzájemné obchodní výměně mezi EU a USA, proto jsou na závěr druhé kapitoly uvedeny 

netarifní bariéry mezi EU a USA ve zvolených letech. 

Třetí tematická kapitola doktorské dizertační práce je zaměřena na teoretické aspekty 

rovnovážného modelu zahraničního obchodu a jeho následnou aplikaci na zahraničně obchodní 

vztahy Evropské unie s USA. Rovnovážný model mezinárodního obchodu představuje poměrně 

oblíbený nástroj, který je velmi hojně využíván ke kvantifikaci zahraničně obchodních vztahů. 

V doktorské dizertační práci jsou představena jak mikroekonomická, tak také 

makroekonomická východiska rovnovážného modelu. V další části jsou představeny problémy 

spojené s aplikací rovnovážného modelu. Diskutována je interpretace koeficientu vzdálenosti, 

statický versus dynamický odhad a specifikace závisle proměnné. Na závěr teoretických 

aspektů jsou definovány základní ekonometrické chyby označované dle závažnosti jako zlatá, 

stříbrná a bronzová medaile včetně jejich řešení.  

Na teoretické aspekty rovnovážného modelu pak navazuje praktická aplikace                    

na vzájemnou zahraničně obchodní výměnu Evropské unie a USA ve zvoleném časovém 

období. Pomocí modelu dochází k určení toho, zda docházelo k obchodování v souladu 

s postuláty nabídkově nebo poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu. Součástí 
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praktické části je grafická analýza, pomocí které lze rozklíčovat, převažující teorii 

mezinárodního obchodu jednotlivých členských zemí ve vztahu k USA. Na závěr je proveden 

výpočet obchodního potenciálu daného velikostí ekonomik a geografickou vzdáleností včetně 

určení jeho využití.  

1.3 Metody vědecké práce 

V doktorské dizertační práci jsou použity explanační vědecké metody, které lze klasifikovat 

do dvou skupin. Tato klasifikace je dána rozdílným typem vědeckého postupu, který může být 

v zásadě empirický (metody typu pozorování, měření) nebo teoretický (v němž dominují 

metody analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, abstrakce, komparace, analogie). 

Empirické metody jsou založeny na zkušenostních principech, které jsou výsledkem již 

používaných a vyzkoušených postupů bádání buď prostřednictvím samotného badatele, nebo 

na základě využití přístrojů. Teoretické metody nevycházejí primárně z empirických zkušeností 

či měření, ale jsou všeobecně přijímány jako univerzální teoretické postupy vědecké práce 

(Široký, 2010). 

Mezi použité empirické metody v doktorské dizertační práci patří pozorování a měření. 

Pozorování představuje cílevědomé, plánovité a systematické sledování určitých skutečností. 

Je to metoda, kdy jsou informace získávány bezprostředním smyslovým vnímáním. Jedná se 

o nejuniverzálnější metodu, která poskytuje prvotní informace o sledovaném jevu či objektu 

a je většinou základem každého výzkumu. Pozorování je výběrovým vnímáním, kdy se 

vymezuje předmět pozorování s ohledem na výzkumné cíle. Opakování pozorování lze 

dosáhnout větší korektnosti metody a minimalizace náhodné složky ve formalizovaném vztahu. 

Další empirickou metodou je měření, které lze charakterizovat jako kvantitativní srovnávání 

určitých vlastností pozorovaných jevů či objektů (Široký, 2010). Empirické metody jsou 

v doktorské dizertační práci použity v kapitole 3.4 věnované komoditní struktuře vzájemné 

obchodní výměny EU a USA, dále v kapitole 3.5 zaměřené na vzájemnou obchodní výměnu 

dle jednotlivých členských zemí Evropské unie a v kapitole 4.6 věnované aplikaci 

rovnovážného modelu na členské země Evropské unie a Spojené státy americké.  

Z teoretických metod jsou v doktorské dizertační práci použity následující: analýza, 

syntéza, indukce, dedukce, abstrakce, komparace a analogie. Analýzu je možno chápat jako 

myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stávají předmětem dalšího 

bádání. Cílem analýzy jako rozkladové metody je vysvětlit daný problém zevrubným 

prozkoumáním jeho složek. Analýza rozlišuje na objektu zkoumání jednotlivé části nebo prvky, 



11 
 

vyděluje podmínky vzniku, etapy vývoje jevu či objektu, odděluje podstatné od nepodstatného, 

směřuje od složitého k jednotlivému a od mnohosti k jednotě. Syntéza je opakem analýzy, tzn. 

myšlenkové spojení jednotlivých části v celek. Při syntéze se sledují vzájemné podstatné 

souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu či objektu, což napomáhá k odhalení vnitřních 

zákonitostí fungování a vývoje jevu či objektu bádání. Syntéza je postup, kdy se formulují 

závěry na základě výchozích zjištění (Široký, 2010).  

Indukce je odvozování (inference) obecných poznatků z konkrétních, v němž premisa 

sice podporuje závěr, ale nezaručuje ho. Takovému procesu se říká generalizace neboli 

zobecňování (Tkadlec, 2007). Induktivní strategie vytváření vědy byla již široce rozpracována 

v díle F. Bacona a Johna Stuarta Milla, kdy např. Mill popsal pět základních principů 

induktivního zdůvodňování, které jsou dnes známy jako pět kánonů J. S. Milla (princip shody, 

princip rozdílu, princip spojeného souhlasu a rozdílu, princip reziduí a souběžných 

proměnlivostí). Varadzin a Březinová (2003) uvádějí, že metoda indukce umožňuje vyvozování 

obecného závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Další použitou metodou je 

dedukce, která vede k formulaci obecnějších závěrů platných pro zkoumanou oblast, jedná se 

tedy o myšlenkové prověření určité teorie (Varadzin, Březinová, 2003).  

Podstatou abstrakce je oddělení nepodstatných, nahodilých vlastností zkoumaného jevu 

či objektu od vlastností obecných a podstatných. Metoda komparace je jednou 

z nejpoužívanějších vědeckých metod. Umožňuje stanovit shody a rozdíly pozorovaných jevů 

či objektů. Proces srovnávání je spojen se zjištěním shodných či rozdílných stránek různých 

předmětů, jevů, úkazů či ukazatelů. Srovnávací kritéria mohou být vymezena věcně, prostorově 

nebo časově. Podstata metody analogie spočívá v hledání či nalezení totožného vztahu mezi 

zkoumanými jevy či objekty. Analogii tak lze vnímat jako proces, při kterém je na základě 

znalostí vztahů či procesů jevu usuzováno o vlastnostech podobného jevu, který je zkoumán. 

Analogie umožňuje pochopit to, co není známo, pomocí známého. Závěry analogie jsou však 

pouze pravděpodobné, nemají charakter kategoricky nevyvratitelných tvrzení (Široký, 2010). 

Teoretické metody se prolínají celou doktorskou dizertační prací.  
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2 Teoretická východiska mezinárodního obchodu 

Počátek konceptu, který bývá v současné době označován jako teorie mezinárodního obchodu, 

lze datovat rokem 1776. V tomto roce vychází dílo Pojednání o podstatě a původu bohatství 

národů, jehož autorem je zakladatel klasické politické ekonomie Adam Smith. Na toto dílo 

navazuje další ekonom, kterého lze zařadit taktéž do představitelů klasické politické ekonomie, 

David Ricardo s publikací Zásady politické ekonomie a zdanění z roku 1817. Obě uvedená díla 

přichází s teorií volného obchodu, která je založena na poznatcích získaných z reálných úspěchů 

Anglie v příslušných oblastech průmyslu a obchodu. Smith vnímal rozdělení práce jako 

výrobního faktoru v nově vznikajících velkých průmyslových odvětvích v Anglii, jako základ 

pro pokles ceny práce, která zajišťovala konkurenceschopnost napříč zeměmi. Přínos v oblasti 

mezinárodní ekonomie Adama Smitha je spojen s teorií absolutních výhod. Problematiku 

volného obchodu dále více specifikoval Ricardo v rámci teorie komparativních výhod. Tato 

teorie ukazuje, že vzájemně výhodný zahraniční obchod může probíhat i mezi zeměmi, z nichž 

jedna má absolutní výhodu u všech obchodovaných komodit a druhá země má u všech absolutně 

vyšší náklady. Teorie Smitha i Ricarda postrádaly stranu agregátní poptávky jako dominantního 

faktoru ovlivňujícího obchodování mezi zeměmi. O rozvinutí teorie komparativních výhod se 

postaral další představitel klasické politické ekonomie John Stuart Mill zavedením pojmu 

reciproční poptávka. Mill porovnával poptávku každé země po určitém zboží exportovaném 

jinou zemí a dospěl k závěru, že mezinárodní hodnota se pohybuje v intervalu národních 

nákladů a její konkrétní výše je dána vzájemnou poptávkou obou zemí (reciproční poptávkou).  

Na klasické teorie mezinárodního obchodu navazují neoklasické teorie reprezentované 

především Heckscherovou a Ohlinovou teorií mezinárodního obchodu, která vychází 

z předpokladu rozdílné vybavenosti zemí výrobními faktory. I tato teorie je z převážné části 

zaměřena na stranu nabídky, což je jí velmi často vytýkáno. Jako reakci na tuto omezenost          

ve vysvětlení vzorů obchodovaní vypracoval Linder teorii založenou na základě reprezentativní 

poptávky, která je spojena s obchodováním zemí na základě podobnosti v preferencích 

spotřebitelů. Pro zjednodušení dochází v doktorské dizertační práci na rozdělení teorií 

mezinárodního obchodu na nabídkově orientované a poptávkově orientované teorie.                    

Za reprezentantku nabídkově orientovaných teorií je zvolena Heckscherova a Ohlinova teorie 

mezinárodního obchodu a za reprezentantku poptávkově orientovaných teorií Linderova teorie 

mezinárodní obchodu. Důvodem pro volbu těchto dvou konceptů je především fakt, že 

převážná část odborné literatury věnující se ověřování platnosti nabídkově versus poptávkově 

orientovaných teorií v mezinárodním obchodě, používá právě dvě zvolené teorie. Obě teorie 
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jsou taktéž poměrně dobře popsány v zahraniční literatuře a na základech těchto teorií lze 

rozvíjet následné modifikace.  

2.1 Nabídkově orientované teorie mezinárodního obchodu 

Tato skupina teorií mezinárodního obchodu vychází především ze Sayova zákona trhů. Odpůrci 

volného obchodu tvrdili, že dovoz zahraničního zboží snižuje celkovou poptávku po domácím 

zboží a potlačuje tak hospodářskou prosperitu země. Say obrátil kauzalitu mezi poptávkou a 

nabídkou a dokázal, že primární a určující silou je nabídka, nikoliv poptávka. Podle Saye nebylo 

možné, aby se agregátní poptávka a agregátní nabídka lišily co do celkové výše (i když se 

mohou lišit co do struktury). Než výrobci vyrobí zboží, musí uhradit náklady, tj. nakoupit 

suroviny, vyplatit dělníkům mzdy, najmout si půdu, popř. stroje apod. Všechny tyto nákladové 

položky jsou zároveň něčí důchody. Hodnota vyrobeného zboží kvantitativně odpovídá hodnotě 

vynaložených nákladů a hodnota nákladů je vlastně suma důchodů těch, kteří výrobcům 

poskytli své služby nebo pronajali své zdroje. Je-li tedy hodnota vyrobeného produktu 

kvantitativně totožná se sumou důchodů, znamená to, že je výše agregátní nabídky stejná jako 

výše agregátní poptávky. Vyplývá z toho, že nabídka (jakkoli velká) si vždy vytvoří stejně 

velkou poptávku (Holman, 2005). 

Roli zahraničního obchodu popsal Say odpověďmi na následující otázky: Výroba sice 

vytváří důchody a poptávku, ale co když část této poptávky uniká na zahraniční trhy a nakupuje 

zahraniční zboží místo domácího? Nemůže pak na domácím trhu vzniknout deficit agregátní 

poptávky? Say tvrdil, že nemůže, protože dovoz se vždy platí domácím zbožím. Platí-li země 

za dovoz zboží zlatem, musela dříve toto zlato nějak získat. Získala jej buď těžbou z domácích 

dolů, nebo vývozem zboží. Platí-li zlatem těženým z domácích dolů, platí domácím zbožím. 

Platí-li zlatem, které dříve získala z vývozu, platí opět domácím zbožím (vyvezeným dříve do 

zahraničí). Sayův zákon byl tak namířen proti obchodnímu ochranářství a plně podporoval 

myšlenku svobody obchodu (Holman, 2005). 

Za reprezentantku nabídkově orientovaných teorií byla vybrána Heckscherova a 

Ohlinova teorie mezinárodního obchodu. Základem této teorie je model, který byl vytvořen 

jako reakce na do té doby převažující klasické pojetí mezinárodní obchodní výměny švédskými 

ekonomy Elim Heckscherem a Bertilem Ohlinem na počátku 20. století. Klasická teorie 

mezinárodního obchodu dospěla k závěru, že obchodní výměna mezi zeměmi je realizována 

díky existenci rozdílů v úrovni produktivity těchto zemí, avšak již dále nebyla schopna toto 
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tvrzení vysvětlit. Vysvětlením této skutečnosti je rozdílnost zemí ve vybavenosti výrobními 

faktory, která se stala základním východiskem Heckscherova a Ohlinova (HO) modelu.  

2.1.1 Základní předpoklady modelu 

Husted a Melvin (2010) definují následující předpoklady1 HO modelu: 

- Předpoklad 1. Všechny subjekty v ekonomice vykazují racionální chování. Firmy 

realizují takové objemy produkce, aby maximalizovaly zisk. Spotřebitelé se snaží nalézt 

optimální kombinaci statků za účelem maximalizace celkového užitku. 

- Předpoklad 2. Světová ekonomika se skládá ze dvou zemí, které vyrábějí právě dva 

finální statky. Tyto statky jsou identické a v určitém množství jsou spotřebovávány           

v obou ekonomikách.  

- Předpoklad 3. Ekonomické subjekty nepodléhají peněžní iluzi2.  

- Předpoklad 4. Vybavenost výrobními faktory je fixní, technologie dostupné pro výrobu 

se v čase nemění. Tento předpoklad zajišťuje neměnnost nabídkových možností 

ekonomiky a platí u obou zemích. 

- Předpoklad 5. Trhy obou výrobků v obou zemích lze charakterizovat jako dokonale 

konkurenční, bez existence externalit při výrobě.  

- Předpoklad 6. Výrobní faktory vykazují dokonalou národní mobilitu mezi odvětvími. 

- Předpoklad 7. Společenské preference ve spotřebě lze vyjádřit prostřednictvím sady 

společenských indiferenčních křivek.  

- Předpoklad 8. Existence mezinárodní faktorové imobility neboli výrobní faktory nelze 

přesouvat z jedné země do druhé.  

- Předpoklad 9. Model není zatížen existencí obchodních bariér, které brání pohybu 

zboží (cla, kvóty apod.). 

- Předpoklad 10. Platební bilance obou ekonomik je vyrovnaná.  

- Předpoklad 11. Celková produkce v obou ekonomikách je zabezpečována dvěma 

produktivními i nákladovými výrobními faktory, a to prací (L) a kapitálem (K). 

Vlastníci práce dostávají mzdu, vlastníci kapitálu rentu. 

- Předpoklad 12. Technologie a výrobní postupy dostupné v obou ekonomikách jsou 

stejné. Husted a Melvin (2010) považují tento předpoklad za nejdůležitější. Volba 

výrobního postupu závisí především na cenách výrobních faktorů. Pokud je např. práce 

                                                           
1 Deardorff (1982) se věnuje matematickému odvození jednotlivých předpokladů modelu. 
2 Štěrbová a kol. (2013) definují peněžní iluzi jako situaci, kdy firmy či jednotlivci činí rozhodnutí na základě 

vývoje ceny jednoho či několika málo statků, aniž by vzali v potaz vývoj cen dalších statků. 
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ve srovnání s kapitálem relativně levnější v zemi A než v zemi B, použijí výrobci textilu 

v zemi A větší množství pracovně náročných technologií než výrobci textilu v zemi B. 

- Předpoklad 13. Náročnost produkce zboží na použití práce a kapitálu se liší. Jinými 

slovy výroba jednoho zboží např. televizorů (T) v obou zemích vždy vyžaduje větší 

množství práce na jednotku kapitálu než produkce jiného zboží např. praček (P). 

Televizory jsou tedy více pracovně náročné než pračky a naopak pračky jsou více 

kapitálově náročné než televizory. Matematicky lze tento vztah vyjádřit následujícím 

způsobem: 

                                                   ,
P

P

T

T

K

L

K

L
  (1) 

kde Lj představuje množství práce v odvětví j (j = T nebo P) a Kj je množství kapitálu 

v odvětví j.  

- Předpoklad 14. Vybavenost zemí výrobními faktory se liší. V modelu je nutné přijmout 

předpoklad, že jedna země např. A je relativně lépe vybavena kapitálem, zatímco země 

B je relativně lépe vybavena prací. Tento předpoklad lze matematicky vyjádřit 

následovně: 

                                                   ,
B

B

A

A

L

K

L

K
  (2) 

kde Lk vyjadřuje celkovou pracovní sílu v zemi k (k = A nebo B) a Kk představuje 

celkový počet zařízení (strojů) v zemi k.  

- Předpoklad 15. Spotřební zvyklosti v obou zemích jsou stejné. Jinými slovy 

spotřebitelé preferují stejné kombinace zboží.  

Předpoklad 13 a 14 lze znázornit pomocí hranice produkčních možností (PPF). Křivka 

hranice produkčních možností obou zemí zapojených do mezinárodní obchodní směny 

vykazuje rostoucí náklady obětované příležitosti. Důvodem jejího tvaru je, že produkce v obou 

zemích se liší v intenzitě využití výrobních faktorů. K ilustraci lze použít následující příklad. 

Země B nejprve využívá práci i kapitál pouze k produkci praček. Tato skutečnost je znázorněna 

bodem Z v grafu 2.1. V případě, kdy by došlo k přijetí rozhodnutí o omezení výroby v rámci 

odvětví praček na jednotku produkce, znamenalo by to, že budou existovat nevyužité výrobní 

faktory, které mohou být použity v odvětví specializujícího se na výrobu televizorů.                         

Z předpokladů, které byly přijaty vyplývá, že země B je relativně lépe vybavena prací. Pokud 

by tedy došlo k omezení výroby praček, které jsou více kapitálově náročné, znamenalo by to, 

že země bude uvolňovat ten výrobní faktor, kterým je vybavena relativně lépe, čili práci.  
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Graf 2.1: Hranice produkčních možností země B 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 91). 

Pracovní síla uvolněná z odvětví praček se přesune do odvětví televizorů, které je více 

pracovně náročné. Znamená to tedy, že země B bude v této fázi vyrábět určité množství praček 

a určité množství televizorů. Tuto změnu lze znázornit pohybem po křivce hranice produkčních 

možností od bodu Z směrem nahoru. Tento posun po křivce vyvolá relativně prudký nárůst 

výstupu odvětví televizorů a malý pokles výstupu odvětví praček. Což je dáno tím, že uvolněná 

pracovní síla přejde do odvětví, které je více pracovně náročné.  Z grafu 2.1 je patrné, že hranice 

produkčních možností země B má tendenci být plošší směrem k vertikální ose, která znázorňuje 

množství vyrobených televizorů. Důvodem tohoto tvaru je skutečnost, že čím více by země B 

produkovala televizorů, tím více by využívala k jejich produkci také kapitál, který pro jejich 

výrobu není tolik vhodný jako práce. Proto s dalšími zapojenými jednotkami kapitálu, by výstup 

odvětví televizorů rostl daleko pomaleji (graf 2.2 znázorňuje PPF pro zemi A).  

Graf 2.2: Hranice produkčních možností země A 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 91). 
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2.1.2 Determinace rovnováhy  

Ještě před samotnou determinací rovnováhy v HO modelu je dále ilustrován vliv růstu 

světových cen jedné z komodit na rozhodnutí spotřebitelů a výrobců. V grafu 2.3 je znázorněna 

situace, kdy cena praček v zemi A roste, a zároveň klesá cena praček v zemi B. Kromě hranice 

produkčních možností jsou v grafu použity spotřebitelské indiferenční křivky (SIK). 

Graf 2.3: Efekt růstu světových cen praček na mezinárodní obchod země A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 94). 

Původní rovnováha je znázorněna bodem I0 (X0) při relativním poměru cen (PP/PT)0.       

V případě růstu relativního poměru cen na úroveň (PP/PT)1, dochází k poklesu produkce 

televizorů. V důsledku toho dochází k přesunu uvolněných výrobních faktorů do odvětví 

praček. Následuje posun po hranici produkčních možností směrem dolů až do bodu X1,                  

ve kterém je nyní patrné, že země A zvyšuje produkci praček na úkor produkce televizorů.          

V tomto bodě překračuje nabídka praček domácí poptávku, proto může být část produkce 

vyvezena do země B, ze které budou naopak dovezeny televizory. Z grafu je totiž patrné, že 

pokud by televizory nebyly dovezeny, nebylo by dosaženo rovnováhy na straně spotřebitele, 

což je bod I1. Trojúhelník V1I1X1 znázorňuje množství statků, které budou předmětem 

mezinárodní obchodní směny země A a země B při relativním poměru cen (PP/PT)1. 

Přerušovaná čára V1X1 znázorňuje velikost vývozu země A, neboli množství praček, které bude 

vyvezeno, neboť pro ně v zemi A neexistuje poptávka. Přerušovaná čára V1I1 představuje 

velikost dovozu země A, neboli množství televizorů, které bude dovezeno v důsledku 

Z 

Y 
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T 
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nedostatečné nabídky země A. Analogicky lze popsat růst relativního poměru cen na úroveň 

(PP/PT)2.  

Následuje ilustrace rovnováhy v mezinárodní obchodní směně země A (graf 2.4) a B 

(graf 2.5), která je realizována dle předpokladů Heckscherovy a Ohlinovy teorie.  

Graf 2.4: Rovnováha země A v Heckscherově a Ohlinově modelu 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 96). 

V grafu 2.4 je zobrazen trojúhelník obchodu země A. Po zapojení země A do 

mezinárodní obchodní výměny nastává v bodě XA rovnováha výrobců a v bodě IA rovnováha 

spotřebitelů. Velikost vývozů země A je znázorněna přímkou VAXA a velikost dovozů je dána 

přímkou VAIA. 

Graf 2.5: Rovnováha země B v Heckscherově a Ohlinově modelu 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 96). 
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Graf 2.5 zobrazuje rovnováhu v Heckscherově a Ohlinově modelu země B. Rovnováha 

na straně výrobců nastává v bodě XB, na straně spotřebitelů v bodě IB. Vývozy země B 

představuje přímka VBXB, dovozy pak VBIB.   

Mezinárodní obchodní rovnováha v Heckscherově a Ohlinově modelu nastává tehdy, 

když velikost vývozů země A (přímka VAXA) odpovídá velikosti dovozů země B (přímka VBIB) 

a naopak, velikost vývozů země B (přímka VBXB) odpovídá velikosti dovozů země A (přímka 

VAIA).  

V realitě existuje celá řada různých charakteristik, které jsou s determinací rovnováhy 

v Heckscherově a Ohlinově modelu spojeny. Tak například jedna země se výhradně 

nespecializuje pouze na produkci statku, který dokáže vyrobit relativně levněji než jiná země 

(má komparativní výhodu při produkci daného statku). Tato neúplná specializace ve výrobě je 

důsledkem přítomnosti rostoucích nákladů obětovaných příležitosti. Zapojení země                      

do mezinárodního obchodu vede k růstu relativní ceny vyvážených statků, což představuje 

podnět ke zvýšení produkce těchto statků. Výroba poroste do té doby, než budou relativní 

náklady daného statku nižší nebo právě rovny relativní ceně tohoto statku (Husted a Melvin, 

2010). V této skutečnosti lze spatřovat jeden z rozdílů mezi HO modelem a klasickou teorií 

mezinárodního obchodu. Produkce statků, při jejichž výrobě má daná země komparativní 

výhodu, sice roste, avšak část výrobních faktorů je stále alokována do výroby dalších produktů 

právě v důsledku přítomnosti rostoucích nákladů obětovaných příležitosti (Štěrbová a kol., 

2013).  

2.1.3 Využití výrobního faktoru ve vztahu k hojnosti výskytu 

Problematiku využití výrobního faktoru ve vztahu k hojnosti jeho výskytu řeší Heckscherův       

a Ohlinův teorém. Jones (2008) charakterizuje Heckscherův a Ohlinův teorém jako situaci, kdy 

země vyváží takové komodity, při jejichž výrobě využívá relativně intenzivněji výrobní faktor, 

který se v dané zemi nachází v relativně větší hojnosti. Husted a Melvin (2010) uvádí, že země, 

která je relativně lépe vybavena kapitálem ve srovnání s ostatními zeměmi, má komparativní 

výhodu3 v produkci takového zboží, které vyžaduje větší množství kapitálu na pracovníka, 

jinými slovy je relativně více kapitálově náročné.  

Heckscherův a Ohlinův teorém je dále ilustrován pomocí grafického aparátu (graf 2.6    

a 2.7) při respektování výše uvedených předpokladů (subkapitola 2.1.1). Země B má 

                                                           
3 Kalínská a kol. (2010) definují komparativní výhodu jako relativně největší absolutní výhodu (pokud má země 

při výrobě obou produktů absolutní výhodu), nebo jako relativně nejmenší absolutní nevýhodu (pokud má země 

při výrobě obou produktů absolutní nevýhodu).  
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komparativní výhodu při produkci televizorů, lze tedy přepokládat, že je relativně lépe 

vybavena prací. Země A dosahuje komparativní výhodu při produkci praček, je tedy relativně 

lépe vybavena kapitálem. K určení rovnováhy obou zemí je zapotřebí analyzovat kromě 

nabídkových faktorů také poptávkové faktory. Spotřebitelské zvyklosti v obou zemích jsou 

stejné (Předpoklad 15). Znamená to tedy, že spotřebitelské indiferenční křivky jsou taktéž 

identické. Lze pozorovat, že tyto křivky mají stejný tvar a jsou umístěny ve stejné části v obou 

grafech (jak pro zemi A, tak také pro zemi B). 

Graf 2.6: Heckscherův a Ohlinův teorém - země B 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 93). 

Spotřební indiferenční křivky obou zemí jsou označeny shodně, neboť spotřebitelé obou 

zemí mají stejné spotřební preference. Rovnovážný stav produkce (nabídky) a spotřeby 

(poptávky) země B je dosažen v bodě X (u země A se jedná o bod I).  

Graf 2.7: Heckscherův a Ohlinův teorém - země A 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Husted a Melvin (2010, s. 93). 
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Sklon hranice produkčních možností obou ekonomik je dán poměrem cen. Velikost 

tohoto poměru je odvozena pomocí tangenty, která protíná bod rovnováhy. Vztah mezi 

cenovými poměry obou ekonomik lze popsat následovně: 

                                                    ,

BT

P

AT

P

P

P

P

P

















 (3) 

kde PP je cena praček a PT je cena televizorů.  

Ze vztahu (3) vyplývá skutečnost, která byla uvedena výše a to, že země B dosahuje 

komparativní výhodu při produkci televizorů, neboť je schopna je vyrobit relativně levněji než 

země A. Země A je zase schopna vyrobit relativně levněji pračky, proto má komparativní 

výhodu v tomto odvětví. Tento závěr je plně v souladu s předpokladem 12 (subkapitola 2.1.1). 

Potvrzení HO teorému je umocněno faktem, že televizory jsou více pracovně náročné a země 

B je relativně lépe vybavena prací. Pračky jsou více kapitálově náročné a země A je relativně 

lépe vybavena kapitálem.  

V konkurenčním prostředí jsou obchodní toky realizovány ekonomickými subjekty           

s cílem dosáhnout zisk. Pokud je výrobek či zboží relativně levnější v jedné zemi než v jiných 

zemích, bude tato země vyvážet právě tento výrobek a dovážet výrobky (zboží), které jsou 

relativně levnější v jiných zemích. Z ilustračního příkladu lze tedy předpokládat, že země A 

bude vyvážet do země B pračky a země B bude vyvážet do země A televizory.  

2.1.4 Změny relativní vybavenosti zemí výrobními faktory 

Při zachování základních předpokladů Heckscherova a Ohlinova modelu je nutno brát v úvahu 

též působení různých jiných faktorů, které mohou ovlivňovat mezinárodní obchodní směnu. 

Jedním z těchto faktorů je změna relativní vybavenosti zemí výrobními faktory neboli 

Rybczynského teorém. Rybczynski (1955) vysvětluje tento teorém následujícím způsobem: 

když v jedné zemi vzroste zásoba jednoho výrobního faktoru, země bude produkovat více statků 

náročných právě na tento výrobní faktor a méně statků náročných na jiný výrobní faktor při 

konstantních světových cenách. Rybczynski (1955) dále popisuje vliv míry úspor na zapojení 

výrobního faktoru do produkce statků a následného vývozu. Země s nízkou mírou úspor, resp. 

s nízkými kapitálovými investicemi, budou vyrábět a vyvážet především pracovně náročné 

statky. Země s vysokou mírou úspor, resp. s vysokými kapitálovými investicemi, se budou při 

výrobě i vývozu orientovat na kapitálově náročné statky.  
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Jiránková (2010) uvádí konkrétní příklady významných změn poměru kapitálu a práce 

uvnitř země. Důvodem pro zvýšení tohoto poměru může být např. epidemie, která výrazně sníží 

počet obyvatel nebo snížená ochota obyvatel pracovat v důsledku změny preferencí. Naopak 

pokles tohoto poměru by mohl být způsobem nárůstem počtu obyvatel v zemi nebo přílivem 

zahraničního kapitálu. Zvýšení tohoto poměru povede k relativnímu poklesu ceny kapitálu a 

relativnímu zvýšení ceny práce, což by mělo vést ke změně struktury domácí výroby ve 

prospěch kapitálově náročných statků. Snížení tohoto poměru bude mít opačný důsledek.  

Rybczynského teorém byl původně testován s využitím homogenní lineární produkční 

funkce. Jones (1956) ve své studii formuloval alternativní přístup k tomuto teorému, který bere 

v úvahu existenci variabilních výnosů z rozsahu. Hanson a Slaughter (1999) se zabývali 

zkoumáním toho, zda americká regionální imigrace měla dopad na regionální výstup v souladu 

s postuláty tohoto teorému. Autoři dospěli k dvěma hlavním závěrům. První z nich je, že změny 

výstupu způsobené vlivem americké regionální imigrace přibližně odpovídají změnám                 

ve vybavenosti těchto regionů výrobními faktory. Druhým závěrem této studie je poznatek, že 

dochází k relativnímu vyrovnání požadavků na jednotku výrobního faktoru napříč regiony. 

Wong (2000) potvrdil platnost teorému v základním modelu, který předpokládá existenci 

externích úspor z rozsahu. Chakrabarti (2001) dospěl ve své studii k závěru, že platnost 

Rybczynského teorému je citlivá na existenci asymetrie nákladového přizpůsobování. Pfingsten 

a Wolff (2009) se zabývali ověřováním teorému na mikroekonomické úrovni. Dospěli k závěru, 

že ekonomika, která je vystavena rostoucím mezním nákladům, vykazuje záporné úspory 

z rozsahu. Dalším závěrem této studie je tvrzení, že nárůst jakéhokoliv výrobního faktoru může 

vést k expanzi všech výrobních sektorů, pokud však v daném odvětví existuje možnost 

substituce výrobních faktorů.  

2.1.5 Vyrovnávání cen výrobních faktorů 

V odborné literatuře je teorém o vyrovnávání cen výrobních faktorů považován za jeden 

z nejkontroverznějších v HO modelu. Husted a Melvin (2010) tento teorém vysvětlují tak, že 

v případě dodržení všech obecných předpokladů HO modelu, povede volný mezinárodní 

obchod k vyrovnávání cen výrobních faktorů. Jinými slovy, v zemi, která disponovala před 

zahájením obchodní výměny vyššími mzdami, dojde po zapojení se do obchodu k poklesu 

těchto mezd. Naopak pokud země disponovala před zahájením obchodní výměny nižšími 

mzdami, dojde po zapojení se obchodu k nárůstu těchto mezd. Tento pokles resp. nárůst mezd 

bude pokračovat do té doby, než dojde k vyrovnání.  
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Proces vyrovnávání cen výrobních faktorů lze lépe ilustrovat pomocí příkladu, který 

navazuje na předpoklady přijaté v subkapitole 2.1.1. Země A je relativně lépe vybavena 

kapitálem a hůře prací. Kapitál je tedy relativně levnější v této zemi a práce je zde tedy relativně 

dražší, jinými slovy v zemi A jsou nižší sazby nájemného a vyšší mzdy. Země A tedy bude mít 

tendenci zvyšovat výstup, který je relativně více kapitálově náročný, což jsou pračky a naopak 

omezovat produkci televizorů. Poptávka po kapitálu tedy v zemi A poroste. Trh výrobních 

faktorů v zemi A bude vypadat následovně. Na trhu práce bude existovat převis nabídky 

pracovních sil při původní ceně práce neboli mzdě. Na trhu kapitálu vznikne převis poptávky 

po kapitálu při původní nájemní sazbě. Za účelem dosažení rovnováhy na obou trzích země A 

lze očekávat pokles mezd a růst nájemních sazeb resp. nájemného.  

Za přijetí předpokladu existence světové konkurence na trzích výrobních faktorů                

a identických výrobních technologií, povede mezinárodní obchod k vyrovnávání cen výrobních 

faktorů po celém světě.  

Carbaugh (2010) uvádí příklad vyrovnání cen výrobních faktorů v automobilovém 

průmyslu Spojených států amerických a Japonska z počátku 80. let 20. století. Američtí dělníci 

dosahovali téměř dvojnásobných výdělků ve srovnání s jejich japonskými konkurenty. 

V důsledku recese americké ekonomiky, nárůstu cen pohonných hmot a dalších jiných faktorů, 

došlo k poklesu americké produkce automobilů. Američtí spotřebitelé začali dovážet levnější 

japonská auta. Z důvodu zachování amerického automobilového odvětví musely odbory 

přijmout snížení mezd dělníků, aby byly automobilky schopny recesi přežít.    

2.1.6 Prospěšnost mezinárodního obchodu pro vlastníky výrobního faktoru 

Problematiku prospěšnosti mezinárodního obchodu pro vlastníky daného výrobního faktoru 

řeší Stolperův a Samuelsonův teorém. Husted a Melvin (2010) vysvětlují Stolperův                         

a Samuelsonův teorém tak, že svobodný mezinárodní obchod je prospěšný pro vlastníky 

hojného výrobního faktoru a neprospěšný pro vlastníky výrobního faktoru, který se v dané zemi 

vyskytuje v menší míře.  

K vysvětlení Stolperova a Samuelsonova teorému je potřeba na chvíli abstrahovat           

od jednoho obecného předpokladu HO modelu, a to dokonalé imobility výrobních faktorů mezi 

zeměmi. Dále je nutné navázat na závěry teorému o vyrovnávání cen výrobních faktorů. 

K ilustraci byl použit příklad, v němž v důsledku dosažení rovnováhy došlo k poklesu mezd 

v zemi A, která je relativně méně vybavena prací a naopak k růstu mezd v zemi B, která je tímto 

výrobním faktorem vybavena relativně lépe.  
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Stejnou úvahu lze provést s druhým výrobním faktorem, kapitálem. Země A je relativně 

lépe vybavena kapitálem, proto lze předpokládat růst cen nájemného, naopak v zemi B se tento 

výrobní faktor vyskytuje relativně méně, proto lze přepokládat pokles cen nájemného. Tyto 

závěry jsou v podstatě zjednodušeným důkazem platnosti Stolperova a Samuelsonova teorému. 

U hojného výrobního faktoru dochází ke zvýšení příjmů za zvýšenou produktivitu, naopak 

méně hojný výrobní faktor získá nižší příjmy, neboť produkuje méně. Původní vysoká úroveň 

mezd v zemi A způsobená vzácností tohoto výrobního faktoru tak v důsledku tlaku konkurence 

ze země B, musí být nutně snížena, a to až do úrovně vyrovnání cen.  

Stolperův a Samuelsonův teorém představuje jeden z hlavních důvodů, proč vlády 

některých zemí přistupují k zavedení protekcionistických opatření obchodu. Sdružení 

zaměstnanců, odbory a různé lobbystické skupiny vyvíjejí tlak na vlády svých zemí, aby 

nedocházelo k poklesu mezd z důvodu jejich vzácnosti. Na druhou stranu firmy tuto konkurenci 

vítají.   

Stolperův a Samuelsonův teorém předpokládá, že dovozní clo bude zvyšovat relativní 

cenu dovozů na domácím trhu. Existují však studie, které toto tvrzení vyvracejí. Deardorff            

a Stern (1994) argumentují tím, že tarifní omezení obchodu nezmění směnné relace do té míry, 

aby došlo k lokálnímu růstu dovozních cen. Metzler (1949) poukazuje na fakt, že v případě 

dostatečně neelastické poptávky, mohou tarifní omezení zlepšit směnné relace dané země, což 

v konečném důsledku znamená pokles ceny domácích dovozů. Tato skutečnost je v odborné 

literatuře označována jako Metzlerův tarifní paradox. Problematice Metzlerova tarifního 

paradoxu se velmi podrobně věnuje ve své studii např. Minabe (1974). 

V odborné literatuře věnované mezinárodnímu obchodu byl Stolperův a Samuelsonův 

teorém empiricky ověřován za účelem vysvětlení mzdových rozdílů mezi odvětvími (Magee, 

1994; Gaston a Trefler, 1994; Leamer, 1996; Harrigan, 1998). Magee (1994) zkoumal vliv 

zájmových skupin na ceny výrobních faktorů v rámci mezinárodní obchodní směny. Závěr 

studie odmítá efekt Stolperova a Samuelsonova teorému a přijímá podstatu modelu 

specifických faktorů, což je odůvodněno tím, že zájmové skupiny mají tendenci chránit vzácné 

i hojné výrobní faktory. Gaston a Trefler (1994) zkoumali, jak souvisí rozdíly                                    

ve formě použitých protekcionistických opatřeních se mzdovými rozdíly mezi odvětvími. 

Zjistili, že tarifní překážky obchodu mají silně negativní efekt na mzdy. U netarifních bariér byl 

tento efekt nevýznamný. Leamer (1996) ověřoval přímou souvislost mezi cenami výrobních 

faktorů a cenami statků na datech Spojených států amerických v letech 1960 - 1990. Leamer 

dospěl k závěru, že čistý reálný růst příjmů z výrobních faktorů způsobený změnami cen byl 
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v rozmezí od -7,24 % do 1,35 % v závislosti na produktivitě těchto výrobních faktorů. Harrigan 

(1998) dospěl k závěru, že relativní ceny výrobních faktorů jsou částečně závislé na relativní 

nabídce těchto výrobních faktorů a cenách finálních statků. Tato studie potvrdila malý, ale 

významný efekt dovozních cen ropy na mzdy pracovníků ve třech odlišných odvětvích.  

2.1.7 Vztahy mezi teorémy  

Mezi teorémy HO modelu existují velmi zajímavé vztahy a rozdíly. Snad nejdůležitější 

Heckscherův a Ohlinův teorém a teorém o vyrovnávání cen výrobních faktorů explicitně 

odkazují na porovnání dvou zemí, zatímco Stolperův a Samuelsonův teorém a Rybczynského 

teorém jsou uvažovány jako vztahy v rámci jedné ekonomiky. Tento rozdíl implikuje, že 

předpoklad o identických technologiích a výrobních postupech v obou zemích není u dvou 

posledně jmenovaných teorémů nezbytný. Konkrétně lze tento rozdíl ilustrovat na příkladu, kdy 

jedna země chrání intenzivněji používaný výrobní faktor vzhledem k dovozům konkurenčního 

odvětví bez ohledu na úroveň nebo typ technologie přijaté v jiné zemi. Teorém o vyrovnávání 

cen výrobních faktorů je postaven na striktním dodržování obecných předpokladů HO modelu. 

Tento teorém by pozbýval své platnosti i v případě, kdy by se technologie ve dvou zemích lišily 

pouze nepatrně. Heckscherův a Ohlinův teorém je v tomto směru více ohleduplný. Vzory 

obchodování jsou odvislé od vývoje faktorů, které ovlivňují ceny. Za tyto faktory lze považovat 

preference, technologie a vybavenost zemí výrobními faktory. Pokud jsou preference identické 

a vybavenost výrobními faktory je různá, bude i v případě odlišných technologií docházet 

k obchodování mezi zeměmi, což ovšem v konečném důsledku znamená vznik cenových 

rozdílů.  

V literatuře věnované mezinárodnímu obchodu lze rozlišit dvě verze HO modelu 

v závislosti na zvolené definici relativní vybavenosti výrobními faktory. Při volbě definice, 

která vychází z fyzické vybavenosti zemí výrobními faktory, spočívá základ HO teorému             

ve spojení mezi touto vybaveností a výstupy, což je plně v souladu s Rybczynského teorémem. 

Země, která je relativně lépe vybavena prací, bude produkovat pracovně náročné statky a ty 

bude směňovat v rámci mezinárodní obchodní výměny (Jones, 1956). Stolperův a Samuelsonův 

teorém je velmi úzce spojen s alternativní formou Heckscherova a Ohlinova teorému. Tato 

alternativní forma předpokládá, že oba statky jsou v dané zemi vyprodukovány při monotónním 

poměru mezd a nájmů. Nárůst relativní ceny pracovně náročných statků v budoucnosti je spojen 

s větším než proporcionálním růstem v minulosti. Z tohoto důvodu musí platit, že země 

s relativně nízkými mzdami představuje levnějšího výrobce pracovně náročných statků.  
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Srovnání vybavenosti zemí výrobními faktory je rozhodující prvek jak HO teorému, tak 

také teorému o vyrovnávání cen výrobních faktorů. Toto srovnání však působí v opačném 

směru. V případě, kdy jsou země vybaveny výrobními faktory relativně odlišně, budou vzory 

obchodování mezi zeměmi plně v souladu s HO teorémem. Výrazná rozdílnost zemí                      

ve vybavenosti výrobními faktory je důsledkem nerovnoměrného transformačního procesu 

jednotlivých zemí. Pokud je vybavenost zemí výrobními faktory natolik podobná, že 

mezinárodní rozdíly ve složení výstupů jsou schopny absorbovat tyto rozdíly ve vybavenosti 

při stejné úrovni technologií a stejných cenách výrobních faktorů, platí obecné závěry teorému 

o vyrovnávání cen výrobních faktorů. V situaci, kdy je vybavenost zemí výrobními faktory 

velmi podobná, může dojít k tomu, že i když je země relativně lépe vybavena prací, bude 

vyvážet kapitálově náročné statky. Tato situace je spojena s existencí odlišností na straně 

poptávky. Minabe (1966) uvádí, že pokud nastane poptávkový obrat HO teorému, musí volný 

obchod nutně vést k vyrovnání cen výrobních faktorů.  

Samuelsonovo jméno se v HO modelu vyskytuje ve dvojí podobě. Jednak vystupuje 

jako spoluautor Stolperova a Samuelsonova teorému a jednak je spojováno s recipročním 

vztahem. Tento vztah lze popsat následovně, pokud např. růst cen hodinek sníží kapitálový 

výnos, poté růst kapitálové vybavenosti země bude snižovat výstup, tedy množství vyráběných 

hodinek. Tento závěr platí v případě, kdy by hodinky představovaly pracovně náročný produkt. 

Matematické odvození recipročního vztahu pomocí derivací lze nalézt ve studiích Samuelsona 

(1953) nebo Jonese a Scheinkmana (1977).  

2.1.8 Empirické testování modelu 

Jedním z prvních ekonomů, kteří se pokusili ověřit obecně platné předpoklady HO modelu        

na reálných datech, byl Wassily Leontief, který použil data o Spojených státech amerických 

z roku 1947. Ve své studii určil množství dvou výrobních faktorů (práce a kapitálu) potřebných 

k produkci amerických vývozů a dovozů v hodnotě jednoho milionu USD. Určení rozsahu 

potřebných výrobních faktorů k produkci amerických dovozů v hodnotě jednoho milionu USD 

zahrnovalo proces získání velmi přesných a konzistentních informací resp. dat o všech 

obchodních partnerech Spojených států, což nebylo za daných podmínek možné.  

Leontief proto určil množství práce a kapitálu potřebného k produkci amerických 

dovozů v hodnotě jednoho milionu USD dle toho, jaké množství těchto výrobních faktorů je 

k produkci potřebné v domácí, tedy americké ekonomice. Tento svůj přepočet označil za 

schopnost konkurovat dováženým statkům. Tento postup je možné použít pouze za 
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předpokladu platnosti jedné z následujících podmínek. První z podmínek je platnost HO 

teorému o existenci odlišné vybavenosti zemí výrobními faktory, kde dochází k mezinárodnímu 

vyrovnávání cen těchto výrobních faktorů při použití stejných technologií. Druhou podmínkou 

je, že produkční funkce vykazuje konstantní koeficienty, tj. konstantní poměr kapitálu a práce 

bez ohledu na poměr cen nájemného a mezd, tedy cen těchto výrobních faktorů. Leontief si pro 

svůj experiment vybral druhou podmínku.  

V 50. letech byly Spojené státy americké považovány za více kapitálově vybavenou 

ekonomiku vzhledem k ostatním zemím světa. Očekávání byla tedy taková, že americké vývozy 

budou více kapitálově náročné ve srovnání s dovozy. Výsledky, ke kterým dospěl Leontief jsou 

shrnuty v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1: Leontievův paradox testovaný na datech z roku 1947 

 Vývozy Dovozy 

Kapitál (mil. USD) 2,55 3,1 

Práce (počet osob) 182 170 

Kapitál/práce (mil. USD na osobu) 14 000 18 200 

                    Zdroj: Vlastní zpracování dle Giri (2008, s. 17). 

Z tabulky 2.1 je patrné, že poměr kapitálu vzhledem k práci u amerických dovozů byl 

větší než poměr kapitálu vzhledem k práci u amerických vývozů, o téměř 23 %. Tento výsledek 

je v odborné literatuře věnované mezinárodnímu obchodu označován jako Leontievův 

paradox.  

Celá řada ekonomů kritizovala tento závěr. Důvodem kritiky bylo konstatování, že rok 

1947 nepředstavoval typický rok americké ekonomiky, nýbrž rok, který byl spojen s událostmi 

poválečného uspořádání světa. Proto se Leontief rozhodl, provést další ověření platnosti 

základních obecných předpokladů HO modelu na americké ekonomice na datech z roku 1951 

(Tabulka 2.2). Leontief zachoval postup pro určení průměrného složení amerických dovozů          

a vývozů, navíc je však rozdělil do 192 sektorů podle zbožového zařazení. Na závěr této studie 

dospěl Leontief ke stejnému výsledku jako v roce 1947. Americké dovozy byly více kapitálově 

náročné ve srovnání s americkými vývozy, a to i přes to, že americká ekonomika disponovala 

větším množstvím kapitálu. Rozdíl mezi poměrem kapitálu vzhledem k práci u dovozů                   

a vývozů činil 6 %, byl tedy menší než v roce 1947.  
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Tabulka 2.2: Leontievův paradox testovaný na datech z roku 1951 

 Vývozy Dovozy 

Kapitál (mil. USD) 2,25 2,30 

Práce (počet osob) 174 168 

Kapitál/práce (mil. USD na osobu) 13 000 13 700 

                    Zdroj: Vlastní zpracování dle Chacholiades (1990, s. 91). 

Kromě Leontiefa se testování platnosti základních obecných předpokladů HO modelu 

na reálných datech Spojených států amerických věnovali např. Baldwin (1971) a Stern                    

a Maskus (1981). Nové studie potvrdily platnost Leontievova paradoxu ve Spojených státech 

amerických na historických datech zhruba do počátku roku 1970.  

Baldwin ověřoval platnost Leontievova paradoxu na datech americké ekonomiky v roce 

1962. Dospěl ke stejnému závěru jako Leontief. Přesto, že Spojené státy americké byly 

vybaveny relativně lépe kapitálem než prací, dovážely více kapitálově náročné statky, než 

vyvážely. Rozdíl v poměru mezi dovozem a vývozem činil zhruba 27 %, což je srovnatelný 

výsledek s původní studií Leontieva z roku 1947. Výsledky nových studií jsou uvedeny 

v tabulce 2.3.  

Tabulka 2.3: Nové studie ověřující platnost Leontievova paradoxu 

 Baldwin  Stern a Maskus 

 Vývozy Dovozy Vývozy Dovozy 

Kapitál (mil. USD) 1,87 2,13 1,47 1,36 

Práce (počet osob) 131 119 99 96 

Kapitál/práce (mil. USD na osobu) 14 200 18 000 15 000 14 200 

              Zdroj: Vlastní zpracování dle Chacholiades (1990, s. 91). 

Studie Sterna a Maskuse (1981) ověřovala platnost Leontievova paradoxu na datech 

americké ekonomiky v roce 1972. Jak je patrné z tabulky 2.3, tato studie prokázala opačný 

výsledek než předcházející. Spojené státy americké vyvážely více kapitálově náročné statky, 
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než dovážely. Došlo tedy k potvrzení základních obecných předpokladů HO modelu a zároveň 

k vyvrácení platnosti Leontievova paradoxu.  

Leamer (1980) ve své studii uvedl, že k testování platnosti Leontievova paradoxu nelze 

použít údaje o amerických dovozech a vývozech, ale údaje, které vypovídají o velikosti 

produkce a spotřeby. Leamer zjistil, že v roce 1947 byl ve Spojených státech amerických poměr 

kapitálu vzhledem k práci u produkce vyšší než u spotřeby. Čímž dospěl ke stejnému závěru 

jako Stern a Maskus (1981), kteří vyvrátili platnost Leontievova paradoxu. Tento přístup 

k ověřování Leontievova paradoxu byl však dalšími ekonomy považován za sporný. Kdy např. 

Brecher a Choudhri (1982) uvedli, že země může být považována za čistého vývozce pracovně 

náročných statků pouze v případě, kdy výdaje na pracovníka v této zemi jsou nižší než                  

ve zbytku světa. Což nebyl případ Spojených států amerických. 

Za účelem vysvětlení Leontievova paradoxu byla publikována celá řada studií. Některé 

z nich byly schopny jej úspěšně vysvětlit, některé byly neúspěšné. První z neúspěšných pokusů 

o vysvětlení byl proveden právě Leontievem, který tvrdil, že vyšší kapitálová vybavenost 

Spojených států amerických, měřena na pracovníka, vzhledem k ostatním světovým 

ekonomikám, byla pouze iluzí. Leontief argumentoval faktem, že Spojené státy americké jsou 

více pracovně vybavenou zemí, neboť pracovníci v USA vykazují vyšší produktivitu                     

ve srovnání s ostatními zeměmi. Ve své studii Leontief vyčíslil, že práce jednoho amerického 

pracovníka za rok odpovídá práci třem pracovníkům ve srovnání s ostatními světovými 

ekonomikami. Vyšší produktivitu americké pracovní síly tak chybně přisuzoval příznivému 

podnikatelskému prostředí a vynikající organizaci práce, místo toho aby bral v úvahu zapojení 

velkého počtu kapitálu na pracovníka do výrobního procesu. Tento závěr nebyl akceptován. Je 

sice pravda, že příznivé podnikatelské prostředí, které je tvořeno dobře fungující organizací 

práce může mít pozitivní vliv na růst produktivity práce. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, 

že příznivé podnikatelské prostředí může stejně tak zvyšovat produktivitu druhého výrobního 

faktoru, tedy kapitálu. Leontievovy argumenty, tak mohou být přípustné pouze v omezeném 

rozsahu. A to pokud výše jmenované faktory vyvolají růst produktivity práce vyšší než růst 

produktivity kapitálu. Kreinin (1965) se pokusil tento závěr empiricky ověřit. Provedl průzkum 

manažerů a inženýrů s podobnými výrobními podmínkami ve Spojených státech a v cizině. 

Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění, že americká pracovní síla je efektivnější než v jiných 

zemích. Přesah této efektivity byl vypočten na 20 až 25 %, oproti Leontievovu přesahu, který 

byl 300 %. Nicméně na závěr této studie je uvedeno, že ani tento výsledek nestačí k tomu, aby 
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mohly být Spojené státy zařazeny mezi ekonomiky, které disponují relativně větším množstvím 

práce.  

Dalším argumentem, který se hojně objevuje v případě vysvětlení Leontievova 

paradoxu, jsou preference spotřebitelů. K vysvětlení vlivu spotřebitelských preferencí je 

zapotřebí přijmout dva základní předpoklady. První z nich je, že USA disponují větším 

množstvím kapitálu na pracovníka než zbytek světa. Druhým předpokladem je, že americké 

spotřebitelské preference jsou zaměřeny na spotřebu kapitálově náročných statků. V případě 

absence mezinárodního obchodu by situace v zemi byla taková, že relativní cena práce může 

být nižší než ve zbytku světa a tudíž budou Spojené státy vyvážet pracovně náročné statky.          

I když lze spotřebitelské preference považovat za poměrně dobré vysvětlení Leontievova 

paradoxu, tak lze konstatovat, že se obecně neujalo. Jedním z důvodů je, že empirické studie 

předpokládají, že obecně existuje značná podobnost v poptávkových funkcích napříč zeměmi. 

Jiným argumentem je, že v případě, kdy dojde k růstu příjmů na obyvatele, mají lidé tendenci 

více utrácet za pracovně náročné komodity než za kapitálově náročné komodity. Pokud tedy 

růst důchodu obyvatel vyvolá změnu spotřebitelských preferencí, tak v souladu s předchozím 

tvrzením, budou více preferovat pracovně náročné komodity před těmi kapitálově náročnými.  

Jedním ze základních předpokladů HO modelu je, že jedna komodita je více kapitálově 

náročná (např. ocel) a druhá komodita je více pracovně náročná (např. oblečení) při neměnném 

relativním poměru cen výrobních faktorů. V praxi však neexistuje žádný důvod pro platnost 

takto silného předpokladu. Např. ocel může být kapitálově náročnější vzhledem k oblečení        

při nízkém poměru cen výrobních faktorů, a pracovně náročnější při vysokém poměru cen 

výrobních faktorů. Při přijetí předpokladu, že ocel je více kapitálově náročná ve Velké Británii, 

(při nízkém poměru cen výrobních faktorů) a zároveň více pracovně náročná v USA                     

(při vysokém poměru cen výrobních faktorů), tak je zaručené, že u jedné z těchto zemí bude 

potvrzena platnost Leontievova paradoxu. Pokud tedy relativně méně pracovně vybavená 

Británie vyváží oblečení, poté USA bude vyvážet ocel, která je v USA více pracovně náročná. 

Dojde tak k potvrzení Leontievova paradoxu. Pokud by však Spojené státy vyvážely oblečení, 

Británie bude vyvážet ocel, která je zde více kapitálově náročná a opět dojde k potvrzení 

Leontievova paradoxu. Závěrem lze říci, že Leontievův paradox je platný u země, která vyváží 

ocel. Ani toto vysvětlení však nelze považovat za dostačující ve smyslu Leontievova paradoxu.  

Další pokus o vysvětlení Leontievova paradoxu bývá spojován s existencí tarifních             

a netarifních bariér v mezinárodním obchodě. V reálném světě téměř všechny země určitým 

způsobem chrání svou ekonomiku pomocí různých bariér. Travis (1964) argumentuje, že právě 
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tyto tarifní a netarifní bariéry jsou zodpovědné za existenci Leontievova paradoxu. Spojené 

státy americké používají vyšší tarifní bariéry za účelem ochrany odvětví, které jsou více 

pracovně náročné. Velký důraz je kladen na ochranu nekvalifikované pracovní síly. Z důvodu 

tohoto upřednostňování poté může nastat, že je struktura dovozu zaměřena více na kapitálově 

náročnou produkci, což vyvolává nárůst průměrné relativní ceny výrobních faktorů amerických 

dovozů.  

Baldwin (1971) více méně potvrzuje, že existuje vliv tarifních a netarifních bariér               

na strukturu dovozů a vývozů světových ekonomik, ovšem nepovažuje jej za dostačující 

k vysvětlení Leontievova paradoxu. Baldwin přímo uvádí, že v případě odstranění všech 

amerických tarifních a netarifních překážek mezinárodního obchodu dojde k poklesu relativní 

ceny výrobních faktorů amerických dovozů o zhruba 5 %, což je naprosto nedostačující 

k vysvětlení Leontievova paradoxu. Diab (1956) rozšířil tuto problematiku o existenci velkých 

amerických korporací a jejich dceřiných společností, jejichž produkce by měla být zahrnuta      

do ekonomické výkonnosti země. Diab argumentoval tím, že americké korporace a jejich 

dceřiné společnosti jsou strukturálně začleněny do mateřské tedy americké ekonomiky. Jejich 

dodávky, které představují více kapitálově náročné komodity, by tak měly být považovány        

za součást produkce spíše než za dovozy. Na druhé straně je důležité uvědomit si, že tento 

proces by mohl mít významný vliv na kapitálovou intenzitu obchodu Spojených států 

amerických se světovými ekonomikami, což by poté do jisté míry mohlo vysvětlit Leontievův 

paradox. 

Jedno z velmi široce uznávaných vysvětlení Leontievova paradoxu podal Vanek (1963), 

který se zaměřil na vliv třetího výrobního faktoru, tedy přírodních zdrojů. Spojené státy 

americké v současné době nejsou považovány za bohaté, vzhledem k dostupnosti přírodních 

zdrojů, jak tomu bylo v minulosti. Dovážejí značné množství různých kovů a minerálů, které 

dále využívají k vývozu. Jako příklad lze uvést bauxit, měď, železo, olovo, magnesium, uran, 

zinek a oleje. Výroba produktů z těchto přírodních zdrojů vyžaduje dostatek fyzického kapitálu. 

Z tohoto důvodu dochází při dovozu přírodních zdrojů zároveň k dovozu kapitálu, který je 

nezbytný pro jejich další zpracování. Mezi přírodními zdroji a kapitálem tak existuje vysoký 

stupeň komplementarity. Pokud tedy dochází v HO modelu k zobecnění trhu výrobních faktorů 

pouze na práci a kapitál, znamenalo by to, že Spojené státy americké budou dovážet větší 

množství kapitálově náročných komodit. V tabulce 2.4 jsou uvedeny výsledky studií Leontieva 

(1956), Baldwina (1971) a Sterna a Maskuse (1981), které ověřovaly paradox na očištěných 

datech, bez vlivu přírodních zdrojů. 
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Tabulka 2.4: Ověřování Leontievova paradoxu bez vlivu přírodních zdrojů 

 Leontief Baldwin  Stern a Maskus 

 Vývozy Dovozy Vývozy Dovozy Vývozy Dovozy 

Kapitál (mil. USD) 2,57 2,09 1,22 1,25 455 497 

Práce (počet osob) 224 207 107 106 24 29 

Kapitál/práce (mil. USD na osobu) 11 500 10 100 11 500 11 900 18 700 17 300 

        Zdroj: Vlastní zpracování dle Chacholiades (1990, s. 91). 

Leontief dospěl k závěru, že po očištění dovozů a vývozů o přírodní zdroje, nedošlo 

k potvrzení paradoxu, naopak došlo k jeho vyvrácení. Dle výsledků této studie vyvážely více 

kapitálově vybavené Spojené státy americké kapitálově náročnější produkci, než dovážely.      

Na základě těchto dat, tak došlo k potvrzení obecně platných předpokladů HO modelu, 

především tedy toho, že země, která je relativně lépe vybavena kapitálem, by měla vyvážet 

kapitálově náročnou produkci. Studie Baldwina z roku 1971 již tento závěr nepotvrdila. 

Z výsledků jeho studie vyplývá, že v případě vyloučení přírodních zdrojů, dovážené množství 

kapitálově náročných statků výrazně klesá, avšak nedostává se pod úroveň toho vyváženého. 

Studie Sterna a Maskuse testovala očištěná data z roku 1972 a Leontievův paradox taktéž 

nepotvrdila. Tento fakt lze dát do souvislosti se strukturálními změnami americké ekonomiky, 

které se odehrály na začátku 70. let 20. století.  

Celá řada ekonomů se zabývala otázkou, zda bylo správné pojetí práce jako 

samostatného výrobního faktoru. Služby sběračů ovoce nelze ztotožňovat např. se službami, 

které poskytuje zubní lékař. Rozdílem v tomto příkladu je že, sběrače ovoce může dělat každý 

bez ohledu na dosažené vzdělání, zkušenosti, získané dovednosti, avšak zubním lékařem se 

může stát pouze člověk s odpovídajícím stupněm vzdělání a praktickými dovednostmi.               

Za účelem odlišení lidské práce začínají ekonomové používat pojem lidský kapitál, který v sobě 

zahrnuje právě úroveň dosaženého vzdělání, získaných dovedností, zkušeností apod. Úroveň 

lidského kapitálu lze prohlubovat, to však vyžaduje dodatečné náklady. Společnost může zvýšit 

kapacitu produkce zvýšením zásob fyzického kapitálu nebo zvýšením znalostí a dovedností lidí, 

jinými slovy investováním do lidského kapitálu. V obou dvou případech lze očekávat, že 

výnosy investice budou generovány dlouhou dobu. 
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Obecně lze rozlišit dva rozdílné způsoby vysvětlení Leontievova paradoxu s využitím 

lidského kapitálu. Jedním z nich se zabýval americký ekonom Donald Keesing (1966), který 

uvedl, že Spojené státy americké lze považovat za zemi, která je velmi hojně vybavena znalostní 

pracovní silou, a tím pádem disponuje komparativní výhodou v produkci, která je více náročná 

na úroveň lidského kapitálu. Tento závěr potvrdila později celá řada dalších studií. Spojené 

státy americké tak byly a jsou považovány za zemi disponující vysoce kvalifikovanou pracovní 

silou, která je velmi bohatě obdařena schopnostmi a dovednostmi. Nepřímý důkaz tohoto faktu 

provedl Kravis (1956), který zjistil, že mzdy Spojených států amerických ve vývozně 

orientovaných odvětvích mají tendenci převyšovat mzdy v odvětvích dovozních. Na tuto studii 

navázal Baldwin (1971), který uvedl, že americká vývozní odvětví disponují daleko větším 

množstvím inženýrů a vědců než dovozní odvětví.  

Druhý přístup je spojen s tím, že kapitálovou intenzitu amerických vývozů a dovozů lze 

porovnávat až po zahrnutí lidského kapitálu do kapitálu jako takového. Ovšem v tomto případě 

nastává problém s tím, jakým způsobem určit hodnotu lidského kapitálu. Kenen (1965) určil 

hodnotu lidského kapitálu s využitím přebytků příjmů mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou 

pracovní silou. Tuto hodnotu poté zahrnul do kapitálu. Výsledek studie nepotvrdil Leontievův 

paradox. Baldwin (1971) vyjádřil hodnotu lidského kapitálu pomocí nákladů vynaložených      

na vzdělávání a ušlého zisku. Baldwin dospěl k závěru, že zahrnutí lidského kapitálu do 

fyzického kapitálu nemělo podstatný vliv na platnost, resp. v jeho případě neplatnost 

Leontievova paradoxu.  

2.1.9 Meziodvětvový obchod 

Meziodvětvový obchod plně odráží logiku Heckscherova a Ohlinova modelu. Kdy země, která 

je relativně lépe vybavena prací, bude vyvážet pracovně náročné výrobky, zatímco země, která 

je relativně lépe vybavena kapitálem, bude vyvážet kapitálově náročné výrobky (Obr. 2.1). 

Dochází tak k výměně produkce pouze mezi odvětvími. Tento typ obchodování je typický pro 

obchodní vztahy rozvojových ekonomik.  
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Obr. 2.1: Schematické znázornění meziodvětvového obchodu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Zdroj: vlastní zpracování. 
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2.2 Poptávkově orientované teorie mezinárodního obchodu 

Za reprezentantku poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu byla vybrána 

Linderova teorie mezinárodního obchodu. Linderova hypotéza je založena na předpokladu, že 

základním zdrojem určujícím směr a velikost obchodní výměny s průmyslovými komoditami 

mezi zeměmi je struktura poptávky. Obchod přes hranice jednotlivých států tak představuje 

rozšíření domácí ekonomické aktivity. Produkty, které jsou obchodovány, mají velký význam 

v domácí ekonomice vzhledem k jejich zapojení do mezinárodního obchodu. Pro tyto velmi 

důležité domácí produkty musí v souladu s Linderovou teorií existovat representativní 

poptávka, tj. taková, která je pravděpodobně dostatečná pro podporu místního průmyslu.          

Pro každou zemi lze tedy specifikovat určitou míru exportovatelné produkce, která je utvářena 

právě touto representativní poptávkou.  

Linder (1961) určuje stejně tak jako množství exportovatelné produkce i množství 

importovatelné produkce pomocí struktury poptávky domácí ekonomiky. V tomto případě však 

není kladen požadavek na to, aby byla poptávka representativní. Všechny produkty mohou 

představovat potenciální dovozy v případě, kdy po nich existuje v domácí ekonomice poptávka. 

Linder tvrdí, že rozsah potenciálních vývozů tím pádem spadá pod rozsah možných dovozů 

produkce, nebo mohou být tyto rozsahy identické. Důsledkem je, že obchodní výměna 

s průmyslovými výrobky je intenzivnější mezi zeměmi, které mají podobnou strukturu 

poptávky. Tento závěr je naprosto opačný ve srovnání s tradičními teoriemi mezinárodního 

obchodu, v nichž jsou to právě odlišnosti ve struktuře poptávky, resp. v preferencích 

spotřebitelů, které stimulují obchod.    

Z faktorů, které vytvářejí strukturu poptávky každé země, Linder vyzdvihuje vliv 

průměrné úrovně příjmů v dané ekonomice. Typ obchodované komodity závisí tedy na velikosti 

příjmů na obyvatele. Zde je důležité poznamenat, že Linder plně uznával problematiku 

rozdělování důchodů, proto pro určení průměrné úrovně příjmů v ekonomice preferoval použití 

modu nebo mediánu na obyvatele před aritmetickým průměrem. Na základě zmíněných 

předpokladů lze říci, že v každé ekonomice existuje hodnota produktů, která bude poptávána 

při dané úrovni příjmů. S každým takovým produktem je spojená určitá míra kvality                         

a sofistikovanosti. Zvýšení kvality produktu do jisté míry mění povahu tohoto produktu, 

přestože plní stejnou základní funkci, čímž dochází k růstu propracovanosti. Jako konkrétní 

příklad lze uvést způsob sečení trávy. Nejvíce sofistikovaným způsobem bude nejspíš použití 

sekačky, která je poháněná pomocí paliva, již méně sofistikovanou bude sekačka na elektrický 

pohon, no a nejméně propracovaným je ruční kosení pomocí kosy. Všechny tři způsoby však 



36 
 

a 

b 

c 

d 

0 Y1 Y2 

Množství produkce po zvýšení kvality 

 

Příjem na obyvatele 

P 

slouží k jedinému účelu, kterým je úprava travnatého povrchu. Stejně tak jako služby, i některé 

průmyslové produkty, mohou projít kvalitativní změnou při zpracovatelském procesu, čímž 

dochází k růstu jejich propracovanosti. Jednoduchým příkladem může být pasterizace mléka 

při výrobě mléčných produktů. Z uvedených příkladů je patrné, že zvyšování propracovanosti 

produkce nelze jednoznačně měřit, proto celá řada ekonomů ve svých studiích využívá k určení 

míry sofistikovanosti ordinalistický přístup.   

Linder problém s mírou sofistikovanosti produktu vyřešil tím způsobem, že ji určil jako 

funkci průměrného příjmu. Pokud poroste příjem na obyvatele, spotřebitelé budou nahrazovat 

produkty nižší kvality za kvalitnější, resp. více propracované (graf č. 2.8). 

Graf 2.8: Vztah mezi příjmem na obyvatele a sofistikovaností produktu 

 

  

   

   

  

 

 

 

 

            Zdroj: vlastní zpracování dle Wert (1978, s. 48). 

Na vertikální ose je vyjádřen produkt, který prošel určitým sofistikačním procesem. 

Vyšší umístění na ose znamená vyšší míru sofistikovanosti. Na horizontální ose je příjem                

na obyvatele. Vztah mezi mírou sofistikovanosti a příjmem na obyvatele je vyjádřen přímkou 

0P, která má sklon 45 stupňů. Z grafu je tak patrné, že pro každou úroveň produktu, existuje      

v ekonomice poptávka při dané úrovni příjmů na obyvatele.  

Pro zemi, která disponuje příjmem na obyvatele o velikosti Y1 existuje poptávka po 

produktu v rozmezí a až c. Pro méně sofistikovanou produkci 0a, a stejně tak pro více 

sofistikovanou produkci cd poptávka v domácí ekonomice neexistuje. Pro zemi disponující 
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příjmem Y2 lze nalézt poptávku o velikosti b až d. Překrývající se část poptávky bc představuje 

rozsah potenciální obchodní výměny mezi dvěma ekonomikami. 

2.2.1 Nezbytnost existence domácí poptávky po průmyslové produkci 

Linder (1961) kategorizoval produkci do dvou základních skupin na primární a průmyslovou. 

Jeho hypotéza se vztahuje k průmyslové produkci, proto je dále pozornost věnována právě této 

kategorii.  

Míra, resp. množství exportovatelné průmyslové produkce je dle Linderovy teorie dána 

vnitřní poptávkou. Linder přímo uvádí, že je nezbytnou avšak ne dostačující podmínkou, že 

potenciálním vývozním artiklem může být pouze takové zboží, které je v určitém množství 

spotřebováváno v zemi původu. Pro produkci, která je spotřebovávána v zemi původu, tak musí 

existovat poptávka při převažujících světových cenách. Za účelem přesného určení 

exportovatelné produkce Linder specifikoval koncept representativní poptávky, který přesně 

vymezuje míru exportovatelné a importovatelné produkce země. Representativní poptávce je 

věnována následující subkapitola. 

Linder (1961) se dále věnuje bližší specifikaci země původu, resp. domácí ekonomice. 

Uvádí několik důvodů, které vysvětlují, proč je exportovatelná produkce země dána spíše 

spotřebními zvyklostmi než výrobními možnostmi. První z těchto důvodů je fakt, že rozhodnutí 

o výrobě určitého statku je založeno na rozlišení hospodářských potřeb dané země. Ve světě 

nedokonalých znalostí budou podnikatelské subjekty reagovat na ziskové příležitosti, které jsou 

jim známy. Tyto příležitosti by měly vyvstat právě z potřeb domácího trhu. V důsledku růstu 

úspěšných firem se stávají lokální trhy nedostatečné pro následnou expanzi. Dochází tak k růstu 

celkového obchodního rozhledu expandujících firem. Podnikatelské subjekty mohou začít těžit 

z příležitostí, které se jim naskytnou v jiných zemích, ale až po tom, co byla jejich produkce 

vyráběna po určitou dobu v domácí ekonomice. Podnikatelé tak vidí, že produkce byla schopna 

dostatečně uspokojit domácí poptávku. Až po splnění tohoto předpokladu dochází k otevření 

vývozního trhu pro domácí ekonomiku. Linder velmi silně zdůrazňuje, že bez ohledu                        

na procentní podíl vývozu země, představuje export konec nikoliv začátek klasické cesty tržní 

expanze. Mezinárodní obchod je v tomto pojetí chápán jako rozšíření vlastní ekonomické 

aktivity země přes hranice jejího území.  

Druhou skutečností je fakt, že produkce určitého zboží je založena na vynálezu, který 

musí vyvstat z potřeb domácí ekonomiky. Tento vynález představuje sám o sobě výsledek 

snahy řešit nějaký problém, který je aktuální v domácím prostředí dané země. Obecně lze říci, 



38 
 

že lidé nehledají řešení, pokud jej sami nepotřebují. To lze aplikovat i na podnikatelské 

subjekty. Využití takového vynálezu se potom v první fázi bude automaticky zaměřovat               

na potřeby domácího trhu. Usher (1929) rozlišuje čtyři základní kroky, které vedou k vytvoření 

určitého vynálezu. Nejprve musí dojít k uvědomění si určitého problému. Následuje fáze, v níž 

dochází ke specifikaci veškerých nezbytných zdrojů pro řešení. Třetí fázi označuje Usher jako 

fázi nahlédnutí na daný problém. A poslední fáze zahrnuje kritickou revizi celého procesu s tím, 

že na konci této fáze musí být vynález vyzkoušen a musí být schopen daný problém zcela 

vyřešit. Pokud tomu tak není, opakuje se proces znovu.  

Tato druhá skutečnost spojená s úlohou vynálezu poskytuje podporu pro argumentaci, 

že rozhodující vliv mají potřeby domácí ekonomiky a to jak ve smyslu inovací, tak také 

vynálezů. Je totiž nesmírně těžké, řešit problémy, resp. vymýšlet vynález k jejich řešení 

v případě, kdy dané subjekty nemají dostatečné informace o prostředí, ve kterém se problém 

naskytl. Linder přímo uvádí, že nelze stanovovat jednotlivé kroky k vytvoření vynálezu 

v prostředí, kterého nejsou podnikatelské subjekty součástí. Nezávisí na tom, zda je vynález 

výsledek pracovního úsilí jednoho člověka, což bylo typické především v dřívějších dobách, 

nebo skupiny lidí založené na týmové práci ve výzkumných laboratořích. Výzkumné projekty, 

stejně tak jako úsilí jediného člověka, zaměřené na vynálezy pro komerční využití, jsou 

realizovány za účelem uspokojení známých domácích potřeb. Produkty, které jsou výsledkem 

vynálezu tak nejprve vždy vyhovují potřebám domácího trhu a postupně mohou být nabízeny 

jako vývozní artikl. 

Třetí důvod navazuje na předešlý v tom smyslu, že jeden z kroků vedoucích k vytvoření 

vynálezu, a to kritická revize, musí být prováděn ve velmi úzkém kontaktu s trhem. Z čehož lze 

opět vyvodit, že nejprve musí existovat domácí trh. Pokud se podnikatelský subjekt rozhodne 

z nějakého zvláštního důvodu produkovat takové statky, pro které neexistuje v domácí 

ekonomice poptávka, bude tak dle této teorie neúspěšný, neboť nebude mít kritické informace, 

které musí proudit mezi výrobci a spotřebiteli. Metoda pokusu a omylu, která se téměř vždy 

používá při implementaci nového produktu, tak v tomto případě bude mít daleko větší náklady 

než v případě, kdy by byl produkt vytvořen v domácím prostředí, které disponuje téměř 

dokonalými znalostmi trhu. Lederer a Burdick (1959) udávají příklad odvětví jemného 

strojírenství, v němž úspěch závisí na velmi úzkém kontaktu mezi výrobci a trhem. Některé 

podnikatelské subjekty se i přes to, že chybí základní testování produkce v domácí ekonomice, 

snaží zajistit potřebné informace, což s sebou přináší dodatečné náklady, které mohou působit 
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destruktivně ve smyslu dosažení nezbytné komparativní výhody. To je dalším důvodem, proč 

je nezbytné začínat cestu expanze v domácí ekonomice.  

Linder (1961) shrnuje výše uvedené do následujících třech tvrzení. Prvním z nich je 

fakt, že je silně nepravděpodobné, že podnikatel bude chtít uspokojit potřebu, která neexistuje 

v domácí ekonomice. Dále je nepravděpodobné, že i kdyby podnikatel byl schopen 

identifikovat potřebu v jiné zemi, nemusí být schopen ji uspokojit prostřednictvím správného 

produktu. Pokud by podnikatel byl schopen tuto potřebu uspokojit prostřednictvím správné 

produkce, je nepravděpodobné, že se bude schopen přizpůsobit neznámým podmínkám tak, aby 

nevznikly dodatečné náklady, které mohou mít velmi výrazný dopad na jeho další působení      

na trhu. Kromě tohoto shrnutí Linder dále uvádí výjimky, kdy lze vyvážet produkty i v případě 

neexistence domácí poptávky. První výjimka je spojena s případem, kdy je pro producenty 

velmi snadné uvědomit si zahraniční potřeby, resp. identifikovat je. Druhá situace nastává 

v případě produkce, u které není zapotřebí vynakládat jakékoliv vynalézavé úsilí. 

Předpokladem tedy není nutnost vymyslet konkrétní vynález, jehož výstupem by byla 

poptávána produkce. Třetí výjimkou je situace, kdy není zapotřební téměř žádný vývoj 

produkce.  

2.2.2 Representativní poptávka 

V případě, kdy je akceptován základní předpoklad Linderova modelu, lze representativní 

poptávku interpretovat velmi jednoduše. Pokud existuje dostatečná domácí poptávka                     

po produkci, která je schopna potenciálně podporovat domácí průmyslová odvětví, lze ji označit 

za representativní. Dalším předpokladem je, že výše normálního zisku bude taková, že přiláká 

pouze domácí výrobce do daného odvětví. Representativní poptávku lze tedy popsat jako 

situaci, kdy je poptávková funkce vzhledem k nákladové funkci schopna uvolňovat 

ekonomický zisk o velikosti nula nebo vyšší pro minimálně jednu firmu v daném odvětví.  

Po přijetí předpokladu negativně skloněné domácí poptávkové funkce pro komoditu X, 

jejíž poptávané množství je závislé na domácí ceně P a průměrné nákladové funkce ve tvaru 

písmene U, která je odvislá od výše průměrných nákladů C, lze representativní poptávku           

pro komoditu X popsat následujícím vztahem P(X) ≥ C(X) pro X > 0. Jinými slovy, pokud je 

cena komodity stejná nebo vyšší než průměrné náklady, bude v dané ekonomice existovat 

dostatečná poptávka po domácí produkci. Tento vztah je platný v případě uzavřené ekonomiky.  

V případě existence mezinárodního obchodu je nutno brát v úvahu vliv světové ceny PW 

komodity X a to za předpokladu, že je konstantní. Při absenci přepravních nákladů a tarifních   
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a netarifních překážek obchodu lze považovat za representativní poptávku v otevřené 

ekonomice takovou poptávku, kdy P(X) ≥ C(X) pro 0 < P ≤ PW. Pokud platí druhá podmínka, 

tak komodita X představuje potenciální vývozy dané ekonomiky. Nicméně pokud platí méně 

omezující podmínka, že P(X) > 0 pro P ≥ PW, komodita X představuje potenciální dovozy.  

Koncept representativní poptávky je užitečný ke stanovení výše příjmů, po jejichž 

dosažení resp. spíše překročení představuje produkce určité kvality potenciální vývozy. V grafu 

2.9 je koncept representativní poptávky znázorněn s využitím Engelových křivek. Křivka xx 

představuje domácí Engelovu křivku pro komoditu X v konstantních světových cenách PW,          

u níž se předpokládá konstantní kvalita a Y představuje příjem na obyvatele. Komodita X 

představuje potenciální vývozy dané ekonomiky, pokud je přijat následující tvar Engelovy 

křivky, a pokud X1 splňuje minimum podmínek uvedených v předešlých odstavcích                     

pro representativní poptávku v otevřené ekonomice, dokud platí, že X ≥ X1. Tyto podmínky jsou 

platné pouze v rozsahu příjmů Y1Y3. Zatímco X představuje potenciální dovozy při všech 

možných úrovních příjmů, pokud platí X > 0, tak v případě kdy platí Y1 > Y > Y3, X představuje 

pouze potenciální dovozní nikoliv vývozní artikl. Z těchto důvodů proto bude pro určité 

produkty zpracovatelského průmyslu existovat representativní poptávka pouze v zadaném 

rozsahu příjmů. Spodní a horní hranice příjmů je poté závislá na kvalitě daného produktu, resp. 

míře sofistikovanosti. 

                                  Graf 2.9: Domácí Engelova křivka 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

              Zdroj: vlastní zpracování dle Wert (1978, s. 50). 
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Analogicky lze popsat vztahy v případě vyšší úrovně sofistikovanosti, které dosahuje 

komodita Z. V tomto případě je domácí Engelova křivka znázorněna pomocí křivky zz, opět 

v konstantních světových cenách PZ. Pokud Z1 splňuje minimum podmínek spojených 

s identifikací representativní poptávky, poté Z představuje potenciální vývozy v rozmezí příjmů 

Y2Y4, když platí, že Z ≥ Z1, a Z dále představuje potenciální dovozy, pokud platí Z > 0. 

Representativní poptávka pro komoditu Z, která dosahuje vyšší úrovně kvality resp. míry 

sofistikovanosti, se nachází v rozsahu vyšších příjmů než representativní poptávka po méně 

kvalitní komoditě X.  

I když z grafického znázornění representativní poptávky pomocí Engelových křivek 

vyplývá, že je důležitým faktorem při určování rozsahu příjmů její tvar, ve skutečnosti tomu 

tak není. Tvar Engelovy křivky ani důchodová elasticita poptávky nejsou považovány                   

za kritické faktory, které určují relevantní úroveň důchodu. Kritickým faktorem je proces,         

při kterém dochází k přeměně normálních statků zpracovatelského průmyslu na statky 

inferiorní. Relevantní úroveň důchodu je pak právě ta, při které dochází k této přeměně. Tento 

závěr není pouze v souladu s Linderovou hypotézou, ale lze jej pozorovat též v případě změn 

složení spotřebitelského koše zboží, které doprovázejí ekonomický růst. Jednoduše lze tento 

proces chápat, že při určité úrovni důchodu dochází k tomu, že zboží dané kvality, které se stalo 

inferiorním, je nahrazeno zbožím vyšší kvality. Příklady této skutečnosti lze nalézt v reálném 

životě. Kdy např. celá řada amerických a evropských automobilů, které jsou dlouhodobě 

považovány za zastaralé vzhledem k jejich designu nebo funkčnosti ve vysoce příjmových 

zemích, jsou stále hojně používané v nízko příjmových ekonomikách.  

Šlapací šicí stroje, černobílé televizory a široké spektrum dalších produktů 

průmyslového odvětví se stane inferiorními statky, v případě, kdy dojde k dosažení určité 

úrovně příjmů. Pokud u těchto statků nenastane kvalitativní změna, dojde k jejich vyřazení         

ze spotřebitelského koše. Z toho vyplývá, že poptávka po více sofistikované resp. kvalitnější 

produkci bude representativní po dosažení vyšší úrovně příjmů než by bylo zapotřebí                      

u poptávky po méně kvalitní produkci. Kvalitativní zlepšení produkce povede k růstu výše 

příjmů, resp. k růstu rozsahu příjmů, po jejichž dosažení bude produkce poptávána. 

Z důvodu, že je domácí poptávka po konkrétní produkci průmyslových odvětví 

determinována průměrnou úrovní příjmů dané země, celková struktura poptávky tak musí být 

funkcí této průměrné úrovně příjmů. Absolutní změna v úrovni průměrných příjmů dané země 

bude mít menší dopad na složení poptávky po průmyslové produkci při původní vysoké úrovni 

těchto příjmů, než je tomu v případě, kdy by byla tato původní úroveň příjmů nízká.  
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V průměru lze tedy říci, že absolutní rozsah příjmů, nad kterými je domácí poptávka 

representativní, poroste, pokud poroste úroveň sofistikovanosti daného produktu. Toto tvrzení 

lze ilustrovat s využitím grafu 2.9, v němž byl přijat předpoklad, že produkce Z je více 

sofistikovaná než produkce X. Použitelný rozsah příjmů pro produkci Z znázorněný jako 

vzdálenost Y2Y4 bude větší než u produkce X (Y1Y3). Tento koncept představuje základ pro 

modifikovaný Linderův model, jehož základními předpoklady jsou definice representativní 

poptávky a určení rozsahu průměrných příjmů, nad kterými lze danou poptávku označit               

za representativní.  

2.2.3 Linderův modifikovaný model 

Argumenty uvedené v předcházejících odstavcích jsou znázorněny v grafu 2.10.                             

Na horizontální osu je nanesen příjem na obyvatele a na vertikální ose je průmyslová produkce, 

která prošla procesem sofistikace. Čím je tato produkce kvalitnější, tím se na vertikální ose 

nachází výše. 

Graf 2.10: Potenciální vývozy a dovozy 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

                    Zdroj: vlastní zpracování dle Wert (1978, s. 52). 

V grafu je znázorněna produkce X a Z, které byly diskutovány výše. Poptávka                    

po produkci X, která dosahuje nižší úrovně sofistikovanosti, je representativní v rozsahu příjmů 

Y1Y3. Poptávka po všech dalších produktech průmyslového odvětví, které dosahují stejnou 

úroveň sofistikovanosti jako X, je representativní taktéž v rozsahu příjmů Y1Y3. Poptávka             

po produkci Z dosahuje vyšší úrovně sofistikovanosti a je tudíž representativní v rozsahu příjmů 
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Y2Y4. Poptávka po všech dalších produktech průmyslového odvětví, které dosahují stejnou 

úroveň sofistikovanosti jako Z, je representativní v širším rozsahu příjmů než je tomu                       

u předchozí, tj. Y1Y3 < Y2Y4.  

Pokud by tento proces pokračoval pro veškerou průmyslovou produkci na všech 

úrovních sofistikovanosti, znamenalo by to, že v každém jednotlivém případě dochází 

k vytvoření dolní a horní meze sofistikovanosti ve vztahu ke generovaným příjmům. Horní mez 

představuje maximální úroveň sofistikovanosti, na níž lze domácí poptávku označit                       

za representativní pro produkty dané kvality na každé úrovni příjmů. Dolní mez sofistikovanosti 

představuje minimální úroveň sofistikovanosti, na které je domácí poptávka representativní. 

V grafu 2.10 je horní mez dána úsečkou 0a, spodní mez představuje úsečka 0c a průměrná 

úroveň sofistikovanosti je znázorněna úsečkou 0b. Z důvodu zjednodušení je brán v potaz 

předpoklad linearity. Poptávka po průmyslové produkci na všech úrovních sofistikovanosti je 

representativní pouze v prostoru ohraničeném trojúhelníkem a0c. 

Jak bylo uvedeno výše, jediným požadavkem pro to aby se zboží stalo potenciálním 

vývozem je, že pro něj musí existovat representativní poptávka. Tím pádem lze trojúhelník a0c 

označit za potenciální vývozy dané ekonomiky pro každou úroveň příjmů. Např. pro zemi, která 

disponuje velikostí příjmu na obyvatele v hodnotě Y3, je míra potenciálních vývozů průmyslové 

produkce dána úsečku AC. Z grafu je patrné také to, že v případě růstu příjmu na obyvatele 

dochází k růstu míry potenciálních vývozů.  

Určení míry potenciálních dovozů je ještě více jednoduché, neboť jsou omezeny daleko 

méně než vývozy. V souladu s tím, co bylo definováno výše, produkci resp. zboží je možno 

dovážet v případě, kdy existuje domácí poptávka po této produkci při převažujících světových 

cenách. Potenciálně lze tedy předpokládat, že míra dovozů pokrývá celé spektrum 

sofistikovanosti.  

V modifikovaném Linderově modelu je pro potenciální obchodování mezi zeměmi 

s odlišnou úrovní průměrných příjmů nutné uvést další interpretace. Zatímco zůstává platný 

fakt, že potenciální obchod je representován strukturou překrývající se poptávky, samotný 

model slouží k identifikaci potenciálního dovozu a vývozu. V grafu 2.10 je například míra 

potenciálních vývozů pro zemi s průměrným příjmem na obyvatele Y5 dána vzdáleností CE. 

Průmyslová produkce spadající do této vzdálenosti při požadované úrovni sofistikovanosti 

může být potenciálně vyvážena do všech ekonomik, které disponují jakoukoliv domácí 

poptávkou po dané produkci při převažujících světových cenách. Z tohoto důvodu mohou 
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země, jejichž příjem na obyvatele je na úrovni např. Y3 dovážet průmyslovou produkci právě 

ze zemí, které se nacházejí na úrovni příjmů Y5. Přestože je míra potenciálních vývozů zemí 

nacházejících se na úrovni průměrných příjmů Y3 podstatně menší než je tomu u zemí 

nacházejících se na úrovni Y5 (vzdálenost AC) a navíc leží pod touto úrovní, země nacházející 

se na úrovni Y5 mohou dovážet průmyslovou produkci pouze v rozsahu AC, pokud by chtěly 

dovážet ze zemí nacházejících se na úrovni Y3.  

Země nacházející se na úrovní příjmů Y3 a Y5 mohou dovážet produkty, které nejsou 

vyráběny v domácí ekonomice, z ostatních zemí.  Důvodem je, že v tomto případě neexistuje 

překrytí representativní poptávky ekonomik na úrovni příjmů Y3 a Y5. Díky tomuto nedostatku 

representativní poptávky tak dovozy nemohou soutěžit s domácí produkcí. Na základě těchto 

dalších interpretací lze předpokládat, že nízko příjmové ekonomiky budou potenciálně dovážet 

kvalitnější, resp. propracovanější průmyslovou produkci z vysoce příjmových ekonomik, neboť 

domácí ekonomika nedisponuje takovouto produkcí, z důvodu absence representativní 

poptávky. Vysoce příjmové ekonomiky budou naopak potenciálně dovážet méně kvalitní 

průmyslovou produkci z nízko příjmových ekonomik, neboť domácí ekonomika takové země 

opět nedisponuje touto produkcí.  

Tyto závěry neplatí pro země disponující podobnou úrovní příjmů a tedy i podobnou 

strukturou poptávky. Ve skutečnosti je totiž potenciální obchod s průmyslovou produkcí mezi 

zeměmi, které se nacházejí na velmi podobné úrovni příjmů, dán rozsahem representativní 

poptávky. Dovozy budou v tomto případě vždy soutěžit s domácí produkcí. Objem obchodu 

mezi těmito zeměmi tak může záviset na úspěšné diferenciaci produktů nebo na existenci 

tržních nedokonalostí, neboť všechny komodity, které jsou obchodovány, mohou být 

potenciálně vyprodukovány v domácí ekonomice. Z metodologického hlediska jsou všechny 

výše uvedené skutečnosti chápány ze statického hlediska (pro zjednodušení a názornost).  

2.2.4 Empirické ověřování platnosti teorie  

Prvním, kdo se pokusil ověřovat poptávkově orientovanou teorii mezinárodního obchodu, byl 

sám Linder. Ten navrhl tabulkovou formu testování, která srovnávala dovozní sklony mezi 

zeměmi, které disponovaly stejnou, resp. velmi podobnou úrovní příjmů a zeměmi, které 

disponovaly odlišnými úrovněmi příjmů. Linder uspořádal země jak horizontálně, tak také 

vertikálně podle výše příjmů na obyvatele a snažil se zjistit, které země mají tendenci se 

shlukovat vzhledem k výši dovozních sklonů kolem diagonály, což potvrzovalo platnost jeho 

hypotézy. Linder vyjadřuje dovozní sklony prostřednictvím vztahu: 
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kde Mij představuje dovoz země i ze země j a Yi je hrubý národní produkt země i. 

Linder využil k ověřování své hypotézy velmi jednoduchou metodu, která se neopírala 

o sofistikované empirické výpočty, nevzal v potaz geografické umístění obchodujících 

ekonomik, které představuje významný náklad, ani kulturní rozdílnosti mezi zeměmi.                  

Do datové základny navíc zahrnul veškeré obchodované komodity, nikoliv pouze průmyslovou 

produkci. I přes tyto všechny nedokonalosti Linder identifikoval vztahy, které podpořily jeho 

hypotézu. Linder si uvědomoval, že tento způsob ověřování platnosti je neuspokojivý, proto 

vybídl k dalšímu testování s využitím více sofistikovaných metod. 

Hufbauer (1970) testoval části Linderovy hypotézy zaměřené na specifikaci 

representativní poptávky a tvrzení, že míra potenciálních vývozů určité země je buď totožná, 

nebo v sobě zahrnuje míru potenciálních dovozů. Výsledky jeho studie poukazují na fakt, že 

uvedené tvrzení je platné pro vyspělé ekonomiky nacházející se nad určitou úrovní příjmů na 

obyvatele. 

Fortune (1971) se ve své studii věnované empirickému testování Linderovy hypotézy 

snaží izolovat efekt rozdílu v úrovni příjmů na obyvatele od ostatních faktorů. Fortune používá 

přeshraniční regresní funkci pro padesát zemí, která zahrnuje absolutní hodnotu rozdílu 

hrubého národního produktu na obyvatele a geografickou vzdálenost jako vysvětlující 

proměnné. Jako závisle proměnnou používá průměrný sklon k dovozu spíše než aktuální objem 

obchodu, neboť se snaží v souladu s Linderovou teorií eliminovat efekt velikosti vybraných 

ekonomik. Dalším zdokonalením empirického výzkumu je, že Fortune testuje hypotézu              

na údajích o průmyslové produkci. Konkrétně zde zahrnul třídu 7 a 8 Standardní mezinárodní 

obchodní klasifikace (SITC). Třída 7 zahrnuje stroje a dopravní prostředky a třída 8 průmyslové 

spotřební zboží. Výsledky této studie podpořily závěry Linderovy teorie, avšak nízká hodnota 

koeficientu determinace poukázala na fakt, že proměnná vyjadřující velikost příjmu na hlavu 

není tím hlavním faktorem, který utváří obchodní výměnu mezi zeměmi. Proto v závěru Fortune 

uvádí, že Linderova teorie by měla být vnímána spíše jako doplněk původních teorií 

mezinárodního obchodu, nikoliv jako teorie nová.  

Hirsch a Lev (1973) testovali platnost Linderovy hypotézy v podmínkách vybraných 

průmyslových vývozních odvětví pomocí proměnné vyjadřující rozdíl v úrovni příjmů                 

na obyvatele na dvou úrovních, jednak jako relativní podíl a jednak jako rozdíl. Podobně jako 
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předchozí autor testovali tuto hypotézu s využitím přeshraniční regresní funkce s tím rozdílem, 

že pracovali se zlogaritmovanými daty. Účelem této modifikace je získat takové rozložení, které 

by bylo v souladu s použitím metody nejmenších čtverců. Jako vysvětlovanou proměnnou 

použili logaritmus celkového vývozu. Do vysvětlujících proměnných zařadili logaritmus 

hrubého národního produktu, logaritmus geografické vzdálenosti mezi zeměmi a přídatnou 

proměnnou vyjadřující členství ve stejném obchodním bloku. Autoři narazili na problém 

multikolinearity při použití proměnné vyjadřující rozdíl v úrovni příjmů na obyvatele i při 

použití proměnné vyjadřující velikost příjmů na obyvatele obchodních partnerů. Na tento 

problém narazili v předcházejících studiích např. také Gruber a Vernon (1970), kteří díky 

existenci multikolinearity nepotvrdili platnost Linderovy hypotézy. Hirsch a Lev odstranili tuto 

nedokonalost v regresní funkci a výsledky, ke kterým dospěli, jsou plně v souladu s touto 

hypotézou. Rozšířeným testováním Linderovy hypotézy se zabývali dále Hirsch a Arad (1981), 

kteří zkombinovali původní model s Heckscherovým a Ohlinovým modelem. V tomto případě 

došlo k zahrnutí vlivu přepravních nákladů do modelu. Výsledky podporovaly platnost 

Linderovy hypotézy.  

Sailors, Qureshi a Cross (1973) ověřovali platnost Linderovy hypotézy s využitím 

pořadové korelace pro rozvojové a rozvinuté ekonomiky. Metodu zvolili s ohledem na fakt, že 

data pro rozvojové ekonomiky nebyla úplně přesná, proto bylo nevhodné použít regresní 

analýzu. Datový soubor obsahoval údaje o celkovém exportu třiceti rozvojových a rozvinutých 

ekonomik, které byly uspořádány s využitím pořadové korelace dle absolutní výše rozdílu 

v úrovni příjmů na obyvatele. Nejprve nedošlo k nalezení žádných vzorů obchodování, proto 

se autoři rozhodli vyjmout z datové základny ekonomiky specializující se na vývozy 

průmyslové produkce, která je náročná na nepřenositelné zdroje a ekonomiky, kde vývozy 

průmyslové produkce představují pouze malou část celkových vývozů. Výsledky opět potvrdily 

platnost Linderovy hypotézy. Byla zde zdůrazněna podmínka, že Linderova hypotéza je platná 

pouze v případě testování obchodní výměny s průmyslovou produkcí. Autoři si uvědomovali, 

že vzájemnou obchodní výměnu neovlivňuje pouze podobnost, resp. rozdílnost v úrovni příjmů 

na obyvatele, ale také jiné faktory, jako např. devizová omezení, tarifní a netarifní bariéry 

obchodu, přepravní náklady, blízkost trhů apod. Jejich práce byla později kritizována, např. 

Hoftyzer (1975) uvedl, že jejich výsledky jsou nespolehlivé, neboť autoři vynechali jako jednu 

z vysvětlujících proměnných geografickou vzdálenost mezi ekonomikami, která např. 

významně zkresluje výsledky u evropských ekonomik.  
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Greytak a McHugh (1977) reagovali ve své studii na kritiku Hoftyzera. Použili stejnou 

metodu ověřování platnosti Linderovy hypotézy s tím rozdílem, že testovali vnitroregionální 

obchodní data Spojených států amerických. Důvodem volby datové základy byla domněnka, že 

v rámci intra regionálního obchodování by měla geografická vzdálenost být tím faktorem, který 

zpomaluje obchodování spíše než uměle vytvořené bariéry. Greytak a McHugh testovali dvě 

hypotézy. První se týkala intensity obchodu, která byla měřena pomocí dovozních sklonů               

a rozdílů ve struktuře domácí poptávky měřené s využitím příjmů na obyvatele. Druhá hypotéza 

byla taktéž věnována intensitě obchodu ve vztahu ke geografické vzdálenosti mezi regiony. 

Linderova hypotéza byla potvrzena v pěti případech na deseti procentní hladině významnosti, 

na druhou stranu při snížení hladiny významnosti na pět procent nebyly žádné korelační 

koeficienty významné. Závěry k druhé hypotéze byly takové, že geografická vzdálenost mezi 

regiony má vyšší vysvětlující sílu při determinaci vzorů obchodního chování mezi americkými 

regiony než podobnost v úrovni důchodu. Tímto svým závěrem autoři nechtěli zpochybnit 

Linderovu hypotézu, nýbrž poukázat na fakt, že existují rozdíly ve faktorech, které mají větší 

význam při determinaci obchodní výměny mezi jednotlivými ekonomikami na straně jedné         

a mezi regiony uvnitř jedné ekonomiky na straně druhé.  

Na předcházející přístup navázali autoři Qureshi, French a Sailors (1980) se studií, v níž 

došlo k rozdělení regionů do skupin z hlediska jejich geografické blízkosti a v podobnosti 

úrovně příjmů na obyvatele. Toto rozčlenění mělo poskytnout rozsáhlejší a přesnější testování, 

nicméně výsledky nepřinesly empirický důkaz, který by potvrzoval platnost Linderovy 

hypotézy. Svůj závěr odůvodnili autoři tím, že mezi regiony Spojených států amerických 

existují malé rozdíly v úrovni příjmů na obyvatele, než je tomu na úrovni jednotlivých států.  

Kohlhagen (1978) označil metodu pořadové korelace jako slabou pro ověřování 

Linderovy hypotézy. Linder sám předpokládal, že jeho teoretická východiska budou testována 

s využitím sofistikovanějších metod. Kohlhagen se proto rozhodl rozšířit empirické testování    

o řadu proměnných, které mají vliv spíše na vzory chování domácích spotřebitelů než na úroveň 

příjmů na obyvatele. Jedná se např. o spotřebitelské indexy nebo zachycení úrovně rozdělení 

důchodů ve společnosti. Použil regresní analýzu s využitím průřezových dat pro padesát zemí. 

Výsledky této regrese potvrdily platnost Linderovy hypotézy, čímž došlo ke zvýšení pozornosti 

na stranu domácí poptávky a faktory s tím spojené. 

Blejer (1978) testoval složení obchodovaných průmyslových komodit, které vychází 

z konceptu Linderovy representativní poptávky. Blejer používá důchodovou elasticitu poptávky 

jako kritérium pro určení toho, která komodita se bude pravděpodobně nacházet na úrovni 
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representativní poptávky na kterékoliv úrovni příjmů na obyvatele. Argumentuje tím, že 

zvýšení příjmů na obyvatele zvyšuje podíl více důchodově elastického zboží a snižuje podíl 

méně důchodově elastického zboží na celkové spotřebě. Z tohoto důvodu lze očekávat, že 

takové zboží bude zahrnuto do rozsahu vymezeného pro representativní poptávku země. Pokud 

tedy domácí tržní struktura ovlivňuje komparativní výhodu země, lze očekávat pozitivní vztah 

mezi příjmem na obyvatele a podílem na celkových průmyslových vývozech vysoce důchodově 

elastických komodit a negativní vztah pro komodity s nízkou důchodovou elasticitou. Autor 

v rámci své studie rozdělil průmyslové vývozy do třech skupin v závislosti na velikosti 

důchodové elasticity a velikosti příjmu na obyvatele. Výsledky této studie potvrdily koncept 

representativní poptávky. Koeficient příjmů na obyvatele pro vysoce důchodově elastické 

komodity byl pozitivní a pro komodity s nízkou důchodovou elasticitou negativní.  

Kennedy a McHugh (1980) navrhli alternativní způsob testování Linderovy hypotézy. 

Specifikovali inter temporální test, který by měl být schopen vypořádat se s problematikou 

vzdálenosti mezi geografickými celky, které byla doposud věnována pouze malá pozornost. 

Testování platnosti Linderovy hypotézy bylo provedeno na vzorku sedmnácti zemí patřících    

do Mezinárodního měnového fondu (IMF) v letech 1960 až 1975. Byly vybrány takové země, 

v nichž je obchod koncentrován právě na průmyslovou produkci. Nicméně Linderova hypotéza 

potvrzena nebyla. Autoři dospěli k závěru, že předešlé studie, ať už korelační analýzy nebo 

průřezové regrese, byly vždy sestaveny bez vlivu vzdáleností obchodních partnerů.  

Kennedy a McHugh (1983) ve své další studii testovali platnost Linderovy hypotézy      

na příkladu Spojených států amerických. Studie byla zpracována tak, aby eliminovala často 

kritizovanou krátkodobost. Spojené státy americké byly vybrány z několika důvodů. Jednak 

představovaly zemi s nejvyšší úrovní hrubého domácího produktu a jednak také zemi s největší 

obchodní výměnou nejen v oblasti průmyslové produkce. Specifikem této studie byl fakt, že 

ekonomika USA se velmi silně spoléhala na volné působení tržního mechanismu, což by mohlo 

představovat selhání při studii obchodních vzorů chování.  

Většina studií, které byly do té doby zpracovány na příkladu Spojených států 

amerických, dospěla k odlišným závěrům, než v případě jiných zemí. Autoři se domnívali, že 

odlišné výsledky pro USA mohly být způsobeny opomenutím vlivu významných proměnných 

jako např. geografické vzdálenosti mezi průmyslovými centry resp. hlavními městy nebo 

obchodně politických vlivů. Ve studii jsou analyzovány vývozy amerických zemí, které tvoří 

více než 90 % všech amerických vývozů, v letech 1963, 1970 a 1976 pomocí regresní analýzy 

časových řad. Studie byla zpracována jak pro veškerá obchodní data, tak také pouze                      
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pro průmyslovou produkci. Autoři stejně jako v předešlé studii nepotvrdili platnost Linderovy 

hypotézy na příkladu Spojených států amerických. Na druhou stranu však nedošlo ani 

k potvrzení obchodních vzorů chování dle Heckscherovy a Ohlinovy teorie. Doporučením 

autorů tedy bylo nesnažit se v každém případě nalézt jeden konkrétní vzor obchodování. 

Některé země mohou obchodovat jak v souladu s nabídkově orientovanými teoriemi, tak také 

v souladu s poptávkově orientovanými teoriemi a rozlišit do jaké míry, může být velmi 

problematické. 

Thursby a Thursby (1987) ověřují platnost Linderovy hypotézy s využitím 

rovnovážného modelu mezinárodního obchodu, který je postaven jak na poptávkových, tak také 

na nabídkových základech. Do modelu je jako jedna z vysvětlujících proměnných přidána 

variabilita měnového kurzu ve smyslu měnového rizika. Model je sestaven pro sedmnáct zemí 

v letech 1974 - 1982. Výsledky studie potvrdily platnost Linderovy hypotézy. Navíc autoři 

dospěli k závěru, že velmi silný vliv na platnost hypotézy má právě změna měnového kurzu. 

Problematice testování Linderovy hypotézy, resp. vzorů obchodování mezi zeměmi 

byla věnována stále větší pozornost. Greytak a Tuchinda (1990) potvrdili platnost Linderovy 

hypotézy na příkladu Spojených států amerických. Tato studie byla realizována pro státy, které 

tvoří USA, jednalo se tedy o mezistátní obchod v rámci USA. Bergstrand (1990) použil 

rovnovážný model mezinárodního obchodu k testování platnosti Linderovy hypotézy                 

pro čtrnáct hlavních průmyslových zemí, a taktéž potvrdil platnost Linderovy hypotézy. 

McPherson, Redfearn a Tieslau (2000) testovali platnost této hypotézy s využitím modelu 

s fixními efekty na vybraných zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) a opět potvrdili platnost Linderovy hypotézy.  

I po roce 2000 zájem o testování Linderovy hypotézy pokračoval. Fillat-Castejon a 

Serrano-sanz (2004) ověřovali platnost této hypotézy na ekonomice Španělska v letech          

1959 -1986. Dospěli k závěru, že domácí poptávka představuje velmi významný předpoklad 

pro obchodování země a že obchodování na zahraničních trzích lze považovat za rozšíření 

domácí aktivity.  

Fink, Javorcik a Spatareanu (2005) testovali rozšířenou Linderovu hypotézu, která 

přichází s tvrzením, že bohatší země mají tendenci dovážet více diferencované výrobky 

dosahující vyšší kvality. Přístup použitý v této studii je založen na informacích o registrovaných 

mezinárodních obchodních známkách. Použití ochranných známek překonává mnohé                     

z nevýhod dřívějších empirických studií, které se opíraly o jednotku hodnoty vývozu nebo 
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dovozu jako měřítka kvality. Autoři dospívají k závěru, že Linderův efekt je výraznější                   

u spotřebního zboží a v odvětvích náročných na ochranné známky, zatímco malý nebo 

neexistující efekt byl potvrzen u meziproduktů. Kromě problematiky ochranných známek jako 

měřítka kvality obchodování mezi zeměmi, se autoři zaměřili také na politické důsledky                     

ve vztahu k platnosti Linderovy hypotézy. Jedním ze závěrů v této oblasti je, že rozvojové země 

mohou být v nevýhodě při prodeji průmyslové produkce na trzích rozvinutých ekonomik, které 

je mohou omezovat prostřednictvím obchodních bariér. 

Guo (2006) ověřuje platnost Linderovy hypotézy na příkladu čínské ekonomiky a jejích 

třinácti vybraných obchodních partnerů, a to jak rozvojových tak také rozvinutých zemí,                 

v letech 1981 až 2004. Za tímto účelem Guo rozděluje vybrané země do tří skupin na vysoce 

příjmové, středně příjmové a nízko příjmové. U vysoce příjmových skupin dochází k potvrzení 

platnosti Linderovy hypotézy za celé sledované období. U středně příjmových skupin dochází 

k potvrzení této hypotézy pouze pro vybrané úseky let 1981 - 2004. Co se týče poslední skupiny 

nízko příjmových zemí, nepotvrdila se platnost Linderovy hypotézy, a to ani za celé období, 

ani za zvolené časové úseky. Na závěr této studie je uvedeno, že ačkoliv země s podobnou 

úrovní příjmů mohou obchodovat více než země s odlišnými úrovněmi příjmů, existují ještě 

další faktory, které mohou být mnohem důležitější pro podporu obchodu. Jako příklad lze uvést 

právě čínskou ekonomiku, v níž existují obchodní smlouvy propagující obchod mezi Čínou         

a některými vysoce příjmovými zeměmi. 

Dakal, Pradhan a Upadhyaya (2009) ověřovali platnost Linderovy hypotézy na příkladu 

pěti východoasijských ekonomik, a to Indonésie, Malajsie, Filipín, Jižní Koreji a Thajska              

s využitím průřezových i panelových dat pro roky 1997, 1999, 2001, 2003 a 2005. Kromě 

obchodních dat mezi těmito vybranými ekonomikami byla do modelu zahrnuta také obchodní 

data jejich nejvýznamnějších obchodních partnerů. Nejprve byl sestaven průřez dat v každém 

jednotlivém roce, následně došlo k sestavení panelové regrese za zvolených pět let. Výsledky 

modelů nepotvrdily ani v jednom případě Linderovu hypotézu. Tento výsledek však nebyl 

překvapující, neboť zvolené země realizují obchod s průmyslovou produkcí nejvíce s vysoce 

příjmovými ekonomikami.  

Niem (2012) ověřuje platnost Linderovy hypotézy na příkladu čínského kosmetického 

průmyslu. V této studii je zkoumán především vliv obchodování čínské ekonomiky se zeměmi, 

které se nacházejí na podobné úrovní příjmů na index vertikálního vnitroodvětvového obchodu 

země. Závěr poukazuje na fakt, že tento index dosahuje vyšších hodnot právě v případě, kdy 
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Čína obchoduje se zeměmi podobné velikosti nebo se zeměmi nacházejícími se na podobné 

úrovni hospodářského rozvoje.  

Bernasconi (2013) empiricky ověřuje jak podobnost v poptávkové struktuře 

jednotlivých zemí, měřená podobností v rozdělení příjmů, ovlivňuje obchodní vzory chování 

těchto zemí. V modelu jsou použity obě obchodní marže, jak extenzivní, tak také intenzivní. 

Extenzivní obchodní marže je v modelu specifikována jako proměnná, nabývající hodnoty 1, 

pokud importér dováží z dané země konkrétní produkci, nebo hodnoty 0, pokud tomu tak není. 

Intenzívní obchodní marže představuje hodnotu příslušného toku zboží. Studie dospívá ke třem 

závěrům. První z nich je, že země, které jsou si více podobné z hlediska rozdělení příjmů                

ve společnosti, obchodují navzájem více v oblasti spotřebního zboží. Druhý závěr je spojen 

s určením proměnných, které specifikují oblast překrytí. Tyto proměnné pozitivně závisí               

na obou obchodních maržích. Poslední závěr studie zní, že obě obchodní marže rostou s růstem 

podobnosti v rozdělení příjmů v daných zemích.  

2.2.5 Vnitroodvětvový obchod 

Z historického hlediska se problematika vnitroodvětvového obchodu dostává do povědomí 

lidstva s vývojem Evropských společenství. Průkopníky v empirických studiích věnovaných 

vnitroodvětvovému obchodu byli Verdoorn (1960) a Balassa (1965). Od té doby vznikla 

spousta studií zaměřujících se na zkoumání vnitroodvětvového obchodu ze všech možných 

hledisek. O univerzálnosti tohoto konceptu svědčí rozsah využitelnosti, kdy např. Grubel and 

Lloyd (1975), Aquino (1978) nebo Greenaway a Milner (1984) aplikovali tento problém 

v prostředí vyspělých ekonomik, Balassa (1979) a Havrylyshyn a Civan (1983) v prostřední 

méně vyspělých ekonomik a Drabek a Greenawas (1984) v prostředí centrálně plánovaných 

ekonomik.  

Tradiční teorie mezinárodního obchodu předpokládají, že se země bude specializovat 

na výrobu a vývoz takového zboží, které produkuje s hojně dostupnými výrobními faktory              

a naopak, dovážet bude takové zboží, k jehož produkci má omezený počet výrobních faktorů 

(ať už se jedná o práci, půdu nebo kapitál). Teorie vnitroodvětvového obchodu se od této 

myšlenky odklání. V posledních několika letech byla publikována celá řada teoretických studií. 

Tyto studie se snažily nalézt určitá obecná specifika, která by mohla představovat základ této 

teorie. Za hlavní determinanty vnitroodvětvového obchodu tak byly označeny existence 

nedokonalostí v tržní struktuře, existence úspor z rozsahu a diferenciace produktu. Helpman       

a Krugman (1985) vytvořili nejznámější a nejvíce obecný model vnitroodvětvového obchodu 
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založený na předpokladech monopolistické konkurence. Základy pro tento model byly 

položeny již dříve ve studiích Krugmana (1979, 1980, 1981), Lancastera (1980) a Helpmana 

(1981).  

V těchto typech modelů je přijat předpoklad, že země sdílejí stejnou technologii v tom 

smyslu, aby v každém hospodářství produkovalo dokonale konkurenční odvětví homogenní 

produkt při konstantních výnosech z rozsahu a diferencovaný produkt při rostoucích výnosech 

z rozsahu. Rostoucí výnosy z rozsahu znamenají pro podnik, že jeho mezní náklady jsou nižší 

než průměrné. Diferenciace produktu je modelována dle předpokladu, že spotřebitelé mají 

v úhrnu velmi rozmanitou poptávku, která může být charakterizována dvěma základními 

způsoby. Krugman ve svých pracích vychází ze Spence-Dixitova a Stiglitzova přístupu, který 

je založen na tvrzení, že spotřebitelé odvozují užitek na základě rozmanitosti jako takové, proto 

spotřebovávají určitou část z veškeré diferencované produkce, která je nabízena konkrétním 

průmyslovým odvětvím.  

Podle Krugmana podnik může vyrábět statky i v takové zemi, která nemá při produkci 

tohoto statku žádnou komparativní výhodu. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou 

vnitropodnikové úspory, kdy jednotkové náklady mohou klesnout s rozšířením výroby díky 

existenci neměnných celkových fixních nákladů. Krugman dále uvádí, že toho lze docílit 

rozšířením odbytu prostřednictvím vývozu na zahraniční trhy. Např. pokud by Nokia prodávala 

své mobilní telefony pouze ve Finsku, byly by jednotkové náklady na výrobu citelně vyšší, než 

když je vyrábí v masovém měřítku a prodává do celého světa. Země vybavené obdobnou 

strukturou výrobních faktorů tedy podle Krugmanovy Nové teorie mezinárodního obchodu 

obchodují mezi sebou na vnitroodvětvové úrovni, zatímco země s odlišnou vybaveností 

výrobními faktory mezi sebou obchodují na meziodvětvové úrovni. Lancaster (1980)                     

a Helpman (1981) se zabývají poptávkou po diferencované produkci v duchu Hotellingova 

modelu4 prostorového umístění. Oba přístupy dochází ke stejným výsledkům.  

Vzhledem ke struktuře poptávky, tyto modely dále předpokládají, že existuje volný 

vstup firem do odvětví. To vytváří strukturu monopolistické konkurence v rovnováze, zatímco 

rostoucí výnosy z rozsahu omezují množství diferencované produkce, které může být 

produkováno a spotřebováno v jedné zemi v rámci soběstačnosti. Z tohoto důvodu, pokud 

dochází k zapojení se země do mezinárodního obchodu a země disponují velmi podobnou 

                                                           
4 Hottelingův model je vysvětlován na příkladu konkurenčního boje dvou prodavačů zmrzliny na pláži. Ve své 

podstatě je model věnován problematice dosažení určité úrovně monopolizace (Wokoun, Malinovský, 

Damborský, Blažek a kol., 2008). 
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vybaveností výrobními faktory, tak každá bude schopna produkovat svou vlastní nabídku 

homogenní produkce. Zatímco u diferencované produkce dojde k tomu, že úspory z rozsahu 

zajistí, že produkce bude koncentrována buď do jedné, nebo druhé země. Po přijetí 

předpokladu, že ekonomiky obchodujících zemí jsou stejné, co se týče jejich velikosti, potom 

bude struktura obchodu vyloženě vnitroodvětvová. Každá země tedy vyrábí, spotřebovává          

a vyváží pouze část diferencované produkce a dovážení zbytek z jiných zemí (Hartman, 

Henderson a Sheldon, 1993). 

Výše uvedené závěry lze shrnout pomocí Helpmanovy a Krugmanovy syntézy. 

Helpman a Krugman (1985) zobecnili Heckscherův a Ohlinův model tak, že pokud existuje 

diferenciace produktu, úspory z rozsahu a nedokonalá tržní struktura, bude mezi zeměmi 

převažovat vnitroodvětvový obchod.  

Spolu s teoretickými studiemi byla vypracována též spousta empirických analýz 

vnitroodvětvového obchodu založených na ekonometrickém modelování základních 

determinant. Většina těchto prací vychází z přístupu, v němž je k odhadu použit jednoduchý 

regresní model. Jako závislé proměnná je v modelu použit index vnitroodvětvového obchodu 

pro konkrétní průmyslové odvětví v daném čase. Vysvětlující proměnné jsou tvořeny vektorem 

dalších průmyslových a jiných proměnných v souladu s teoretickými postuláty 

vnitroodvětvového obchodu. Většina studií odhaduje model jako průřez odvětvími s využitím 

bilaterálních nebo multilaterálních obchodních údajů.  

Ekonometrická analýza vnitroodvětvového obchodu představuje poměrně nelehkou 

disciplínu, a to jak z metodologického, tak také praktického pohledu. Jedním z důvodů je 

neexistence obecného modelu vnitroodvětvového obchodu, na základě kterého by bylo možné 

nastavit obecné hypotézy, které mají být testovány. Dalším problémem je že právě díky 

neexistenci obecného modelu nebylo možné vymyslet způsob, jak rozlišovat mezi 

konkurenčními hypotézami vztahujícími se k tržní struktuře. Většina ekonomů se tak uchýlila 

k identifikaci průřezových charakteristik, tj. souborů dat, za účelem určení vlivu těchto dat            

na úroveň vnitroodvětvového obchodu mezi zvolenými zeměmi. Při identifikaci klíčových 

vysvětlujících proměnných, jako je např. diferenciace produktu, došlo k nalezení problému 

v podobě neschopnosti tyto proměnné měřit. Obtížně měřitelné proměnné, které lze považovat 

za klíčové, tak musely být nahrazeny s využitím zástupných proměnných (Greenaway a Milner, 

1986). 
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Nicméně, bez ohledu na tyto problémy, výsledky ekonometrických analýz ukazují 

poměrně robustní a konzistentní podporu teorie vnitroodvětvového obchodu, jak je popsána 

výše. Zástupné proměnné pro určení tržní struktury, diferenciace produktu a úspor z rozsahu 

disponují srovnatelnou vysvětlující schopností jako další proměnné, které jsou do modelu 

zařazeny ve své původní podobě (např. cla).  
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3 Zahraničně obchodní vztahy EU s USA 

Evropská unie a Spojené státy americké představují světová ekonomická centra. Zároveň se 

jedná o dvě nejvíce obchodující velmoci na světě. Obchodní politika je však v těchto 

partnerských zemích zcela odlišná.  

Evropská unie v současnosti sdružuje 28 evropských zemí s velmi odlišným historickým 

kontextem. U všech těchto zemí lze však pozorovat podobný trend rozvoje, který vedl od 

tradičního monarchistického uspořádání a silně centralizované vlády k současné podobě 

demokracie s decentralizovanými pravomocemi. Z historického hlediska byla evropská politika 

determinována názory silných politických skupin jako např. socialisté, komunisté, anarchisté 

nebo křesťanští demokraté. Tento vývoj je naprosto odlišný od formování vlády ve Spojených 

státech amerických. Historickým cílem zde bylo vytvořit životaschopnou národní vládu           

z (do určité míry) nezávislých kolonií. V předmětu zájmů Spojených států amerických stály 

otázky spojené se zrušením otroctví, zrovnoprávněním, migrací apod.  

Výše uvedené odlišnosti v historickém utváření národů a politik zanechaly otisky i na 

současném vnímání a fungování vládních institucí. V kultuře vládnutí EU je zdůrazněna potřeba 

takové vlády, která je dostatečně silná, aby byla schopna prosazovat komplexní programy 

zajišťující prosperitu a blahobyt svých obyvatel. Úsilí různých zájmových skupin lobovat za 

jednotlivé konkrétní výhody jsou obecně považovány spíše za sobecké zájmy úzkých skupin, 

které v konečném důsledky působí anti integračně. Naproti tomu vládní kultura USA je 

založena na specifikaci konkrétních kroků při řešení bezprostředních problémů. Úsilí různých 

zájmových skupin k ovlivnění politiky je zde více akceptováno, než je tomu v případě Evropské 

unie.   

3.1 Společná obchodní politika Evropské unie 

Při formování Evropské unie vyvstala několikrát otázka spojená s vytvořením jediné společné 

vlády. Tato otázka se stala předmětem častých diskuzí na jednotlivých národních úrovních           

a bývá často označována jako demokratický deficit. Realita politiky Evropské unie se 

v konečném důsledku spíše blíží myšlence koordinovaného vládnutí než absolutní suverenity 

společných institucí. Druhá světová válka představovala pohromu pro prakticky všechny země 

západní Evropy. Předmětem řešení byla především otázka bezpečnosti vzhledem k velmi časté 

agresi ze strany Německa. Poválečné období představovalo dva protiklady. Na jedné straně 

stála roztříštěná Evropa a na druhé straně rostoucí sovětské impérium.  
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Vedení Evropské unie bylo prvních dvacet let pod taktovkou francouzské vlády, neboť 

ta byla jako jediná z původních šesti zakládajících členů, schopna prosadit konkrétní myšlenky. 

V Itálii v té době panoval na politické scéně chaos, který nemohl francouzské vládě konkurovat. 

Německo vstoupilo po válce do dlouhodobě obranné pozice, která byla přirozeným důsledkem 

napáchaných činů. Země Beneluxu byly příliš malé na to, aby byly schopny prosazovat 

společné zájmy a vést nové evropské integrační seskupení. Francouzské vedení Evropské unie 

pokračovalo taktéž po přistoupení Velké Británie a Irska. Tento krok však vedl k výraznému 

posílení při vyjednávání členských vlád o tvorbě politik EU, nedošlo však ke změně struktury 

politického vedení Evropské unie, zůstal zachován model „shora-dolů“ (Hix, 2008). 

3.1.1 Vznik a vývoj společné obchodní politiky 

Společná obchodní politika představuje oblast, ve které dosáhly členské státy Evropské unie 

nejvyššího stupně integrace, což je spojeno s přenesením většiny pravomocí v oblasti 

zahraničně obchodní politiky vůči třetím zemím na instituce Evropské unie. Fojtíková (2009) 

charakterizuje společnou obchodní politiku jako oblast, v níž je prostřednictvím institucí 

Evropské unie vytvářen společný celní sazebník pro dovozy z třetích zemí a jakákoliv úprava 

celních sazeb přestává být záležitostí členských států, které se musí řídit společným 

rozhodnutím závazným pro všechny členské státy Evropské unie.  

Poprvé byla obchodní politika zakotvena v kapitole 3 Římské smlouvy (čl. 110-116). 

Tato kapitola vymezovala postup harmonizace členských států v obchodní oblasti a stanovila 

hlavní cíle a jednotné zásady pro uskutečňování společné politiky v oblasti vnějšího obchodu. 

Na základě Římské smlouvy začaly být postupně vytvářeny obchodní vztahy s třetími zeměmi 

a formovaly se i nástroje, jimiž Společenství usilovalo o dosažení svých cílů. Již v této době 

prosazovali zakládající členové postupnou liberalizaci světového obchodu prostřednictvím 

snižování celních překážek a odstraňování dalších omezení v mezinárodním obchodě. Výlučné 

kompetence orgánů Společenství však v té době pokrývaly výhradně obchod se zbožím 

(Fojtíková a kol., 2014). 

Proces utváření vnějších vztahů byl spojen se zdokonalováním vnitřních procedur               

a postupů, zejména v celní oblasti. Součástí společné obchodní politiky se tak stává i celní 

politika. Zájmem v této oblasti bylo především sjednotit a zjednodušit celní postupy při vývozu, 

dovozu a skladování zboží a tím usnadnit obchodní výměnu se třetími zeměmi.  

Formování společné obchodní politiky bylo v dalších letech spojeno s přizpůsobováním 

se jednak vnitřním procesům budování jednotného vnitřního trhu a jednak také procesům, které 
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se odehrávaly na poli světové ekonomiky. V první polovině 90. let 20. století byly na 

mnohostranné úrovni projednávány otázky, které doposud spadaly pod rámec sdílených 

kompetencí, což znamenalo, že k přijetí rozhodnutí bylo potřeba získat souhlasné stanovisko 

všech členských států Společenství. Rostoucí počet členských zemí Evropské unie a rostoucí 

počet projednávaných otázek stále více způsobovaly neschopnost efektivně jednat, v důsledku 

čehož docházelo k oslabování negociační pozice Unie.   

Přehodnocení oblasti působnosti společné obchodní politiky bylo právně zakotveno ve 

Smlouvě o založení Evropských společenství (ES) z roku 1993, která vymezovala společnou 

obchodní politiku v hlavě IX, čl. 131-134, přičemž nejvýznamnějším byl čl. 133, který stanovil 

působnost společné obchodní politiky. Další revizi zakládajících smluv představovala Smlouva 

z Nice (2003), která upřesňovala čl. 133, v němž byly vymezeny procedurální otázky. 

Revidující smlouvy přinesly především zvýšení počtu oblastí, o nichž mohla Rada Evropské 

unie rozhodovat na základě kvalifikované většiny hlasů. Nadále však zůstávaly v platnosti 

výjimky týkající se obchodu s kulturními a audiovizuálními službami a také poskytování 

vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb. V těchto politicky citlivých oblastech je 

doposud vyžadováno jednomyslné rozhodnutí Rady (Fojtíková a kol., 2014). 

Doposud poslední revizi zakládajících smluv představuje Lisabonská smlouva (2009)     

a její dvě části, tj. Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU). 

Společná obchodní politika se v rámci těchto úprav stala součástí Vnější činnosti Unie (V. část, 

hlava II SFEU, čl. 206-207), což znamená, že společná obchodní politika je prováděna v rámci 

zásad a cílů vnější činnosti Unie, ke kterým patří demokracie, právní stát, univerzálnost                  

a nedělitelnost lidských práv a svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity       

a dodržování zásad Charty Organizace Spojených národů (OSN) a mezinárodního práva. 

Smlouva o fungování Evropské unie uvádí v čl. 206, že hlavním cílem Unie v oblasti společné 

obchodní politiky je „přispívat ve společném zájmu k harmonickému rozvoji světového 

obchodu, k postupnému odstraňování omezení mezinárodního obchodu a přímých zahraničních 

investic a ke snižování celních a jiných překážek.“ Dochází tak k zásadní změně podstaty 

společné obchodní politiky, která se stává nástrojem k prosazování politických                                    

a bezpečnostních cílů Unie (Fojtíková a kol., 2014). 
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3.1.2 Fungování společné obchodní politiky 

Procedurální otázky spojené s praktickým fungováním společné obchodní politiky jsou 

vymezeny ve Smlouvě o Evropské unii. Určování strategických zájmů a cílů Evropské unie 

spadá nadále do kompetencí Evropské rady. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční 

věci a bezpečnostní politiku, pod něhož spadá Evropská služba pro vnější činnost EU, vykonává 

diplomatickou funkci v rámci celé Evropské unie a tím otevírá prostor i pro následná obchodní 

jednání.  

Provádění společné obchodní politiky je vymezeno příslušnými články Smlouvy               

o fungování Evropské unie (hlava I a II). Rozhodovací pravomoc v oblastech, které byly Unii 

svěřeny příslušnými smlouvami do výlučných pravomocí, přísluší Radě Evropské unie, která 

se schází v různých formacích v závislosti na projednávaných otázkách. Problematika týkající 

se společné obchodní politiky, případně další vnější činnosti EU spadá pod jednání Rady pro 

zahraniční věci. Tato Rada vytváří vnější činnost Evropské unie v souladu se strategickými 

směry určenými Evropskou radou a zajišťuje soudržnost činnosti Unie. Při projednávání 

obchodní otázek Rada zasedá ve složení ministrů obchodu, případně ministrů, pod něž tento 

resort spadá. Jednání Rady je řízeno Vysokým představitelem pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku EU, avšak s výjimkou jednání souvisejících se společnou obchodní politikou. V tomto 

případě jsou jednání vedena předsednickou zemí Evropské unie. Za přípravu materiálu 

projednávaných Radou odpovídá Výbor stálých zástupců vlád členských států. Rada také 

zřizuje Zvláštní výbor pro obchodní politiku, který je složen z reprezentantů členských států         

a spolupracuje s Komisí při řešení obchodně politických témat (Fojtíková a kol., 2014). 

Nabytím účinnosti Lisabonské smlouvy získal Evropský parlament zesílené pravomoci, 

neboť společně s Radou Evropské unie přijímají řádným legislativním postupem formou 

nařízení opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní politiky. V minulosti se 

Evropský parlament pouze vyjadřoval k podpisu smluv o přidružení. Naproti tomu 

v současnosti spolurozhoduje nejen o těchto smlouvách, ale též o celém spektru obchodních 

otázek. Zprávy a návrhy, které jsou Evropskému parlamentu předkládány Komisí, jsou 

projednávány ve Výboru pro mezinárodní obchod a následně je o obchodních otázkách 

rozhodováno v plénu prostou většinou hlasů všech členů Evropského parlamentu (Fojtíková          

a kol., 2014). 

Výkonem společné obchodní politiky je pověřena Evropská komise, která podporuje 

obecný zájem Unie a k tomu podává vhodné podněty. V oblasti společné obchodní politiky 
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předkládá Radě EU návrhy k jejímu provádění, doporučuje sjednání mezinárodních smluv, 

vede jednání o obchodních smlouvách s třetími zeměmi a zastupuje Evropskou unii ve Světové 

obchodní organizaci (WTO). Evropská komise průběžně o svých jednáních informuje Evropský 

parlament a Radu EU a vede dialog s občanskou veřejností. Komise vykonává své funkce 

nezávisle a nepřijímá pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu.                       

Při jednáních s třetími zeměmi nebo při mnohostranných jednáních v rámci WTO vystupuje 

jménem celé Evropské unie komisař pro obchod.  

Obecně došlo přijetím Lisabonské smlouvy též k posílení role národních parlamentů, 

avšak v případě společné obchodní politiky byl okruh otázek projednávaných v národních 

parlamentech fakticky zúžen.  

3.1.3 Jednotné zásady společné obchodní politiky 

Společná obchodní politika Evropské unie je založena na jednotných zásadách, které se                

po nabytí Lisabonské smlouvy uplatňují při úpravě celních sazeb, uzavírání celních                          

a obchodních dohod týkajících se obchodu se zbožím a službami, obchodních aspektech 

duševního vlastnictví, přímých zahraničních investicích, sjednocování liberalizačních opatření, 

vývozní politice a při přijímání opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření pro případ 

dumpingu a subvencování.  

Jednotná úprava celních sazeb probíhá na základě Celního sazebníku EU, který 

představuje úřední oficiální seznam zboží, které podléhá clu. Vydávání společného celního 

sazebníku je legislativně zakotveno v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 

o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Celní sazebník EU je 

vydáván s platností pro jeden kalendářní rok a je publikován v Úředním věstníku Evropské 

unie. Celník sazebník Evropské unie je rozdělen na tři stěžejní části. První část obsahuje úvodní 

stanovení, zahrnující všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, všeobecná 

pravidla pro celní sazby a všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby. Závěr první části 

je věnován zvláštním ustanovením uplatňovaným na některé druhy zboží (např. civilní letadla 

nebo farmaceutické výrobky), použití paušální sazby cla a zvýhodněnému celnímu zacházení 

uplatňovanému na základě povahy zboží. Druhá část Celního sazebníku EU je věnována 

rozdělení zboží na základě povahy do XXI tříd a 99 kapitol. Třetí část je tvořena přílohami, 

které zahrnují zemědělské přílohy, seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje 

bezcelní zacházení, kvóty a zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy 

zboží (Fojtíková a kol., 2014). 
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V Celním sazebníku EU lze rozlišit dva typy celních sazeb, a to smluvní a všeobecné. 

V souvislosti s liberalizací obchodních vztahů EU s třetími zeměmi, probíhající na dvoustranné 

či regionální úrovni, se smluvní celní sazba aplikuje pouze na dovozy pocházející z osmi 

členských zemí WTO (Austrálie, Hongkongu, Japonska, Kanady, Nového Zélandu, Singapuru, 

Tchaj-wanu a USA). Všeobecné celní sazby jsou uvalovány na zboží, které pochází ze zemí, 

které nejsou členy WTO a nedisponují doložkou nejvyšších výhod, nebo u zboží, u kterého 

nedošlo k prokázání původu. 

Kromě Celního sazebníku EU byl v Evropské unii zaveden i Integrovaný sazebník 

Evropských společenství, označovaný jako Taric, který zahrnuje všechna obchodní opatření 

uplatňovaná na zboží dovážené do EU i vyvážené z EU. Od předchozího se liší v tom, že 

obsahuje i preferenční celní sazby, které jsou nižší, než smluvní. Ve své podstatě se jedná               

o všeobecné celní sazby aplikované na dovozy pocházející ze zemí, s nimiž Evropská unie 

vytváří zóny volného obchodu (popř. celní unie) nebo u dovozů ze zemí, jimiž EU poskytuje 

zvýhodněné zacházení autonomně (Fojtíková a kol., 2014). 

Další oblastí aplikace jednotných zásad společné obchodní politiky je oblast uzavírání 

celních a obchodních dohod týkajících se obchodu se zbožím a službami. Tyto dohody mohou 

být svou podstatou preferenční nebo nepreferenční (např. Dohody o partnerství a spolupráci 

podepsané s Čínou v roce 1985 a Ruskem v roce 1997).  

Společné zásady pro oblast přímých zahraničních investic jsou na poli Evropské unie 

uplatňovány až od roku 2009, přestože je Evropská unie nejdůležitějším světovým hráčem 

v této oblasti. Do nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy si jednotlivé členské státy Evropské 

unie sjednávaly investiční pobídky s třetími zeměmi samostatně.  

Jednotné zásady v oblasti sjednocování liberalizačních opatření v Evropské unii jsou 

vytvářeny prostřednictvím Evropské komise, která zastupuje všechny členské státy Unie při 

obchodních jednáních vedených na mnohostranné úrovni ve WTO i v rámci bilaterálních 

jednání s třetími zeměmi.  

Společná pravidla pro vývoz z EU jsou právně zakotvena v nařízení Rady (ES)                    

č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009. Toto nařízení stanoví zásadu volného vývozu, což znamená, 

že na vývoz z EU do třetích zemí se nevztahují žádná množstevní omezení a stanoví postupy, 

které EU umožňují v případě potřeby uplatňovat dohled a použít ochranná opatření. Před 

použitím ochranných opatření musí členské země Unie informovat Komisi, která tento záměr 

oznámí ostatním členským zemím EU a vytvoří poradní výbor, tvořený ze zástupců členských 
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zemí. Volný vývoz z Evropské unie může být množstevně omezen, např. z důvodů prosazování 

veřejného zájmu (zásada mravnosti, veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti), ochrany zdraví 

a života lidí a zvířat, ochrany rostlin, ochrany národního kulturního pokladu, jenž má 

uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo z důvodu ochrany průmyslového 

a obchodního vlastnictví (Fojtíková a kol., 2014). 

3.2 Obchodní politika USA 

Spojené státy americké představují federativní republiku, v jejímž čele stojí prezident. 

Z administrativního hlediska jsou USA tvořeny padesáti státy. Vyhlídky pro podnikání byly 

z historického hlediska vynikající. Růst americké ekonomiky byl spojen s otevřením hranic, 

které bylo provázeno téměř konstantním hospodářským rozvojem a nedostatkem pracovních 

sil. Ve světě se obecně hovořilo o americkém snu, který byl založen na tvrzení „pokud jste 

ochotni tvrdě pracovat a využívat své inteligence, vaše vyhlídky pro získání toho po čem toužíte, 

jsou vynikající“ (Irwin, 2003). 

3.2.1 Vznik a vývoj obchodní politiky USA 

Jeden z prvních oficiálně dochovaných dokumentů směřujících do oblasti obchodní politiky 

USA je z roku 1791 (Alexander Hamilton’s Report on Manufactures). Tento dokument vyzval 

k vládní podpoře výroby prostřednictvím dotací a dovozních cel. Hamiltonova zpráva nezískala 

dostatečnou vládní podporu k realizaci, ovšem některá doporučení obsažená v této zprávě, byla 

přijata na Kongresu v roce 1792. Hamiltonova obchodní politika nebyla protekcionistická, ale 

měla sloužit jako povzbuzení pro domácí výrobce. Tento způsob podpory domácího trhu měl 

své příznivce v řadách obchodníků i politiků. Na druhou stranu vznikla silná opozice v podobě 

Republikánské strany v čele s Thomasem Jeffersonem a Jamesem Madisonem, která byla pro 

prosazení protekcionistických opatření v obchodní politice USA ve vztahu k Velké Británii 

(Irwin, 2003).  

Byl to právě prezident Thomas Jefferson, který byl zodpovědný za jeden z politických 

experimentů v historii obchodní politiky USA. Na jeho žádost uložil americký Kongres téměř 

úplné embargo na mezinárodní obchod USA od prosince 1807 do března 1809. Tento 

experiment poskytuje velmi vzácnou příležitost pro zkoumání dopadů5 úplné eliminace 

mezinárodního obchodu na ekonomiku Spojených států. Embargo, spolu s dramatickým 

                                                           
5 Vážený průměr vývozních cen surové bavlny, mouky, tabáku a rýže, které tvořily asi dvě třetiny celkového 

vývozu Spojených států, se snížil o jednu třetinu do měsíce od vyhlášení embarga. Cena dovážených komodit 

vzrostla taktéž zhruba o jednu třetinu, počet lodí připlouvajících do Spojených států klesl na minimum. Dle 

odhadů činily náklady embarga asi 5 % hrubého domácího produktu USA (Irwin, 2001a). 
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snížením obchodu v důsledku války v roce 1812, vedlo k zahájení procesu industrializace 

americké ekonomiky prostřednictvím podpory již existujících tuzemských výrobců a taktéž 

podpory nově začínajících podnikatelů. Studie Davise a Irwina (2003) analyzuje dopady této 

ochrany domácího odvětví před zahraniční konkurencí na americkou výrobu. Autoři dospívají 

k závěru, že narušení mohlo mít trvalý vliv na přerozdělování zdrojů mezi domácími nově 

vznikajícími průmyslovými odvětvími např. bavlněné textilie nebo stavba lodí.  

Během 20. let 19. století došlo k prudkému nárůstu průměrné dovozní sazby, která 

vrcholila v roce 1830, kdy její hodnota činila více než 60 %. Léta 1830 - 1860 lze považovat 

za jedno ze dvou období (počátek druhého období lze datovat polovinou roku 1930 a trvá až   

do současnosti) ve vývoji americké obchodní politiky, kdy došlo k poklesu průměrných celních 

sazeb. Toto kolísání dovozních sazeb je spojeno především s ekonomickými zájmy tehdejšího 

Západu. V politice Východu byly prosazovány spíše vysoké tarify, naopak Jih prosazoval nižší 

tarify. Západ se tak potýkal s kolísáním sazeb.  

 V desetiletích před vypuknutím občanské války produkovaly Spojené státy americké asi 

80 % světové bavlny, z čehož převážná většina byla vyvezena. Irwin (2001b) se zabýval 

otázkou, do jaké míry Spojené státy disponovaly tržní silou v produkci bavlny, a kolik mohly 

získat z optimální vývozní daně. Ve své studii Irwin odhaduje pružnost zahraniční poptávky   

po americkém exportu bavlny a používá jednoduchý model dílčí rovnováhy, pomocí něhož 

určuje optimální vývozní daň a její pravděpodobný dopad na ceny, obchod a blahobyt6. 

Po občanské válce udržovaly Spojené státy americké vysoké celní sazby za účelem 

ochrany domácích výrobců před zahraniční konkurencí. Tato obchodní politika pomohla zvýšit 

zaměstnanost v průmyslových odvětvích, napomohla k udržení vysokých mezd, a zároveň            

v zemědělském odvětví vytvořila stabilní poptávku na domácím trhu pro potraviny a suroviny. 

Kritici ochranářské obchodní politiky přišli s tvrzeními, že vysoká dovozní cla zvyšují životní 

náklady spotřebitelů a poškozují zemědělskou výrobu.   

Na konci devatenáctého století dochází k zásadní změně v nejvíce obchodované 

komoditě. Po většinu století měly Spojené státy konkurenční výhodu v oblasti obchodu se 

zemědělskými produkty. Vyvážely tak především surovou bavlnu, obilí a masné produkty 

výměnou za průmyslové zboží. V polovině 90. let 19. století dochází k významnému poklesu 

vývozů zemědělské produkce a do popředí zájmů se dostává vývoz průmyslového zboží, které 

                                                           
6 Výsledná odhadnutá hodnota elasticity poptávky po americké bavlně je -1,7 a odhadnutá optimální vývozní daň 

je 50 %. Taková daň by představovala hodnotu 10 milionů dolarů, což bylo 0,3 % americké HDP, nebo 1 % HDP 

Jihu.  
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od té doby dominuje americkým vývozům až do současnosti. Irwin (2000) vysvětluje tento 

obrat ve struktuře amerických vývozů prostřednictvím dostupnosti přírodních zdrojů. Spojené 

státy americké disponovaly dostatečným množstvím přírodních zdrojů, proto byly schopny 

konkurovat cenám na světových trzích.  

3.2.2 Fungování obchodní politiky USA 

Náboženské pronásledování spojené s krvavými boji zajistilo, že byl ve Spojených státech 

amerických zaveden poměrně silný federální systém. Jednotlivé americké kolonie byly tvořeny 

obyvateli s diametrálně odlišným historickým vývojem. Kromě toho byla velmi častá situace, 

kdy obyvatelé jedné kolonie považovali obyvatele sousedních kolonií za své úhlavní nepřátele. 

Dědictví tohoto historického vývoje přetrvává, neboť i v současné době stále existují významné 

kulturní a politické odlišnosti mezi jednotlivými americkými regiony (Fischer, 1989; Philips, 

1999). 

Základním požadavkem při sestavování americké ústavy bylo zachování principu 

demokracie. Tento princip byl zachován rozdělením moci mezi prezidenta, Senát, Sněmovnu 

Reprezentantů a Nejvyšší Soud. Do každého orgánu totiž dochází k dosazení členů odlišnými 

způsoby. Např. prezident je volen volebním výborem, členové Senátu jsou voleni státními 

zákonodárci, členové Sněmovny Reprezentantů jsou volení přímo voliči.  

V legislativním procesu Spojených států amerických hraje nejdůležitější roli Kongres, 

který disponuje pravomocemi v oblasti obchodní politiky zahrnující běžné prováděcí postupy. 

V ostatních případech mají rozhodující pravomoci konkrétní agentury, které reagují na nové 

situace prostřednictvím přijímaní nových politik. Samotný Kongres funguje prostřednictvím 

systému výborů. Předsedové těchto výborů vytváří agendu pro práci výborů, zahrnující veškeré 

důležité otázky o všech verzích konkrétních legislativních iniciativ, které mají být přijaty 

(Hanson, 2010).  

Obchodní politika USA spadá pod kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu              

a vybraných úřadů a agentur. Významné postavení při legislativním procesu v oblasti obchodní 

politiky zaujímá Úřad pro řízení a rozpočet. Příslušné agentury, které reportují přímo 

prezidentovi, musí dostat souhlas referenta tohoto úřadu před zveřejněním konkrétního 

prohlášení, návrhu předpisů nebo legislativního návrhu veřejnosti. Úřad pro řízení a rozpočet 

musí mimo jiné přezkoumat a schválit veškeré rozpočty agentur a také veškeré finanční 

požadavky těchto institucí. Úřad lze chápat jako přiměřeně efektivní, neboť je limitován 
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složitostí vládních programů a tendencí zaměřovat se spíše na nové iniciativy než na záležitosti 

a politiky staršího data (Hanson, 2010). 

Akt administrativních procedur představuje další nástroj, který zajišťuje kontrolu 

autonomie agentur. Akt obecně nutí agentury držet se společně zavedených zásad obchodní 

politiky a jejich mandátů. Agentury, které se chystají vydat nový předpis nebo licenční 

rozhodnutí, mají povinnost oznámit tuto skutečnost prostřednictvím Federálního registru. 

Zainteresované subjekty tak získají možnost vyjádřit se k předkládanému návrhu. Kromě 

zainteresovaných stran se k předkládanému návrhu mohou vyjádřit také subjekty z vnějšího 

prostředí v souladu se Zákonem o svobodě informací. Agentury musejí při vydání finálního 

rozhodnutí k daným záznamům přihlédnout a posoudit jejich závažnost resp. opodstatněnost 

(Hanson, 2010). 

Kontrola obchodní politiky Spojených států amerických spadá pod prezidenta                      

a Kongres. Pravomoci a kompetence v oblasti mezinárodního vyjednávání spadají pod Úřad 

obchodních reprezentantů Spojených států amerických. Tento Úřad představuje jeden                     

z prezidentských úřadů a podléhá přímo jeho kontrole. Mezinárodní obchodní dohody 

podepisuje prezident jménem Spojených států amerických. Nicméně, tyto smlouvy 

nepředstavují závazné právní předpisy USA, dokud nejsou ratifikovány. K ratifikaci smluv je 

zapotřebí dvoutřetinového souhlasu Senátu. Tarifní omezení a jiné domácí právní předpisy 

ovlivňující mezinárodní obchod jsou schvalovány oběma komorami Kongresu prostřednictvím 

obvyklého legislativního procesu.  

Dalším z významných subjektů v oblasti obchodní politiky USA, je Ministerstvo 

dopravy, které velmi úzce spolupracuje se státní i místní vládou na nových iniciativách z oblasti 

dopravy. Tyto projekty jsou velmi důležité pro místní dodavatelé a výrobce. Antidumpingová 

a ochranná řízení jsou iniciována Ministerstvem průmyslu a obchodu a implementována 

prostřednictvím Mezinárodní obchodní komise. Odpovědnost za zajištění bezpečnosti potravin, 

farmaceutických produktů, kosmetických produktů a zdravotnických zařízení má Úřad pro 

potraviny a léčiva. Primární odpovědnost v oblasti kontroly sanitárních a fytosanitárních 

opatření spadá pod Kontrolní službu zvířat a rostlin, která představuje agenturu Ministerstva 

zemědělství Spojených států. Ministerstvo zemědělství představuje subjekt, který řeší klíčové 

otázky v oblasti podpory vývozu zemědělské produkce (Hanson, 2010). 
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3.3 Formalizace zahraničně obchodních vztahů Evropské unie a USA 

V rámci této kapitoly nejprve dojde ke shrnutí formalizace zahraničně obchodních vztahů 

Evropské unie a Spojených států amerických z pohledu historického. Následně bude 

představena iniciativa současná a poté budou nastíněny přínosy a efekty v případě realizace 

jedné z možných budoucích forem spolupráce, a to pásma volného obchodu.  

3.3.1 Iniciativy minulé 

Zahraničně obchodní spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými byla 

formálně zahájena přijetím Prohlášení o vztazích mezi Evropskými společenstvími a USA 

(Transatlantic Declaration on EC-US Relations) v listopadu 1990. Dokument obsahoval obecné 

cíle v oblasti bezpečnosti, demokracie, spolupráce při dosahování udržitelného ekonomického 

růstu a rozvoje světového obchodu. Za účelem správy, administrace a evaluace zahraničně 

obchodní spolupráce obou celků byl vytvořen nový institucionální rámec, jehož základem jsou 

pravidelné schůzky na různých úrovních7. Prohlášení lze považovat za úspěšný, ale velmi 

omezený krok k prohloubení zahraničně obchodních vztahů EU a USA ve smyslu definování 

pouze rámcových pravidel spolupráce. 

Významným mezníkem ve vývoji zahraničně obchodních vztahů EU a USA bylo 

podepsání Nové transatlantické agendy (New Transatlantic Agenda) v prosinci 1995, která si 

stanovila za cíl vytvořit těsnější vztahy mezi partnery a přechod od společných konzultací           

ke společným akcím. S Novou transatlantickou agendou byl přijat Společný akční plán EU           

a USA (Joint EU-US Action Plan), který byl zaměřen na konkrétní opatření k posílení právních, 

technických, obchodních, diplomatických a bezpečnostních vztahů mezi EU a USA.  

Své místo v zahraničně obchodní spolupráci EU a USA mají též sektorové dohody, 

jejichž účelem je zjednodušit obchod mezi partnery. Kromě nejdůležitějších dohod8 partneři 

podpořili též dohody uzavřené v rámci Světové obchodní organizace, které se týkají liberalizace 

telekomunikačních služeb, informačních technologií a finančních služeb. Evropská unie a USA 

                                                           
7 Cihelková (2003) klasifikuje tyto pravidelné schůzky na schůzky předsedy Rady a předsedy Komise 

s prezidentem USA (1krát ročně), dále schůzky ministrů zahraničních věcí členských států Společenství (za 

účasti Komise) s ministrem zahraničních věcí USA (2krát ročně), setkání ministrů Trojky (ministr země, která 

jako poslední předsedala Radě, ministr země, která nyní předsedá Radě a ministr země, která bude 

v následujícím období předsedat Radě) s ministrem zahraničí USA, schůzky Komise a americké vlády na úřední 

úrovni (1krát ročně) a zprávy předsedy Rady pro americké zástupce o zasedání ministrů v rámci Evropské 

politické spolupráce. 
8  Cihelková (2003) řadí mezi nejdůležitější sektorové dohody Dohodu o celní spolupráci a vzájemné pomoci 

v celních záležitostech, Dohodu o vědecké a technologické spolupráci, Dohodu o vzájemném uznávání, Dohodu 

o veterinární ekvivalenci, Dohodu o předcházení drogám, Dohodu o výzkumu životního prostředí a další. 
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vydaly též Společné prohlášení k Mnohostranné dohodě o investicích v roce 1998 podepsané    

v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.  

V březnu 1998 předložila Evropská komise návrh Dohody o Novém transatlantickém 

trhu, jejímž cílem bylo zlepšení obchodování a investičních možností mezi EU a USA. Tato 

dohoda se svými cíli blížila k nejnižšímu stupni regionální ekonomické integrace, neboť jednou 

z definovaných oblastí spolupráce mělo být vytvoření pásma volného obchodu v oblasti služeb. 

V květnu téhož roku došlo k vytvoření Transatlantického ekonomického partnerství, jehož 

cílem bylo vytvoření otevřenějšího a přístupnějšího světového obchodního partnerství a rozvoj 

dvoustranných vztahů.  

Jedním z nejambicióznějších projektů na prohloubení zahraničně obchodní spolupráce 

EU a USA byla TAFTA9 (Transatlantické pásmo volného obchodu). Jednalo se o projekt, jehož 

cílem bylo vytvoření pásma volného obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy 

americkými. Z členských zemí Evropské unie projekt podporovala především Velká Británie    

a Německo. Nejsilnějším odpůrcem projektu byla Francie, která sdílela názor, že preferenční   

a tím pádem i diskriminační pásmo volného obchodu by znamenalo riziko pro fungování 

multilaterálního obchodního systému (Bail, Reinicke, Rummel, 1997, s. 6). Erixon a Bauer 

(2010) uvádějí následující argumenty, proč realizace projektu TAFTA nebyla úspěšná. Prvním 

argumentem je nevhodné načasování, neboť 90. léta 20. století byla charakteristická spory,        

ve kterých Spojené státy aktivně zasahovaly (např. dvě války v Iráku nebo intervence 

Severoatlantické aliance v Kosovu). Dalším argumentem je existující propast v ekonomické 

argumentaci, která by vznik projektu podpořila. Přesto, že byla rozpracována celá řada studií 

na dané téma, nebyla dokončena žádná, která by byla schopna objektivně zhodnotit přínosy        

a náklady spojené s projektem. Velkou roli sehrála též kritika ze strany Světové obchodní 

organizace, která byla založena na myšlence, že projekt TAFTA může být příčinou zkázy právě 

probíhajícího kola vyjednávání pod záštitou WTO. V neposlední řadě je důležité též zmínit, že 

projekt neměl příliš mnoho zastánců.  

Myšlenka liberalizace zahraničně obchodních vztahů mezi EU a USA založená na bázi 

regionální ekonomické integrace se dostává po bezmála dvaceti letech opět do popředí zájmu 

společnosti. Evropská unie a Spojené státy americké představují dva největší světové vývozce 

a dovozce zboží, služeb a kapitálu (v podobě přímých zahraničních investic). Americký dolar 

je nejvýznamnější světovou rezervní měnou mající až 60% podíl na alokovaných rezervách. 

                                                           
9 Problematice projektu TAFTA je věnována celá řada studií např. Sieber, Langhammer, Piazolo (1996), Donges, 

Freytag, Zimmermann (1997), Sieber (2005), Straubhaar (2006) a další. 
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Hned za dolarem stojí euro, které má podíl na alokovaných rezervách zhruba 27 %. Význam     

a sílu lze vyjádřit též pomocí podílu hrubého domácího produktu na světovém hrubém domácím 

produktu, který celkem činí 57 %. Evropská unie se podílí zhruba 29 % a Spojené státy 28 % 

(Kalínská, 2010). 

3.3.2 Iniciativa současná 

V červenci 2013 byla zahájena vyjednávání o budoucí komplexní obchodní dohodě mezi 

Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Tato dohoda nese název Transatlantické 

obchodní a investiční partnerství (TTIP) a jejím cílem je plná liberalizace vzájemného obchodu 

a investic partnerů za účelem posílení růstu a tvorby nových pracovních míst. Dohoda je 

směřována do třech hlavních oblastí: 

- Přístup na trh spojený s úplným odstraněním cel u zboží a restrikcí u služeb, 

lepší přístup k veřejným zakázkám, usnadnění investování. 

- Lepší regulační soudržnost a spolupráce při odstraňování překážek obchodu. 

- Zajištění efektivnější spolupráce při stanovování mezinárodních norem. 

V současnosti proběhlo celkem osm kol vyjednávání. První kolo vyjednávání se konalo 

ve dnech 8. - 12. července 2013 ve Washingtonu DC. Cílem prvního setkání bylo především 

seznámit se se základními myšlenkami Dohody. Druhé koho vyjednávání se konalo od 11. - 

15. listopadu 2013 v Bruselu za účasti více než 350 představitelů evropských a amerických 

nevládních organizací, spotřebitelských skupin, odborů, profesních a obchodní organizací. 

Projednávanými tématy byly služby a investice, energie a suroviny, farmaceutické                            

a zdravotnické prostředky, kosmetika, chemikálie, pesticidy, informační a komunikační 

technologie a automobily. Třetí kolo vyjednávání se konalo ve dnech 16. - 21. prosince 2013 

ve Washingtonu DC. Témata třetího kola byla následující: služby, přístup na trh, hospodářská 

soutěž, usnadnění obchodu, odvětvové otázky, investice, textilie, práce a životní prostředí, 

práva duševního vlastnictví a technické překážky obchodu. Čtvrté kolo vyjednávání se konalo 

10. - 14. března 2014 v Bruselu. Tematicky toto setkání plynně navázalo na kolo předešlé. 

Projednávaly se tak dále otázky obchodu se službami, oblast zadávání veřejných zakázek, 

pravidla původu zboží, technické překážky obchodu, oblast zemědělství, celní a obchodní 

zjednodušení. Páté kolo vyjednávání se konalo 19. - 23. května 2014 v americkém Arlingtonu. 

Páté kolo bylo věnováno diskusím v oblasti obchodu se zbožím a službami, investicím, 

regulačním otázkám, sanitárním a fytosanitárním opatřením, oblasti zadávání veřejných 

zakázek, oblasti práv duševního vlastnictví, elektronickému obchodu a telekomunikaci, 



68 
 

životnímu prostředí, malým a středním podnikům, energiím a surovinám. Šesté kolo 

vyjednávání se konalo 13. - 18. července 2014 opět v evropském Bruselu. Diskutovaná témata 

byla totožná s tématy předešlého jednání. Sedmé jednání bylo uskutečněno 29. 9. - 3. 10. 2014 

v americkém Washingtonu DC. Na sedmém setkání došlo k dalšímu prohlubování jednání v již 

zmíněný oblastech spolupráce. Předpokládá se, že by k uzavření Dohody mělo dojít v horizontu 

dvou let. Důležité je, aby došlo k nalezení přijatelných řešení v jednotlivých oblastech 

vyjednávání pro obě zainteresované ekonomiky. Osmé kolo jednání se uskutečnilo po delší 

odmlce 2. - 6. února 2015 v Bruselu. Časová prodleva mezi sedmým a osmým kolem jednání 

byla spojena s volbami představitelů do amerického Kongresu a do evropských institucí. 

Předmětem jednání byla následující témata: přístup na trh v oblasti průmyslové a zemědělské 

produkce, v oblasti služeb, diskuse o veřejných zakázkách, regulační otázky v oblasti 

sanitárních a fytosanitárních opatření (European Commission, 2014). 

Odhadované přínosy TTIP 

Erixon a Bauer (2010) odhadli zisky z vytvoření pásma volného obchodu v oblasti 

průmyslového zboží mezi Evropskou unií (EU-25, čili bez Rumunska, Bulharska a Chorvatska) 

a Spojenými státy americkými pomocí obecného rovnovážného modelu v letech 2010 - 2015. 

K odhadu byly specifikovány dva scénáře (Tab. 3.1). Prvním je statický scénář, který je spojen 

s efektivnějším využíváním dostupných zdrojů. Oproti tomu dynamický scénář přináší zisky 

spojené s rozvojem kapitálové akumulace a expanzí investičních a výrobních efektů.  

Tab. 3.1: Specifikace použitých scénářů 

Scénář 1 

(statické efekty) 
Úplná eliminace tarifů na průmyslové zboží. 

Scénář 2 

(dynamické efekty) 

Úplná eliminace tarifů na průmyslové zboží. 

Snížení nákladů na usnadnění obchodu o 3 % celkové 

hodnoty obchodu nekomoditních odvětví.  

Zvýšení produktivity práce o 2 % v odvětví 

průmyslového zboží. 

Scénář 3 

(dynamické efekty) 

Úplná eliminace tarifů na průmyslové zboží.  

Snížení nákladů na usnadnění obchodu o 3 % celkové 

hodnoty obchodu nekomoditních odvětví.  

Zvýšení produktivity práce o 3,5 % v odvětvích s 

vysokou úrovní vnitroodvětvového obchodu, zvýšení 

produktivity práce o 2 % ve všech ostatních odvětvích 

průmyslového zboží. 

               Zdroj: vlastní zpracování dle Erixon a Bauer (2010). 
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Vytvoření pásma volného obchodu mezi velkými ekonomikami přináší větší efekty než 

mezi malými ekonomikami. V minulosti byla pásma volného obchodu uzavírána většinou mezi 

dvěma malými ekonomikami nebo mezi malou a velkou ekonomikou. Přínosy z takových 

dohod pro velkou ekonomiku bývají velmi malé. Například vytvořením pásma volného 

obchodu mezi Evropskou unií a Koreou narostl hrubý domácí produkt (HDP/GDP) Evropské 

unie o 0,08 % (Decreux, Milner a Péridy, 2010). Jiným příkladem je pásmo volného obchodu 

mezi USA a Koreou, jehož efekt na HDP Spojených států představoval nárůst v hodnotě 0,1 % 

(United States International Trade Commission, 2007). V tabulce 3.2 jsou uvedeny odhadnuté 

efekty vytvoření pásma volného obchodu mezi EU a USA na jejich HDP. 

Tab. 3.2: Odhadované dopady na HDP EU a USA 

 

 Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 

 
% mil. USD % mil. USD % mil. USD 

EU-25 0,01 1 644 0,32 46 450 0,47 69 287 

USA 0,15 20 470 0,99 135 236 1,33 181 893 

                    Zdroj: vlastní zpracování dle Erixon a Bauer (2010). 

Růst hrubého domácího produktu při realizaci statického scénáře předpokládajícího 

úplné odstranění tarifů na průmyslové zboží je znatelně vyšší pro Spojené státy americké, a to 

o 0,15 % (20 470 milionů dolarů) oproti Evropské unii, kde by mělo dojít k odhadovanému 

nárůstu HDP pouze o 0,01 % (1 644 milionů dolarů). Při realizaci dynamických scénářů lze 

předpokládat nárůst HDP EU-25 v rozmezí 46 450 - 69 287 milionů dolarů, tj. o 0,32 - 0,47 

%. Pro Spojené státy by dynamické scénáře přinesly opět větší nárůst HDP v hodnotě 135 236 

- 181 893 milionů dolarů, tj. o 0,99 - 1,33 % (Erixon a Bauer, 2010). 

Vytvoření pásma volného obchodu mezi dvěma největšími světovými ekonomikami by 

mělo také pozitivní dopad na jednotlivá odvětví, resp. sektory hospodářství uvnitř potenciálních 

členských zemí. Tyto dopady jsou ve studii taktéž analyzovány a jsou předmětem přílohy 1        

a 2. Odhadovaný nárůst bohatství ekonomik měřený jako změna národního důchodu je v rámci 

statického scénáře v hodnotě 3 mld. dolarů pro Evropskou unii a 4,5 mld. dolarů pro Spojené 

státy americké. Vyšší nárůst lze pozorovat v případě přijetí dynamických scénářů. Odhaduje se 

nárůst národního důchodu Evropské unie o 59 - 82 mld. dolarů a USA o 86 mld. dolarů. 

Odhadovaná změna vývozu EU do Spojených států představuje nárůst o 7 % v rámci statického 

scénáře a o 18 % v dynamickém pojetí. Odhadovaná změna vývozů USA do Evropské unie je 
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nárůst o 8 % při realizaci statického scénáře a 17 % při přijetí dynamické formy (Erixon                  

a Bauer, 2010). 

Odhadovaná negativa TTIP 

Zatím nejsilnější kritika TTIP pochází ze Spojených států amerických. Capaldo (2014) 

zpochybňuje především model CGE (Computable General Equilibrium), který byl využit pro 

výpočet klíčových přínosů ve většině studií. Capaldo používá ve své studii odlišný model 

s názvem United Nations Global Policy Model, v důsledku čehož získal naprosto odlišné 

výsledky. Nejvíce postiženými zeměmi by měly být severské evropské země. Jejich export         

do jiných členských zemí Evropské unie by byl zaměněn za americké produkty a služby, které 

jsou levnější, protože náklady na práci i energie jsou ve Spojených státech nižší.  

 Výsledky studie pro evropské ekonomiky lze shrnout následujícím způsobem. TTIP by 

vedla během deseti let ke ztrátám čistého exportu ve srovnání se stejnou situací bez přijetí této 

dohody. Jak bylo uvedeno výše, nejvíce by byly postiženy severské ekonomiky, kde 

odhadovaná ztráta dosahuje výše 2,07 % HDP. Dále by následovala Francie se ztrátou čistého 

exportu v hodnotě 1,9 % HDP, Německo se ztrátou 1,14 % a Velká Británie se ztrátou 0,95 % 

HDP. Kromě vyčíslení ztrát v podobě čistého exportu obsahuje studie i čisté ztráty hrubého 

domácího produktu. Největší pokles HDP je odhadnut pro severské ekonomiky v hodnotě 0,50 

%, následuje opět Francie s poklesem 0,48 % a Německo 0,29 % (Capaldo, 2014). 

Další ztráta by byla zaznamenána u příjmů z výdělečné činnosti. Největší dopad je 

vyčíslen pro Francii, která by utrpěla ztrátu 5500 EUR pro každého pracovníka, následovala by 

severní Evropa (-4800 EUR na jednoho pracovníka), Velká Británie (-4200 EUR na jednoho 

pracovníka) a Německo (-3400 EUR na jednoho pracovníka). Dalším negativním dopadem je 

růst nezaměstnanosti. Studie odhaduje, že v Evropské unii by přijetím dohody došlo ke ztrátě 

cca 600 000 pracovních míst. Dalšími negativy jsou snížení podílu pracovních příjmů                    

na celkových příjmech a redukce daňových příjmů. TTIP by vedla mimo jiné také k vyšší 

finanční nestabilitě a k rychlejší akumulaci dluhů a úvěrů. Se snížením příjmů z vývozu, 

z pracovních příjmů a příjmů z daní by poptávka vyplývala jedině z investic, opírajících se 

především o zisk. Avšak po oslabení spotřeby nelze očekávat, že zisky budou podporovány 

rychlým růstem některých cen (Capaldo, 2014). 

Kromě závěrů vyplývajících z výše zmíněné studie zůstávají dále k diskuzi nevyjasněné 

otázky v oblasti vazby hospodářské politiky na fungování firem, ochrana licencí, patentů               

a vynálezů a problematika rozlišování mezi firemními a celospolečenskými náklady. 
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3.3.3 Teorie pásma volného obchodu jako možná forma budoucí spolupráce 

Pásmo volného obchodu (PVO) též zóna volného obchodu představuje nejnižší a nejméně 

rozvinutý stupeň ekonomické integrace (v praxi velmi často omezený jen na obchod                         

s průmyslovými komoditami). Tato forma ekonomické integrace je preferována především 

zeměmi, které nejsou ochotny či schopny zapojit se do vyšší formy ekonomické integrace 

(Kovářová, 2014).  

Teorii prvního stupně regionální ekonomické integrace, pásma volného obchodu, lze 

nalézt např. ve studiích Shibaty (1998), Palmetera (1998), El-Agraa (1999), Miruse a Rylské 

(2003), moderní teorií pásma volného obchodu se zabývají např. Grinols a Silva (2003).  

Varadzin (1997) charakterizuje pásmo volného obchodu jako nejnižší stupeň 

makrointegrace10, v němž dochází k odstraňování vzájemných překážek pohybu zboží. Jedná 

se tedy o rušení tarifních (celních) překážek a netarifních překážek, mezi které patří např. 

množstevní kvóty a administrativní omezení (předpisy, normy apod.). V pásmu volného 

obchodu si každá země zachovává vlastní vnější ekonomickou politiku vůči nečlenským zemím 

(Kovářová, 2014).  

Shibata (1998) uvádí jako příklady definic pásma volného obchodu čl. 4 Stockholmské 

smlouvy11, kterou bylo založeno Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) a čl. 3 

Montevidejské smlouvy12, kterou bylo založeno Latinskoamerické sdružení volného obchodu 

(LASVO). V čl. 4 Stockholmské smlouvy je uvedeno, že zboží je považováno za způsobilé      

pro tarifní zacházení zóny volného obchodu, pokud bylo zasláno na území dovážejícího 

členského státu z jiného členského státu a jsou-li v oblasti původu splněny následující 

podmínky: a) bylo zcela vyrobeno na území zóny volného obchodu, b) byl označen původ zboží 

v souladu se smluvními podmínkami uvedenými v článku 9 Všeobecné dohody o clech                    

a obchodu13 (GATT). Článek 2 Montevidejské smlouvy uvádí, že během období uvedeného 

v čl. 2 (této smlouvy), musí smluvní strany eliminovat cla, poplatky a jiná omezení aplikovaná 

na dovozy zboží pocházející z území smluvních partnerů.  

Cihelková (2008) uvádí, že PVO představuje první stupeň institucionalizované 

regionální integrace, a to ve smyslu povinné registrace u Světové obchodní organizace (WTO) 

                                                           
10 Varadzin (1997) rozlišuje mezi mikrointegrací a makrointegrací. Mikrointegrací rozumí proces, kdy integrační 

procesy jsou záležitostí konkrétních subjektů. Makrointegrace potom vyjadřuje proces, který se týká ekonomiky 

jako celku. 
11 Stockholmská smlouva, 1960. 
12 Montevidejská smlouva, 1960. 
13 Všeobecná dohoda o clech a obchodu, 1986. 
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podle příslušné výjimky z multilaterálních pravidel. Členské státy vytvářející PVO odstraňují 

všechny podstatné (viditelné) překážky pro obchod se zbožím, avšak ponechávají si veškeré 

pravomoci v oblasti obchodní politiky vůči třetím zemím. Mezi viditelné překážky patří cla        

a kvantitativní omezení obchodu (např. kvóty). Ostatní omezení obchodu (např. technické             

a veterinární normy) v této fázi integrace zpravidla nejsou zcela eliminovány a jejich odstranění 

se v dalším vývoji stává nutnou podmínkou pro fungování vyšších stupňů ekonomické 

integrace (např. společného trhu). Členské státy PVO mají povinnost prokazovat původ zboží, 

což znamená, že jsou stanovena pravidla původu zboží, podle nichž musí být zřejmé, na které 

zboží je možné volný pohyb aplikovat. Institucionální rámec PVO je poměrně jednoduchý. 

Většinou se zřizuje sekretariát dohlížející na realizaci dohody.  

Světová obchodní organizace (WTO) rozumí pod oblastí volného obchodu skupinu 

dvou či více celních území, v níž jsou odstraněna cla a ostatní restriktivní opatření na veškerý 

obchod mezi smluvními územími u těch výrobků, které mají svůj původ ve zmíněných územích. 

Součástí definice je také fakt, že takovéto regionální dohody musejí ulehčit obchod v rámci 

PVO a nikoliv vytvářet bariéry v obchodu mezi těmito zeměmi a zbytkem světa (třetími 

zeměmi). Nesmějí se tedy stát nástrojem diskriminace třetích zemí (Kovářová, 2014). 

Za základní znaky PVO lze považovat (Zlý, 2006):  

- odstranění tarifních a netarifních překážek obchodu, především kvantitativních 

omezení, která brání volnému pohybu zboží mezi dvěma nebo několika 

zainteresovanými zeměmi, 

- zachování národních celních území členů, 

- zachování autonomní celní a obchodní politiky vůči třetím (nečlenským) zemím, 

- nutnost prokazovat původ zboží, jehož pohyb je na trhu plně liberalizován. 

Efekt tvorby a odklonu obchodu 

Při vytvoření pásma volného obchodu mezi zeměmi, resp. mezi integračními seskupeními lze 

obecně pozorovat dva odlišné efekty. Jedná se o efekt tvorby obchodu a efekt odklonu obchodu. 

Jelikož lze předpokládat v budoucnosti zahájení spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými 

státy americkými na bázi vytvoření pásma volného obchodu, budou dále oba efekty ilustrovány 

na příkladu těchto dvou ekonomik.  

Na úvod je nutné přijmout následující předpoklady. Evropská unie a Spojené státy 

americké vyrábějí zcela identický produkt (dokonalý substitut). Každá z ekonomik uplatňuje 

rozdílnou výši cel na dovozy tohoto produktu. Evropská unie preferuje nižší dovozní clo              
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ve výši TEU, z čehož vyplývá, že Spojené státy mají vyšší dovozní clo ve výši TUS. Za přijetí 

předpokladu nulových transakčních nákladů a dokonalé konkurence odpovídá cena výrobku 

v Evropské unii součtu světové ceny PW a cla TEU (PW + TEU). Analogicky lze cenu výrobků 

USA získat součtem světové ceny PW a cla TUS (PW + TUS). Před vytvořením pásma volného 

obchodu lze tedy konstatovat, že cena identického produktu je ve Spojených státech amerických 

vyšší než v zemích Evropské unie (Kovářová, 2014). Po vytvoření PVO mezi ekonomikami 

dochází ke kompletnímu odstranění cel. Existuje zde volný pohyb výrobků majících původ 

v zemích Evropské unie a USA (výrobky mající původ v nečlenských zemích se volného 

pohybu automaticky neúčastní). Celková nabídka pásma volného obchodu SPVO je tvořena 

kombinací produktů zemí Evropské unie a USA. Dalším předpokladem ilustrovaného příkladu 

je, že celková poptávka pásma volného obchodu DPVO je tvořena pouze poptávkou Spojených 

států amerických DUS. Průsečík křivek poptávky a nabídky pásma volného obchodu poté 

determinuje rovnovážnou cenu a rovnovážné množství produktů nově vytvořeného pásma 

volného obchodu. Uvedené předpoklady jsou znázorněny v grafu 3.1. 

Graf 3.1: Základní předpoklady modelovaného příkladu 

     
    Zdroj: vlastní zpracování dle Shibaty (1998, str. 262). 

V levé části grafu 3.1 je znázorněna situace na trhu Evropské unie, v pravé části grafu 

pak ve Spojených státech amerických včetně situace po vytvoření pásma volného obchodu mezi 

ekonomikami. Horizontální osa (Q) představuje množství komodity za jednotku času, vertikální 

osa (P) cenu komodity za jednotku času.  
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Pro zjednodušení interpretace je dále v textu použit pojem přímka pro označení 

jednotlivých funkcí nabídky a poptávky, i když se z matematického hlediska jedná spíše                 

o lomenou čáru, resp. lomenou funkci. Nejprve bližší charakteristika trhu Evropské unie. Pokud 

by Evropská unie neobchodovala se zahraničím, tvořila by její domácí nabídku přímka 0SSEU. 

V opačném případě otevřené ekonomiky, se kterým se v příkladu pracuje, je domácí nabídka 

tvořena přímkou PEUSSEU. Poptávka Evropské unie je za přijetí předpokladu otevřené 

ekonomiky rovna přímce DEUR. Celkové poptávané množství produktu činí 0-M. Výstup              

o velikosti 0-L je vyráběn domácími subjekty, čili zeměmi Evropské unie. Výstup o velikosti 

L-M je dovážen. Cena je na trhu Evropské unie rovna součtu světové ceny PW a cla TEU (PW + 

TEU). Následuje charakteristika trhu USA. Za předpokladu uzavřenosti trhu Spojených států by 

byla domácí nabídka tvořena přímkou 0USUS. V případě otevřené ekonomiky USA je domácí 

nabídka tvořena přímkou PUSUSUS. Poptávka Spojených států odpovídá přímce DUSV (za přijetí 

předpokladu, že USA obchodují se zahraničím). Celkové poptávané množství produktu činí      

0-H. Subjekty ve Spojených státech realizují výstup o velikosti 0-F. Výstup o velikosti F-H je 

do USA dovážen. Cena odpovídá součtu světové ceny PW a cla TUS (PW + TUS).  

Celková nabídka výrobků majících původ v PVO je za předpokladu existence 

mezinárodního obchodu rovna horizontálnímu součtu individuálních nabídkových křivek obou 

účastníků. V grafu je znázorněna lomenou přímkou TUSIJKSPVO. Důvodem tohoto tvaru jsou 

dvě skutečnosti. Jednak cena v PVO nikdy neklesne pod úroveň té ceny, za kterou vyráběly 

před vytvořením PVO země Evropské unie, a to do té doby dokud bude Evropská unie v pozici 

čistého dovozce z nečlenských zemí PVO. Naopak cena stanovená v rámci PVO nikdy nebude 

větší než cena USA před integrací. Důvodem této skutečnosti je fakt, že zákazníci ve Spojených 

státech budou vždy dovážet ze zemí mimo PVO právě za tuto cenu. Celková nabídka PVO tedy 

zahrnuje produkty mající původ v PVO včetně produktů z nečlenských zemí. Pro znázornění 

poptávky pásma volného obchodu existují celkem tři možnosti. Graf 3.2 znázorňuje první 

situaci, kdy je poptávka PVO tvořena přímkou D1 (Kovářová, 2014). 
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Graf 3.2: Poptávka PVO je tvořena přímkou D1 

  

        Zdroj: vlastní zpracování dle Shibaty (1998, str. 262). 

Průnik poptávky (D1) a nabídky (TUSIJKSPVO) se nachází v bodě A, cena PPVO odpovídá 

původní ceně Spojených států amerických. Celkové poptávané množství výrobků v pásmu 

volného obchodu je v rozmezí 0-O. Američtí výrobci nabízejí množství o velikosti 0-F. Modrá 

úsečka v grafu znázorňuje množství produkce F-N, které bylo před vytvořením pásma volného 

obchodu dováženo z třetích zemí a nyní je nahrazeno vývozy ze zemí Evropské unie. Modrá 

úsečka U-K tedy představuje hrubý efekt odklonu obchodu. Zbylé poptávané množství 

v rozmezí N-O je dováženo z nečlenských zemí PVO. Situace v zemích EU po vytvoření PVO 

je taková, že výrobci nyní uvolní vlastní domácí trh a veškerá výroba je směřována                         

do Spojených států. Celkové vývozy EU jsou v grafu vyjádřeny červenou úsečkou PEUS resp. 

IJ a představují množství v rozmezí 0-L resp. EG. Červená úsečka představuje hrubý efekt 

tvorby obchodu. Čistý efekt obchodu je dán rozdílem mezi modrou a červenou úsečkou resp. 

množstvím F-N a E-G. Graf 3.3 znázorňuje situaci, kdy se cena PVO nachází mezi původními 

cenami EU a USA (Kovářová, 2014).  
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Graf 3.3: Poptávka PVO je tvořena přímkou D2 

     

  Zdroj: vlastní zpracování dle Shibaty (1998, str. 262). 

Průnik poptávky (D2) a nabídky (TUSIJKSPVO) se nachází v bodě e, cena pásma volného 

obchodu je a. Celkové poptávané množství výrobků je nyní v PVO v rozmezí 0-Z. Američtí 

výrobci nabízejí množství o velikosti 0-F. Modrá úsečka v grafu znázorňuje množství produkce 

F-H, které bylo před vytvořením pásma volného obchodu dováženo z třetích zemí a nyní je 

nahrazeno vývozy ze zemí Evropské unie. Modrá úsečka U-V tedy představuje hrubý efekt 

odklonu obchodu. Zbylé poptávané množství v rozmezí H-Z je dováženo z nečlenských zemí 

PVO. Situace v zemích EU po vytvoření PVO je taková, že výrobci nyní uvolní vlastní domácí 

trh a veškerá výroba je směřována do Spojených států. Celkové vývozy EU jsou v grafu 

vyjádřeny červenou úsečkou PEUS resp. IJ a představují množství v rozmezí 0-L resp. EG. 

Červená úsečka představuje hrubý efekt tvorby obchodu. Čistý efekt obchodu je stejně jako 

v přecházejícím případě dán rozdílem mezi modrou a červenou úsečkou resp. množstvím F-H 

a E-G. Graf 3.4 znázorňuje situaci, kdy je cena PVO ustavena na úrovní původní ceny EU 

(Kovářová, 2014). 
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Graf 3.4: Poptávka PVO je tvořena přímkou D3 

   

       Zdroj: vlastní zpracování dle Shibaty (1998, str. 262). 

Průnik poptávky (D3) a nabídky (TUSIJKSPVO) se nachází v bodě J, cena pásma volného 

obchodu odpovídá původní ceně Evropské unie. Celkové poptávané množství výrobků je nyní 

v PVO v rozmezí 0-F. Američtí výrobci nabízejí množství o velikosti 0-E. Zbytek poptávky 

v rozmezí E-F zabezpečují dovozy z EU. Tato situaci může nastat v případě, když jsou ochranné 

kapacity průmyslu zemí Evropské unie obzvláště velké v porovnání s velikostí poptávky 

Spojených států amerických a původními cenami EU. Účinnost opatření sloužících k ochraně 

proti odklonu obchodu vymizí (Kovářová, 2014). 

Závěr ilustračního příkladu lze shrnout následovně. Při respektování jednoho                      

ze základních předpokladů modelu tj. nižší původní ceny Evropské unie a vyšší původní ceny 

Spojených států amerických před vytvořením pásma volného obchodu lze konstatovat, že          

po vytvoření PVO se bude v zemích Evropské unie prosazovat efekt tvorby obchodu                         

a ve Spojených státech amerických efekt odklonu obchodu. Výsledný čistý efekt závisí mimo 

jiné též na velikosti poptávky pásma volného obchodu resp. poptávky Spojených států 

amerických. Pro Evropskou unii je vhodné první a druhé řešení, kdy je cena výrobků majících 

původ v PVO vyšší než před jeho vytvořením. S využitím této výhody mohou existující podniky 

zvýšit své zisky, kromě toho se také do výroby mohou zapojit firmy, které nebyly schopné 

obstát na trhu při nižších cenách (Kovářová, 2014). 
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3.4 Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny EU a USA 

Následující kapitola je věnována analýze komoditní struktury vzájemné obchodní výměny 

Spojených států amerických a Evropské unie dle tříd mezinárodní obchodní klasifikace SITC14.  

3.4.1 Komoditní struktura vývozů Evropské unie a Spojených států amerických 

Celkové vývozy Evropské unie do Spojených států amerických a Spojených států amerických 

do Evropské unie v letech 2003 - 2013 jsou zobrazeny v grafu 3.5. 

Graf 3.5: Celkové vývozy v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

 

                       Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Z grafu 3.5 lze vyčíst dvě zásadní skutečnosti. První je, že vývoj vzájemných vývozů 

obou partnerů je velmi podobný. Druhou skutečností je, že Evropská unie vyváží více                   

do Spojených států amerických než USA do Evropské unie. Od roku 2011 je patrné, že se od 

sebe celkové vzájemné vývozy začínají lehce vzdalovat.  

Vývozy Evropské unie do Spojených států amerických rostly až do roku 2008. Poté 

následuje strmý propad na úroveň roku 2004, který byl způsobem vlivem světové finanční            

a hospodářské krize. Od roku 2009 dochází k opětovnému nárůstu vývozů, kdy se vývozy EU 

                                                           
14 SITC 0 = Potraviny a živá zvířata, SITC 1 = Nápoje a tabák, SITC 2 = Suroviny nepouživatelné s výjimkou 

paliv, SITC 3 = Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály, SITC 4 = Živočišné a rostlinné oleje, tuky a 

vosky, SITC 5 = Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené, SITC 6 = Tržní výrobky tříděné hlavně podle 

materiálu, SITC 7 = Stroje a dopravní prostředky, SITC 8 = Průmyslové spotřební zboží a SITC 9 = Komodity 

a předměty obchodu jinde nezatříděné. 
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do USA dostaly během dvou let na předkrizovou úroveň. Podíl jednotlivých tříd na celkových 

vývozech Evropské unie do USA v analyzovaných letech je znázorněn v tabulce 3.3. 

Vývozy Spojených států amerických do Evropské unie rostly taktéž do roku 2008, poté 

dochází k propadu, který není tak znatelný jako v případě Evropské unie. Další vývoj 

amerických vývozů je podobný jako vývoj vývozů Evropské unie. Podíl jednotlivých tříd                 

na celkových vývozech Spojených států amerických do Evropské unie je zobrazen v tabulce 

3.4. 

Tab. 3.3: Komoditní struktura vývozů EU do USA v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

ROK SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

2003 4771 6874 2024 11536 588 51752 25211 112478 34473 8729 

2004 5100 7578 3000 16066 728 56941 31660 124354 38258 9754 

2005 5060 8006 3141 21711 852 59957 34253 133668 38831 9769 

2006 5261 9420 3385 25013 957 67773 37509 142293 40410 10751 

2007 5757 10206 3139 26473 866 73911 39615 145826 42407 13731 

2008 5866 9481 3237 34463 964 78027 37723 146155 40715 15719 

2009 5368 8019 2075 19262 771 74751 23734 105455 32742 16675 

2010 6119 8693 2594 22322 865 78390 30463 123655 37607 15869 

2011 7364 9978 2991 27162 954 84607 37230 145964 42557 13050 

2012 7302 10407 3143 25598 999 82666 37536 155608 45014 13024 

2013 7914 10840 3330 23893 1043 82048 36698 161938 48758 10939 

CELKEM 65882 99501 32059 253500 9587 790823 371633 1497395 441772 138009 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Nejvíce vyváží Evropská unie do USA v kategorii SITC 7 - Stroje a dopravní 

prostředky. Významný je též vývoz v kategorii SITC 5 - Chemikálie a příbuzné výrobky jinde 

neuvedené. Nejmenší objemy vývozů jsou v kategorii SITC 4 - Živočišné a rostlinné oleje, tuky 

a vosky.  

Tab. 3.4: Komoditní struktura vývozů USA do EU v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

ROK SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

2003 4168 1400 5944 1224 144 28684 10299 75008 21753 6446 

2004 4638 1485 6475 2411 127 34483 11198 82066 25095 5687 

2005 5236 1288 7283 3071 142 36998 12902 85821 28068 6708 

2006 5285 1572 8495 5713 264 41968 15761 95428 31041 9577 

2007 6341 1600 10901 6263 270 48244 18187 109944 34236 11963 

2008 6919 1565 12187 15061 323 54564 19769 113817 37767 13686 

2009 5318 1340 6989 11430 216 50600 13606 58598 32500 40748 

2010 6212 1549 9730 13849 266 54756 17108 62895 33070 41109 

2011 7215 1606 11232 25973 441 54682 20045 69702 34199 44554 

2012 6871 1680 10398 25440 474 54805 19365 68863 35317 42842 

2013 8346 1824 10195 26432 387 54673 18911 67324 36437 39288 

CELKEM 66547 16910 99829 136866 3054 514457 177153 889464 349484 262607 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 
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Spojené státy americké vyvážejí nejvíce do Evropské unie taktéž v kategorii SITC 7  - 

Stroje a dopravní prostředky. Nicméně v případě vývozů těchto produktů z USA do EU lze 

pozorovat daleko větší propad v důsledku světové finanční krize, na který navazuje velmi 

pozvolný nárůst. Tento vývoj ukazuje, že nejvíce se světová finanční krize podepsala                     

na průmyslu USA, který lze klasifikovat právě kategorií SITC 7. Přesto i nadále zůstává tato 

kategorie nejvíce obchodovanou. Za významné lze považovat vývozy v kategorii SITC 5 - 

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené, dále SITC 8 - Průmyslové spotřební zboží       

a SITC 9 - Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné. 

3.4.2 Komoditní struktura dovozů Evropské unie a Spojených států amerických 

Z důvodu rozdílnosti v metodice vykazování vývozů a dovozů, jsou dále stejným způsobem 

porovnány dovozy Spojených států amerických z Evropské unie a dovozy Evropské unie z USA 

(graf 3.6). 

Graf 3.6: Celkové dovozy v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

 

                      Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Trendy vývoje vzájemných dovozů jsou dle očekávání shodné s trendy vývoje 

vzájemných vývozů. Spojené státy dováží z Evropské unie absolutně větší objemy produktů 

než Evropská unie z USA. I z grafu 3.6 je patrné, že světová finanční krize ve vzájemném 

obchodování více postihla právě vývozy Evropské unie, resp. dovozy USA, u nichž lze opět 

pozorovat daleko větší propad. Od roku 2011 dochází k postupnému oslabování vzájemné 

obchodní výměny z důvodu expanze trhů rychle rostoucích ekonomik BRIC (Brazílie, Ruska, 

Indie, Číny). Především Čína představuje velmi silného konkurenta právě v oblasti 
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automobilové průmyslu. Rozdílnost v metodice vykazování je klíčovým faktorem při volbě 

závisle proměnné do rovnovážného modelu použitého v dizertaci. Proto jsou dále uvedeny 

tabulky (tab. 3.5 a tab. 3.6), které obsahují údaje o komoditní struktuře vzájemných dovozů 

obou ekonomik dle kategorií SITC. 

Tab. 3.5: Komoditní struktura dovozů EU z USA v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

ROK SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

2003 4780 1869 7103 1797 167 37489 11167 90964 26089 13336 

2004 5532 2009 7216 3501 143 45732 12093 101164 29878 11801 

2005 5786 1817 7925 4521 137 47277 13643 102496 31223 11240 

2006 5985 1794 9913 6412 275 52280 17004 113301 35219 15366 

2007 7139 1884 12022 6978 278 60280 19514 118587 38103 21727 

2008 8057 1860 13155 17151 409 66513 20792 124166 40571 24644 

2009 5919 1735 7498 13091 234 62093 14190 94535 34854 26276 

2010 6787 2010 10074 15361 256 64542 16592 97804 36986 24361 

2011 8249 2288 12550 27783 474 70708 20093 106776 39844 21204 

2012 7600 2169 10920 28760 405 70969 18950 104135 39027 21252 

2013 8999 2365 12262 29097 397 71807 18836 105343 38742 15893 

CELKEM 74833 21800 110637 154452 3176 649689 182875 1159272 390537 207101 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Z tabulky 3.5 jsou patrné výsledky, které byly sumarizovány výše. Evropská unie dováží 

ze Spojených států amerických nejvíce v kategorii SITC 7 - Stroje a dopravní prostředky. Dále 

je významný dovoz v kategorii SITC 5 a SITC 8. Při komparaci dvou nejvýznamnějších 

kategorií, lze vidět výrazné rozdíly v hodnotách. Celkové vývozy USA do EU (tab. 3.4)                  

v kategorii SITC 7 činily 889 464 mil. USD, celkové dovozy EU z USA v té samé kategorii 

činily 1 159 272 mil. USD. Rozdíl ve vykazovaných hodnotách je tedy 269 808 mil. USD. 

Tab. 3.6: Komoditní struktura dovozů USA z EU v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

ROK SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

2003 4781 7388 2285 12219 612 57783 26382 104813 32895 12364 

2004 4953 7908 3282 16440 801 63340 32723 113228 37150 12803 

2005 5025 8807 3515 23035 920 68460 35919 122243 37820 14264 

2006 5178 10163 3765 25426 1017 74088 39094 128237 39873 14921 

2007 5629 11217 3262 26148 946 79907 40430 136900 43301 16621 

2008 5717 10805 3325 32175 1041 86091 39138 137327 42832 18493 

2009 5301 9278 2103 17557 865 78616 24909 95871 34484 18003 

2010 5829 10058 2746 20936 884 84339 31634 113361 38784 18095 

2011 6785 11294 3191 25995 927 91244 38214 135853 43482 18985 

2012 7150 11739 3453 25629 1024 86473 39525 149245 45848 19438 

2013 7638 12366 3326 23052 1043 85324 39140 154598 49659 20188 

CELKEM 63987 111025 34253 248613 10079 855664 387106 1391677 446129 184175 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 
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Díky existenci rozdílů v metodice vykazování vývozů a dovozů je v disertaci chápána 

vzájemná obchodní výměna jako průměr čtyř hodnot, tj. vývoz zemí EU do USA, vývoz USA 

do zemí EU, dovoz zemí EU z USA a dovoz USA ze zemí EU. 

3.4.3 Obchodní bilance Evropské unie a Spojených států amerických 

Pro úplnost analýzy komoditní struktury je dále uvedena obchodní bilance partnerských 

ekonomik (Tab. 3.7). Hodnoty uvedené v obchodní bilanci jsou průměrem hodnot z tabulek 3.3 

a 3.5 ve smyslu vývozu a 3.4 a 3.6 ve smyslu dovozu. 

Tab. 3.7: Obchodní bilance zemí EU vzhledem k USA v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

ROK SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9 

2003 302 5497 -4369 10367 445 21681 15063 25659 9763 655 

2004 -58 5996 -3704 13297 630 20033 20545 27176 10218 2534 

2005 -468 6854 -4276 18577 746 22071 21813 33797 8680 3043 

2006 -415 8108 -5629 19157 717 23806 21919 30901 7011 364 

2007 -1047 8969 -8260 19691 632 22647 21172 27098 6685 -1669 

2008 -1696 8431 -9390 17213 637 21521 18150 22749 2605 -2059 

2009 -284 7111 -5154 6149 593 20337 10423 24097 -64 -16173 

2010 -526 7596 -7232 7024 613 21715 14198 38159 3167 -15753 

2011 -658 8689 -8800 -299 483 25231 17653 52669 5998 -16862 

2012 -9 9148 -7361 -1487 572 21682 19373 65928 8259 -15816 

2013 -897 9509 -7901 -4292 651 20447 19045 71935 11619 -12027 

CELKEM -5756 85908 -72077 105398 6718 241170 199355 420168 73940 -73762 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

V nejvíce obchodované kategorii SITC 7 - Stroje a dopravní zařízení dosahovala 

Evropská unie kladného salda ve všech analyzovaných letech. Stejný vývoj lze pozorovat                

i v případě salda druhé nejvíce obchodované kategorie SITC 5 - Chemikálie a příbuzné výrobky 

jinde neuvedené. Záporná salda převažovala v kategorii SITC 0 - Potraviny a živá zvířata, SITC 

2 - Suroviny nepouživatelné s výjimkou paliv a SITC 9 - Komodity a předměty obchodu jinde 

nezatříděné. V těchto kategoriích Evropská unie více dovezla, než vyvezla. S opačnými 

znaménky lze poté interpretovat výsledky obchodní bilance Spojených států amerických se 

zeměmi Evropské unie.  
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3.5 Vzájemná obchodní výměna dle jednotlivých členských zemí EU 

Na základě předpokladů uvedených v předešlé kapitole, bude dále analyzována teritoriální 

struktura vzájemné obchodní výměny Spojených států amerických se zeměmi Evropské unie. 

Budou brány v potaz průměrné veličiny, proto není nutné členit kapitolu stejným způsobem, 

jako tomu bylo u komoditní struktury vzájemné obchodní výměny USA a EU.  

3.5.1 Struktura vývozů jednotlivých členských zemí EU do USA 

V tabulce 3.8 je uvedeno deset největších unijních vývozců do Spojených států amerických          

v letech 2003 - 2013. Pořadí všech členských zemí Evropské unie je zobrazeno v příloze 3. 

Tab. 3.8: Deset největších vývozců EU do USA v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

Země EU/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 

Německo 69639 79828 86492 94613 98596 102485 73825 85605 101734 111344 117377 1021539 

Velká Británie 46534 50192 54538 57042 61665 62454 50502 54636 57479 60065 58222 613328 

Francie 27387 30665 32942 35624 38295 39998 30965 34205 36603 38301 41065 386049 

Itálie 25716 28547 31042 32426 34795 35575 25519 28123 33372 36195 37886 349196 

Irsko 22560 24048 24678 24531 26086 28121 26779 30779 34715 28379 28060 298738 

Nizozemsko 11993 14582 17142 19918 21704 24060 18521 21560 25955 24897 21536 221869 

Belgie 13772 16405 17653 18762 20273 20394 16976 19626 20980 22079 22847 209766 

Švédsko 11607 13133 13993 13957 13116 12474 8394 10997 11462 10426 9597 129157 

Španělsko 6785 7575 8540 9928 10641 11354 8077 8775 11216 11903 11847 106640 

Rakousko 4609 6272 6463 8125 9397 8041 5896 6741 9114 8978 9193 82829 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Absolutně největším vývozcem do Spojených států amerických z evropských zemí je 

Německo. Za ním se nachází Velká Británie s téměř o polovinu menšími objemy vývozů. 

Následuje Francie, jejíž vývozy jsou srovnatelné s Itálií. Desítku největších vývozců dále 

doplňují Irsko, Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Španělsko a Rakousko. I na vývoji teritoriální 

struktury evropských vývozů lze pozorovat pokles hodnot u všech ekonomik v důsledku 

světové finanční krize.  

3.5.2 Struktura dovozů jednotlivých členských zemí EU z USA 

Tabulka 3.9 zobrazuje deset největších unijních dovozců ze Spojených států amerických v mil. 

USD v letech 2003 - 2013. Pořadí všech členských zemí Evropské unie je uvedeno v příloze 

4. 
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Tab. 3.9: Deset největších dovozců EU z USA v letech 2003 – 2013 (v mil. USD) 

Země EU/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 

Německo 36455 40695 43035 51553 56024 61155 49298 53817 58863 57456 56664 565016 

Velká Británie 38388 40689 41375 49441 55470 58814 48971 52513 58939 58070 50927 553598 

Nizozemsko 20634 24382 26598 31133 33485 40693 32836 34986 40615 39032 40863 365255 

Francie 20536 24708 25319 28096 31696 34122 30883 31503 34218 37159 38751 336991 

Belgie 14599 16666 18007 20296 24077 27310 21286 24092 28316 28527 32794 255970 

Itálie 11062 11494 12351 12939 14455 16259 12704 14457 17051 16126 15898 154797 

Španělsko 6828 7981 8120 9097 11841 14496 10283 11361 12674 11028 11904 115613 

Irsko 8029 8416 9638 8546 9339 9315 9200 7892 7908 7052 6779 92115 

Švédsko 3296 3376 3736 4202 4624 5148 4558 4723 5323 5257 4341 48584 

Rakousko 2664 2818 3271 3712 4148 3818 3016 3328 3975 4294 3595 38640 

 Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Největšími dovozci ze Spojených států amerických jsou Německo a Velká Británie.      

Za nimi se nachází Nizozemsko a Francie se srovnatelnou úrovní dovozů. Vysokých hodnot 

dosahuje Belgie. Deset největších dovozců EU v USA dále doplňují Itálie, Španělsko, Irsko, 

Švédsko a Rakousko. Česká republika se pohybuje zhruba někde kolem 14. místa.  

3.5.3 Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s USA 

Salda deseti největších obchodních partnerů Evropské unie se Spojenými státy americkými jsou 

znázorněna v tabulce 3.10. Salda všech členských zemí Evropské unie jsou součástí přílohy 5. 

Tab. 3.10: Obchodní bilance deseti největších obchodní partnerů EU s USA                      

v letech 2003 -2013 (v mil. USD) 

Země 

EU/rok 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 

Německo -36385 39133 43458 43060 42572 41330 24527 31788 42871 53888 60713 456523 

Irsko -8007 15632 15040 15985 16747 18807 17578 22887 26807 21328 21281 206623 

Itálie -11036 17053 18691 19487 20340 19316 12816 13666 16321 20069 21988 194399 

Švédsko 8312 9757 10257 9754 8492 7326 3836 6274 6139 5169 5256 80573 

VB -38342 9502 13163 7601 6195 3640 1531 2123 -1460 1995 7295 59730 

Francie -20509 5956 7623 7528 6599 5876 81 2702 2385 1142 2314 49058 

Rakousko 1945 3454 3191 4412 5249 4224 2880 3413 5139 4684 5598 44189 

Španělsko -43 -407 421 830 -1200 -3142 -2207 -2587 -1457 876 -57 -8973 

Belgie -827 -261 -354 -1534 -3805 -6916 -4310 -4466 -7336 -6448 -9947 -46204 

Nizozemsko -8641 -9800 -9456 -11215 -11780 -16633 -14315 -13426 -14659 -14134 -19327 -143387 

Zdroj: vlastní zpracování dle UNCTAD (2014). 

Z deseti největších obchodní partnerů Evropské unie s USA dosahovalo celkem sedm 

zemí v převážné většině kladné saldo obchodní bilance. Španělsko, Belgie a Nizozemsko 

v analyzovaných letech více ze Spojených států dovezly, než vyvezly. Česká republika 

vykazovala ve všech analyzovaných letech kladné saldo. 
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3.6 Netarifní překážky obchodu mezi EU a USA 

Tarifní překážky obchodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jsou na velmi 

nízké úrovni (přibližně 3 %), proto nepředstavují tak zásadní problém ve vzájemném 

obchodování. Daleko větší překážkou jsou netarifní omezení obchodu, jejichž řešení bývá často 

předmětem sporů mezi ekonomikami. Nejprve bude pozornost věnována netarifním překážkám 

Evropské unie, poté budou diskutovány otázky, které byly vzneseny ze strany Evropské unie 

proti obchodním praktikám USA. Analyzovanými obdobími jsou samostatně rok 2002, rok 

2007 a poté jsou uvedeny otázky, které byly vzneseny jak v roce 2002, tak také v roce 2007. 

3.6.1 Netarifní překážky Evropské unie  

V roce 2002 bylo ze strany Spojených států amerických vzneseno celkem 14 námětů k jednání 

vzhledem k obchodním praktikám Evropské unie. První tři byly z oblasti sanitárních                        

a fytosanitárních opatření. Jednalo se o karanténní opatření přijatá proti nemoci šílených krav 

(BSE), kde Evropská unie i přes doložení důkazů ze strany amerického Ministerstva 

zemědělství o neexistenci infekce, nadále ukládala omezení pro americké dovozy masa. Dalším 

problémem byla národní nesrovnalost v předpisech věnovaných sanitárním a fytosanitárním 

opatřením. Americké firmy mající zájem o vývoz spermatu a embryí skotu do Francie musely 

nejprve získat povolení od francouzské celní správy a souhlas francouzského Ministerstva 

zemědělství. Třetí oblastí sporů byla výroby želatiny. V roce 2000 došlo na poli Evropské unie 

k významnému posílení omezení vztahujících se na podniky, které se zabývají výrobou želatiny 

pro lidskou spotřebu. Tato omezení zahrnovala požadavky na testování zvířecích produktů 

použitých k výrobě želatiny a také samotné želatiny, která byla z těchto produktů vyrobena 

(Hanson, 2010). 

Další tři netarifní překážky byly z oblasti přístupu na trh služeb. První se týkaly právních 

služeb, druhé poštovních služeb a třetí oblasti účetnictví a auditu. Největší počet překážek byl 

v oblasti norem a technických požadavků. Jedna z netarifních překážek směřovala do oblasti 

hnojiv. Směrnice ES 76/116 uváděla, že hnojivo přípustné k obchodování na evropském trhu 

musí být minimálně z 93 % rozpustné. Americká hnojiva byla rozpustná z 90 %, proto byla 

z obchodování vyloučena. Další otázky se týkaly norem v oblasti souprav leteckých motorů, 

konektorů plynu, střešního šindele a kotevního šroubu (Hanson, 2010). Poslední dvě bariéry 

patřily do oblasti práv duševního vlastnictví (biotechnologické patenty) a tržní regulace 

(zdanění elektronického obchodování). 
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 V roce 2007 bylo vzneseno ze strany Spojených států celkem 8 otázek vzhledem 

k obchodním praktikám Evropské unie. Jednou z projednávaných otázek, směřujících do oblasti 

dovozu, byla pravidla nově přistoupených členských zemí Evropské unie. V květnu 2004 

proběhlo doposud největší rozšíření Evropské unie o deset zemí střední a východní Evropy. 

Přistoupením tyto země automaticky přijaly celní politiku Evropské unie, která je spojena 

s existencí jednotného celního sazebníku. Výše cel jednotného celního sazebníku byla v mnoha 

případech vyšší než cla jednotlivých zemí před vstupem do Evropské unie. Podle pravidel 

GATT může dojít ke zvýšení cel pouze v případě vzájemného vyjednávání zainteresovaných 

stran. V oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření byla projednávána oblast geneticky 

modifikovaných organismů a dřevěného obalového materiálu. Co se týče přístupu na trh, i zde 

byla vznesena otázka v oblasti poštovních služeb. U norem a technických požadavků byly 

předmětem zájmu princip předběžné opatrnosti a metrická směrnice (80/181/EEC). Poslední 

netarifní překážky roku 2007 spadaly do kategorie práv duševního vlastnictví a jednalo se             

o patentové poplatky a geografické ukazatele (Hanson, 2010). 

Doposud byly specifikovány netarifní bariéry obchodu, které byly předmětem sporů 

buď pouze v roce 2002, nebo pouze v roce 2007. V tabulce 3.11 jsou uvedeny další bariéry, 

které byly předmětem jednání jak v roce 2002 tak také v roce 2007 vztahující se k americkým 

dovozům.  

Tab. 3.11: Netarifní bariéry na americké dovozy uplatněné EU v roce 2002 a 2007  

 

 

 

 

      Zdroj: vlastní zpracování dle Hanson (2010, str. 113). 

Jedním z nejznámějších sporů, který byl projednáván na půdě Světové obchodní 

organizace, je Banánová válka. Evropská unie se dlouhodobě snažila zvýhodňovat bývalé 

kolonie uzavíráním různých obchodních dohod. Podle všeobecného systému preferencí může 

každá země poskytnout celní zvýhodnění nejchudším zemím světa. Evropská unie však 

poskytovala další zvýhodnění bývalým koloniím v podobě kvót pro dovážená množství banánů, 

čímž došlo ke znevýhodnění amerických konkurentů. 
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Vinná produkce 

Vedlejší produkty živ. původu 

 

 

-  
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V tabulce 3.12 jsou znázorněny netarifní bariéry Evropské unie, jejichž cílem byla 

ochrana domácího trhu. Netarifní překážky byly v roce 2002 a 2007 uplatněny také ve smyslu 

podpory evropských vývozů. Jednalo se o vývozní subvence pro Airbus a ovocné kompoty.  

Tab. 3.12: Netarifní bariéry vztahující se k ochraně evropského trhu 

 

 

 

 

          
         Poznámka: REACH = Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

                             WEEED = Odpadní elektrická a elektronická směrnice 

                             RoHS = Omezení nebezpečných látek 

          Zdroj: vlastní zpracování dle Hanson (2010, str. 113). 

3.6.2 Netarifní překážky Spojených států amerických 

Stejně tak jako uplatňovala netarifní překážky Evropská unie vůči USA, tak také Spojené státy 

uplatňovaly netarifní překážky vůči Unii. V roce 2002 se jednalo o dva případy. Prvním 

případem byla antidumpingová cla na ocel. Na počátku roku 2000 uvalily Spojené státy 

americké antidumpingová cla na širokou škálu dovážených ocelových produktů. Důvodem 

tohoto kroku bylo zabránit dalšímu zaostávání amerického ocelářského průmyslu. Druhý případ 

byl spojen s opatřeními na podporu amerických vývozů. Došlo k vytvoření Zahraničních 

prodejních společností, které se zabývaly prodejem produktů mimo americký trh. Část výnosů 

těchto společností byla osvobozena od daně. Kromě toho také vyplácené dividendy byly 

považovány za nezdanitelný příjem.  

V roce 2007 vznesla Evropská unie celkem 22 otázek vůči obchodním praktikám 

Spojených států amerických. První kategorie netarifních bariér se vztahovala opět k eliminaci 

dovozů. V oblasti obchodní administrativy to byly celkem tři případy. Jednalo se o poplatek 

z dovážené hodnoty bavlny, dále iniciativu za účelem zajištění bezpečnosti přepravních 

kontejnerů a Akt bezpečnosti přístavů. V oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření byly 

projednávány další tři netarifní bariéry. Jednalo se o požadavky na kontrolu čerstvého ovoce, 

limity dovozu mléčných produktů a registraci zařízení sloužících pro manipulaci s potravinami. 

Další tři netarifní bariéry spadající do oblasti přístupu na trh služeb byly reservace nákladu pro 

program potravinové pomoci, spojená s podmínkou přepravy potravinové pomoci na lodi 

plující pod vlajkou Spojených států amerických, dále se jednalo o omezení na zahraniční 

rybaření v amerických vodách a kapitálové vklady. V oblasti zajištění bezpečnosti byla 

Normy a technické 

požadavky 
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zdravotnické prostředky 

Práva duševního 

vlastnictví 
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-  

Kontrola cen farmaceutických produktů 
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Geografické indikátory 

Omezení mediálních služeb 
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projednávána otázka pokračování udělování sankcí za dovážené hormonálně ošetřené hovězí 

maso.  

Druhá kategorie netarifních bariér měla zajišťovat ochranu amerického domácího trhu. 

V oblasti norem a technických požadavků byla projednávána otázka televizorů s vysokým 

formátem rozlišení a lodní standardy. V oblasti regulace zdravotnických produktů byly 

předmětem sporů tři otázky. Jednalo se o standardy definující pojem „organické“, schválení 

farmaceutických a bylinných produktů před samotným uvedením na trh a stanovení poplatků 

pro uživatele zdravotnických produktů.  

V oblasti práv duševního vlastnictví byla projednávána otázka omezení udělování 

patentů na novinky rostlinného původu a tolerance značek parfémů. V oblasti otázek tržní 

regulace byly projednávána tři netarifní bariéry. Jednalo se o Sarbanes-Oxley akt, který ukládal 

významné náklady pro evropské firmy uvedené na Newyorské burze. Dále zde patřilo zdanění 

oprav zahraničních lodí a otázka roztříštěné regulace pro tlaková zařízení. Třetí kategorie 

netarifních bariér byla spojena s podporou amerických vývozů. Jednalo se o subvence do oblasti 

leteckých služeb a vývoje motorů.  

Poslední a také nejpočetnější kategorií jsou netarifní bariéry, které byly uplatněny jak 

v roce 2002, tak také v roce 2007. Asi nejpočetnější skupinou byly netarifní bariéry uplatněné 

na evropské dovozy (Tab. 3.13). V kategorii obchodní administrativy lze zmínit např. daň 

určenou k údržbě amerických přístavů, která činila 0,125 % z hodnoty zboží dovezeného 

prostřednictvím amerického přístavu nebo poplatek ke krytí nákladů spojených se 

zprostředkováním dovozu ve výši 0,21 % z hodnoty dováženého zboží až do výše 485 

amerických dolarů za položku.  

Kontroverzním v této oblasti bylo neuznání Evropské unie jako země, kdy Evropská 

unie vydává různá nařízení, směrnice a jiné dokumenty spadající do obchodní politiky, které 

jsou závazné pro všechny členské země. Konflikt poté může nastat v případě, kdy Spojené státy 

americké požadují certifikaci konkrétní země Evropské unie, což velmi často nastávalo právě 

v případě sanitárních a fytosanitárních otázek. V kategorii věnované bezpečnostní politice lze 

zmínit např. uvalení vyrovnávacích cel na některé dovozy francouzské, britské a španělské oceli 

v roce 1998.  
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Tab. 3.13: Netarifní bariéry na evropské dovozy uplatněné USA v roce 2002 a 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zdroj: vlastní zpracování dle Hanson (2010, str. 60-61). 

Spojené státy americké uplatnily v obou analyzovaných letech také netarifní opatření, 

která směřovala na podporu amerického vývozu. Jednalo se o vývozní subvence v oblasti 

zemědělství. Existující subvence v oblasti zemědělství nemohly kompenzovat americkým 

zemědělcům ztráty spojené s celosvětovým propadem cen obilí na konci 90. let 20. století, které 

byly důsledkem posilování amerického dolaru a růstu evropských zemědělských subvencí. 

Z tohoto důvodu došlo k vytvoření programu, který směřoval právě na podporu tohoto odvětví. 

Další subvence směřovaly na podporu vývoje leteckého průmyslu, dále na podporu amerických 

obchodních lodí působících v mezinárodním obchodě a společností zabývajících se 

zahraničními prodeji (Hanson, 2010). 
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Stejně tak jako EU i Spojené státy uplatňovaly netarifní bariéry obchodu za účelem 

ochrany domácího trhu. Jejich přehled je znázorněn v tabulce 3.14.  

Tab. 3.14: Netarifní bariéry vztahující se k ochraně amerického trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zdroj: vlastní zpracování dle Hanson (2010, str. 60-61). 

 

3.7 Tarifní překážky obchodu mezi EU a USA 

Evropská unie a Spojené státy americké v současnosti obchodují navzájem v rámci doložky 

nejvyšších výhod pod záštitou Světové obchodní organizace. Jedná se o nepreferenční způsob 

obchodování, který je založen na existenci smluvního cla. Průměrná výše smluvního cla mezi 

partnery je znázorněna v tabulce 3.15. 

Tab. 3.15: Průměrná výše smluvního cla EU a USA (%) 

 EU USA 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Zemědělská produkce 13,9 13,2 13,2 5,0 4,7 5,3 

Nezemědělská produkce 4,0 4,2 4,2 3,3 3,2 3,1 

Celkem 5,3 5,5 5,5 3,5 3,4 3,4 

                          Zdroj: vlastní zpracování dle WTO (2012, 2013 a 2014). 

 Pro srovnání je v tabulce uvedena i průměrná úroveň smluvního cla pro zemědělskou 

produkci, přestože obchodní výměna v této kategorii není předmětem výzkumu disertační 

práce. Je zřejmé, že Evropská unie vykazuje v této oblasti více než dvojnásobná cla ve srovnání 

Normy a technické požadavky 

Práva duševního vlastnictví 

Tržní regulace 

Akt vztahující se k obsahu motorových vozidel 

Pravidla průměrné spotřeby paliva společností 

Nevyužití metrického systému 

 

 

-  

 

Doktrína o patentech 

Hilmerova doktrína o právech duševního vlastnictví 

Autorská práva a videohry 

Osvobození holičství 

Vládní použití patentovaných materiálů 

Osobnostní práva na ochranu práv duševního vlastnictví 
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s USA. U nezemědělské produkce, jsou rozdíly velmi malé. Pro úplnost je dále uvedena tabulka 

3.16, která zobrazuje průměrná smluvní cla jednotlivých kategoriích nezemědělské produkce. 

Tab. 3.16: Průměrná výše smluvního cla EU a USA u nezemědělské produkce (%) 

 EU USA 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Produkty z ryb 10,3 11,8 11,8 0,9 0,8 0,8 

Minerály a kovy 2,0 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 

Ropa 2,7 2,8 2,8 1,3 1,1 1,2 

Chemikálie 4,6 4,6 4,6 2,8 2,8 2,8 

Dřevo, papír 0,9 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 

Textilie 6,6 6,6 6,6 7,9 7,9 7,9 

Oblečení 11,5 11,5 11,5 11,7 11,6 11,6 

Kožené produkty 4,2 4,2 4,2 4,0 3,8 3,7 

Neelektrická zařízení 1,9 1,9 1,9 1,2 1,2 1,2 

Elektrická zařízení 2,8 2,8 2,8 1,7 1,7 1,4 

Dopravní zařízení 4,3 4,3 4,3 3,0 3,1 2,3 

Ostatní produkty zpracovatelského průmyslu 2,7 2,7 2,6 2,3 2,4 2,2 

    Zdroj: vlastní zpracování dle WTO (2012, 2013 a 2014). 

U nezemědělské produkce lze pozorovat největší rozdíl ve smluvních sazbách 

v kategorii zahrnující produkty z ryb. Smluvní dovozní clo Evropské unie v této kategorii je 

v průměru o 10 % vyšší než v případě Spojených států amerických. Vyšších smluvních celních 

sazeb dosahuje EU dále u minerálů a kovů, ropy, chemikálií, dřeva a papíru, kožených 

produktů, neelektrických zařízení, elektrických zařízení, dopravních zařízení a ostatní produkce 

zpracovatelského průmyslu. V některých kategoriích jsou však tyto rozdíly nepatrné. 
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4 Rovnovážný model mezinárodního obchodu 

Rovnovážné modely představují nástroj, který je velmi hojně využíván pro kvantifikaci 

mezinárodních obchodních toků. Podstata rovnovážného modelu vychází z Newtonova 

gravitačního zákona, který říká, že gravitační síla mezi dvěma tělesy závisí na jejich hmotnosti 

a vzdálenosti.15 Převod této myšlenky do ekonomie lze interpretovat tak, že objem obchodu 

mezi dvěma zeměmi (integračními celky, obchodními bloky, mezinárodními organizacemi 

apod.) by měl růst s růstem velikosti těchto zemí (měřené pomocí národního důchodu) a klesat 

s růstem dopravních resp. přepravních nákladů (měřených pomocí vzdáleností mezi 

ekonomickými centry). Mezi průkopníky použití tohoto konceptu v ekonomii patří Tinbergen 

(1963) a Linneman (1967). 

Rovnovážný model prokázal vynikající empirickou odolnost při modelování 

mezinárodních obchodních toků, a to i navzdory kritice, kdy je modelu vytýkáno nedostatečné 

teoretické odvození a špatná pověst mezi ekonomy.16 Bergstrand (1985) uvádí, že navzdory 

silné statistické vypovídací schopnosti modelu je užití pro účely predikce potlačeno právě kvůli 

absenci pevných teoretických základů.17 Filipinni a Molini (2003) dále na toto téma 

poznamenali, že rovnovážný model byl často charakterizován jako „fakta bez teorie“. Anderson 

(1979) byl první, kdo specifikoval teoretické odvození rovnovážného modelu (RM) na základě 

ekonomické teorie. Krugman (1980), Helpman a Krugman (1985), Bergstrad (1990), Deardorff 

(1998)18 a Anderson a Mercouiller (1999) ve svých studiích představili alternativní teoretické 

základy rovnovážného modelu.  

Rovnovážné modely jsou oblíbené též z důvodu šíře využití v oblasti mezinárodních 

obchodních vztahů. Breuss a Egger (1999), Arghyrou (2000), Sohn (2005), Elliott (2007), 

Papazoglou (2007) a Lampe (2008) použili ve svých studiích rovnovážný model jako nástroj 

pro kvantifikaci celkových obchodních toků mezi vybranými regiony. Kangas a Niskanen 

(2003), Pelletiere a Reinert (2004) a Sarker a Jayasinghe (2007) analyzovali pomocí RM 

vzájemnou obchodní výměnu konkrétních produktů19 vybraných zemí. Studie Endoha (1999), 

Rose (2000), Soloaga a Winterse (2001), Glicka a Rose (2002), Fukaa, Okuba a Sterna (2003), 

                                                           
15  Porojan (2001), Head (2003). 
16  Baldwin (1994). 
17  Proto se Bergstrand pokusil o teoretické odvození rovnovážného modelu cestou rostoucích výnosů z rozsahu a 

diferenciace produktu. 
18  Deardorff odvodil rovnovážný model pomocí Ricardova a Heckscherova a Ohlinova modelu. 
19 Kangas a Niskanen (2003) věnovali pozornost lesním produktům, Pelletiere a Reinert (2004) produktům 

automobilového průmyslu a Sarker a Jayasinghe (2007) zemědělsko-potravinářské produkci.  



93 
 

Wilsona, Manna a Otsukiho (2003), Eggera (2004), Longa a Sekkata (2004), Robertse (2004), 

Musila (2005) a další20 jsou věnovány efektům přijetí regionálních obchodních dohod, 

vytvoření celních unií a společných trhů. Že lze rovnovážné modely aplikovat v různých 

oblastech dokazují další studie, které kromě původních faktorů zahrnují navíc jiné proměnné. 

Nitsch (2000) analyzuje efekt národních hranic na mezinárodní obchod zemí Evropské unie. 

Buch a Piazolo (2001) a Bun a Klaassen (2007) věnují pozornost efektu vytvoření eurozóny na 

vzájemný obchod. Gopinath a Echeverria (2004) kvantifikují mezinárodní obchodní toky 

s přihlédnutím k vlivu přímých zahraničních investic. Dopadem pravidel původu zboží na 

mezinárodní obchod se zabývají např. Augier, Gasiorek a Lai Tong (2005). Vztahu 

mezinárodního obchodu a přepravních nákladů jsou věnovány studie Martinez-Zarzosa                 

a Suarez-Burgueta (2005) a Eggera (2008).  

4.1 Mikroekonomická východiska rovnovážného modelu 

Bergstrand (1985) specifikoval model založený na obecné rovnováze světového obchodu, který 

představuje jedno z nejvíce akceptovatelných teoretických vysvětlení rovnovážného modelu 

jako takového. 

Nejprve je nutno přijmout předpoklad, že spotřebitelé v zemi j mají následující 

užitkovou funkci: 
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kde platí );,...,1( Nj  ;0,/)1(  jjjj  .0,/)1(  jjjj   

kjX představuje množství zboží produkované v zemi k, které je poptáváno spotřebiteli 

v zemi j ( jjX je množství zboží produkované i poptávané v zemi j). j je konstantní elasticita 

substituce mezi domácím a importovaným zbožím, j je konstantní elasticita substituce pouze 

mezi importovanou produkcí.  

                                                           
20  Paas a Tafenau (2005), Tang (2005), Peridy (2005), Carrere (2006), Kang a Fratianni (2006), Kalirajan (2007), 

Baier a Bergstrand (2007), Engelbrecht a Pearce (2007), Lee a Park (2007), Grant a Lambert (2008), Kandogan 

(2008), Park a Park (2008). 
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Kromě užitkové funkce je dále zapotřebí specifikovat rozpočtové omezení spotřebitelů, 

které lze vyjádřit následujícím způsobem: 

                                                      



N

k

kjkjj XY
1

,rP                                                     (6) 

kde platí ),...,1( Nj  a  

                                                   ,/PrrP kjkjkjkjkj ECT                                                 (7) 

kde kjPr představuje cenu produktu země k (v měně země k), která je prodávána na trhu 

země j, kjT  je jedna plus celní sazba produktu země k ),1( jjT a kjC jsou přepravní náklady 

spojené s dopravou produktu země k do země j, kjE představuje cenu měny země j vzhledem 

k ceně země k neboli měnový kurz. 

Následuje specifikace bilaterální poptávkové funkce D

ijX a domácí poptávkové funkce

D

jjX : 

,PrrPrPrP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1























































































































  j

j

j

j

jj

j

jj

jj

N

jk
k

kj

N

jk
k

kjijj

D

ij YX













                 (8) 

kde jiNji  ),,...,1,(  a 

                        ,PrrPPr

1

1

1

1

1

1

1










































































  j

j

j

jj

jj

N

jk
k

kjjjj

D

jj YX







                               

(9) 

kde ).,...,1( Nj   

Následuje specifikace nabídkové funkce, kdy je nejprve popsána zisková funkce 

výrobců v zemí i: 

                                              ,Pr
1

iiik

N

k

iki RWX  


                                                 (10) 
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kde 
iR  představuje množství mezinárodně imobilních zdrojů v zemi i a 

iW  je hodnota 

jednotky R v měně země i.  

Výrobní faktory jsou alokovány dle následující produkční funkce s konstantní 

elasticitou transformace: 
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kde platí  jjjj  0,/)1(  a .0,/)1(  jjjj   

V rovnici (11) představují 
i  a 

i  konstantní elasticitu transformace pro domácí                

a zahraniční trhy a pro exportní trhy.  

Následuje specifikace bilaterální S

ijX a domácí nabídkové funkce
S

iiX : 
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kde ).,...,1( Ni   

Všeobecná rovnováha v modelu nastává, když: 

                                                       ,
D

ij

S

ijij XXX                                                    (14) 

kde ).,...,1,( Nji   

Toto odvození vede k vytvoření modelu o 4N2+3N rovnicích, z něhož jsou vyloučeny 

příjmy exportérů a importérů. Nicméně tato specifikace zatím nepředstavuje rovnovážný model 

mezinárodního obchodu v pravém slova smyslu. Bergstrand uvádí, že rovnovážný model, resp. 
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základní rovnice tohoto modelu, může být odvozena z výše specifikovaného systému rovnic    

za přijetí určitých předpokladů.  

Prvním z těchto předpokladů je předpoklad malé ekonomiky. To znamená, že 

agregované obchodní toky ze země i do země j jsou relativně malé ve srovnání s dalšími 

partnery. Tento předpoklad dále značí, že změna Xij a Prij tak bude mít pouze zanedbatelný 

dopad na příjmy země i a země j, a nebude ovlivňovat ceny v žádné zemi světa.  

Druhým předpokladem je existence identické užitkové a produkční funkce mezi 

zeměmi. Jinými slovy lze říci, že representativní spotřebitelé a výrobci jsou velmi podobní         

ve všech zemích. Pokud jsou dodrženy dva výše uvedené předpoklady, lze odvodit všeobecnou 

rovnovážnou rovnici modelu na mikroekonomické úrovni: 
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   (15) 

 kde ijijij XX PrPr   představuje hodnotu obchodních toků plynoucích ze země i             

do země j, Yx  je příjem země x a Cij, Tij a Eij vyjadřují přepravní náklady, cla a měnový kurz 

mezi zeměmi i a j. V rovnici (15) platí, že důchodové elasticity jsou identické mezi všemi 

dvojicemi zemí. Význam této rovnice lze interpretovat následujícím způsobem. Hodnota 

bilaterální obchodní výměny mezi zeměmi i a j je přímo úměrná velikosti příjmů těchto zemí   

a nepřímo úměrná vzhledem k velikosti přepravních nákladů a cel, což je indikováno 

negativním znaménkem koeficientů Cij a Tij. Pokud je znaménko koeficientu měnového kurzu 

Eij positivní, znamená to, že zhodnocení měny země j může ceteris paribus vést k růstu vývozů 

ze země i do země j.   

Za účelem eliminace vlivu cen v modelu je zapotřebí přijmout další předpoklady. 

Jedním z nich je dokonalá zastupitelnost zboží, jak ve výrobě, tak také ve spotřebě

)(   , což znamená, že výrobci i spotřebitelé jsou indiferentní ve vztahu ke zdrojům 

zboží. Dalším předpokladem je dokonalá komoditní arbitráž ( PrrP ij pro všechna i a j), což 

znamená, že cenová diferenciace je okamžitě eliminována a ve všech zemích převažuje jediná 

cena. Posledním předpokladem jsou nulová cla (Tij = 1) a nulové přepravní náklady (Cij = 1).  



97 
 

 

Po přijetí všech výše uvedených předpokladů lze zjednodušit rovnici (15) následujícím 

způsobem: 

                                                 .
2

1
Pr

5,05,0

jiij YYX                                                      (16) 

Je zřejmé, že rovnice (16) je opravdu velmi zjednodušená a nerealistická, nemluvě            

o tom, že neobsahuje žádné odhadované parametry. Když jsou přijaty některé předpoklady, 

speciálně první dva uvedené, tj. předpoklad malé ekonomiky a existence identické užitkové        

a produkční funkce mezi zeměmi, tak některé další jsou poté nerealistické. Na druhé straně ani 

rovnici (15) nelze použít k odhadu, neboť nelze získat dostatečné informace o všech cenách.  

Bergstrand (1985) popisuje velmi obvyklý jev, který lze pozorovat v empirických 

studiích. Někteří autoři zahrnují do modelu měnový kurz s tím, že cla jako taková zahrnuta 

nejsou a jsou nahrazena umělou proměnnou, která odráží členství, resp. účast v preferenčních 

obchodních dohodách nebo seskupeních. Přepravní náklady jsou nahrazeny využitím proměnné 

určující vzdálenost mezi zeměmi. Cenové podmínky, tak jak jsou popsány v rovnici (15), 

nebývají obvykle zahrnovány do modelu z důvodu nedostatku vhodných dat. Bergstrand nabízí 

použití implicitního cenového deflátoru jako prostředku k nastavení srovnatelných cenových 

podmínek, resp. eliminaci vlivu změn cenových hladin. Použití implicitního cenového deflátoru 

však nelze zobecnit. Jedním z důvodů je, že pro některé země např. rozvojové je velmi obtížné 

sehnat údaje o velikosti implicitního cenového deflátoru ve zvoleném časovém období.  

Anderson a Wincoop (2003) uvádějí, že všechny ceny specifikované v Bergstrandově 

mikroekonomickém odvození rovnovážného modelu mezinárodního obchodu, mohou být 

sumarizovány do dvou cenových indexů, tj. pro vývozce a pro dovozce. Kromě toho dále 

uvádějí, že zahrnutí cenových indexů do rovnovážného modelu není dobrovolným krokem, ale 

nezbytnou podmínkou pro získání konzistentního odhadu. Autoři dospívají k závěru, že 

bilaterální obchodní výměna závisí na bilaterálních obchodních bariérách mezi zeměmi i a j, 

nikoliv však v absolutním vyjádření, jak se tradičně předpokládalo. Cenový index země i odráží 

vliv bilaterální obchodní odolnosti vůči všem obchodních partnerům a bývá označován jako 

multilaterální odolnost. Pokud tedy multilaterální odolnost země i relativně roste vzhledem 

k obchodní odolnosti země j, znamená to, že relativní cena dovozů ze země j bude mít tendenci 

klesat. V důsledku toho lze předpokládat, že růst multilaterální odolnosti může zapříčinit nárůst 

bilaterální obchodní výměny mezi zeměmi. Nejdůležitějším problémem však je, že 
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multilaterální odolnost není měřitelná a ve své podstatě je také nepozorovatelná. Autoři 

nedoporučují použití indexu spotřebitelských cen k vyjádření multilaterální odolnosti, neboť 

tento krok by vyžadoval přijetí předpokladu, že veškeré obchodní náklady jsou pouze 

peněžního charakteru, a dále také tento cenový index nezachycuje vliv neobchodovatelného 

zboží na cenové diferenciace. 

4.2 Makroekonomická východiska rovnovážného modelu 

Prvním krokem při specifikaci makroekonomických východisek rovnovážného modelu je 

určení podílu výdajů pro konkrétní zboží, které je vyváženo ze země původu do země určení. 

Podíl výdajů lze vyjádřit tímto způsobem: 

                                                   ,upupupu ESxp                                                       (17) 

kde xpu představuje množství vývozu konkrétního zboží, které plyne ze země původu   

do země určení (dolní index p je dále v textu používán pro zemi původu a dolní index u pro 

zemi určení). ppu je cena zboží převažující v zemi určení, jedná se o cenu, které jsou vystaveni 

spotřebitelé v dovážející ekonomice. Levá strana rovnice tedy ve své podstatě udává množství 

vyváženého zboží v peněžním vyjádření. Eu jsou výdaje země určení (opět v peněžním 

vyjádření) na zboží, které soutěží s dovozy, tj. obchodované statky. Spu představuje podíl výdajů 

země určení na typický výběr zboží vyráběný v zemi původu. 

Makroekonomické předpoklady rovnovážného modelu jsou spojeny s tvrzením, že podíl 

výdajů závisí na reálné ceně a úrovni důchodu dané země. Toto tvrzení bude dále zjednodušeno 

tak, že podíl výdajů závisí pouze na reálné ceně. Dále je nutné přijmout předpoklad existence 

konstantní elasticity poptávkové funkce, a že veškeré zboží je obchodovatelné. Výdajovou 

funkci lze poté vyjádřit jako: 

                        ,
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pupu pnP
1

)1/(11 .1,))(( 
                                 (18) 

V rovnici (18) vyjadřuje pravá strana reálnou cenu zboží. Pu je cenový index země 

určení, R představuje počet zemí, ze kterých zvolená ekonomika dováží dané statky, σ je 

elasticita substituce mezi dováženou produkcí (pro zjednodušení je nutné přijmout předpoklad 

souměrnosti) a np je množství statků dovážené z konkrétní země původu.  

Rovnice (18) ve své podstatě vyjadřuje podíl výdajů země určení na konkrétní výběr 

zboží vyráběný v zemi původu. Dosazením tohoto podílu do rovnice (17), lze získat výdajovou 

funkci, která má následující tvar: 



99 
 

                                          .

1

u

u

pu

pupu E
P

p
xp












                                                      (19) 

Cena dovážených statků vyprodukovaných v zemi původu je spojena s výrobními 

náklady země původu, s bilaterální obchodní přirážkou a s bilaterálními přepravními náklady. 

Tuto skutečnost lze vyjádřit jako: 

                                                 ,puppu pp                                                                (20) 

kde pp je výrobní cena statků v zemi původu, μ představuje bilaterální obchodní přirážku 

a τpu jsou veškeré bilaterální přepravní náklady. Pro zjednodušení je vhodné přijmout 

předpoklad Dixitova-Stiglitzova modelu monopolistické konkurence, kde μ = 1.  

Doposud bylo uvažováno s vývozem jednoho konkrétního statku, resp. zboží. Následuje 

agregace veškerých dvoustranných obchodních toků, které plynou ze země původu do země 

určení. Dochází tak k sumarizaci výdajové funkce pomocí různých druhů statků, které země 

původu nabízí k obchodování. Celkovou hodnotu obchodu Vpu lze vyjádřit následujícím 

způsobem: 

                                                  ,upuppu ESnV                                                              (21) 

kde np představuje různé druhy statků, které země původu nabízí k obchodování. 

Dosazením proměnné různých druhů statků k obchodování np a výrobních cen země 

původu pp, lze získat první obecnou makroekonomickou podmínku rovnováhy: 

                                            .)(
1

1







u

u
pupppu

P

E
pnV                                                       (22) 

Výrobní ceny v zemi původu musí být přizpůsobeny tomu, že výrobci vyrábějí                   

za účelem prodeje veškeré své produkce, ať už na domácím nebo zahraničním trhu. Rovnice 

(22) vyjadřuje prodeje na zahraničním trhu. Jedná se tedy o vývozy konkrétní země.  

Sumarizací všech prodejů, jak na domácím, tak na zahraničním trhu, lze získat celkové 

prodeje země původu. Mzdy a ceny v zemi původu se musí přizpůsobit tak, aby se výroba 

obchodovatelných statků rovnala jejich prodejům, což lze vyjádřit vztahem: 
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,                                                              (23) 

kde Yp představuje výstup země původu.  
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Po zahrnutí produkce, která je vyprodukována v zemi původu a bude prodána v zemi 

určení do rovnice (23), lze získat rovnici celkových prodejů země původu (jak na domácím, tak 

také na zahraničním trhu): 
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Při zavedení substituce, lze rovnici (24) zjednodušit: 
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Substituce je zavedena pro proměnnou Ωp, která bývá v odborné ekonomické literatuře 

označována jako tržní potenciál (tato proměnná je velmi často měřena jako součet reálných 

hrubých domácích produktů partnerů dělený geografickou vzdáleností). Proměnnou Ωp lze 

chápat také jako mnemotechnickou pomůcku pro otevřenost ekonomiky, neboť ve své podstatě 

udává otevřenost exportů země původu vzhledem ke světovým trhům. 

Obecnou rovnici rovnovážného modelu lze poté získat úpravou rovnic (22) a (25). 

Výsledná podoba je ve tvaru: 
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V odborné literatuře se k empirickým odhadům používá rovnice, ve které představuje 

hrubý domácí produkt země původu zástupce k vyjádření množství produkce 

obchodovatelných statků a hrubý domácí produkt země určení představuje zástupce k vyjádření 

výdajů na nákup obchodovatelných statků. Rovnici rovnovážného modelu                                         

na makroekonomické úrovni lze vyjádřit následujícím způsobem: 

                      ,
)( 1

21




elasticitavzdalenost

YY
Gobchod  kde ,

1
1 elasticita

upP
G


                      (27) 

kde Y1 a Y2 představují hrubé domácí produkty partnerských ekonomik. Dále se 

v rovnici (27) předpokládá, že bilaterální přepravní náklady závisí pouze na bilaterální 

geografické vzdálenosti partnerů. Důvodem tohoto předpokladu je snaha přiblížit ekonomickou 

rovnici rovnovážného obchodu co možná nejvíce té fyzikální, tj. té, která vychází z Newtonova 

gravitačního zákona.  
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4.3 Problémy spojené s aplikací rovnovážného modelu 

Následující kapitola je věnována otázkám a problémům, které jsou spojeny s aplikací 

rovnovážného modelu. V odborné literatuře bývá této problematice věnována velmi malá 

pozornost, avšak z hlediska získání konzistentního a robustního empirického odhadu je nutné 

se jimi zabývat. 

4.3.1 Interpretace koeficientu vzdálenosti 

V rovnovážných modelech mezinárodního obchodu se používá geografická vzdálenost mezi 

obchodujícími celky jako zástupná proměnná za přepravní náklady. Ve své podstatě tato 

proměnná společně s hrubým domácím produktem, představuje základ celého modelu. 

V poslední době se většina ekonomů domnívá, že došlo k výraznému poklesu přepravních 

nákladů. Ovšem při empirických pokusech, které byly realizovány ve snaze odůvodnit tento 

trend, dochází spíše k potvrzení opačného jevu. Frankel (1997) se věnuje této problematice       

ve své monografii věnované obchodním blokům, kde odhaduje bilaterální obchodní toky mezi 

63 zeměmi v sedmi letech (1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 a 1992) s užitím rovnovážného 

modelu mezinárodního obchodu. Dospívá k závěru, že koeficient vzdálenosti nenásleduje výše 

zmíněný klesající trend. 

Rozporuplné chování koeficientu vzdálenosti se stalo ohniskem zájmu celé řady studií. 

Obecně lze rozlišit tři základní příčiny neočekávaného chování tohoto koeficientu. První 

z těchto příčin je, že z rovnovážného modelu jsou vynechány další významné proměnné, které 

způsobují zkreslené odhady parametrů. Brun, Carrere, Guillaumont a de Melo (2002) se snažili 

nalézt řešení tohoto problému zahrnutím zástupných proměnných za účelem specifikace státní 

infrastruktury (počet telefonních linek na obyvatele, délka zpevněných silnic a železnic). Tímto 

krokem se autoři snažili eliminovat zkreslení odhadů způsobené vynecháním důležitých 

proměnných. Autoři dospívají k závěru, že zahrnutím nových proměnných do modelu zůstává 

koeficient vzdálenosti stacionární v případě obchodování mezi rozvinutými zeměmi. 

V ostatních případech převažuje negativní trend. Výsledky této studie dále poukazují na to, že 

vynechání významných proměnných v modelu není jediným zdrojem problému a také 

upozorňují na fakt, že je nezbytné jeho další zlepšení. 

Druhou příčinou je funkcionální forma rovnice modelu. Frankel (1997) uvádí, že log-

lineární funkcionální forma nevytváří možnost přímo interpretovat koeficient vzdálenosti 

z hlediska dopadu přepravních nákladů na velikost vzájemného obchodu zemí. V log-lineárním 

modelu jsou koeficienty jednotlivým proměnných vyjádřeny ve formě elasticit. Pokud by tedy 
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např. koeficient vzdálenosti odpovídal hodnotě α, znamenalo by to, že pokud vzroste 

vzdálenost mezi zeměmi o jedno procento, bilaterální obchodní výměna je redukována, resp. 

snížena o α procent, za předpokladu, že všechny ostatní regresory zůstávají fixní. Frankelův 

závěr je tedy založen na myšlence, že pokud je model specifikován v log-lineární formě, nelze 

vliv koeficientu vzdálenosti prezentovat jako vliv průměrných přepravních nákladů                       

na vzájemnou obchodní výměnu dvou zemí. Je totiž možné, že mohou nastat situace, kdy 

průměrné náklady klesají, zatímco mezní náklady (a koeficient vzdálenosti) rostou.  

Buch, Kleinert a Toubal (2004) specifikovali tři scénáře vztahující se k vývoji 

průměrných přepravních nákladů a dle těchto scénářů analyzovali chování koeficientu 

vzdálenosti. První scénář předpokládá, že přepravní náklady klesají proporcionálně, což 

znamená, že jejich změna je závislá na vzdálenosti. V tomto případě koeficient vzdálenosti 

nevykazuje vůbec žádné změny a dopad snížení průměrných přepravních nákladů je zachycen 

v rostoucí hodnotě úrovňové konstanty. Druhý scénář předpokládá, že pokles přepravních 

nákladů je vyšší pro malé vzdálenosti než pro velké vzdálenosti. Což znamená, že se koeficient 

vzdálenosti v průběhu času zvyšuje. Ve třetím scénáři je redukce přepravních nákladů vyšší    

pro delší vzdálenosti. Dle této hypotézy se koeficient vzdálenosti snižuje. Autoři dospívají 

k závěru, že zvyšování koeficientu vzdálenosti v absolutním vyjádření pravděpodobně pramení 

z nerovnoměrného poklesu přepravních nákladů, kdy průměrné náklady klesají významněji 

v případě krátkých vzdálenosti než v případě dlouhých vzdáleností.  

Třetí možnou příčinou resp. vysvětlením chování koeficientu vzdálenosti je přístup 

modelů nové ekonomické geografie. Tyto modely jsou spojeny se zahrnutím vlivu mezinárodní 

ekonomické integrace. Pokud tedy např. ekonomická integrace dosáhne vysoce rozvinutého 

stavu, může dojít k tomu, že koeficient vzdálenosti poroste.  

4.3.2 Statický versus dynamický odhad 

Až do roku 1990 byly rovnovážné modely mezinárodního obchodu převážně odhadovány 

s využitím průřezových regresorů. Takové regresory byly schopny zahrnout určité odlišnosti, 

které existovaly napříč danými zeměmi, avšak chyběl zde dynamický aspekt mezinárodního 

obchodu. Výhodou tohoto přístupu je, že požaduje poměrně jednoduchou metodu odhadu, 

výsledné parametry lze velmi jednoduše interpretovat a jediné dva problémy jsou 

heteroskedasticita a prostorová autokorelace.  

Aitken (1973) byl první kdo zahrnul prvky inter temporální analýzy do rovnovážného 

modelování zahraničně obchodních vztahů. Tento modifikovaný model nazval inter temporální 
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průřezová analýza. Ve své studii Aitken použil k odhadu průřezová data pro několik po sobě 

jdoucích let a srovnal zde výsledky přídatných proměnných pro členství zemí v Evropském 

hospodářském společenství a Evropském sdružení volného obchodu. Výsledky studie 

poukázaly na skutečnost, že v prvních letech evropského integračního procesu, čili v letech kdy 

vznikalo Evropské hospodářské společenství, byl koeficient této přídatné proměnné 

nevýznamný. Tento stav se změnil až po roce 1960. Stejný přístup je použit ve studii Frankela 

(1997), který odhadoval rovnovážný model mezinárodního obchodu pro 63 zemí v sedmi 

zvolených letech.  

Dalším posunem vpřed je využití panelových dat. Statická analýza panelových dat byla 

aplikována v celé řadě odborných studií (např. Mátyás, 1997; Wall, 2000; Glick and Rose, 

2002; Brun, Carrere, Guillaumont a de Melo, 2002). Obvykle je v těchto studiích využit odhad 

s fixními efekty. Aplikace rovnovážného modelu na panelová data s fixními efekty, je 

kritizována Eichengreenem a Irwinem (1997) a později také Bunem a Klaassenem (2002). 

Tomuto způsobu je vytýkáno především to, že některé vysvětlující proměnné se pravděpodobně 

projevují spíše s časovým zpožděním. Kdy např. obchodní styky a distribuční sítě představují 

faktory, resp. vztahy, které se nemění okamžitě. Stejně tak spotřebitelské preference nelze měnit 

rychle, někteří spotřebitelé jsou zvyklí na své dodavatele a změna pro ně může představovat 

velký problém. Existence těchto skutečností vede k nutnosti zavedení časového hlediska, resp. 

dynamiky do rovnovážného modelu mezinárodního obchodu.  

K využití prvku dynamiky v rovnovážných modelech lze nalézt také alternativní 

teoretické vysvětlení, které je spojeno s očekáváními. V případě neexistence dokonalé 

informovanosti se tržní subjekty musejí spoléhat na svá očekávání, co se týče vývoje cen               

a měnových kurzů při realizaci svých rozhodnutí. Někteří ekonomové tedy přijali přístup, který 

je spojen s interpretací dynamického modelu v rámci existence adaptivních očekávání, např. 

Cagan (1956) a Friedman (1957). Tento krok vede ke specifikaci autoregresního modelu. 

Rozdíl v použití statického a dynamického přístupu je ten, že v případě použití statického 

modelu je koeficient očekávání roven jedné, neboť tržní subjekty promítají svá očekávání 

okamžitě, tj. bez časových zpoždění.  

Dynamický odhad panelových dat s sebou přináší také řadu různých problémů. Nickell 

(1981) ukazuje, že odhady s fixními efekty v rámci dynamického uspořádání panelových dat 

mohou přinášet zkreslené výsledky. Toto zkreslení se zmenšuje s růstem časového období, kdy 

nejlepší možnou variantou je, pokud se čas blíží k nekonečnu. Většina rovnovážných modelů 

mezinárodního obchodu je kvůli dostupnosti datové základny odhadována na širokém spektru 



104 
 

zemí, ale pro krátké časové období, což právě může vést ke zkresleným odhadům nebo dalším 

problémům. Za tímto účelem je proto doporučováno používat více sofistikované metody 

odhadu, které používají různé instrumentální proměnné, jako např. zpožděné hodnoty 

vysvětlujících proměnných apod. (Anderson a Hsiao, 1981; Arellano a Bond, 1991; Arellano   

a Bover, 1995; Blundell a Bond, 1998). Judson a Owen (1999) provedli několik simulací 

k analyzování chování různých metod odhadu panelových dat pro vybrané makroekonomické 

ukazatele.  

4.3.3 Specifikace závisle proměnné 

Obecně lze vymezit tři základní skutečnosti, které je nutné řešit při sestavování rovnovážného 

modelu mezinárodního obchodu, resp. při volbě a specifikaci závisle proměnné. První 

skutečnost je spojena s otázkou převodu obchodních hodnot, tj. hodnot vývozu a dovozu, 

uvedených v domácích měnách na jednu společnou měnu a očištění časových řad o cenové 

vlivy. Druhá skutečnost vyplývá ze zahrnutí, resp. nezahrnutí nulových hodnot obchodu               

do rovnovážného modelu. A třetí skutečnost se týká volby typu zboží, resp. ekonomické 

aktivity, která bude zahrnuta do modelu. Zda se bude jednat o export, import, zda bude vybráno 

pouze zboží nebo také služby apod.  

Nejprve k typologii závisle proměnné. Ve většině studií je jako závisle proměnná 

zvolena hodnota bilaterální obchodní výměny se zbožím. Obecně existuje trojí volba toku 

závisle proměnné v klasické rovnici rovnovážného modelu mezinárodního obchodu, a to 

samotný vývoz, dovoz nebo průměrná hodnota celkových obchodních toků. Volba obchodního 

toku by měla v prvé řadě vycházet z teoretických předpokladů modelu. Většina ekonomů tak 

upřednostňuje použití jednosměrných obchodních toků. Někdy však dochází k tomu, že je 

zvolena průměrná hodnota toků, což je dáno především problémy s dostupností dat nebo 

s existencí rozdílů ve spolehlivost dat. Průměrná hodnota obchodních toků se používá v případě, 

kdy je snaha o zpřesnění údajů o obchodování za účelem zajištění konzistentnějších bodových 

odhadů jednotlivých parametrů. Průměrováním obchodních toků lze systematicky řešit tři 

problémové body. Jedná se o odlišné odvádění obchodních toků v rámci jednotlivých 

ekonomik, odlehlé hodnoty a chybějící pozorování. I když existují lepší způsoby, jak se 

vypořádat s těmito problémy, průměrování je bráno za běžný způsob pro jejich eliminaci. 

Průměrování údajů o obchodních tocích není možné v případě, kdy směr obchodního toku 

představuje velmi důležitou informaci. V případech, kdy je průměrování provedeno nesprávně, 

může dojít k výraznému zkreslení odhadů (Benedictis a Taglioni, 2011). 
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Průměrování obchodních toků se správně provádí tím způsobem, že se vytvoří průměrná 

hodnota vývozu země i do země j s vývozem země j do země i. Z důvodu, že každý obchodní 

tok je sledován jako vývoz podle země původu a dovoz dle země určení, a většina zemí dováží 

i vyváží se stejnými partnery, lze použít také zprůměrování čtyř hodnot. Jedná se o vývoz země 

i do země j, dovoz země i ze země j, vývoz země j do země i a dovoz země j ze země i. Tento 

krok lze vyjádřit následujícím způsobem: 

                                              ).,,,( jiijjiijij mmxxET                                                  (28) 

Zkreslení mohou nastat vlivem špatně provedeného součtu obchodních toků. Správně 

se závisle proměnná sestavuje jako součet zlogaritmovaných hodnot, ze kterého se následně 

dělá průměrná hodnota. Chybně se lze setkat s postupem, kdy jsou nejprve sečteny všechny 

čtyři hodnoty a ty jsou následně zlogaritmovány. Celá řada studií věnovaných oblasti obchodní 

politiky, včetně některých nedávno publikovaných, s sebou nese toto zkreslení, způsobené 

nesprávným stanovením součtu. Podstatou této chyby je, že logaritmus součtu, tedy špatný 

postup přináší nadhodnocené výsledky než správný postup, tedy v případě součtu 

logaritmovaných hodnot (Benedictis a Taglioni, 2011). 

Další skutečností, která byla v úvodu kapitoly představena jako první, je převod 

obchodních toků uvedených v domácích měnách v nominální hodnotě na jednu společnou měnu 

včetně očištění časových řad o cenové vlivy. Vyplývá to ze skutečnosti, že rovnovážná rovnice 

představuje modifikovanou výdajovou funkci. Z tohoto důvodu by obchodní data neměla být 

očištěna cenovými indexy. Tento postup totiž není nesprávný pouze z teoretického hlediska, 

ale může také vést k empirickým komplikacím a nedostatkům. Je prakticky nemožné nalézt 

vhodný cenový index k očištění obchodní toků. Aproximace tak může být považována za další 

zdroj zkreslených odhadů. Pokud např. existuje korelace mezi nevhodně zvoleným cenovým 

deflátorem obchodních toků a některou z vysvětlujících proměnných na pravé straně rovnice, 

odhadované koeficienty mohou být zkreslené. 

Jedním z velmi častých problémů při empirickém zkoumání obchodních toků je, že 

datové soubory velmi často obsahují nulové hodnoty. Z empirického úhlu pohledu počet 

nulových hodnot v matici roste s růstem úrovně členění dat a také se zahrnutím menších                 

a chudších zemí do modelu. Tak např. v roce 2000 mělo pouze 50 procent všech obchodních 

záznamů pozitivní hodnotu (Benedictis a Taglioni, 2011).  

Je nutné si uvědomit, že se v tradiční rovnovážné rovnici pracuje s logaritmovanými 

hodnotami. Proto je zapotřebí dávat velký pozor při práci s nulovými hodnotami. Nulová 
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hodnota obchodních toků je v rovnovážném modelu brána jako nežádoucí, kdy logaritmus nuly 

není definován, proto nelze tuto hodnotu zahrnout do další specifikace rovnovážného modelu. 

Nulové hodnoty obchodních toků poukazují na absenci obchodu. Naznačují tak, že překážky 

obchodu jsou tak vysoké, že nelze realizovat konkrétní obchodní vztah vyplývající z existence 

nabídky a poptávky (Benedictis a Taglioni, 2011). 

Jenomže nulové hodnoty obchodní toků bohužel existují, proto je nutné věnovat jim 

pozornost. V odborné literatuře je specifikována celá řada různých metod, které se zabývají 

problematikou práce s nulovými hodnotami obchodních toků v rovnovážném modelu 

mezinárodního obchodu. První z možností, která je zmíněna, je ignorování těchto hodnot. Tento 

způsob práce s nulovými hodnotami může být akceptován pouze v případě, pokud jsou tyto 

hodnoty výsledkem aproximace malých obchodních toků. V tomto případě nemají nulové 

hodnoty žádný zvláštní význam a nejsou důsledkem vlastního výběru.  

Pokud však nastává opačná situace, kdy nulové hodnoty jsou spojeny s vlastním 

výběrem dat, nabízí se druhé řešení. Toto řešení je založeno na kroku nahrazení nulových 

hodnot velmi malými hodnotami, tj. nahrazení všech proměnných v modelu hodnotami xij + 1. 

Nicméně tato zdánlivě neškodná procedura vede k získání nekonzistentních odhadů. Třetí 

způsob práce s nulovými hodnotami je založen na předpokladu, že nevznikly na základě 

vlastního výběru, ale na základě zkomolení, resp. datové cenzury. Za předpokladu, že je 

zkomolená hodnota známá, lze použít Tobitův odhad. Další z hojně používaných metod pro 

kontrolu zkreslení způsobenou vlastním výběrem dat je Heckmanova procedura. Opravdu 

nejpopulárnějším způsobem ke korekci zkreslení tohoto typu je Heckmanova dvoustupňová 

metoda nejmenších čtverců (Heckman, 1979).  Nicméně je důležité si při této proceduře 

uvědomit, že do modelu je zapotřebí dát proměnné, které ovlivňují samotný výběr. Pokud je 

taková proměnná zahrnuta do samotné výběrové rovnice, dochází k tomu, že většina ekonomů 

preferuje použití jednoduché metody nejmenších čtverců (Puhani, 2000). Helpman a kol. 

(2008) například navrhují použití regulačních nákladů spojených se vstupem firem na určitý trh 

jako výběrové proměnné. Konstrukce této proměnné je blíže analyzována např. v práci 

Djankova a kol. (2002).  

4.4 Základní ekonometrické chyby 

Velká část studií věnovaná aplikaci rovnovážného modelu mezinárodního obchodu na reálná 

data se potýkala s chybami, které měly dopad na odhadované parametry. Tyto chyby byly 

podobného charakteru a opakovaly se tak často, že začaly být uznávány širokou 
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ekonometrickou veřejností. Následující subkapitola je věnována specifikaci těchto chyb, které 

bývají podle závažnosti kategorizovány jako zlatá, stříbrná nebo bronzová medaile.  

Pro pochopení těchto chyb jsou použity příklady z nejvíce citované studie Rose (2000). 

V této studii je za závisle proměnnou zvolena průměrná hodnota vývozů Německa a Francie. 

Jedná se tedy o průměrnou hodnotu vývozů Německa do Francie a vývozů Francie do Německa. 

Tato průměrná hodnota je dále očištěna americkým cenovým deflátorem, který je založen          

na podobné bázi jako index spotřebitelských cen. Výdaje na nákup obchodovatelných statků, 

stejně tak jako velikost výstupu, jsou vyjádřeny s využitím hrubého domácího produktu obou 

zemí. Hrubé domácí produkty jsou použity ve stálých cenách a jsou upraveny o místní cenové 

rozdíly. Jelikož dochází k průměrování obchodních toků, je nemožné odhadovat zvlášť 

koeficienty pro zemi původu a zemi určení. Řešením této situace je použití společného výstupu 

obou ekonomik. Kromě geografické vzdálenosti dvou ekonomik je z hlediska historie častým 

jevem, že jsou do rovnovážného modelu přidány další proměnné, které představují přírodní, 

resp. přirozené bariéry obchodování (právě již zmiňovaná vzdálenost zemí, historické vazby, 

sousedské vazby, přírodní hranice apod.), uměle vytvořené bariéry obchodování, např. 

v podobě regionálních integračních dohod a kulturní bariéry jako např. společný jazyk, 

náboženství. Rose (2000) zařadil do modelu umělou proměnnou vztahující se k členství dané 

země v měnové unii. Základní rovnovážná rovnice Rose (2000) má následující tvar: 
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kde distpu představuje vzdálenosti mezi zemí původu a zemí určení, tedy vzdálenost 

mezi Německem a Francií, PUSA je americký cenový index, GDPp a GDPu jsou hrubý domácí 

produkt země původu a země určení a Pgdp jsou národní deflátory hrubého domácího produktu. 

4.4.1 Zlatá medaile 

Největším problémem, který se v modelech velmi často objevuje, je korelace vynechaných 

proměnných s přepravními náklady. Tato korelace zkresluje odhad přepravních nákladů a všech 

dalších proměnných, které do vektoru vstupují. V případě Rose (2000) se jedná např. o umělou 

proměnnou vyjadřující členství v měnové unii. Z hlediska závažnosti je tato chyba 

nejvýznamnější, proto jí v odborné literatuře byla přidělena zlatá medaile.  

Následuje formální odvození této chyby. Pro názornost je znova uvedena základní 

rovnice, která je použita ve studii Rose (2000) doplněná o vztahy mezi cenami. Její tvar je 

následující: 
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V dalším kroku je potřeba uvést, že došlo k odstranění chyby, která bývá označována 

jako bronzová medaile, o níž bude pojednáno dále. Tato chyba je spojena se zvolením 

nevhodného deflátoru obchodních toků a lze ji eliminovat zavedením časových umělých 

proměnných, k čemuž právě došlo v tomto případě. Funkce přepravních nákladů modelu má 

následující zjednodušený tvar: 

                            ,exp 321
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  kde ,0, 21 bb                                 (31) 

kde CU je umělá proměnná pro členství dané země v měnové unii a Z představuje 

vynechané proměnné modelu (pro zjednodušení se dále pracuje s existencí pouze jedné 

vynechané proměnné). Rovnovážný model mezinárodního obchodu lze poté v logaritmické 

formě zapsat následujícím způsobem: 

                                                   ,2211   xxy                                                   (32) 

kde y představuje obchodní toky, x1 obsahuje reálné hrubé domácí produkty 

partnerských ekonomik, geografickou vzdálenost zemí a umělou proměnnou pro členství zemí 

v měnové unii, x2 zahrnuje multilaterální odolnost, P, Ω, a vynechané proměnné Z.  

Rose (2000) použil následující odhad: 

                                                    ,110 tuxy                                                      (33) 

kde se chybová složka u skládá ze dvou částí, tj. u = ε+γq. Dle základních 

ekonometrických pravidel pro použití metody nejmenších čtverců, ε představuje nulovou 

střední chybu, která nesmí být korelována s jinými regresory. Po normalizaci dochází k tomu, 

že vynechaná proměnná q má taktéž nulovou střední hodnotu. Platí tedy, že E(u)=0. Chybu, 

označovanou jako zlatá medaile, lze tedy z výše uvedeného odvodit tak, že q je korelováno 

s některou proměnnou vektoru X1 a vzniká tak problém existence endogenity v modelu. 

K určení velikosti zkreslení odhadu je zapotřebí specifikovat lineární projekci 

pozorovatelných vysvětlujících proměnných (Wooldridge, 2002): 

                                       ,...22110 rxxxq kk                                             (34)  

kde platí, že E(r)=0, Cov(xj‘r)=0, j =1, 2, …, k. Zapojením q do specifikace Rose (2000) 

lze matematicky odvodit velikost zkreslení jako: 
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                        plim ,ˆ1  jj


 kde ).(/),(ˆ

kkj xVarqxCov                               (35) 

Tento zápis implikuje znaménko a velikost zkreslení. Pokud je pravděpodobné, že má 

vynechaná proměnná spíše pozitivní vliv na obchod, tzn. γ>0 a je pozitivně korelována 

s dalšími regresory, tzn. Corr(xk, q)>0, poté bude odhad nadhodnocen. 

Podstatu chyby označované zlatou medailí lze jednoduše ilustrovat následujícím 

způsobem. Základním východiskem je přijetí předpokladu, že veškeré zboží není 

obchodovatelné z čehož lze odvodit, že cenový deflátor hrubého domácího produktu taktéž 

zahrnuje neobchodovatelné statky. Vzhledem k tomu, že proměnné P a Ω zahrnují pouze 

obchodovatelné statky, tak x2 odpovídá poměru neobchodovatelných a obchodovatelných cen 

v partnerských zemích. Pokud je poměr obchodovatelných statků v dané zemi vyšší, bude        

pro ni charakteristická větší otevřenost. Dále je nutné přijmout předpoklad, že země 

charakteristické větší otevřeností mají větší tendenci zapojovat se do aktivit na podporu své 

obchodní politiky, jako např. členství v různých integračních seskupeních, které nabývají 

různou úroveň integrace, např. měnové unie. V případě platnosti všech uvedených předpokladů 

nastává situace, že zde existuje pozitivní korelace mezi proměnnou vyjadřující členství 

v měnové unii a relativními cenovými indexy. Hodnota výsledného odhadnutého koeficientu 

měnové unie je tak nadhodnocena.  

Druhé zkreslení umělé proměnné měnové unie je spojeno s vynecháním proměnné, resp. 

proměnných vyjadřujících dvoustranné obchodní náklady. Tyto náklady jsou tvořeny celou 

řadou různých faktorů, počínaje osobními vztahy mezi obchodujícími jednotkami, které mohly 

být vytvořeny, např. na základě studijních výměnných pobytů. Z čehož plyne fakt, že existují 

určité proměnné, které do modelu nejsou zařazeny. Samotné vynechání proměnných 

nepředstavuje zásadní problém, ten nastává díky korelaci těchto vynechaných proměnných 

s proměnnými, které jsou zařazeny do x1. Ve studii Rose (2000) tak dochází k tomu, že 

vynechané proměnné jsou korelovány s umělou proměnnou měnové unie. Důležité je, že proces 

formování měnové unie je řízen různými faktory, která právě obsahují nebo mohou obsahovat 

ty, které byly vynechány z modelu. Stejně tak jako v předchozím případě, pokud existuje 

pozitivní vztah mezi vynechanými proměnnými a umělou proměnnou (např. měnové unie), 

bude hodnota odhadnutého koeficientu této proměnné nadhodnocena.  

4.4.2 Stříbrná medaile 

Základní teoretická východiska rovnovážné rovnice jsou spojena s modifikovanou výdajovou 

funkcí, kterou lze chápat jako výdaje jednoho národa na statky produkované jinými národy. 
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Jedná se tedy o jednostranně směřující obchodní toky. Nicméně většina rovnovážných modelů 

není konstruována pouze s využitím jednostranně směřujících obchodních toků. Příkladem 

může být právě studie Rose (2000), která obsahuje vývozy jak Německa do Francie, tak také 

Francie do Německa. Průměrování obchodních toků tím způsobem, že vznikají více směrné 

obchodní toky, nepředstavuje zásadní problém, ovšem není založeno na obecných teoretických 

předpokladech. Řešením může být alespoň nahrazení chybného logaritmu průměru obchodních 

toků průměrem jednotlivých již zlogaritmovaných hodnot.  

Matematický zápis multiplikované obecné rovnovážné rovnice, lze zapsat následujícím 

způsobem: 
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Kde index avg u bilaterálních obchodních nákladů představuje geometrický průměr τpu 

a τup. Klíčovým bodem je, že v souladu s teorií, je průměrování možné až po zlogaritmování 

hodnot. O problému průměrování je zmínka již předcházející subkapitole (2.4). Pro názornost 

je dále specifikován chybný matematický zápis rovnovážné rovnice: 
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4.4.3 Bronzová medaile 

Tato chyba získala označení jako bronzová medaile a je považována obecně za nejmenší 

problém, který se opakovaně objevuje ve studiích věnovaných rovnovážným modelům 

mezinárodního obchodu. Jedná se o nevhodně zvolený deflátor k očištění cenových vlivů 

hodnot obchodní výměny. Ve studii Rose (2000) byl zvolen americký cenový index, který se 

svým složením podobá indexu spotřebitelských cen. Takový index však nezahrnuje globální 

trendy ve vývoji cenových hladin, proto dochází ke zkreslení díky existenci neopodstatněné 

korelace. Rose (2000) a další autoři řeší tento problém zahrnutím časových umělých 

proměnných do modelu.  

4.4.4 Řešení chyb 

Problematice řešení chyb označovaných jako bronzová a stříbrná medaile není v odborné 

literatuře věnována velká pozornost, neboť nepředstavují závažný problém. Navíc jejich řešení 

je poměrně snadné. U chyby označované jako stříbrná medaile je zapotřebí věnovat pozornost 

práci s logaritmy. Pokud je v modelu použita hodnota více směrných obchodních toků, je 
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zapotřebí hodnoty nejdříve zlogaritmovat a až poté průměrovat. Co se týče bronzové chyby, ta 

lze vyřešit zahrnutím umělých časových proměnných do modelu. 

Další část práce je věnována řešení chyby označované jako zlatá medaile. Obecně lze 

rozlišit dva základní způsoby eliminace této chyby, resp. dva způsoby, kterými lze předejít 

nepřesnostem v důsledku nezahrnutí některých proměnných do modelu.  

Prvním způsobem je zahrnutí národních umělých proměnných (časové neměnných) do 

modelu. V případě použití jednosměrných obchodní toků lze obecně zapsat rovnovážnou 

rovnici jako: 

),ln(lnlnln)1(ln
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kde t představuje čas. Pokud Ω a P jsou neměnné v čase a jsou použity pouze průřezové 

údaje, národní umělé proměnné odstraní veškeré nepřesnosti, které jsou spojeny s chybou 

označovanou jako zlatá medaile neboť Ω a P v tomto případě zahrnují všechny dvoustranné 

obchodní náklady. V tomto případě lze model specifikovat jako: 

               ,ln)1()1(ln 4321 upuppupupu DbDbEYCUbdistbV                        (38)  

kde D jsou národní umělé proměnné.  

Novější studie používají k odhadu rovnovážného modelu mezinárodního obchodu spíše 

panelová data než průřezové údaje. Časově neměnné národní umělé proměnné odstraňují pouze 

část zkreslení. Tento postup je dostačující pro průřezové údaje, nikoli však pro panelová data 

neboť uspořádání panelových dat zahrnuje kromě průřezu též časové hledisko. Vynechané 

proměnné Ω a P tím pádem vyjadřují různé faktory, které se každý rok mění. Pokud tedy dojde 

k zahrnutí časově neměnných umělých proměnných do modelu, dochází tak pouze k částečné 

eliminaci chyb. Pro panelová data je tak vhodnější druhý způsob eliminace chyby označované 

jako zlatá medaile a tím je zahrnutí párových umělých proměnných (časově neměnných) do 

rovnovážného modelu.  

Druhý způsob eliminace nelze použít u průřezových dat, neboť počet párových umělých 

proměnných odpovídá počtu pozorování. V tomto případě lze specifikovat model jako: 
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Zahrnutím párových umělých proměnných do modelu dochází k odstranění chyby 

spojené s vynecháním některých proměnných, na druhou stranu však zůstává riziko korelace 

vynechaných proměnných s proměnnými zahrnutými do modelu.  

Tento bod lze vyjasnit prostřednictvím specifikace odhadovaného koeficientu: 
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                             (40) 

kde ry představuje reálný hrubý domácí produkt. Obecně lze uvažovat zahrnutí 

párových umělých proměnných do modelu ve dvou krocích. Nejprve je odhadnuta levá strana 

rovnice se zahrnutím párových umělých proměnných. Následně jsou použita rezidua z prvního 

odhadu, která lze specifikovat prostřednictvím proměnných na pravé straně rovnice, tj. ry, dist 

a CU. V prvním kroku tak dochází k odstranění všech časově neměnných vlivů, kde lze zařadit 

veškeré determinanty bilaterální obchodní výměny, které se nemění v čase.   

Pokud jsou všechny vynechané proměnné, vyjádřené v rovnici (40) jako Z časově 

neměnné, budou jejich párové umělé proměnné nabývat hodnoty 0, čímž dojde k vynulování 

druhého sloupce v matici. V důsledku probíhající liberalizace obchodních vztahů lze i po 

odstranění průřezové korelace pozorovat zkreslení. Co se týče prvního sloupce matice, který 

představuje zkreslení způsobené korelací s proměnnou x2, lze říci, že párové umělé proměnné 

jsou schopny odstranit průřezovou korelaci stejně tak dobře jako národní umělé proměnné. 

V obou případech však zůstává zachován problém s časovou korelací. 

V souhrnu lze říci, že časově neměnné párové umělé proměnné odstraňují část chyby 

označované jako zlatá medaile. Lze tak eliminovat chyby spojené s průřezovou korelací jak 

v prvním, tak také v druhém sloupci matice. Při použití panelových dat je tedy vhodnější použít 

párové umělé proměnné. Na druhou stranu tento krok znamená, že nelze odhadovat parametry, 

které se mění v čase.  
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4.5 Aplikace rovnovážného modelu na Evropskou unii a USA 

Rovnovážný model mezinárodního obchodu byl vybrán jako nástroj pro vyšetření toho, zda 

země Evropské unie a Spojené státy americké obchodovaly v letech 2003 - 2013 spíše 

v souladu s postuláty nabídkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu, prezentovaných 

v disertační práci Heckscherovou a Ohlinovou teorií mezinárodního obchodu, nebo v souladu 

s předpoklady poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu, prezentovaných 

v práci prostřednictvím Linderovy teorie mezinárodního obchodu.  

4.5.1 Sestavení rovnovážného modelu EU a USA 

Výchozí rovnicí pro sestavení rovnovážného modelu mezinárodního obchodu mezi Spojenými 

státy americkými a zeměmi Evropské unie, je rovnice rovnovážného modelu                                      

na makroekonomické úrovni (27). Pro ekonometrické účely je tato rovnice transformována             

do lineární podoby: 

               ,)ln()ln()ln( 21 iUSAiUSAUSAiiUSA DisGDPGDPTrade                     (41) 

kde TradeiUSA představuje hodnotu bilaterální obchodní výměny mezi zeměmi Evropské 

unie a Spojenými státy americkými (i = vždy jedna z 28 zemí EU), GDPi a GDPUSA jsou hrubé 

domácí produkty zemí Evropské unie a Spojených států amerických, DisiUSA je geografická 

vzdálenost mezi zeměmi Evropské unie a USA, α je úrovňová konstanta, β1 a β2 jsou 

odhadované regresní koeficienty a εiUSA je náhodná složka. 

Rovnice (41) bývá v odborné literatuře věnované problematice rovnovážných modelů 

mezinárodního obchodu označována jako tvrdé jádro, neboť obsahuje pouze dvě základní 

vysvětlující proměnné. Oblíbenost tohoto nástroje při analýze zahraničně obchodních vztahů 

plyne z možnosti následné modifikace rovnice. Nejčastěji je použita metoda umělých (dummy) 

proměnných, kdy jsou do rovnice přidány proměnné nabývajících hodnot 1 nebo 0 pro společný 

jazyk, vnitrozemskou či přímořskou polohu, společné hranice, účast v integračních seskupeních 

apod.  

Funkční zápis rovnice (41) je sestaven pro průřezová data, neboli do modelu jsou 

zařazeny hodnoty v jednom konkrétním roce. Cross section přístup používají ve svých studiích 

např. Breuss a Egger (1999), Buch a Piazolo (2001), Feenstra a kol. (2001), Porojan (2001), 

Kangas a Niskanen (2003), Roberts (2004), Sohn (2005), Kandogan (2005), Kucera       a Sarna 

(2006), Rahman (2009) a další.  
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Druhou, a v současné době preferovanější možností, jak řešit rovnovážný model 

mezinárodního obchodu, je zahrnout do modelu faktor času. Po zahrnutí faktoru času do 

průřezového uspořádání dat dojde k získání panelového uspořádání dat. Rovnice (41) bude mít 

po této modifikaci následující tvar: 

             ,)ln()ln()ln( 21 iUSAtiUSAtUSAtitiUSAt DisGDPGDPTrade                   (42) 

kde TradeiUSAt představuje hodnotu bilaterální obchodní výměny mezi zeměmi 

Evropské unie a Spojenými státy americkými (i = vždy jedna z 28 zemí EU) v čase t, GDPit           

a GDPUSAt jsou hrubé domácí produkty zemí Evropské unie a Spojených států amerických 

v čase t, DisiUSAt je geografická vzdálenost mezi zeměmi Evropské unie a USA v čase t, α je 

úrovňová konstanta, β1 a β2 jsou odhadované regresní koeficienty a εiUSAt je náhodná složka 

v čase t. Jednotlivé proměnné jsou definovány jako vektory. Za účelem zajištění správné 

vypovídací schopnosti modelu, musí platit následující podmínky: ,28,......1i ji  , 

Tt ,.......1 . 

Heckscherova a Ohlinova teorie mezinárodního obchodu je založena na předpokladu, 

že země s odlišnými úrovněmi důchodu obchodují více, než země mající podobnou úroveň 

důchodu. Naopak je tomu u Linderovy hypotézy, která říká, že země s podobnou úrovní 

důchodu obchodují více, než země s odlišnými úrovněmi důchodu. Linderova hypotéza toto 

chování vysvětluje tak, že země s podobnou úrovní důchodu mají podobné preference                     

a produkují podobné avšak do určité míry odlišné produkty, proto budou navzájem obchodovat 

více. Linderova hypotéza je v souladu s Krugmanovou teorií mezinárodního obchodu, která je 

založena na předpokladu, že objem obchodu by měl růst s rostoucí rovnoměrností rozdělení 

národního důchodu. Pro zjištění toho, zda byla obchodní výměna v oblasti průmyslové 

produkce mezi USA a zeměmi Evropské unie realizována v souladu s nabídkově nebo 

poptávkově orientovanými teoriemi mezinárodního obchodu, je rovnice (42) modifikována 

následujícím způsobem: 

,)ln()ln()ln()ln( 321 iUSAtiUSAtiUSAtUSAtitiUSAt DIFPCGDPDisGDPGDPTrade   (43) 

kde TradeiUSAt představuje hodnotu bilaterální obchodní výměny mezi zeměmi 

Evropské unie a Spojenými státy americkými (i = vždy jedna z 28 zemí EU) v čase t, GDPit           

a GDPUSA jsou hrubé domácí produkty zemí Evropské unie a Spojených států amerických v čase 

t, DisiUSAt je geografická vzdálenost mezi zeměmi Evropské unie a USA v čase t, 

DIFPCGDPiUSAt je absolutní hodnota rozdílu mezi hrubým domácím produktem na obyvatele 
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zemí Evropské unie a Spojenými státy americkými v čase t, α je úrovňová konstanta, β1, β2 a β3 

jsou odhadované regresní koeficienty a εiUSAt je náhodná složka v čase t. Jednotlivé proměnné 

jsou definovány jako vektory. Za účelem zajištění správné vypovídací schopnosti modelu, musí 

platit následující podmínky: ,28,......1i ji  , Tt ,.......1 . 

4.5.2 Vstupní data 

Závisle proměnná je vypočtena jako průměrná hodnota vzájemných vývozů a dovozů tříd SITC 

5, 6, 7 a 8 Spojených států amerických a Evropské unie v letech 2003 - 2013. Průměrování 

obchodních toků je realizováno z důvodu zpřesnění údajů o obchodování za účelem zajištění 

konzistentnějších bodových odhadů jednotlivých parametrů. Zprůměrování je provedeno 

v souladu s rovnicí (28), kdy jsou zprůměrovány čtyři hodnoty. Jedná se o zprůměrování hodnot 

vývozů zemí Evropské unie do Spojených států amerických, dovozů zemí Evropské unie ze 

Spojených států amerických, vývozů USA do EU a dovozů Spojených států amerických z EU 

ve zvolených třídách SITC. Závisle proměnná, která vstupuje do rovnovážného modelu, je 

v konečném důsledku určena jako průměrná hodnota ze součtu již zlogaritmovaných hodnot. 

Tímto dochází k eliminaci chyby, která byla diskutována v kapitole 3.5.2, stříbrné medaile. Při 

nesprávném postupu logaritmování dochází často k získání nadhodnocených výsledků.  

Při ověřování Linderovy versus Heckscherovy a Ohlinovy teorie mezinárodního 

obchodu jsou brány v potaz údaje o obchodě s průmyslovou produkcí. Většina studií tak 

zařazuje třídy SITC 6 - Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu, SITC 7 - Stroje                      

a dopravní prostředky a SITC 8 - Průmyslové spotřební zboží. V disertační práci je přidána 

ještě skupina SITC 5 - Chemikálie a příbuzné produkty jinde neuvedené. Důvodem je fakt, že 

tato skupina představuje druhou nejobchodovanější kategorii. Hodnoty vzájemného vývozu         

a dovozu byly získány z databáze Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) v běžných 

cenách v amerických dolarech. Jelikož byly i ostatní proměnné použité v modelu vyjádřeny 

v běžných cenách v amerických dolarech, nebylo zapotřebí řešit otázku spojenou s převodem 

na jednu společnou měnu.  

Tak jak bylo uvedeno v kapitole věnované závisle proměnné (3.4), rovnovážná rovnice 

ve své podstatě představuje modifikovanou výdajovou funkci. Proto nedošlo k očištění 

obchodních dat cenovými indexy. Tento proces velmi často vede k empirickým komplikacím    

a nedostatkům, např. v podobě existence korelace mezi nevhodně zvoleným cenovým 

deflátorem obchodních toků a některou z vysvětlujících proměnných. Díky tomu, že jsou 

hodnoty závisle proměnné vyjádřeny v běžných cenách, dochází k eliminaci další chyby, která 
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bývá označována jako bronzová medaile a je spojena s volbou nevhodného cenového deflátoru 

obchodních toků.  

  Údaje o velikosti celkového hrubého domácího produktu i hrubého domácího produktu 

na obyvatele byly taktéž čerpány z databáze UNCTAD v běžných cenách v amerických 

dolarech, a to jak pro jednotlivé členské státy Evropské unie, tak také pro Spojené státy 

americké v letech 2003 - 2013. K určení vzdáleností mezi jednotlivými zeměmi, resp. mezi 

hlavními městy, byla použita metoda great circle distances, která vypočítává vzdálenosti mezi 

hlavními městy na základě zeměpisných délek a šířek v km. Do modelu nebyly dále zařazeny 

žádné jiné vysvětlující proměnné, neboť samotný výzkum je věnován určení převahy nabídkově 

versus poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu. Proto zde nehrozí 

nejzávažnější chyba, která může vzniknout díky existenci korelace vynechaných proměnných 

s proměnnými přidanými do modelu, které se vztahují např. k vyjádření členství v měnových 

uniích, pásmech volného obchodu apod.  

Očekávaná hodnota regresního koeficientu β1 by měla být pozitivní, neboť růst HDP 

exportéra (nabídka) i růst HDP importéra (poptávka) má pozitivní vliv na vzájemnou obchodní 

výměnu dvou celků. V souladu s ekonomickou teorií lze očekávat, že regresní koeficient β2 

bude mít záporné znaménko. Čím jsou si země blíže, tím více budou obchodovat, neboť celkové 

transakční náklady obchodní výměny budou nižší. Regresní koeficient β3 může nabývat jak 

kladných, tak také záporných hodnot, závisí to na faktu, zda v modelu převládá Linderova teorie 

mezinárodního obchodu (záporné znaménko) nebo Hecksherova a Ohlinova teorie 

mezinárodního obchodu (kladné znaménko). V případě záporného znaménka lze tedy přijmout 

předpoklad o převaze vnitroodvětvového obchodu, který je typický pro vyspělejší ekonomiky. 

Naopak v případě kladného znaménka převažuje meziodvětvový obchod. Základní 

charakteristiky proměnných zařazených do rovnovážného modelu mezinárodního obchodu 

USA a zemí EU jsou zobrazeny v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1: Základní charakteristiky proměnných 

Proměnná Pozorování Průměr Odchylka Min Max Šikmost Špičatost 

ln(TradeiUSAt) 308 14,35237 1,966058 9,942095 18,08703 0,019726 2,052098 

ln(GDPit·GDPUSAt) 308 42,39091 1,642288 38,64564 45,56369 0,009734 2,220943 

ln(DisiUSAj) 308 8,213098 0,134697 7,831384 8,503436 -0,548391 3,871972 

ln(GDPPCDIFiUSAt) 308 2,687905 1,105167 -1,520099 4,168473 -1,335630 4,526555 

Zdroj: vlastní výpočty v EViews 7. 

Časové řady jsou dále testovány na přítomnost jednotkového kořene. Testovat 

jednotkový kořen lze obecně buď na heterogenních nebo homogenní panelových datech. Im, 
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Pesaran a Shin (2003) uvádí, že rozdíl mezi heterogenními a homogenními panelovými daty 

spočívá v tom, že heterogenní panel povoluje přítomnost jednotkového kořene v některých 

řadách, zatímco homogenní panel nikoliv.  

V tabulce 4.2 jsou zobrazeny výsledky testů jednotkového kořene. Pro testování byly 

vybrány následující testy: Levin, Lin & Chu (homogenní panel), Im Pesaran a Shin, ADF - 

Fischer test a PP - Fischer test (heterogenní panel).  

Tab. 4.2: Testování jednotkového kořene 

Test Proměnná Statistika Pravděpodobnost 

Levin, Lin & Chu 

ln(TradeiUSAt) 

-7,62420 0,0000 

Im, Pesaran a Shin -6,97511 0,0000 

ADF - Fischer test 84,9129 0,0000 

PP - Fischer test 89,8701 0,0000 

Levin, Lin & Chu 

ln(GDPit·GDPUSAt) 

-6,17955 0,0000 

Im, Pesaran a Shin -5,64458 0,0000 

ADF - Fischer test 67,6926 0,0000 

PP - Fischer test 92,4578 0,0000 

Levin, Lin & Chu 

ln(DisiUSAj) 

-2,49680 0,0063 

Im, Pesaran a Shin -4,02619 0,0000 

ADF - Fischer test 48,4141 0,0004 

PP - Fischer test 133,441 0,0000 

Levin, Lin & Chu 

ln(GDPPCDIFiUSAt) 

-5,07651 0,0000 

Im, Pesaran a Shin -7,75741 0,0000 

ADF - Fischer test 96,3759 0,0000 

PP - Fischer test 138,954 0,0000 

                 Zdroj: vlastní výpočty v EViews 7. 

Z tabulky 4.2 vyplývá, že všechny časové řady jsou stacionární, proto není zapotřební 

žádná další úprava dat.  

Obecně se k odhadu regresních koeficientů nejčastěji používá metoda nejmenších 

čtverců (OLS) s fixními efekty. Jak bylo uvedeno v kapitole 4.3.2, tomuto postupu je nejčastěji 

vytýkáno, že některé vysvětlující proměnné se projevují spíše s časovým zpožděním, např. 

obchodní styky, distribuční sítě nebo spotřebitelské preference. Z tohoto důvodu je za účelem 

odhadu regresních koeficientů použita v disertační práci zobecněná metoda momentů (GMM). 

Za instrumenty jsou zvoleny zpožděné hodnoty vysvětlované proměnné, neboť právě obchodní 

výměna je velmi často spojena s existencí dlouhodobých kontraktů.  

4.5.3 Interpretace výsledků modelu 

Pro rovnovážné modely mezinárodního obchodu je typická velmi vysoká hodnota koeficientu 

determinace. Stejně tak je tomu v případě rovnovážného modelu použitého v disertační práci. 
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Hodnota koeficientu determinace činí 0,89. Rovnovážný model v té nejjednodušší podobě, bez 

jakýchkoliv přídatných proměnných, má velmi vysokou vysvětlující schopnost. Proměnné 

určující velikost ekonomiky a vzdálenost mezi partnery tak představují v souladu s teoretickými 

předpoklady dva nejdůležitější faktory ovlivňující obchodování mezi zeměmi.  

Všechny vysvětlující proměnné, které byly zahrnuty do modelu, jsou významné. 

Rovnovážný model mezinárodního obchodu tak lze považovat za vhodný nástroj                          

pro kvantifikaci zahraničně obchodních vztahů mezi Spojenými státy americkými a Evropskou 

unií. Zahraničně obchodní výměna průmyslových produktů Spojených států amerických                

a členských států Evropské unie pozitivně závisí na jejich ekonomické velikosti měřené 

prostřednictvím hrubého domácího produktu a negativně závisí na vzdálenosti mezi hlavními 

městy. Výsledné odhadnuté hodnoty regresních koeficientů jsou uvedeny v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3: Odhadnuté hodnoty regresních koeficientů 

Proměnná Pozorování Koeficient T-statistika Pravděpodobnost 

ln(GDPit·GDPUSAt) 286 0,793510 10,08600 0,0000 

ln(DisiUSAj) 286 -2,188614 -4,763288 0,0000 

ln(GDPPCDIFiUSAt) 286 -0,494007 -2,260732 0,0245 

        Zdroj: vlastní výpočty v EViews 7. 

Odhadnuté regresní koeficienty lze interpretovat následujícím způsobem. Růst 

vysvětlující proměnné ln(GDPit·GDPUSAt) o 1 % vyvolal nárůst vzájemné obchodní výměny 

průmyslové produkce mezi Spojenými státy americkými a zeměmi Evropské unie o 0,79 % 

v letech 2003 - 2013. Růst vysvětlující proměnné ln(DisiUSAj) o 1 % vyvolal pokles vzájemné 

obchodní výměny průmyslové produkce mezi USA a EU o 2,19 % v letech 2003 - 2013. 

Odhadovaný koeficient β3 má záporné znaménko. Lze tedy přijmout závěr, že Spojené 

státy americké a země Evropské unie obchodovaly v letech 2003 - 2013 v souladu s postuláty 

Linderovy teorie mezinárodního obchodu. Ve vzájemné zahraničně obchodní výměně v oblasti 

průmyslové produkce tak převažuje vnitroodvětvový obchod. Odhadnutý regresní koeficient β3 

lze interpretovat následovně. Růst absolutní hodnoty rozdílu mezi hrubým domácím produktem 

na obyvatele zemí EU a Spojených států amerických o 1 %, vyvolal ve sledovaném období 

pokles vzájemné obchodní výměny průmyslové produkce o 0,49 %. 

Pomocí rovnovážného modelu mezinárodního obchodu došlo k zjištění převažující 

teorie mezinárodního obchodu pro obchod s průmyslovou produkcí mezi Evropskou unií jako 

celkem a Spojenými státy americkými. Pomocí jednoduchého grafického aparátu lze následně 

zjistit, se kterou z členských zemí Evropské unie obchodovaly Spojené státy americké v souladu 



119 
 

s předpoklady Linderovy teorie mezinárodního obchodu nebo Heckscherovy a Ohlinovy teorie 

mezinárodního obchodu. Grafická analýza bude provedena pro největší obchodní partnery 

Spojených států amerických z řad členských zemí Evropské unie.  

Na horizontální osu je nanesena nezávisle proměnná vyjadřující absolutní hodnotu 

rozdílu mezi HDP na obyvatele USA a členskou zemí Evropské unie v letech 2003 - 2013. 

Vertikální osa představuje vývoj průměrné obchodní výměny mezi partnery ve sledovaném 

období. V případě záporné směrnice spojnice trendu lze potvrdit platnost Linderovy teorie 

mezinárodního obchodu, v případě kladné směrnice lze přijmout Hecksherovu a Ohlinovu teorii 

mezinárodního obchodu.  

Největším vývozcem průmyslové produkce do Spojených států amerických ze zemí 

Evropské unie v letech 2003 - 2013 bylo Německo. Hodnota celkových vývozů v letech 2003 

- 2013 dosahovala částky 1 021 539 mil. USD. Německo bylo ve sledovaném období také 

největším dovozcem v dané kategorii produkce. Hodnota celkových dovozů činila 565 016 mil. 

USD. Graf 4.1 znázorňuje vzájemnou obchodní výměnu průmyslové produkce Německa a USA 

vzhledem k rozdílům v úrovni HDP na obyvatele. 

Graf 4.1: Obchodní výměna průmyslové produkce mezi Německem a USA 

 
            Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z grafu je patrné, že směrnice spojnice trendu má záporné znaménko. V případě 

vzájemné obchodní výměny průmyslové produkce mezi Německem a USA bylo                             

ve sledovaných letech 2003 - 2013 obchodováno v souladu s předpoklady poptávkově 

orientovaných teorií mezinárodního obchodu.  

 

2003

2004

2005

2006

20072008

2009

2010

2011

2012
2013

17,6

17,65

17,7

17,75

17,8

17,85

17,9

17,95

18

18,05

18,1

18,15

1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

ln
(o

b
ch

o
d

)

ln(rozdíl_v_hdp_na_obyvatele)



120 
 

Druhým největším obchodním partnerem Spojených států amerických ve sledovaném 

období byla Velká Británie. Hodnota celkových vývozů do USA činila 613 328 mil. USD. 

Hodnota celkových dovozů z USA byla 553 598 mil. USD. Graf 4.2 znázorňuje vzájemnou 

obchodní výměnu průmyslové produkce Velké Británie a USA vzhledem k rozdílům v úrovni 

HDP na obyvatele. 

Graf 4.2: Obchodní výměna průmyslové produkce mezi Velkou Británií a USA 

 
            Zdroj: vlastní zpracování. 

Stejně jako v případě vzájemné obchodní výměny průmyslové produkce Německa            

a USA, tak také Velká Británie obchodovala s USA ve sledovaném období v souladu 

s předpoklady poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu. U obou ekonomik lze 

přijmout předpoklad o existenci vysoké úrovně vnitroodvětvového obchodu, která je 

s poptávkově orientovanými teoriemi spojena.  

Třetím největším obchodním partnerem v oblasti průmyslové produkce s USA byla         

ve sledovaném období Francie s hodnotou vývozů ve výši 386 049 mil. USD. Hodnota dovozů 

průmyslové produkce z USA v letech 2003 - 2013 činila 336 991 mil. USD. Graf 4.3 

znázorňuje vzájemnou obchodní výměnu průmyslové produkce Francie a USA vzhledem 

k rozdílům v úrovni HDP na obyvatele. 
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Graf 4.3: Obchodní výměna průmyslové produkce mezi Francií a USA 

 
            Zdroj: vlastní zpracování. 

U Francie lze přijmout stejný závěr jako u Německa a Velké Británie, který vypovídá   

o vysoké úrovni vnitroodvětvového obchodu mezi partnery.  

Čtvrtým největším obchodním partnerem v oblasti průmyslové produkce ze zemí 

Evropské unie s USA je Nizozemsko. Hodnota celkových vývozů průmyslové produkce             

do USA činila ve sledovaných letech 221 869 mil. USD. Hodnota celkových dovozů z USA      

ve stejné kategorii produkce činila 365 255 mil. USD. Graf 4.4 znázorňuje vzájemnou obchodní 

výměnu průmyslové produkce Nizozemska a USA vzhledem k rozdílům v úrovni HDP               

na obyvatele. 

Graf 4.4: Obchodní výměna průmyslové produkce mezi Nizozemskem a USA 

 
           Zdroj: vlastní zpracování. 
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I v případě Nizozemska lze přijmout závěr o obchodování s průmyslovou produkcí se 

Spojenými státy americkými v souladu s poptávkově orientovanými teoriemi mezinárodního 

obchodu.  

Celková obchodní výměna průmyslové produkce čtyř největších obchodních partnerů 

Spojených států amerických činí necelých 63 % z obchodní výměny všech zemí Evropské unie 

s USA. Proto dochází prostřednictvím grafické analýzy k potvrzení závěru, který byl přijat         

na základě výsledků ekonometrického odhadu.  

Německo, Velká Británie, Francie a Nizozemsko představují největší obchodní partnery 

USA v oblasti obchodu s průmyslovou produkcí. Všechny tyto země obchodovaly                          

ve sledovaném období v souladu s předpoklady poptávkově orientovaných teorií 

mezinárodního obchodu, které jsou prezentovány v práci prostřednictvím Linderovy teorie 

mezinárodního obchodu. Tyto země tak vykazují vysokou úroveň vnitroodvětvového obchodu. 

Obecně lze tyto země považovat za nejvyspělejší členské státy Evropské unie. 

Pátým největším obchodním partnerem v oblasti průmyslové produkce s USA v letech 

2003 - 2013 byla Itálie. Hodnota celkových vývozů ve sledovaném období činila 349 196 mil. 

USD. Hodnota celkových dovozů činila 154 797 mil. USD. Graf 4.5 znázorňuje vzájemnou 

obchodní výměnu průmyslové produkce Itálie a USA vzhledem k rozdílům v úrovni HDP           

na obyvatele. 

Graf 4.5: Obchodní výměna průmyslové produkce mezi Itálií a USA 

 
            Zdroj: vlastní zpracování. 
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lze přijmout tvrzení, že zde existovala vyšší úroveň meziodvětvového obchodu. Docházelo tedy 

k obchodování na základě nabídkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu.  

Prostřednictvím grafické analýzy došlo k rozdělení zemí Evropské unie do dvou skupin, 

a to na země, které obchodovaly v letech 2003 - 2013 v oblasti průmyslové produkce s USA 

v souladu s předpoklady Linderovy teorie mezinárodního obchodu nebo v souladu 

s předpoklady Heckscherovy a Ohlinovy teorie mezinárodní obchodu. Výsledky grafické 

analýzy jsou sumarizovány v tabulce 4.4.  

Tab. 4.4: Výsledky grafické analýzy 

Nabídkově orientované teorie 

mezinárodního obchodu 

Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, 

Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, 

Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko 

Poptávkově orientované teorie 

mezinárodního obchodu 

Belgie, Finsko, Francie, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Mezi země Evropské unie, které obchodovaly v letech 2003 - 2013 s USA v oblasti 

průmyslové produkce v souladu s předpoklady nabídkově orientovaných teorií mezinárodního 

obchodu patří: Itálie, Irsko, Švédsko, Dánsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, 

Slovensko, Lucembursko, Litva, Slovinsko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko               

a Kypr. I když pro některé z těchto zemí představuje obchod v oblasti průmyslové produkce 

největší část obchodní výměny, dochází zde k obchodování nikoliv uvnitř odvětví, ale mezi 

odvětvími. Proto je pro tyto země typická vysoká úroveň meziodvětvového obchodu. Celková 

obchodní výměna této skupiny zemí EU činila ve sledovaném období necelých 23 % celkové 

obchodní výměny EU s USA v oblasti průmyslové produkce.  

Mezi země Evropské unie, které obchodovaly v letech 2003 - 2013 s USA v oblasti 

průmyslové produkce v souladu s předpoklady poptávkově orientovaných teorií mezinárodního 

obchodu patří: Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Rakousko, 

Finsko, Portugalsko, Řecko a Malta. Tato skupina zemí je charakterizována vysokou úrovní 

vnitroodvětvového obchodu. Celková obchodní výměna této skupiny zemí EU činila                   

ve sledovaném období cca 77 % celkové obchodní výměny EU s USA v oblasti průmyslové 

produkce. 
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4.5.4 Určení obchodního potenciálu 

Rovnovážné modely mezinárodního obchodu bývají velmi často používány k určení velikosti 

potenciální obchodní výměny mezi partnerskými ekonomikami. Druhá část empirického 

výzkumu je věnována právě výpočtu obchodního potenciálu mezi zeměmi Evropské unie               

a Spojenými státy americkými v letech 2003 - 2013 v oblasti obchodu s průmyslovou produkcí. 

Rovnici pro výpočet potenciální obchodní výměny mezi zeměmi EU a USA lze získat 

dosazením vypočtených regresních koeficientů do rovnice (43): 

       .)ln(490,0)ln(188,2)ln(793,0)ln( iUSAtiUSAtiUSAtUSAtitiUSAt DIFPCGDPDisGDPGDPTrade          (44) 

V tabulce 4.5 je vypočteno procentní využití obchodního potenciálu jednotlivých 

členských zemí EU ve vzájemném obchodu v oblasti průmyslové produkce s USA. 

Tab. 4.5: Využití obchodního potenciálu 

Země EU/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 

Rakousko 102,0 101,0 101,4 101,9 98,5 96,6 91,4 96,7 91,2 99,4 98,0 98,0 

Belgie 108,4 107,1 107,5 107,5 105,2 99,0 102,8 104,8 102,8 106,7 106,4 105,3 

Bulharsko 104,4 104,2 104,3 103,6 100,6 100,6 96,7 95,7 97,6 98,1 99,1 100,5 

Chorvatsko 98,3 97,2 97,9 96,9 96,9 96,1 95,2 95,9 96,8 97,4 94,6 96,6 

Kypr 95,2 89,7 90,1 88,3 83,4 84,9 85,0 84,4 87,0 90,6 92,2 88,3 

ČR 104,4 104,7 104,9 104,4 103,6 102,3 100,8 102,7 103,6 105,0 105,1 103,8 

Dánsko 89,7 96,7 96,3 97,3 100,0 100,8 98,7 98,1 98,7 96,4 96,0 97,2 

Estonsko 102,0 101,3 100,2 99,2 97,5 98,3 95,8 102,2 104,3 101,1 100,8 100,2 

Finsko 101,7 99,6 100,3 100,5 93,9 97,9 93,5 96,9 89,5 97,7 97,0 97,1 

Francie 102,8 102,2 102,3 102,4 101,0 98,9 99,0 100,3 99,4 101,2 101,0 100,9 

Německo 107,2 106,5 107,1 107,5 105,9 104,0 104,1 105,1 103,9 106,0 105,2 105,7 

Řecko 99,2 99,3 97,7 95,9 96,7 95,6 95,8 93,9 93,2 94,7 93,8 96,0 

Maďarsko 108,7 106,9 106,4 106,8 105,8 105,8 105,4 105,6 106,2 107,4 108,2 106,7 

Irsko 100,9 106,9 107,2 107,0 108,5 108,4 105,2 99,7 100,3 104,7 104,3 104,8 

Itálie 104,2 103,2 103,6 103,4 102,5 101,5 100,9 102,0 102,2 103,6 103,6 102,8 

Lotyšsko 97,7 98,9 98,0 94,7 94,7 94,4 92,2 94,0 95,4 94,5 95,2 95,4 

Litva 99,7 99,1 100,7 99,3 101,2 100,3 95,9 98,0 101,2 100,5 99,6 99,6 

Lucembursko 99,0 102,8 103,9 103,7 104,6 104,5 101,9 103,2 102,1 101,4 101,5 102,6 

Malta 114,7 112,8 110,7 109,7 107,2 105,1 102,8 102,3 101,0 101,1 99,8 106,1 

Nizozemsko 103,5 102,1 102,6 102,8 94,1 102,3 98,1 96,7 97,3 102,1 101,7 100,3 

Polsko 100,2 100,8 100,7 101,5 101,2 100,9 100,1 100,9 101,7 102,2 102,3 101,1 

Portugalsko 96,3 97,1 97,2 97,7 98,2 97,5 92,7 93,5 93,7 94,5 93,6 95,6 

Rumunsko 104,0 104,1 103,5 102,1 100,1 99,8 97,8 99,3 100,3 100,2 99,8 101,0 

Slovensko 106,1 105,0 103,0 105,8 104,5 101,4 97,0 99,0 99,9 101,1 100,8 102,1 

Slovinsko 101,7 101,5 99,9 100,5 99,7 97,9 97,0 98,5 98,8 98,5 99,3 99,4 

Španělsko 98,9 98,5 98,3 98,2 97,8 97,3 96,3 97,2 97,1 98,1 98,5 97,8 

Švédsko 96,3 91,9 94,6 93,4 94,2 95,1 92,9 91,8 95,3 93,4 93,3 93,8 

Velká Británie 103,8 101,4 101,7 101,5 95,6 100,6 102,9 103,1 102,8 103,2 102,7 101,8 

 Zdroj: vlastní výpočty. 
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Z výsledků je patrné, že ne všechny členské země EU byly schopny ve sledovaném 

období využít obchodní potenciál daný ekonomickou velikostí měřenou hrubým domácím 

produktem a vzdáleností mezi partnery. Absolutně nejnižšího využití obchodního potenciálu 

dosahoval ve všech sledovaných letech Kypr. Rezervy ve vzájemné obchodní výměně lze 

pozorovat také u Rakouska, Chorvatska, Dánska, Finska, Řecka, Lotyšska, Litvy, Portugalska, 

Slovinska, Španělska a Švédska. Aniž by do rovnovážného modelu byl zakomponován vliv 

tarifních a netarifních bariér, je patrné, že mezi zeměmi Evropské unie a Spojenými státy 

americkými stále existuje nevyužitý potenciál.  

Relativně vysoké hodnoty využití obchodního potenciálu zemí EU ve vzájemném 

obchodě s USA pramení z toho, že většina členských zemí obchoduje s USA nejvíce v oblasti 

průmyslové produkce, ať už se jedná o vnitroodvětvový nebo meziodvětvový obchod.  

4.5.5 Omezení modelu 

Jak bylo uvedeno výše, model použitý v dizertační práci není zatížen chybami označovanými 

jako zlatá, stříbrná a bronzová medaile. I přesto je však nutné zmínit určitá omezení, se kterými 

je výsledná interpretace spojena.   

 Jedním z těchto omezení je „Rotterdamský efekt“. Tento efekt lze vysvětlit tak, že 

zahraniční obchodní transakce jsou ohlášeny pro statistiky Evropské unie nejprve jako dovoz 

ze země mimo EU do členského státu EU, ve kterém zboží překročilo hranice Evropské unie a 

bylo propuštěno do volného oběhu. Tento statistický záznam tvoří součást systému Extrastat. 

Další pohyb zboží z tohoto členského státu Evropské unie do členského státu, který je skutečně 

konečnou dovážející zemí, je následně zaznamenán jako odeslání (vývoz) a příchod (dovoz) 

mezi těmito dvěma členskými zeměmi v rámci databáze Intrastatu. „Rotterdamský efekt“ 

existuje také v případě vývozů z Evropské unie, ovšem v menší míře. Vede k nadhodnocení 

objemu vývozu a dovozu u členských států Evropské unie, které jsou tomuto jevu vystaveny 

(Rojíček, 2012). 

Dalším omezením, kterým je model zatížen, je metodika vykazování exportu a importu. 

Ve většině uznávaných studií, které se věnují modelování zahraničně obchodních vztahů 

vybraných zemí, jsou používány ceny FOB (Free on Board) a CIF (Cost, Insurance, Freight). 

Jedná se o obchodní doložky v mezinárodním obchodě, které vycházejí z pravidel Incoterms. 

FOB ceny představují ceny zboží na hranicích země před jeho odesláním do zahraničí. CIF 

ceny jsou ceny FOB zvýšené o další náklady, mj. o dopravu a pojištění zboží (Štěrbová a kol., 



126 
 

2013). Databáze zahraničně obchodních vztahů zemí Evropské unie a Spojených států 

amerických v těchto cenách jsou placené, proto jsou v dizertační práci použita data získaná 

z databáze UNCTAD, která je volně dostupná. 

Dalším omezením, které je nutné brát v úvahu při interpretaci výsledků je, že autorka 

v dizertační práci nerozlišuje obchodování s meziprodukty. Jedná se o situace, kdy do jedné 

země jsou dovezeny komponenty, ze kterých se vytvoří následně finální produkt a ten se vyveze 

do dalších zemí. Zachycení těchto operací v mezinárodních obchodních databázích je tak velmi 

problematické. 

V dizertační práci není zkoumán vliv směnného kurzu na zahraničně obchodní toky 

zemí Evropské unie a Spojených států amerických. V obecné rovině existuje velké množství 

studií zabývajících se vlivem směnného kurzu na mezinárodní obchodní toky. Značná část 

z těchto studií je věnována určení dopadů volatility směnného kurzu na obchod rozvinutých 

zemí nebo na obchod mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Pokud jde o směr působení 

této proměnné na objem obchodu, výsledky empirických studií se rozcházejí. Vliv směnného 

kurzu na zahraničně obchodní vztahy zemí EU a USA by se tak mohl stát předmětem dalšího 

navazujícího výzkumu. 
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5 Závěr 

Doktorská dizertační práce je zaměřena na zahraničně obchodní vztahy Evropské unie                   

a Spojených států amerických jednak z pohledu teorií mezinárodního obchodu a jednak 

z pohledu dalšího prohlubování spolupráce obou ekonomik. Teorie mezinárodního obchodu 

jsou pro zjednodušení rozděleny do dvou kategorií na nabídkově orientované a poptávkově 

orientované teorie. V doktorské dizertační práci je za reprezentantku nabídkově orientovaných 

teorií zvolena Heckscherova a Ohlinova teorie mezinárodního obchodu a za reprezentantku 

poptávkově orientovaných teorií byla vybrána Linderova teorie mezinárodního obchodu. Tyto 

dvě teorie jsou představeny v první tematické, zcela teoretické, části práce. Odborná literatura 

věnovaná jak Heckscherově a Ohlinově teorii tak také Linderově teorii v podobě monografií je 

poměrně strohá. Podrobněji lze nalézt tuto problematiku v odborných zahraničních studiích         

a článcích. První tematickou kapitolu doktorské dizertační práce lze považovat za přínos pro 

české studenty, pedagogy, popř. další zájemce, kteří se věnují problematice mezinárodního 

obchodu neboť česká odborná literatura je v dané oblasti velmi chudá.  

Druhá tematická kapitola doktorské dizertační práce přináší konkrétní poznatky o obou 

zvolených ekonomikách. Nejen z hlediska obchodní politiky jako základního rámce                    

pro vymezení zahraničně obchodních vztahů lze pozorovat značné rozdílnosti. Spojené státy 

americké jsou federací, mají vlastního prezidenta, federální vládu a další orgány a instituce, 

vystupují navenek jako jedna země. Evropská unie představuje z hlediska stupňů mezinárodní 

ekonomické integrace formativní hospodářskou a měnovou unii. Zlý (2006) charakterizuje 

tento stupeň jako nejvyšší úroveň ekonomické integrace, kdy dochází ke splnění všech 

nezbytných předpokladů k doplnění hospodářské unie o unii měnovou. Za hlavní znaky tohoto 

stupně integrace lze označit existenci jednotné měny, společný měnový orgán na nadnárodní 

úrovni a existenci jednotné měnové politiky. V současnosti existuje eurozóna, která představuje 

měnovou unii 19 členských zemí Evropské unie21, které přijaly společnou měnu euro. Je tedy 

zřejmé, že zbylých deset zemí EU včetně České republiky uplatňuje vlastní měnovou politiku 

s vlastní centrální bankou jako nejvyšší monetární autoritou a vlastní měnou. Evropská unie má 

také svého prezidenta22, ten ovšem není prezidentem v pravém slova smyslu. Ve své podstatě 

                                                           
21 Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, 

Španělsko (1999), Řecko (2001), Slovinsko (2007), Kypr a Malta (2008), Slovensko (2009), Estonsko (2011), 

Lotyšsko (2014).  
22 V současné době zastává funkci předsedy Evropské rady polský expremiér Donald Tusk.  
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se jedná o předsedu Evropské rady. Stejně jako ve Spojených státech amerických existují i v EU 

společné instituce, Evropská unie však není a nejspíš ani nikdy nebude jedna země. 

Společná obchodní politika Evropské unie představuje oblast, ve které dosáhly členské 

státy EU nejvyššího stupně integrace, což je spojeno s přenesením většiny pravomocí v oblasti 

zahraničně obchodní politiky vůči třetím zemím na instituce Evropské unie. Rozhodovací 

pravomoc v oblastech svěřených příslušnými smlouvami do výlučných pravomocí přísluší 

Radě Evropské unie ve formaci Rady pro zahraniční věci. Výkonem společné obchodní politiky 

je pověřena Evropská komise, která předkládá Radě EU a Evropskému parlamentu návrhy 

k jejímu provádění, doporučuje sjednání mezinárodních smluv, vede jednání o obchodních 

smlouvách s třetími zeměmi a zastupuje Evropskou unii ve Světové obchodní organizaci.           

Ve Spojených státech amerických hraje nejdůležitější roli v oblasti běžných prováděcích 

postupů obchodní politiky Kongres, který funguje prostřednictvím systému výborů. V ostatních 

případech mají rozhodující pravomoci konkrétní agentury, které reagují na nové situace 

prostřednictvím přijímaní nových politik. Obchodní politika USA spadá pod kompetence 

Ministerstva průmyslu a obchodu a vybraných úřadů a agentur. Za kontrolní mechanismy 

americké obchodní politiky lze označit prezidenta, Kongres a další nástroje jako např. Akt 

administrativních procedur, který nutí agentury držet se společně zavedených zásad obchodní 

politiky a jejich mandátů. 

Spolupráce Spojených států amerických a Evropské unie není doposud formálně 

upravena. V minulosti došlo k uzavření několika dohod, které ovšem spíše určovaly společný 

směr, než nějakým závazným způsobem upravovaly vztahy mezi partnery. Nejambicióznější 

snahou v oblasti obchodní spolupráce byl projekt Transatlantického pásma volného obchodu, 

který ovšem nebyl realizován. V současnosti je otázka užší obchodní spolupráce velmi aktuální, 

neboť jsou realizována jednání o uzavření Transatlantické dohody o obchodu a investicích. Tato 

dohoda by měla upravovat vzájemnou obchodní spolupráci na bázi nejnižšího integračního 

stupně, pásma volného obchodu, a měla by být dále doplněna o oblast investic, regulačních 

opatření a energií. Přijetím dohody resp. vytvořením pásma volného obchodu by došlo 

k přechodu z nepreferenčního způsobu obchodování na preferenční. Rozdíl mezi těmito dvěma 

způsoby je především v prokazování původu obchodovaného zboží. Na nepreferenční původ 

zboží se vztahuje všeobecná celní sazba, tedy ta nejvyšší. V případě preferenčních obchodních 

dohod bývají celní sazby nastaveny buď na velmi nízké úrovni, nebo jsou nulové. 
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Z hlediska komoditní struktury zahraničně obchodní výměny Evropské unie a USA lze 

konstatovat, že nejvíce obchodovanými komoditami jsou SITC 7 - Stroje a dopravní prostředky, 

dále SITC 5 - Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené, SITC 8 - Průmyslové spotřební 

zboží a SITC 9 - Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené. Pokud by došlo 

k rozhodování o převaze vnitroodvětvového nebo meziodvětvového obchodu pouze na základě 

analýzy komoditní struktury, znamenalo by to, že jelikož obě ekonomiky obchodují nejvíce ve 

stejných odvětvích, bude převažovat vnitroodvětvový obchod. Tento odhad však musí být 

potvrzen na základě sofistikovanějšího přístupu. Z hlediska struktury jednotlivých členských 

zemí EU je patrné, že největším obchodním partnerem Spojených států amerických je 

Německo. Dalšími významnými obchodními partnery USA jsou Velká Británie, Francie, 

Nizozemsko a Belgie. Lze tedy předpokládat, že tyto země určují, zda se obchoduje v souladu 

spíše s nabídkově orientovanými teoretickými přístupy nebo poptávkově orientovanými 

teoriemi mezinárodního obchodu. Opět je nutné následující tvrzení ověřit s využitím vhodně 

zvolené metodiky. Největším problémem z hlediska obchodních bariér jsou netarifní bariéry 

v podobě různých regulačních předpisů, omezení, kvót apod. Odstraněním těchto překážek by 

došlo k zintenzivnění a především zjednodušení obchodování přes Atlantik.  

K empirickému ověření platnosti nabídkově versus poptávkově orientovaných teorií 

mezinárodního obchodu v případě vzájemné obchodní výměny mezi Spojenými státy 

americkými a Evropskou unií byl použit rovnovážný model mezinárodního obchodu. Tento 

nástroj je v současné době velmi často používán ke kvantifikaci mezinárodní obchodní výměny 

z různých úhlů pohledu. Ve své základní podobě vychází z Newtonova gravitačního zákona, 

který lze z ekonomického hlediska chápat tak, že velikost vzájemné obchodní výměny dvou 

ekonomik je pozitivně ovlivněna jejich velikostí, která je nejčastěji vyjadřována 

prostřednictvím hrubého domácího produktu, a negativně vzdáleností mezi těmito 

ekonomikami. Tento vztah lze doplnit celou řadou proměnných, v závislosti na předmětu 

výzkumu.  

V doktorské dizertační práci je do základní rovnice zařazena proměnná, která rozhoduje 

o orientaci obchodní výměny ve smyslu vnitroodvětvového a meziodvětvového obchodu. Tato 

proměnná je sestavena jako absolutní hodnota rozdílu mezi hrubým domácím produktem            

na obyvatele mezi partnerskými ekonomikami. Vztah této proměnné a obchodování v souladu 

s postuláty Linderovy teorie mezinárodního obchodu lze vysvětlit tak, že vzory obchodování 

v oblasti zpracovatelského průmyslu jsou závislé na podobnosti preferencí. Země mající 
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podobnou úroveň příjmů na obyvatele, tak disponují podobnými preferencemi a lze 

předpokládat, že budou obchodovat více. Heckscherova a Ohlinova teorie mezinárodního 

obchodu je založena na opačném předpokladu a to, že země s odlišnými úrovněmi důchodu 

budou obchodovat více než země s podobnými úrovněmi důchodu, důvodem pro tvrzení je 

základní předpoklad teorie a to rozdílná vybavenost zemí výrobními faktory.  

Základním předpokladem pro úspěšné testování je volba správné závisle proměnné.      

Do modelu je zařazena proměnná vyjadřující průměr čtyř obchodních toků z důvodu rozdílnosti 

odvádění dat vývozů a dovozů na obou stranách. Tento krok zajišťuje konzistentní odhad 

parametrů. Údaje o vývozu a dovozu byly získány z databáze UNCTAD. Model pokrývá 

období let 2003 - 2013. Toto je velmi častý jev u použití rovnovážných modelů, kdy z důvodu 

nedostupnosti dat dochází k volbě kratšího časového období, což bývá kompenzováno počtem 

partnerských ekonomik. Desetileté období lze považovat za dostatečný časový úsek pro účely 

empirického testování. Co se týče vysvětlujících proměnných, ty byly zvoleny v souladu se 

základním tvarem rovnovážné rovnice a doplněny proměnnou k určení převažujícího 

teoretického přístupu. Hodnoty hrubého domácího produktu zemí Evropské unie a USA byly 

opět získány z databáze UNCTAD, stejně tak jako hodnoty HDP na obyvatele.Vzdálenosti mezi 

zeměmi byly počítány s využitím metody great circle distances, která počítá vzdálenost mezi 

hlavními městy v kilometrech na základě zeměpisné šířky a délky. K empirickému odhadu je v 

doktorské disertační práci použita zobecněná metoda momentů za účelem zajištění 

dynamického odhadu. Jako instrumenty byly zvoleny zpožděné hodnoty vzájemné obchodní 

výměny z důvodu existence dlouhodobých kontrantů. 

Rovnovážný model mezinárodního obchodu použitý v doktorské dizertační práci 

vykazuje vysokou hodnotu koeficientu determinace, což je pro tyto modely typické. 

Vysvětlující proměnné zahrnuté do modelu jsou signifikantní. Rovnovážný model 

mezinárodního obchodu tak lze považovat za vhodný nástroj pro kvantifikaci zahraničně 

obchodních vztahů mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií. Zahraničně obchodní 

výměna průmyslových produktů Spojených států amerických a členských států Evropské unie 

pozitivně závisí na jejich ekonomické velikosti měřené prostřednictvím hrubého domácího 

produktu a negativně závisí na vzdálenosti mezi hlavními městy. Hodnota odhadnutého 

regresního parametru proměnné, která byla do modelu zařazena za účelem rozhodnutí o převaze 

vnitroodvětvového nebo meziodvětvového obchodu, vyšla záporně. Záporné znaménko 

poukazuje na fakt, že růst rozdílů v úrovni důchodů mezi zeměmi, byl provázen poklesem 
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vzájemné obchodní výměny. V souhrnu tak Evropská unie obchodovala ve sledovaném období 

se Spojenými státy americkými v souladu s předpoklady poptávkově orientovaných teorií 

mezinárodního obchodu, což poukazuje na vyšší úroveň vnitroodvětvového obchodu. Tento 

závěr je plně v souladu s výsledky analýzy komoditní struktury. 

Na základě jednoduchého grafického aparátu dochází dále v doktorské dizertační práci 

k určení, které členské země Evropské unie obchodovaly v souladu s poptávkově orientovanými 

teoriemi a které v souladu s nabídkově orientovanými teoriemi. Německo, Velká Británie, 

Francie a Nizozemsko představují z členských zemí EU největší obchodní partnery USA 

v oblasti obchodu s průmyslovou produkcí. Celková obchodní výměna ve zvolené kategorii 

těchto čtyř zemí s USA činila necelých 63 % z celkové obchodní výměny Evropské unie. 

Z výsledků grafické analýzy vyplývá, že všechny tyto země obchodovaly ve sledovaném 

období v souladu s postuláty poptávkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu. Proto    

i kdyby všechny ostatní členské země Evropské unie obchodovaly v souladu s postuláty 

nabídkově orientovaných teorií mezinárodního obchodu, orientace unijního obchodu bude 

realizována dle poptávkově orientovaných teorií.  

Grafická analýza tak rozdělila země Evropské unie do dvou skupin. První skupina je 

méně početná, ovšem její podíl na celkové obchodní výměně Evropské unie s USA je 

převažující. Ve sledovaném období let 2003 - 2013 činil cca 77 %. Země patřící do této skupiny 

vykazují vyšší úroveň vnitroodvětvového obchodu se Spojenými státy americkými. Jedná se      

o Německo, Velkou Británii, Francii, Nizozemsko, Belgii, Španělsko, Rakousko, Finsko, 

Portugalsko, Řecko a Maltu. Druhá skupina zemí je početnější, zahrnuje zbylých 17 zemí 

Evropské unie tj. Itálii, Irsko, Švédsko, Dánsko, Polsko, Českou republiku, Maďarsko, 

Rumunsko, Slovensko, Lucembursko, Litvu, Slovinsko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, 

Lotyšsko a Kypr. Celková obchodní výměna v oblasti průmyslové produkce této skupiny zemí 

s USA činila ve sledovaném období necelých 23 % celkové obchodní výměny EU s USA. Pro 

tyto země je typická převaha meziodvětvového obchodu ve vzájemné obchodní výměně 

s průmyslovou produkcí s USA.  

Na základě výsledků empirického výzkumu nelze přijmout jednotné doporučení 

v oblasti ovlivňování rozdělení příjmů napříč zeměmi Evropské unie. Pokud by bylo cílem 

zvýšení, resp. zintenzivnění obchodování mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, 

šlo by ho dosáhnout prostřednictvím snižování nerovnoměrného rozdělení příjmů napříč 

evropskými zeměmi. Což je plně v souladu s teoretickými předpoklady Linderovy teorie 
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mezinárodního obchodu. Kroky realizované k zavedení opatření, které by postupně dosáhly 

větší rovnoměrnosti v rozdělení příjmů, by na druhou stranu poškozovaly obchodování celkem 

17 zemí Evropské unie. Tyto země obchodují v souladu s nabídkově orientovanými teoriemi, 

proto by snižování rozdílů v úrovni příjmů vyvolalo u těchto zemí pokles vzájemné obchodní 

výměny s USA. Nejvhodnější řešení v této oblasti by bylo zaměřit se na snižování rozdílů 

v úrovni příjmů první skupiny zemí EU. Tedy těch, které vykazují vyšší úroveň 

vnitroodvětvového obchodu ve vzájemném obchodování s USA. A na druhé straně uplatňovat 

nástroje obchodní politiky k ovlivňování vzorů obchodování druhé skupiny zemí. Je ovšem 

nereálné podporovat prohlubování rozdílů v úrovni příjmů za účelem zvýšení obchodování 

těchto zemí. U těchto zemí by spíše mělo docházet k postupnému přechodu od 

meziodvětvového obchodu, který je typický pro méně vyspělé ekonomiky, 

k vnitroodvětvovému obchodu.  

Rovnovážný model mezinárodního obchodu je na závěr doktorské dizertační práce 

použit k odhadu obchodního potenciálu zemí EU a USA. Následně dochází k procentnímu 

vyjádření využití tohoto potenciálu ve sledovaných letech. Z výsledků odhadu lze konstatovat, 

že ne všechny členské země Evropské unie byly schopny v analyzovaných letech využít 

obchodní potenciál daný ekonomickou velikostí měřenou hrubým domácím produktem                 

a vzdáleností. Relativně vysoké hodnoty využití obchodního potenciálu zemí Evropské unie ve 

vztahu k USA pramení z toho, že převážná část zemí Unie obchoduje z hlediska komoditní 

struktury s USA nejvíce právě v oblasti průmyslové produkce, ať už se jedná o vnitroodvětvový 

nebo meziodvětvový obchod. Absolutně nejnižšího využití obchodního potenciálu dosahoval 

ve všech sledovaných letech Kypr. Rezervy ve vzájemné obchodní výměně lze pozorovat také 

u Rakouska, Chorvatska, Dánska, Finska, Řecka, Lotyšska, Litvy, Portugalska, Slovinska, 

Španělska a Švédska. Z existence nevyužitého obchodního potenciálu lze přijmout doporučení 

pro další prohlubování vzájemné spolupráce, např. právě prostřednictvím uzavření již 

zmiňované Transatlantické dohody o obchodu a investicích. Jak bylo uvedeno v kapitole 

věnované netarifním bariérám obchodu, v současnosti právě tyto bariéry představují daleko 

větší problém než cla, neboť ta jsou udržována na velmi nízké úrovni. Zásadním problémem, 

který ztěžuje obchodování na obou stranách Atlantiku, jsou různá regulační opatření, kdy 

dochází k duplicitě kontrol. Tato duplicita s sebou přináší dodatečné náklady ať už v peněžním 

vyjádření nebo prostřednictvím časových prostojů, které vznikají např. v důsledku řešení sporů 

na půdě WTO. Přijetím Transatlantické dohody o obchodu a investicích by došlo k vytvoření 

největšího pásma volného obchodu na světě. Efekty v případě vytvoření PVO mezi dvěma 
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velkými ekonomikami jsou spojeny s většími přínosy než v případě malé a velké ekonomiky. 

Tato problematika byla diskutována v kapitole věnované možné budoucí formě spolupráce. 

Jednotlivé členské státy EU tak nemohou očekávat tak velký přínos v oblasti obchodování           

s USA jako celá Evropská unie.  
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Seznam zkratek 

BRIC   Brazílie, Rusko, Indie, Čína 

BSE   nemoc šílených krav 

DDP   doktorská dizertační práce 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES   Evropská společenství 

ESVO   Evropské sdružení volného obchodu 

GATT   Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

HDP/GDP  Hrubý domácí produkt 

HO   Heckscher a Ohlin 

IMF   Mezinárodní měnový fond 

LASVO  Latinskoamerické sdružení volného obchodu 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN   Organizace spojených národů 

PPF   hranice produkčních možností 

PVO   pásmo volného obchodu 

REACH  Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

RM   rovnovážný model 

RoHS   Omezení nebezpečných látek 

SFEU   Smlouva o fungování Evropské unie 

SIK   spotřebitelská indiferenční křivka 

SITC   Standardní mezinárodní obchodní klasifikace 

TAFTA  Transatlantická dohoda o volném obchodu 

TTIP   Transatlantické obchodní a investiční partnerství 

UNCTAD  Konference OSN o obchodu a rozvoji 

WEEED  Odpadní elektrická a elektronická směrnice 

WTO   Světová obchodní organizace 
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