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1 Úvod 

 

Evropská unie je integrační seskupení evropských zemí, které od posledního rozšíření 

v roce 2007 tvoří 27 členských států. Vznikla v roce 1993 z Evropských společenství na 

základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy). Předchůdci Evropské unie byla 

společenství, vzniklá v 50. letech 20. století – Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské 

hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Mezi základní 

principy Evropské unie patří přenesení některých pravomocí národních států na Evropská 

společenství. EU má však pouze ty pravomoci, které jí byly svěřeny jednotlivými členskými 

státy, nelze tedy hovořit o EU jako o federaci.  

 

Evropská unie patří v dnešní době mezi nejvýznamnější globální hráče, a to ať už se 

jedná o oblast hospodářskou, politickou, vojenskou či jinou. Původním cílem Unie však 

nebylo stát se světovou velmocí. První západoevropská integrační seskupení vznikla jako 

důsledek druhé světové války a jejich hlavním zájmem bylo spojit národy a obyvatele Evropy, 

aby se již válečná situace v budoucnu nikdy neopakovala. Charakteristická je pro ni celá řada 

cílů – stejně tak jako usiluje o odstranění obchodních bariér, rozvoj chudších regionů  

a podporu míru, spolupracuje Unie s ostatními státy a organizacemi, aby mohl každý využívat 

výhod otevřených trhů, hospodářského růstu a stability ve stále provázanějším světě. 

Vzhledem ke svým úspěchům je Evropská unie příkladem toho, jak mohou státy spojit 

hospodářské a politické zdroje ve společném zájmu a slouží jako vzor pro integraci mezi 

zeměmi v jiných oblastech světa. 

 

Postupně, jak se Unie rozšiřovala, přebírala od států stále více odpovědnosti a musela 

vymezit své vztahy se zbytkem světa. Tyto vztahy se rozvíjely především prostřednictvím 

politiky v oblasti obchodu, dále také v oblasti rozvojové pomoci, zahraniční a bezpečnostní 

politiky. Nejvíce koordinovanou je v současné době obchodní politika (obchod se třetími 

zeměmi), která se řadí mezi společné politiky společenství.  

 

EU ví, že ke své prosperitě potřebuje v rámci vnějších vztahů navázat spolupráci 

s nejvlivnějšími světovými subjekty. Proto je jádrem její vnější politiky transatlantické 

partnerství se Spojenými státy americkými. USA prakticky od počátku podporovaly 

západoevropskou integraci a sdílejí spolu mnoho společných hodnot a zájmů, ačkoliv někdy 
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kladou důraz na různé věci a uplatňují odlišný přístup. Vztahy mezi oběma stranami jsou 

velmi úzké, a to především v oblasti obchodu – hodnota obchodní výměny a investic 

plynoucích přes Atlantik činí největší objem v rámci světové spolupráce. 

 

Také Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, a proto mě, jako 

občanku EU a studentku oboru Eurospráva, zajímá vše, co se tohoto integračního seskupení 

týká. A vzhledem k tomu, že zahraniční obchod patří mezi nejdůležitější a nejzajímavější 

oblasti zájmů Unie, zvolila jsem si jeho analýzu pro svou diplomovou práci. Když jsem 

přemýšlela nad ekonomickým celkem, jehož vztah s EU bych chtěla prozkoumat, vybrala 

jsem si Spojené státy americké. Jedná se totiž o jeden ze států, který z globálního hlediska 

disponuje nejvíce vyspělým hospodářstvím a patří mezi  nejvýznamnější obchodní partnery 

Unie. Proto hraje zahraniční obchod s USA pro společenství jistě velmi důležitou roli. Zajímá 

mě, jak se zahraničně obchodní vztahy Evropské unie s touto světovou velmocí vyvíjejí,  

a proto jsem za téma mé  diplomové práce zvolila „Analýzu zahraničně obchodních vtahů EU 

s USA“. 

 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu zahraničně obchodních vztahů 

Evropské unie s USA a zhodnotit vliv různých činitelů (především formalizace vzájemných 

vztahů) na jejich vývoj. Za tímto účelem je celá práce rozdělena do tří hlavních kapitol. 

V první kapitole je provedena komparace postavení EU a USA ve světové ekonomice, ve 

druhé charakterizován smluvní rámec vzájemných vztahů a ve třetí analyzuji vývoj 

vzájemného zahraničního obchodu.  

 

Doufám, že se mi podařilo splnit cíl práce, který jsem si stanovila. Diplomová práce 

mi přinesla  spoustu nových znalostí a poznatků, získala jsem nové zkušenosti se 

zpracováváním získaných dat, stejně jako s vyhledáváním a používáním cizojazyčných 

zdrojů. 
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2 Postavení EU a USA ve světové ekonomice 

 

2.1 Centra světové ekonomiky 

 

 „Světová ekonomika, jako výchozí kategorie, představuje reálný sociálně 

ekonomický sytém, jehož prvky jsou ekonomické subjekty různého typu, které jsou vzájemně 

propojeny mezinárodními vztahy a jsou nadány, stejně jako celý systém, určitými vlastnostmi 

jež podmiňují chování těchto prvků v čase.“1 Základním typem ekonomického subjektu ve 

světě je státní ekonomický celek – stát. Dalšími prvky světové ekonomiky jsou podniky na 

národní i mezinárodní úrovni a mezinárodní integrační seskupení. 

 

Postavení státu nebo jiného ekonomického celku ve světové ekonomice se hodnotí 

podle různých kritérií – mezi ta nejvýznamnější patří ekonomický rozměr (posuzován např. 

celkový objem vyprodukovaného hrubého domácího produktu – HDP2) a ekonomická 

vyspělost (hodnocena především prostřednictvím ukazatele HDP připadající na jednoho 

obyvatele). Nejen tato kritéria ovlivňují otevřenost ekonomiky subjektu, díky kterému si 

budují své postavení ve světě. 

 

Mezi jednotlivými částmi světové ekonomiky existují výrazné rozdíly mj. v jejich 

ekonomické úrovni. Tyto odlišnosti jsou dány různými přírodními, kulturně sociálními, 

politickými a dalšími podmínkami jednotlivých regionů, ve kterých se státy nacházejí. Tyto 

faktory určovaly konkrétní charakteristiky ekonomického rozvoje, a proto v současné době 

existují ve světě výrazné rozdíly mezi jednotlivými subjekty. 

 

Největší ekonomický růst se soustředil do oblastí s nejpříznivějšími podmínkami,  

a proto se brzy staly centry světové ekonomiky. V současné době existují ve světě tři taková 

centra – triáda. Jedná se o Spojené státy americké, Evropskou unii a Japonsko. Tato centra se 

vyznačují především významnou produkcí HDP v celosvětovém měřítku, vysokou hodnotou 

vyprodukovaného HDP na jednoho obyvatele, technologickou vyspělostí a  vysokým podílem 

na celosvětovém obchodu.  

 

                                                 
1 CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie, 2003, str. 3 
2 HDP – celková peněžní hodnota statků a služeb, která byla vytvořena za dané období na určitém území. 
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Stále častěji se začíná mluvit také o potenciálních světových ekonomických centrech. 

V tomto případě je často zmiňována Latinská Amerika, do popředí zájmů se však v současné 

době dostává především Rusko, Čína a nově také Indie. Tato potencionální ekonomická 

centra sice nedisponují tak vysokou hospodářskou produkcí jako subjekty triády, ale díky své 

rozloze, počtu obyvatel a rychle rostoucímu hospodářství existuje předpoklad jejich 

posilujícího vlivu ve světě. 

 

Světová ekonomika je systém, který se neustále vyvíjí a mění, a  proto je pro 

dostatečné zhodnocení zahraničně obchodních vztahů Evropské unie se Spojenými státy 

americkými důležité, provést vhodnou analýzu postavení těchto dvou vedoucích 

ekonomických celků v rámci světové ekonomiky a z ní vyvodit odpovídající závěry. 

 

 

2.2 Evropská unie a USA ve světové ekonomice 

 

Evropská unie je integračním celkem 27 evropských států, které patří mezi základní 

subjekty světové ekonomiky. Jelikož členské země přenášejí na EU pouze dohodnutou část 

svých pravomocí, není koordinace společných zájmů v rámci Unie jednoduchá a mohou se 

objevit nejrůznější problémy. Proto také v některých případech nemůže být provedeno 

hodnocení Evropské unie jako celku, ale pouze jejich členských států (např. v otázce 

konkurenceschopnosti). Evropská unie je také vnitřně heterogenním seskupením zemí, což 

působí proti posilování jejího hospodářského i politického vlivu ve světě – výsledky méně 

rozvinutých států oslabují z globálního hlediska postavení Unie jako celku. Z důvodu jejího 

postupného rozšiřování je tedy kladen členskými státy neustále větší důraz na hospodářskou, 

sociální a regionální soudržnost, čímž má docházet ke snižování dříve existujících rozdílů  

a zároveň také k posilování významu Unie ve světě.  

 

Naproti tomu Spojené státy americké jsou federativní republikou, která tvoří jeden 

relativně homogenní prvek. Federální politika je realizována prostřednictvím vrcholných 

orgánů země – na základě Ústavy Spojených států amerických3, a proto je prosazování 

důležitých myšlenek výrazně jednodušší, než je tomu v případě EU.  

                                                 
3 Ústava Spojených států amerických byla přijata 21. června 1788. Jedná se o  zákon, jež popisuje strukturu  
a organizaci federativní vlády a dělbu moci v zemi. Během své platnosti byla změněna 27 ústavními dodatky.  
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Evropská unie a Spojené státy americké se také liší v celé řadě dalších kritérií  

a ukazatelů, které mají značný vliv na jejich postavení ve světové ekonomice – ty, které 

považuji za nejdůležitější, jsou obsaženy, analyzovány, komparovány a vyhodnoceny 

v následujícím textu (jedná se o jejich ekonomickou sílu, ekonomickou vyspělost, 

technologickou vybavenost, zahraniční obchod, konkurenceschopnost a měnu). 

 

 

2.2.1 Ekonomická síla 

 

Na světový význam subjektu a na jeho ekonomickou sílu má velký vliv počet 

obyvatel, který v daném subjektu žije. Jestliže je ekonomika charakteristická vysokým 

počtem obyvatel, dá se předpokládat, že bude mít značný vliv ve všech světových  

i regionálních organizacích a také v mezinárodním obchodě. Důležitá je rovněž její rozloha – 

prostor pro realizaci ekonomické činnosti.  

 

Nejvýznamnějším ukazatelem, který dokumentuje, jak je subjekt z globálního hlediska 

významný, je však podle mě objem vyprodukovaného nominálního hrubého domácího 

produktu4, který se  používá pro určení výkonnosti ekonomiky. Podstatná je také informace o 

podílu daného ukazatele na celosvětové produkci – ekonomicky vyspělá země nebo seskupení 

s velkým počtem obyvatel se často výraznou měrou podílí na celosvětovém vyprodukovaném 

hrubém domácím produktu. 

 

Ukazatelé objemu celkového hrubého domácího produktu a podílu vyprodukovaného 

HDP na celosvětovém objemu pro vybrané subjekty za rok 2007 jsou obsaženy v následující 

tabulce (tab. č. 2.1). Pro lepší vypovídací schopnost a přesnější srovnání jsem v tabulce 

zvolila ukazatele hrubého domácího produktu vyjádřené v paritě kupní síly5 (PPP – 

purchasing power parity).  

 

 

 

 

                                                 
4 Nominální HDP – HDP vyjádřený v běžných cenách. 
5 Parita kupní síly – používá se pro účely mezinárodního srovnání mezi státy, údaje o výši HDP a jeho složek 
jsou oproštěny od rozdílů v cenách, v měnách a ve směnných kurzech. 
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Tab. č. 2.1   Produkce HDP v paritě kupní síly ve vybraných zemích v roce 2007 

 

Subjekt HDP  

(mld. USD) 

Podíl na světovém  

HDP  

Evropská unie 14 660  21,8 % 

USA 14 110  21,0 % 

Čína 7 104  10,6 % 

Japonsko 4 272  6,4 % 

Indie 3 065  4,6 % 

Rusko 2 146  3,2 % 

Zdroj: CIA – The World Factbook, 2008, https://www.cia.gov/library/publications/..., vlastní výpočty 

 

Největší objem HDP byl v roce 2007 vyprodukován v Evropské unii. V závěsu za ní 

stojí USA, ostatní státy mají značný odstup. Podle tohoto ukazatele je tedy Unie pro světovou 

ekonomiku nejvýznamnějším subjektem, její podíl na celosvětové produkci HDP dokonce 

dosahuje téměř 22 %. Jen o málo menší je vliv Spojených států, které se na světovém HDP 

podílejí 21 %. Postavení Unie a USA je tedy ve světě srovnatelné a neexistuje mezi nimi 

výrazný rozdíl.  

 

Podíl ostatních zemí na celosvětovém HDP byl v roce 2007 výrazně nižší než 

v případě obou analyzovaných ekonomických celků. Na třetím místě stojící Čína dokonce 

vyprodukovala méně než poloviční podíl, který připadá na EU či USA a byla následována 

Japonskem a Indií. Vůbec nejmenší část celosvětového HDP pak vyprodukovalo ze 

srovnávaných subjektů  Rusko, jehož podíl na tomto ukazateli činil v roce 2007 3,2 %. 

 

Jak bylo uvedeno již dříve, významným ukazatelem je z hlediska ekonomické síly 

také počet obyvatel a rozloha, pro doplnění jsem do této oblasti zahrnula také hustotu 

populace (počet obyvatel žijících na jednom kilometru čtverečním) – přehled o těchto 

indikátorech je znázorněn v tab. č. 2.2. Pro lepší srovnání jsem do tabulka zahrnula i další 

významné subjekty světové ekonomiky – Čínu, Rusko, Indii a Japonsko. Japonsko patří mezi 

ekonomicky nejvyspělejší země světa, Rusko s Indií a Čínou mají vysoký potenciál se mezi 

tyto země v budoucnu také zařadit. 

 

 



 14 

Tab. č. 2.2   Populace,  rozloha a  hustota  populace  nejvýznamnějších  subjektů  světové 

ekonomiky (červen 2008) 

 

Zdroj: CIA – The World Factbook, 2008, https://www.cia.gov/library/publications/..., vlastní výpočty 

 

Je patrné, co se ukazatele velikosti populace týče, že EU hraje ve světové ekonomice 

důležitější roli než USA – rozdíl v počtu obyvatel je přibližně 187 milionů.  

A pokud by do EU vstoupily také současné kandidátské státy (Chorvatsko, Makedonie, 

Turecko), zvýšil by se rozdíl v počtu obyvatel o dalších 78,5 milionů6. EU tedy disponuje 

výrazným počtem obyvatel, a proto se na ni zaměřuje vysoká pozornost dalších subjektů 

mezinárodní ekonomiky. Pohled ostatních částí světové ekonomiky se upínána také na USA, 

jelikož jejich téměř 304 milionů obyvatel je rovněž výraznou částí světové populace. Nejvíce 

obyvatel však žije v Indie a Čína – dohromady se jedná o trh s více než dvěma miliardami 

spotřebitelů. Postavení Ruska a Japonska je v případě tohoto ukazatele mezi srovnávanými 

subjekty zanedbatelné, i když z celosvětového měřítka patří také mezi velmi významné hráče. 

 

EU disponuje rovněž relativně velkým územním potenciálem, který díky rozšiřování 

dosáhl dnešní rozlohy přes 4,3 mil. km2. Jedná se o jedno z pozitiv, která vytvářejí významné 

produkční i odbytové možnosti Unie. USA však v tomto případě EU výrazně převyšují, 

jelikož rozloha jejich území činí téměř 10 mil. km2. V případě vstupu současných 

kandidátských zemí do EU by se sice její rozloha rozšířila o 86 mil. km2, stále by však šlo  

o téměř poloviční číslo, kterým disponují Spojené státy americké. Co se ostatních 

srovnávaných zemí týče, největší rozlohu zaujímá Rusko, naopak nejmenší Japonsko.  

 

                                                 
6 CIA – The World Factbook, 2008, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html 

Ukazatel Počet obyvatel Rozloha v km2 Hustota populace 

Čína 1 330 044 544 9 596 960 138,6 

Indie 1 147 995 904 3 287 590 349,2 

Evropská unie 491 018 683 4 324 782 113,5 

USA 303 824 640 9 826 630 30,9 

Rusko 140 702 096 17 075 200 8,2 

Japonsko 127 288 416 377 835 336,9 
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Jak již bylo zmíněno dříve, velkou výhodou EU je vysoký počet obyvatel, a tím také 

vysoké množství potencionální pracovní síly. Když se vezme v potaz její menší rozloha mezi 

srovnávanými státy, získáme poměrně vysoké číslo hustoty zalidnění. EU se sice řadí mezi 

srovnávanými subjekty až na 4. místo, ovšem se svými 113,5 obyvateli výrazně převyšuje 

ukazatel USA – 30,9 ob./km2. Nejvyšší hodnoty v rámci tohoto ukazatele dosahuje Indie  

a Japonsko, což je dáno relativně malou rozlohou ve srovnání s vysokým počtem obyvatel.  

 

 

2.2.2 Ekonomická vyspělost 

 

Ekonomická síla je jistě důležitým kritériem pro hodnocení postavení subjektu ve 

světové ekonomice, ale neméně podstatným je také jeho ekonomická vyspělost, která je jím 

do určité míry ovlivněna. Ekonomická vyspělost se měří různými způsoby, mezi základní 

patří indikátor vyprodukovaného HDP připadajícího na jednoho obyvatele.  

 

Přehled o nominálním HDP/obyv. v  PPP za rok 2007 je patrný z následujícího grafu 

(graf č. 2.1). Pro výstižnější srovnání je výkonnost EU a USA porovnávána s dalšími 

vlivnými zeměmi světové ekonomiky.  

 

Graf č. 2.1   Nominální HDP na 1 obyvatele v roce 2007 (USD, PPP) 
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Zdroj: CIA – The World Factbook, 2008, www.cia.gov/library/publications/…, vlastní grafické zpracování 
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Ekonomicky nejvyspělejším celkem jsou Spojené státy americké, které v roce 2007 

vyprodukovaly statků a služeb za téměř 49 tis. USD. Jestliže tento ukazatel porovnáme s EU, 

zjistíme, že Unie výrazně zaostává za svým největším konkurentem a mírně rovněž za 

Japonskem. EU tedy zaujímá až 3. místo mezi srovnávanými subjekty, což příliš neodpovídá 

jejímu cíli stanovenému v roce 2000 Lisabonskou strategií. Na summitu Evropské rady 

v portugalském Lisabonu v březnu 2000 totiž zahájila Evropské unie proces, jehož cílem bylo 

stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku ve 

světě, schopnou udržitelného růstu, s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou 

sociální soudržností.  

 

Vliv ostatních států není příliš výrazný, a proto postavení Evropské unie není 

v ohrožení. Naopak se dá očekávat, že Japonsko bude v brzké době Unií předběhnuto, jelikož 

již delší dobu vykazuje pomalejší tempo růstu (viz tabulka č. 3). A v budoucnu, především 

díky vstupu „nových“ členských zemí, bude zřejmě docházet ještě k větším rozdílům 

v japonský neprospěch – „nové“ členské země vykazují obecně vyšší tempa růstu HDP7. 

Ostatní země za těmito velmocemi v produkci HDP na osobu výrazně zaostávají. V Indii bylo 

dokonce v roce 2007 vyprodukováno pouze 2 600 USD/obyv., což je dvanáctkrát méně než 

v případě nejslabšího článku triády – Evropské unie.  

 

Pro posouzení ekonomické vyspělosti subjektu je důležitý stav HDP/obyv. v určitém 

čase, který je však odvozen z celkového vyprodukovaného hrubého domácího produktu.  

A právě změna celkového HDP hraje rovněž velmi významnou roli v posouzení hospodářské 

vyspělosti každého ekonomického celku. Tato změna může být vyjádřena jako absolutní či 

relativní odchylka od původního stavu – nejčastěji se vzhledem k dobré vypovídací 

schopnosti používá procentní změna (relativní odchylka) proti předchozímu roku, která tvoří 

ukazatel „roční tempo růstu HDP“. 

 

Přehled o ročním tempu HDP ve vybraných zemích světové ekonomiky a v EU za 

posledních deset let je znázorněn v následující tabulce (tab. č. 2.3). Evropská unie je po celé 

sledované období hodnocena jako seskupení 27 členských států. 

 

 

                                                 
7 World Economic Outlook Database, duben 2008, http://www.imf.org/external/pubs/… 
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Tab. č. 2.3   Tempo růst HDP v letech 1998 – 2007 (v %) 

 

Rok EU USA Čína Rusko Indie Japonsko 

1998 2,9 4,2 7,8 -5,3 6,0 -2,1 

1999 3,1 4,5 7,6 6,4 7,1 -0,1 

2000 3,9 3,7 8,4 10,0 5,5 2,9 

2001 2,1 0,8 8,3 5,1 3,9 0,2 

2002 1,4 1,6 9,1 4,7 4,6 0,3 

2003 1,5 2,5 10,0 7,3 6,9 1,4 

2004 2,8 3,7 10,1 7,2 7,9 2,7 

2005 2,1 3,1 10,4 6,4 9,1 1,9 

2006 3,3 2,9 11,1 7,4 9,7 2,4 

2007  3,1 2,2 11,4 8,1 9,2 2,1 

Zdroj: IMF – World Economic Outlook Database, 2008,  www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/... 

 

Po většinu sledovaného období vykazovaly Spojené státy vyšší tempo růstu celkového 

HDP než Evropská unie a nemůže tedy docházet k výraznějšímu přibližování EU v případě 

ukazatele HDP/obyv. Pouze v posledních dvou letech dochází v Unii k vyššímu růstu tohoto 

ukazatele. Tato skutečnost je do značné míry ovlivněna vstupem nových, méně ekonomicky 

vyspělých států do Společenství – jak již bylo zmíněno dříve, HDP v „nových“ členských 

zemích roste rychleji, proto dochází k vyššímu růstu průměru Unie jako celku. 

 

Problematická situace je ze srovnávaných zemí především v Japonsku, které vykazuje 

trvale nízká tempa růstu a nejvyššího ukazatele bylo dosaženo v roce 2000 – 2,9 %. I toto 

japonské maximu je min. o 1 p.b. nižší než nejvyšší vykazované hodnoty  USA a EU. Jak 

dokazuje předchozí text, Rusko, Čína a Indie výrazně zaostávají za ekonomickou výkonností 

všech členů triády, což je jedním z hlavních důvodů, proč po celé srovnávané období vykazují 

vyšší tempa růstu HDP. Jedná se o dynamicky se rozvíjející země, dosahující v případě Ruska 

a Čína 10% růstu HDP, 8% v případě Indie. Všechny tři státy se tedy velkou rychlostí 

přibližují ekonomické úrovni vyspělých zemí a pokud se nestane nic mimořádného, 

v budoucnu se stanou, v rámci tohoto ukazatele, jejich výrazným  konkurentem – především 

v případě Číny. 
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2.2.3 Technologická vybavenost 

 

Jak bylo uvedeno, jedním ze základních ukazatelů, které mohou hodnotit postavení 

subjektu ve světové ekonomice, je ekonomická výkonnost dané země či integračního 

seskupení. Tato výkonnost je však do značné míry ovlivněna technickou vybaveností, a proto 

jsem do své práce zařadila také analýzu výdajů na vědu a vývoj v nejvýznamnějších 

světových ekonomikách. 

 

Podrobný přehled o vývoji situace v letech 1995 – 2006 je zaznamenán v následujícím 

grafu (graf č. 2.2). Výdaje na vědu a vývoj jsou stanoveny jako procentní podíl vynaložených 

zdrojů na HDP. 

 

Graf č. 2.2   Vývoj výdajů na vědu a výzkum v letech 1995 – 2006  (v % HDP) 
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Zdroj: OECD Factbook 2008,  http://lysander.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/…, vlastní grafické zpracování 

 

Je patrné, že v oblasti výdajů na vědu a vývoj Evropská unie za Spojenými státy 

americkými značně zaostává a z dlouhodobého hlediska nedochází ani k výraznějšímu 

sbližování. V roce 2006 vložila EU do vědy a vývoje v průměru 1,74 % HDP, čímž stejně 

jako v předešlých letech nedošlo k významnému zvýšení dlouhodobého průměru. Situace se 

v Unii nemění, což je vážný problém – pozitivní je alespoň skutečnost, že nedochází 
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k poklesu. Od poloviny 90. let výdaje na vědu a vývoj stagnují a nepředpokládá se, že bude 

dosaženo cíle stanoveného Lisabonskou strategií – v letech 2007-2013 investovat do vědy  

a vývoje 3 % HDP.  

 

Důležitá je však skutečnost, že v rámci Evropské unie jako celku existují mezi 

členskými státy v této oblasti výrazné rozdíly. Nejvíce prostředků na podporu vědy a vývoje 

je tradičně vynakládáno ve skandinávských zemích, naopak nejméně investují „nové“ členské 

státy. Na rozdíl od EU, Spojené státy do této oblasti investovaly v roce 2006 2,62 % HDP, 

čímž Unii značně převyšují. Za sledované období rovněž nedošlo k výraznému navýšení 

investic (stejně jako v případě EU), vzhled k vysokému ukazateli (oproti ostatním 

srovnávaným celkům) však nejde o závažný problém. 

 

Z globálního hlediska hraje v rámci výdajů na vědu a vývoj nejdůležitější roli 

Japonsko, které v roce 2006 investovalo do této oblasti  3,39 % HDP a po celé sledované 

období docházelo k růstu investic – především proto je také Japonsko ve světě považováno za 

technologickou velmoc. Z grafu je rovněž patrné, že Indie a Rusko nedosahují, v oblasti 

tohoto ukazatele, úrovně ostatních subjektů a vzhledem k dlouhodobému vývoji se 

nepředpokládá, že by v blízké budoucnosti mělo dojít k výraznější změně. 

 

Evropská unie musí své výdaje na vědu a vývoj výrazně navýšit, jestliže chce alespoň 

udržet krok se svými hlavními rivaly – USA a Japonskem. Alarmující je také skutečnost, že 

výdaje Číny na vědu a vývoj dosahovaly v roce 2006 téměř 1,5 % HDP, čímž se výrazně 

přiblížily výdajům EU. Pokud tedy Čína i Unie budou  pokračovat v dosavadním trendu, 

budou brzy výdaje vynakládané na vědu a vývoj v Číně vyšší a tím EU přibude další 

významný konkurent.  

 

 

2.2.4 Zahraniční obchod 

 

Klíčovým stimulem ekonomické dynamiky každého státu či seskupení je zahraniční 

obchod. V případě EU musíme rozlišovat dva pojmy: intrakomunitární obchod (mezi 

členskými státy Unie navzájem) a extrakomunitární obchod (mezi členskými státy a třetími 

zeměmi).  
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Tak jako všechny ukazatelé, také zahraniční obchod se postupně vyvíjí. Z následující 

tabulky je patrný přehled o vývoji podílů na světovém vývozu zboží v letech 1948 – 2007 ve 

vybraných subjektech. V případě EU jsou zahrnuty oba dva druhy obchodu. 

 

Tab. č. 2.4   Vývoj podílů na světovém vývozu zboží v letech 1948 – 2007 (v %) 

 

Subjekt 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007 

EU - - 27,5 38,6 30,4 36,1 42,7 39,1 

Čína 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 8,9 

USA 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,5 

Japonsko 0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,9 6,4 5,2 

Indie 2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 

Zdroj: WTO – International Trade Statistics, 2008,  www. wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf 

 

Již od svého vzniku hraje EU ve světovém vývozu velmi důležitou roli, která je 

neustále posilována. V roce 2003 dokonce dosáhl vývoz EU bezmála 43% podílu na 

celosvětovém exportu. V roce 2007 sice byl zaznamenán mírný pokles na 39,1 %, Unie se 

však stále držela na 1. místě. Důležité je poznamenat, že narůstající podíl EU byl způsobem 

mj. i zvyšujícím se počtem členských států Společenství. V roce 1963 bylo členem 

Evropského hospodářského společenství 6 států, v roce 1973 se již jednalo o Evropská 

společenství s 9 členy, v roce 1983 s 10, v roce 1993 EU s 12, v roce 1995 s 15, v roce 2003 

bylo do statistiky zahrnuto 25 států a v roce 2007 již součastných 27 zemí. 

 

Případ USA je značně odlišný. Nejvyššího podílu na světových vývozech dosáhly 

Spojené státy v roce 1948 a od té doby dochází k téměř nepřetržitému poklesu. V roce 2007 

byl jejich podíl na světovém exportu dokonce menší než podíl Číny, čímž se zařadily až na  

3. místo mezi srovnávanými ekonomickými celky. 

 

Co se Indie a Japonska týče, nedosahuje jejich zahraniční obchod úrovně již 

zmíněných tří subjektů (EU, USA, Čína). V případe Japonska dochází dokonce od roku 1993 

k poklesu jeho podílu na světových vývozech, naopak podíl Indie od roku 1973 nepřetržitě 

roste. 
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Stejně jako je důležitý podíl na světovém vývozu zboží, je významný také podíl na 

světovém dovozu. Vývoj tohoto ukazatele v letech 1948 – 2007 je patrný z následující 

tabulky (tab. č. 2.5). 

 

Tab. č. 2.5   Vývoj podílů na světovém dovozu zboží v letech 1948 – 2007 (v %) 

 

Subjekt 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007 

EU - - 29,0 39,2 39,2 39,2 41,8 39,9 

USA 13,0 13,9 11,4 12,3 14,3 15,9 16,9 14,5 

Čína 0,6 1,6 0,9 0,9 1,1 2,7 5,4 6,8 

Japonsko 1,1 2,8 4,1 6,5 6,7 6,4 5,0 4,4 

Indie 2,3 1,4 1,5 0,5 0,7 0,6 0,9 1,6 

Zdroj: WTO – International Trade Statistics, 2008,  www. wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf 

 

Vývoj podílů na světovém importu je téměř identický jako vývoj podílů na světovém 

exportu. Unie hraje opět nejdůležitější roli, a to již od roku 1963. Od té doby dochází 

k posilování její pozice, i když v roce 2007 byla mírně oslabena. V případě dovozu je však 

pokles podílu nižší, než v případě vývozu. Vysoký růst podílů na světovém importu je opět 

ovlivněn rozšiřováním EU, kdy v roce 1963 zahrnovala 6 států, v roce 2007 již 27 států.  

 

U Spojených států amerických došlo v posledním roce také ke snížení podílu oproti 

roku 2003. V případě nejvyšších a nejnižších podílů vykazují USA stejný vývoj jako 

Evropská unie. Pro USA je však pozitivní skutečnost, že Čína nedosahuje srovnatelného 

podílu (na rozdíl od kategorie vývozu), a proto stojí Spojené státy v rámci podílu na 

celosvětovém dovozu osamoceně na druhém místě. Indie, Čína a Japonsko vykazují výrazně 

nižší podíly na světovém dovozu, i když v případě Číny byl zaznamenán největší růst 

ukazatele (ve srovnání s růstem Indie a poklesem Ruska). Dá se tedy předpokládat, že 

v budoucnu bude největším konkurentem USA Čína – Evropská unie má dostatečný náskok. 

 

Podstatné je pro analýzu vývoje zahraničního obchodu a postavení EU v rámci tohoto 

ukazatele rozdělení na intrakomunitární a extrakomunitární obchod. Pro postavení EU ve 

světové ekonomice je významný především extrakomunitární obchod, jelikož se uskutečňuje 

se třetími státy. Čím větší je obchodní styk zemí EU s nečlenskými zeměmi, tím roste vliv 

seskupení ve světě a upevňuje si své postavení v rámci celosvětové ekonomiky. Z toho 
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důvodu jsem také do své diplomové práce zařadila postavení vybraných subjektů v roce 2007 

ve světovém obchodě, kdy je EU sledována jako seskupení 27 států realizujících 

extrakomunitární obchod.  

 

Následující tabulka znázorňuje vedoucí světové exportéry a importéry zboží v r. 2007, 

jejich realizovaný obchod v mld. USD a procentní podíl na celkovém objemu světového 

exportu a importu. Tabulka obsahuje také procentní změnu oproti předchozímu roku.  

 

Tab. č. 2.6   Vedoucí světoví importéři a exportéři zboží v roce 2007 

 

Zdroj: WTO – International Trade Statistics, 2008,  www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf 

 

V případě exportu hraje nejdůležitější roli opět Evropská unie a o 5 p.b. převyšuje na 

2. místě stojící Čínu i třetí USA. Předstih Unie však již není tak výrazný, jako při započtení 

intrakomunitárního obchodu. Do budoucna se dá očekávat, že postavení EU a USA zůstane 

zachováno, jelikož ročně dochází k větším změnám ve vývoji hodnot u EU než v případě 

USA. Na významu však nabývá Čína, která již v roce 2007 zaujímala 2. místo a vzhledem 

k jejímu vysokému tempu růstu zřejmě čínský vývoz nadále poroste (nárůst v roce 2007 o 26 

% je nejvyšší mezi srovnávanými subjekty). Proto je pravděpodobné, že bude pouze otázkou 

času, kdy Čína Unii předstihne a stane se v rámci vývozu zboží nejdůležitějším subjektem 

světové ekonomiky. Ostatní země dosahují výrazně nižších hodnot než EU, USA a Čína – 

vůbec nejnižších pak Indie, která se na světových dovozech podílí 2,0 % a na světových 

vývozech dokonce „pouhými“ 1,4 %.  

 

Exportéři Hodnota 

(mld. USD) 

Podíl 

(%) 

Změna 

k 2006 

(%) 

Importéři Hodnota 

(mld. USD) 

Podíl 

(%) 

Změna 

k 2006 

(%) 

EU 1697,8 16,4 17 USA 2020,4 19,0 5 

Čína 1217,8 11,8 26 EU 1952,0 18,4 15 

USA 1162,5 11,3 12 Čína 956,0 9,0 21 

Japonsko 712,8 6,9 10 Japonsko 621,1 5,8 7 

Rusko 355,2 3,4 17 Rusko 223,4 2,1 36 

Indie 145,3 1,4 20 Indie 216,6 2,0 24 
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V případě importu se situace výrazně liší. Na prvním místě stojí Spojené státy 

americké a Evropská unie zaujímá za nimi až místo druhé. Do budoucna se dá ovšem 

předpokládat, že dojde k výměně pozic, jelikož rozdíl mezi oběma subjekty není příliš 

výrazný a EU vykázala v roce 2007 vyšší roční růst – o 10 p.b. Stejně jako export, tak  

i import v roce 2007 výrazně vzrostl v Číně. Nejnižších hodnot dosahuje opět Indie, která 

stála v roce 2007 až na 12. místě
8 na světě. Nejvýraznější růst zaznamenalo mezi 

srovnávanými celky Rusko (36 %).  

 

V posledních letech začíná nabývat na významu také zahraniční obchod služeb – 

v minulosti byla zahraniční výměna realizována především prostřednictvím vývozu a dovozu 

zboží. Jelikož se tedy jedná o významnou část mezinárodního obchodu,  zařadila jsem do 

práce také analýzu vývozu a dovozu služeb.  

 

Přehled o vedoucích světových importérech a exportérech služeb v roce 2007 je patrný 

z následující tabulky (tab. č. 2.7) – ta obsahuje srovnatelné ukazatele i ekonomické subjekty 

jako předchozí dvě tabulky. 

 

Tab. č. 2.7   Vedoucí světoví importéři a exportéři služeb v roce 2007 

 

Exportéři Hodnota 

(mld. USD) 

Podíl 

(%) 

Změna 

k 2006 

(%) 

Importéři Hodnota 

(mld. USD) 

Podíl 

(%) 

Změna 

k 2006 

(%) 

EU  667,2 27,7 22 EU  544,9 24,0 19 

USA 456,4 18,9 15 USA 335,9 14,8 9 

Japonsko 127,1 5,3 10 Japonsko 148,7 6,6 11 

Čína 121,7 5,1 33 Čína 129,3 5,7 29 

Indie 89,7 3,7 20 Indie 77,2 3,4 22 

Rusko 39,1 1,6 27 Rusko 57,8 2,5 32 

Zdroj: WTO – International Trade Statistics, 2008,  www. wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf 

 

Je zřejmé, že v této stále významnější oblasti hraje hlavní roli EU, a to výrazným 

způsobem. V případě exportu i importu převyšuje na 2. místě stojící USA přibližně o 9 p.b. 

                                                 
8 WTO – International Trade Statistics, 2008,  www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf 
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Předstih před USA zůstane pro EU pravděpodobně zachován i v budoucnu, jelikož v roce 

2007 dosahovala vyššího tempa růstu jak v exportu, tak v importu služeb. Na rozdíl od zboží, 

v případě služeb se na 3. místě objevuje Japonsko a až za ním Čína, Indie a Rusko. V případě 

exportu se však dá předpokládat, že Japonsko bude v brzké době předstiženo Čínou, jelikož ta 

vykazuje ve vývoji dovozu i vývozu služeb vyšší tempo růstu.  

 

O rostoucím významu obchodu služeb vypovídá také skutečnost, že průměrné tempo 

růstu exportu zboží bylo u srovnávaných subjektů v roce 2007 17 % a importu 18 %,  

v případě exportu služeb činilo tempo růstu 21,2 % a importu 20,3 %. 

 

 

2.2.5 Konkurenceschopnost  

 

V současné době prakticky neexistuje ve světě ekonomika, která by nebyla otevřená 

světu, a proto začíná hrát důležitou roli také konkurenceschopnost jednotlivých částí světové 

ekonomiky. „Konkurenceschopná ekonomika se prosadí svojí produkcí na zahraničních 

trzích, což umožní růst exportu.“9 Proto je konkurenceschopnost jednou z důležitých 

charakteristik postavení dané země ve světě. 

 

Konkurenceschopnost je hodnocena různými způsoby. Nejznámější institucí, která 

tuto činnost provádí je Světové ekonomické fórum10 – prostřednictvím Zprávy o globální 

konkurenceschopnosti. Ve zprávě zveřejňuje Globální index konkurenceschopnosti, který má 

12 pilířů: instituce, infrastruktura, makroekonomická stabilita, zdraví a primární vzdělání, 

vysokoškolské vzdělání a příprava, efektivita trhu zboží, efektivita trhu práce, propracovanost 

finančního trhu, technologická připravenost, velikost trhu, promyšlenost obchodu, inovace. 

Tyto pilíře jsou rozděleny do tří skupin, každé je přidělena určitá váha a dohromady tvoří 

hodnotící index – v tabulce označován jako skóre. Podle něj jsou země seřazeny do žebříčku 

konkurenceschopnosti. Index je založen na „tvrdých“, statistických, ale hlavně na „měkkých“ 

datech (odpovědích dotázaných). Poslední zpráva o globální konkurenceschopnosti, vydaná 

                                                 
9 CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie, 2003, str. 23 
10 Světové ekonomické fórum (WEF – World Economic Forum) je nevládní sdružení, která se zabývá 
ekonomickými a sociálními záležitostmi. Uskutečňují se pravidelná zasedání politiků, bankéřů a zástupců 
podnikatelského světa, kteří se snaží najít řešení k aktuálním světovým otázkám. 
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v roce 2008, hodnotí 134 zemí světa – neobsahuje hodnocení Evropské unie jako celek, ale 

pouze jejích členských států.  

 

Přehled o postavení vybraných států je patrný z následující tabulky (tab. č. 2. 8). 

Z členských států EU jsem zařadila do tabulky jen ty, které jsou z hlediska svého postavení 

nejdůležitější – státy, které stojí na předních místech žebříčku a Bulharsko, nejméně 

konkurenceschopný stát Unie. Dále je v tabulce zahrnuto také Švýcarsko  

(2. nejkonkurenceschopnější stát světa) a Japonsko (člen triády). Další ekonomické celky, 

které byly analyzovány v předchozím textu (Čína, Indie, Rusko), nebyly v žebříčku 

konkurenceschopnosti WEF zahrnuty.  

 

Tab. č. 2.8   Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných států v roce 2008 

 

Země Pořadí v r. 2008 Skóre v r. 2008 Pořadí v r. 2007 

USA 1. 5,74 1. 

Švýcarsko 2. 5,61 2. 

Dánsko 3. 5,58 3. 

Švédsko 4. 5,53 4. 

Finsko 6. 5,50 6. 

Německo 7. 5,46 5. 

Nizozemsko 8. 5,41 10. 

Japonsko 9. 5,38 8 

Bulharsko 76. 4,03 79 

Zdroj: WEF – The Global Competitiveness Report 2008-2009, www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf 

 

Podle žebříčku světové konkurenceschopnosti je zřejmé, že členské státy EU (a tím 

také Unie jako celek) v tomto důležitém ukazateli zaostávají za konkurenceschopností svého 

největšího rivala – USA. Spojeným státům americkým patří v žebříčku 1. místo, což jasně 

vypovídá o jejich předstihu před členskými státy EU i před celým seskupením.  

 

Jelikož není hodnocena konkurenceschopnost EU jako celku, je potřeba vycházet 

z dílčích umístění jejích členů. Mezi nejúspěšnější země v této oblasti patří Dánsko, Švédsko, 

Německo,  Finsko a Nizozemsko, které jediné jsou více konkurenceschopné než další světová 

velmoc – Japonsko. Konkurenceschopnost členských států EU se pohybuje mezi 3. místem 
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Dánska a 76. místem Bulharska. Tato skutečnost je důkazem o existenci rozdílů mezi 

jednotlivými státy EU, což je jejím největším problémem.  

 

Pozitivní je však pro EU fakt, že oproti předcházejícímu období si členské státy 

v žebříčku převážně polepšily. Nejvíce konkurenceschopný stát Unie sice zaujímá stále 

druhou pozici (jako v předešlém období), ale hodnota skóre vzrostla o 0,03 bodu11. Také 

nejméně konkurenceschopný stát EU (Bulharsko) zvýšil svou konkurenceschopnost. Polepšil 

si o tři místa a jeho skóre vzrostlo o 0,09 bodu. Vylepšení bulharské konkurenceschopnosti je 

jistě pozitivním výsledkem jednoho z cílů EU – realizace politiky sociální a regionální 

soudržnosti. V případě porovnání s USA však již situace není tak optimistická, jelikož skóre 

Spojených států amerických v roce 2008 vzrostlo o 0,07, čímž se zvýšil náskok USA před 

nejvíce konkurenceschopným státem Unie Dánskem na 0,16 bodu. 

 

 

2.2.6 Měna 

 

Země EU až do roku 1999 používaly národní měny, jejichž vývoj byl plně 

v kompetenci centrálních bank. Mezi nejvýznamnější měny patřila britská libra, francouzský 

frank a německá marka. Tyto evropské měny na konci devadesátých let zprostředkovaly dle 

odhadů okolo 30 % mezinárodních obchodních transakcí (podle zprávy Evropské komise12). 

Ostatní evropské měny zaujímaly podstatně méně významnou pozici. V roce 1999 bylo 

jedenáct národních měn pro bezhotovostní styk nahrazeno společnou měnou euro. Nahrazeny 

byly rovněž dvě z nejvýznamnějších evropských měn – německá marka a francouzský frank. 

V roce 2002 se stalo euro společnou měnou dvanácti evropských států i v rámci hotovostního 

styku – národní měny byly zrušeny. V současné době je euro platební jednotkou v šestnácti 

zemích EU. 

 

Za deset let fungování eura, dosáhla tato měna významných úspěchů, které analyzuje 

publikace Evropské komise nazvaná  „Úspěchy a výzvy desetileté existence hospodářské  

a měnové unie“. Za dobu působení eura získala společná měna postavení významné světové 

měny, což svědčí o globálním významu EU. 

                                                 
11 WEF – The Global Competitiveness Report 2008-2009, www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf 
12 Deset let HMU : úspěchy a problémy po prvních deseti letech fungování Hospodářské a  měnové unie, 2008, 
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/euro/2008_com_decet_let_eura_doc.doc 
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Zpráva Evropské komise uvádí následující údaje, které dokládají pozici eura jako 

druhé nejvýznamnější světové měny – po americkém dolaru: 

 

• společná měna euro je na devizových trzích na celém světě druhou nejvíce 

obchodovanou měnou,  

 

• obchody s eurem představují více než 1/3 všech uskutečněných světových měnových 

transakcí, 

 

• v roce 2004 překonal objem vydaných mezinárodních dluhopisů v eurech ve světovém 

měřítku hodnotu dluhopisů vydaných v amerických dolarech, 

 

• v roce 2004 poskytly komerční banky eurozóny subjektům mimo eurozónu úvěry z 36 

% v eurech, v porovnání 45 % bankových úvěrů uskutečněných v  dolarech, 

 

• celosvětový podíl rezerv ve společné měně euro vzrostl z 18 % v roce 1999 na 25 % 

v roce 2007, 

 

• v současnosti (rok 2008) pokrývá euro více než 50 % vzájemného obchodu zemí 

eurozóny se třetími zeměmi, 

 

• 60 % veškerého obchodu v eurech probíhá v zemích, které kandidují na vstup do  

eurozóny nebo s členskými státy sousedí. 

 

Proces posilování celosvětového významu eura však podle Komise dosud není 

vyčerpán. Důvodem je mimo jiné značná fluktuace měnového kurzu dolaru a cen ropy, což 

zvyšuje celosvětový zájem o euro jako stabilní měnu. Tato situace bude pravděpodobně dále 

ovlivněna mezinárodní finanční krizí, jejíž původ byl v USA a postupným rozšiřováním 

eurozóny, kdy stále více národních měn bude nahrazeno eurem. 

 

Kromě závěrů již zmíněné zprávy Evropské komise dokazuje stále silnější postavení 

společné měny euro vůči americkému dolaru také vývoj průměrného ročního vzájemného 

kurzu v letech 1998 – 2007 (viz graf č. 2.3).   
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Graf č. 2.3   Vývoj průměrného ročního kurzu EUR/USD v letech 1998 – 2007 
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Zdroj: OECD.StatExtracts, 2008,  http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode...,vlastní grafické zprac. 

 

Od doby vzniku eura, v roce 1998, došlo v roce 2007 k posílení postavení společné 

měny, jelikož se euro v průměru obchodovalo za cenu nižší, než tomu bylo v roce jeho 

vzniku. Nejslabší pozice pak euro dosáhlo vůči dolaru v roce 2001, kdy 1 USD stál 1,12 EUR. 

Od té doby dochází k posilování společné měny a v roce 2007 se 1 USD prodával v průměru 

za 0,8 EUR. 

 

 

2.3 USA a regionální integrace 

 

Z uvedeného textu vyplývá, že Evropská unie a USA jsou nejvýznamnějšími subjekty 

ve světové ekonomice. Především Spojené státy si již v 19. století vybudovaly silnou pozici  

a do 2. světové války si vytvořily vysokou konkurenceschopnost. Značná část americké 

produkce  byla většinou umísťována na domácím trhu, ale přesto bylo v zájmu země 

prosazování liberalizace zahraničního obchodu. Proto Spojené státy  podporovaly 

multilaterální přístup v rámci GATT13 (později WTO – World Trade Organisation)  

a uzavíraly celou řadu bilaterálních smluv.  

 

                                                 
13 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) je mnohostranná dohoda obsahující pravidla pro řízení 
obchodu. Je významná jak pro podnikatele, tak i pro spotřebitele, neboť její pravidla a postupy vytvářejí rámec 
pro mezinárodní obchod a obchodní politiku. GATT byl od 1. ledna 1995 nahrazen Světovou obchodní 
organizací (WTO). 
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Vzhledem k aktuální situaci bylo v 80. letech započato jednání o vytvoření pásma 

volného obchodu v severní Americe, které bylo završeno podpisem Dohody o volném 

obchodu mezi USA a Kanadou (CUSFTA – Canada-United States Free Trade Agreement) – 

diskuze o bezcelním obchodu se však vedla již od poloviny 19. století. Vzhledem k regionální 

blízkosti, hospodářské úrovni a rostoucí závislosti kanadské ekonomiky na USA, bylo právě 

podepsání této dohody ideálním řešením amerických i kanadských problémů.  

 

Ani užší spolupráce v rámci CUSFTA však pro USA nepřinesla požadovaný efekt, 

kterým mělo být zvýšení obchodu. Nebezpečným se také pro ně stával intenzivní integrační 

proces v Evropě a dlouhotrvající jednání o liberalizaci zahraničního obchodu v rámci GATT. 

Proto USA vyvolaly jednání o volném obchodu v Severní Americe a největší měrou přispěly 

k podepsání Dohody o severoamerickém volném obchodu (NAFTA – North American Free 

Trade Agreement), ke kterému došlo 9. října 1992 a vstoupila v platnost 1. ledna 1994.  

 

NAFTA je založena na principech zóny volného obchodu, která je základním stupněm 

ekonomické integrace. Členské země se zavazují odstranit vzájemná cla a další překážky 

obchodu, ale vůči třetím zemím si ponechávají vlastní obchodní politiku. NAFTA však není 

běžná zóna volného obchodu. Vedle volného pohybu zboží totiž usiluje i o volný pohyb 

služeb a kapitálu, nezahrnuje však volný pohyb pracovní síly – proto nemůžeme mluvit 

o společném trhu. Dalšími cíli NAFTA je rozšíření investičních příležitostí a zajištění 

dostatečné ochrany duševního vlastnictví. Vlivem této dohody došlo v USA k růstu reálného 

HDP, snížila se nezaměstnanost a zvýšil se hodinový výdělek. USA více investovaly 

v Mexiku i Kanadě, došlo také k růstu investic obou zemí ve Spojených státech. 

Nejvýznamnější vliv však mělo podepsání dohody na vzájemný obchod mezi zúčastněnými 

zeměmi. Výrazným způsobem došlo ke zvýšení jak exportu USA do obou zemí, tak také 

jejich importu.  

 

Vznik NAFTA měl tedy značný vliv na upevnění postavení, které USA ve světě 

zaujímají již od 19. století. Spojené státy dnes představují hospodářskou velmoc a jedno ze tří 

hlavních ekonomických center světové ekonomiky.  Jejich vliv však není pouze ekonomický, 

ale také politický a vojenský. Další země uskupení již nedosahují takového světového 

významu. Kanada patří mezi hospodářsky vyspělé země, nedisponuje však výrazným vlivem 

z celosvětového pohledu a Mexiko za oběma státy zaostává ve všech oblastech.  
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Cílem NAFTA a především USA je také realizace projektu Celoamerické zóny 

volného obchodu – FTAA (Free Trade Area of the Americas). FTAA měla být dobudována 

do roku 2005 a měla zahrnout všechny americké státy s výjimkou Kuby14. Cílem dohody je 

zvýšení obchodu mezi zúčastněnými zeměmi a podpora jejich hospodářského růstu. 

Prosperita zemí by měla vést také k posílení demokracie na americkém kontinentu. Stejně 

jako NAFTA, měla by i FTAA přispět k liberalizaci obchodu, růstu investic, ochraně práv 

duševního vlastnictví, posílení služeb, vládních zakázek, soutěžní politiky. Svou velikostí (ať 

už počtem obyvatel, objemem zahraničního obchodu nebo HDP) by měla FTAA spolu 

s Evropskou unií patřit k současným nejambicióznějším integračním projektům. Při jednáních 

se však ukázala velká odlišnost zúčastněných zemí v názorech na podobu integrace. Proto byl 

start FTAA v roce 2005 znemožněn a neočekává se, že by brzy došlo k výraznější změně. 

 

 

2.4 Komparace postavení EU a USA ve světové ekonomice 

 

Z předchozího textu je jasně patrné, že téměř ve všech srovnávaných oblastech hraje 

EU a USA nejdůležitější roli – výjimku tvoří pouze oblast technologické vybavenosti  

a populace a rozlohy. Mezi těmito dvěma subjekty však existují určité rozdíly, i když ne příliš 

výrazné. Postavení ve světě se liší podle jednotlivých oblastí – v některých dominuje EU, 

v jiných USA.  

 

EU hraje důležitější roli v ukazatelích populace a rozlohy a zahraničního obchodu. EU 

převyšuje USA v ukazateli populace – o téměř 200 milionů obyvatel, čímž v sobě zahrnuje 

vyšší lidský potenciál. Důležitější je však podle mě skutečnost, že EU hraje významnější roli 

také v oblasti zahraničního obchodu – EU v této oblasti USA značně převyšuje, čímž se stává 

pro řadu světových subjektů velmi významným, mnohdy i nejdůležitějším, obchodním 

partnerem. 

 

Naopak USA hrají důležitější roli v oblasti ekonomické vyspělosti, technické 

vybavenosti, konkurenceschopnosti a postavení měny. Nejvíce převyšují Spojené státy EU 

                                                 
14 Kuba je jednou z posledních existujících zemí, která je ovládána komunisty. Po znárodnění amerických firem 
na Kubě v srpnu 1960 vyhlásily USA v říjnu téhož roku embargo na vývoz amerických výrobků na a od té doby 
spolu obě země neudržují diplomatické styky. 



 31 

v jejich technické vybavenosti. USA na vědu a vývoj ročně vynakládají o 1 p.b. HDP více 

prostředků než EU a i z dlouhodobého hlediska nedochází k výrazným změnám. Značně 

navrch mají Spojené státy také v oblasti konkurenceschopnosti. USA stojí na prvním místě 

žebříčku a všechny členské státy EU za nimi již delší dobu zaostávají. Mírně převyšují USA 

Evropskou unii také v oblasti ekonomické vyspělosti. Tato skutečnost je dána především 

ukazatelem HDP/ob., který v EU nedosahuje tak vysoké úrovně jako v USA. Z hlediska 

postavení měny ve světě hraje nejdůležitější roli americký dolar, ale již od vzniku společné 

evropské měny je jeho role oslabována. Euro je velmi silnou měnou a dá se předpokládat, že 

vzhledem k dosavadnímu vývoji se v budoucnu její postavení ještě posílí.  

 

Po zhodnocení jednotlivých oblastí vyplývá, že důležitější roli ve světové ekonomice 

hrají Spojené státy americké, i když rozdíl oproti EU není příliš vysoký. Význam USA je také 

posilován jejich účastí v NAFTA, čímž dochází k upevňování postavení v regionu Severní 

Ameriky a udržení si vůdčího postavení ve světě. Druhé místo však pro EU není žádným 

úspěchem, protože neodpovídá již zmíněnému cíli Lisabonské strategie. 
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3 Smluvní rámec zahraničně obchodních vztahů mezi EU a USA 

 

 

3.1 Rámec společné obchodní politiky EU 

 

EU hraje z globálního hlediska mezi všemi ekonomickými celky v oblasti 

zahraničního obchodu jednu z nejdůležitějších rolí. Snaží se zajistit svým členům výhodný 

přístup na trhy třetích zemí a otevírá svůj trh pro zahraniční zboží. Přitom sleduje dodržování 

mezinárodních pravidel obchodu a v případě jejich porušování přijímá opatření na ochranu 

svých zájmů.  

 

Unijní zahraničně obchodní vztahy jsou realizovány prostřednictvím společné 

obchodní politiky, která je nejvíce integrovanou oblastí jejích vnějších vztahů. Definice 

společné obchodní politiky vyplývá ze Smlouvy o založení Evropského společenství a lze z ní 

dovodit přenesení působnosti národních států v této oblasti na příslušné unijní orgány. Podle 

Smlouvy se společná obchodní politika zakládá na jednotných zásadách, především v oblasti 

celních sazeb, uzavírání dohod, sjednocování liberalizačních opatření, exportní politiky  

a obchodních ochranných opatření. 

 

Cílem společné obchodní politiky EU je přispět k rozvoji světového obchodu, 

postupnému odstraňování bariér v mezinárodním obchodě a snižování celních překážek. 

Rozhodování ve věcech obchodu bylo převedeno z pravomoci členských států na unijní 

instituce. Těmi jsou především Rada EU, která rozhoduje kvalifikovanou většinou a Komise, 

která její rozhodnutí vykonává. Komise disponuje iniciativní pravomocí a předkládá Radě 

návrhy na akce v oblasti obchodu se třetími zeměmi. Pokud je třeba sjednat dohody se státem 

či s mezinárodní organizací, dává Komise doporučení Radě, která ji zmocní, aby zahájila  

a vedla nezbytná jednání. Konečné rozhodnutí je však v rukou Rady. K realizaci společné 

obchodní politiky používá EU autonomní (jednostranné) a smluvní nástroje.  

 

Za nejlepší záruku proti jednostrannosti považuje Evropská unie otevřený a silný 

mnohostranný obchodní systém reprezentovaný WTO. Rozvíjeny jsou také bilaterální 

obchodní vztahy, realizované zejména prostřednictvím preferenčních obchodních dohod  

a regionálních iniciativ.  
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Základem smluvního rámce obchodní politiky EU je tedy mnohostranný obchodní 

systém.  Unie podporuje rozšiřování a zdokonalování tohoto systému a usiluje o aktivnější 

účast všech svých členů. Jedním z největších úspěchů EU bylo přijetí dohody o obnovení 

negociací v rámci Rozvojového programu z Doha15 (červenec 2004), které byly téměř na rok 

přerušeny. Výrazným přínosem EU pro liberalizaci a jistotu v mezinárodním obchodě je 

skutečnost, že se v rámci WTO zavázala nezvyšovat celní sazby nad stanovenou hranici. U 

vybraných zemědělských výrobků omezila a snížila množství subvencovaných vývozů. EU 

také podporuje okamžité zpřístupnění většiny dokumentů WTO a pravidelně oznamuje své 

platné celní sazby podle doložky nejvyšších výhod do Integrované databáze WTO. Rovněž 

oznamuje uzavření regionálních obchodních dohod po jejich vstupu v platnost, aby mohly být 

přezkoumány Výborem WTO pro regionální obchodní dohody. 

 

Další část smluvního rámce společné obchodní politiky EU tvoří bilaterální obchodní 

vztahy. Tento rozměr obchodních vztahů EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod  

a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří: 

preferenční obchodní dohody (např. vytvoření EHP16 s Norskem, Lichtenštejnskem  

a Islandem, celní unie s Tureckem apod.) a  dohody a jiné úpravy pro poskytování 

jednostranných preferencí (výhody jsou poskytovány zámořským zemím a územím – země 

OCT (Overseas Countries and Territories), skupině zemí Afriky, Karibik a Tichomoří – země 

ACP (The African, Caribbean and Pacific Group of States), Západnímu Balkánu a zemím 

Všeobecného systému preferencí17). Od 90. let 20. století byly pro EU důležité také Evropské 

dohody (patřily mezi preferenční dohody), které uzavírala s kandidátskými zeměmi. Smluvní 

strany se v nich zavázaly mj. k vytvoření oblasti volného obchodu a k těsné spolupráci 

v dalších oblastech. V současné době jsou uzavřeny asociační a stabilizační dohody se 

zeměmi Západního Balkánu, které mají podobných charakter jako Evropské dohody. 

 

Svůj význam v oblasti obchodní politiky mají také regionální iniciativy, které mají 

přispět k upevnění mnohostranného obchodního systému. Unie aktivně spolupracuje 

především se zeměmi a seskupeními Asie, Střední a Jižní Ameriky. 

                                                 
15 Rozvojový program z Doha – hlavním cílem je podpořit zapojení rozvojových zemí do světového obchodu  
a pomáhat jim v boji proti chudobě, velká pozornost je upřena na zemědělství.  
16 EHP (Evropský hospodářský prostor) – vytvoření EHP k 1. 1. 1994. Země musely do své národní legislativy 
převzít základní mechanismy související s vnitřním trhem EU, získaly také množství výjimek a přechodných 
období pro uplatňování nařízení souvisejících s vnitřním trhem v některých sektorech. 
17 Všeobecný systém preferencí – zvýhodněný přístup na trh EU pro rozvojové země. 
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Ostatní bilaterální vztahy EU jsou realizovány prostřednictvím dílčích smluv. Mezi ty 

nejdůležitější patří dohody uzavírané s USA, Kanadou, Japonskem, Koreou, Čínou, Indií  

a Ruskem.   

 

Jednou ze zemí, se kterými EU udržuje dlouhodobou spolupráci jsou Spojené státy 

americké. Ty se sice řadí v rámci společné obchodní politiky EU mezi „ostatní bilaterální 

vztahy“, ale jsou jejím nejvýznamnějším obchodním partnerem. Vzájemné vztahy těchto dvou 

velmocí jsou v současné době upraveny celou řadou dokumentů a iniciativ, které mají přispět 

k prohloubení jejich partnerství a jsou analyzovány v následujícím textu. 

 

 

3.2 Formalizace vzájemných vztahů EU s USA 

 

Od vzniku západoevropských integračních seskupení v 50. letech existovala jejich 

úzká spolupráce s USA jak v politické rovině (např. v OSN), tak v oblasti hospodářské (např. 

v GATT). K prvnímu oficiálnímu kontaktu došlo dokonce již v roce 1953 – v době vzniku 

Evropského společenství uhlí a oceli. Ekonomická spolupráce mezi EU a USA patřila vždy 

mezi hlavní body partnerství a zaměřovala se především na obchod zbožím a službami, vývoz 

a dovoz kapitálu, vědecko-technickou, průmyslovou spolupráci. „Spolupráce probíhala na tzv. 

bezesmluvním základě, což znamená, že zde neexistovala žádná rámcová (obecná) dohoda  

o obchodní a hospodářské spolupráci.“18  

 

 

3.2.1 Transatlantická deklarace 

 

K výraznému posunu směrem k formalizaci vzájemné spolupráce došlo na počátku 90. 

let, kdy 22.  listopadu 1990 přijali oba partneři Prohlášení o vztazích mezi Evropskými 

společenstvími a USA, pro něž se používá název Transatlantická deklarace. Tím došlo 

k prvnímu smluvnímu ukotvení vzájemných vztahů mezi oběma partnery.  

 

Společným cílem deklarace bylo navázání užších vztahů mezi oběma partnery, aniž by 

byla dotčena jejich nezávislost. Obě strany se v deklaraci zavázaly, že za účelem dosažení 

                                                 
18 CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy EU, 2003, str. 150 
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společného cíle se budou vzájemně informovat a konzultovat o důležitých věcech společného 

zájmu, politického i ekonomického. Významným bodem deklarace byla také shoda  

o  spolupráci v mezinárodních organizacích. 

 

Transatlantická deklarace se zaměřovala na tyto oblasti spolupráce, v rámci kterých si 

stanovila cíle19: 

 

• hospodářská spolupráce – obě strany se zavázaly podporovat  kroky vedoucí k větší 

liberalizaci, transparentnosti a provádění principů GATT a OECD20 týkajících se obchodu 

zbožím a službami a podmínkami pro investice. Cílem deklarace bylo také podpořit dialog 

v oblastech technických a necelních bariér u zboží a služeb, politiky hosp. soutěže atd., 

 

• vzdělání, vědecká a kulturní spolupráci – snaha o  posílení vzájemné spolupráce  

v různých oblastech, které přímo ovlivňují současný a budoucí blahobyt občanů, jako jsou 

výměny a společné projekty v oblasti vědy a technologií, výzkum v medicíně, ochrana 

životního prostředí, prevence znečištění, energie, fyzika a bezpečnost jaderných  

a jiných zařízení, oblast vzdělávání a kultury, 

 

• vnější vztahy – spolupráce v oblasti prevence a boje proti terorismu, ukončení nelegální 

výroby, dohled nad obchodem a spotřebou omamných látek, spolupráce v boji proti 

mezinárodnímu zločinu, ochrana životního prostředí, bránění šíření jaderných, 

chemických a biologických zbraní a raketové technologie, 

 

Transatlantická deklarace vytvořila nový institucionální rámec vzájemné spolupráce, 

jehož hlavním prvkem jsou pravidelné schůzky na všech úrovních, v rámci nichž má být 

rozvíjen společný dialog. Jedná se o tyto:  

 

• pravidelná každoroční setkání předsedy Rady Evropské unie a Komise s prezidentem 

Spojených států, 

 

                                                 
19 Transatlantic Declaration on EC-US Relations, 2008, http://ec.europa.eu/external_relations/us/docs/trans_… 
20 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) – Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj  koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, prosazuje 
liberalizaci mezinárodního obchodu a zprostředkovává nové investice.  
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• pravidelná půlroční setkání ministrů zahraničních věcí všech členských států ES 

s ministrem zahraničních věcí USA, 

 

• podle potřeby setkání ministra zahraničních věcí předsedající země (nebo Trojky21) 

s ministrem zahraničních věcí USA, 

 

• každoroční setkání všech členů Komise nebo jejích zástupců s vládou USA na úřední 

úrovni, 

 

• vyhotovení zprávy předsedy Rady pro americké zástupce o zasedání ministrů v rámci 

oblasti Evropské politické spolupráce – nyní společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky. 

 

Transatlantické prohlášení bylo důležitým krokem k vytvoření užší spolupráce mezi 

USA a EU, ale stanovilo pouze rámcová pravidla vzájemných vztahů. Proto se brzy po jeho 

přijetí objevily nové iniciativy k vypracování konkrétnějšího dokumentu, který by zajistil 

větší rozvoj spolupráce. 

 

 

3.2.2 Nová transatlantická agenda a společný akční plán 

 

Výsledkem jednání o dalším rozvoji spolupráce mezi EU a USA byl podpis Nové 

transatlantické agendy (NTA – The New Transatlantic Agenda). K tomu došlo na summitu 

EU a USA v Madridu 3. prosince 1995. Hlavním cílem agendy bylo vytvoření užších vztahů 

mezi oběma stranami ve 20. století a posun od konzultací ke společných akcím.  Podle agendy 

se měla transatlantická spolupráce zaměřit na postupné snižování a odstraňování překážek, 

které brání pohybu zboží, služeb a kapitálu, posílení celní spolupráce a na plné využívání 

nových informačních technologií. Mezi další oblasti spolupráce byly postupně zařazeny 

finanční služby, účetní standardy, regulace finančních trhů, zadávání veřejných zakázek, 

ochrana práv duševního vlastnictví, standardizace, certifikace, biotechnologie, elektronický 

obchod, doprava aj. 

 

                                                 
21 Trojka – tři po sobě předsedají země EU, které se zaměřují na společné priority a vytvářejí společný program. 
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NTA vytvořila zakládala rámec pro dosažení čtyř hlavních cílů22, které navázaly na 

oblasti podpory Transatlantické deklarace:  

 

• prosazování míru a stability, demokracie a rozvoj celého světa – pozornost byla 

věnována především střední a východní Evropě, Rusku, Ukrajině a dalším novým 

nezávislým státům, Blízkému východu (v rámci tohoto cíle byly zaznamenány největší 

úspěchy – především pozitivní vyřešení sporů ohledně vzniku nástupnických států 

Jugoslávie), 

 

• reakce na globální výzvy – společný boj proti mezinárodnímu zločinu, obchodování 

s drogami a terorismu, reakce na potřeby uprchlíků a vysídlených osob, ochrana 

životního prostředí a boj s chorobami,  

 

• podpora rozšíření světového obchodu a užší hospodářské vztahy – posílení 

mnohostranného obchodního systému a přijímání konkrétních a praktických kroků na 

podporu užších hospodářských vztahů EU a USA, 

 

• budování mostů přes Atlantik – vzájemná spolupráce vědců, pedagogů a dalších  

s cílem zlepšení komunikace a života budoucí generace (tento cíl byl částečně splněn 

prostřednictvím vzniku „dialogů“, jejichž charakteristika je obsažena v subkapitole 

3.2.5). 

 

Spolu s NTA byl přijat také Společný akční plán EU a USA, který se zaměřoval na 

konkrétní opatření k posílení právních, technických, obchodních, diplomatických  

a bezpečnostních vazeb. Jeho úkolem bylo přispět ke splnění již zmíněných čtyř cílů NTA. 

Pro všechny cíle NTA byly stanoveny priority, v oblasti obchodu a užších hospodářských 

vztahů se jednalo především o tyto: 

 

• posílení mnohostranného obchodního systému, podpora WTO – účelem bylo přispět 

k otevření trhů pro obchod a investice,  

 

                                                 
22 The New Transatlantic Agenda, 2008, http://ec.europa.eu/external_relations/us/docs/new_transatlantic_… 



 38 

• aktivity podporující rozvoj světového obchodu – uplatnění závazků Uruguayského 

kola23, podpora úspěšného zasedání ministrů WTO v Singapuru v roce 1996, dohoda 

na  oboustranně uspokojivém balíčku snížení cel u průmyslových a jiných výrobků, 

 

• spolupráce na uzavření mnohostranné Dohody o investicích v rámci OECD, které má 

přispět k mezinárodní liberalizaci investic a ochraně, rozvoj diskuze o této 

problematice v rámci WTO, 

 

• postupné snižováním nebo odstraňování bariér, které brání pohybu zboží, služeb  

a kapitálu mezi EU a USA, 

 

• posílení regulační spolupráce – cílem bylo uzavření dohody o vzájemném uznávání 

pro určitá odvětví, 

 

• uzavření dohody o celní spolupráci a vzájemné pomoc mezi ES a USA, 

 

• realizace transatlantické informační společnosti, 

 

• posílení spolupráce v oblasti trhu práce, vytvoření společné pracovní skupiny pro 

zaměstnanost a související otázky.  

 

Nová transatlantická agenda se zabývala mnoha oblastmi společných akcí  

a spolupráce. Za účelem měření pokroku v realizaci priorit jsou od doby jejího vzniku 

uskutečňovány pravidelné summity představitelů EU a USA (velký přínos NTA).  

 

 

3.2.3 Sektorové dohody 

 

Spolupráce mezi EU a USA vedla také ke sjednání celé řady sektorových smluv, 

jejímž cílem je zjednodušení vzájemného obchodu. Ty jsou jedním z pozitivních výsledků, 

                                                 
23 Uruguayské kolo – probíhalo v rámci GATT a týkalo se zemědělství, textilu a služeb. Hlavními výsledky bylo 
38% snížení průměrných celních sazeb, uzavření Dohody o zemědělství, přijetí dohod o právech duševního 
vlastnictví a o investičních opatřeních souvisejících s obchodem, vznik jednotného a předvídatelného systému 
řešení sporů, ustavení WTO. 
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které sebou nesla užší spolupráce mezi oběma partnery v 90. letech. K nejvýznamnějším 

sektorovým smlouvám, které přímo ovlivňují vzájemný obchod patří: 

 

• Dohoda o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních věcech mezi ES a USA – 

podepsána v Haagu 28. května 1997, cílem je společný boj proti celním podvodům  

a podpora vzájemného obchodu, 

 

• Dohoda o vzájemném uznávání norem mezi ES a USA – podepsána 18. května 1998  

v Londýně, cílem dohody je harmonizace a eliminace přebytečných norem ve 

vzájemném obchodu, 

 

• Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a vládou USA – podepsána ve 

Washingtonu 5. prosince 1997, prodloužena od 14. října 2003 na dalších pět let, cílem 

dohody je posílení společné aktivity mezi vědeckými institucemi EU a řadou vládních 

výzkumných společností v USA. 

 

EU a USA spolu uzavřely také specifické dohody. Ty nemají všeobecný charakter, 

jako předchozí, ale ve vybraných oblastech vzájemného obchodu hrají významnou roli. Mezi 

tyto dohody patří např.: 

 

• Dohoda o rozšíření dohody o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních věcech,  

• Dohoda mezi ES a USA o uznávání certifikátů shody pro námořní vybavení, 

• Dohoda mezi EHS a vládou USA týkající se obchodu v oblasti ocelových trubek,  

• Dohoda mezi ESUO a EHS a vládou USA o některých výrobcích z oceli,  

• Dohoda mezi EHS a vládou USA o obchodu s velkými civilními letadly,  

• Dohoda mezi ES a USA o obchodu s čerstvým hovězím a vepřovým masem, 

• Dohoda mezi ES a USA o záležitostech obchodu s vínem,  

• Dohoda mezi ES a USA o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže. 

 

Jelikož všechny sektorové dohody začaly vznikat až v 90. letech, je zřejmé, že jsou 

výsledkem intenzivnějších jednání mezi EU a USA. Také díky těmto smlouvám dochází 

k sblížení podmínek obchodu u obou partnerů, což sebou samozřejmě nese vyšší obchodní 

výměnu. Dá se tedy říci, že spolupráce mezi EU a USA nabyla do roku 1998 na intenzitě, ale 

stále existovaly problémy a překážky, které bylo potřeba vyřešit. 
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3.2.4 Transatlantické ekonomické partnerství 

  

Brzy tedy došlo k dalšímu prohloubení vztahů mezi oběma partnery. Na londýnském 

summitu, který se konal 18. května 1998, bylo přijato společné prohlášení o Transatlantickém 

ekonomickém partnerství (TEP – Transatlantic Economic Partnership), které navázalo na 

NTA. Hlavním cílem partnerství bylo posílení a rozšíření multilaterální a bilaterální 

spolupráce a společných akcí v oblasti obchodu a investic. V listopadu téhož roku byl za účel 

splnění cílů TEP přijat Akční plán pro realizaci TEP, který vymezoval oblasti spolupráce na 

bilaterální a multilaterální úrovni.  

 

TEP obsahoval identifikaci oblastí pro společné akce i dvoustrannou a mnohostrannou 

spolupráci a časový plán pro dosažení konkrétních výsledků (nejvýraznější změna oproti 

předchozím dokumentům). Plán byl stanoven prostřednictvím intenzivních rozhovorů mezi 

USA a Evropskou komisí. Některé prvky měly být prováděny prostřednictvím kooperativních 

akcí (např. lepší regulační spolupráce, spolupráce mezi vědci, určení prioritních sektorů pro 

odstranění překážek, koordinace postojů EU a USA v rámci mezinárodních organizací). 

V ostatních případech měly mít akce formu obchodních jednání.  

 

V oblasti mnohostranných akcí byla dávána priorita spolupráci v rámci WTO. Snahy 

se soustředily do oblastí, týkajících se usnadnění obchodu, průmyslových cel, služeb, 

zemědělských výrobků, ochrany životního prostředí, ochrany práv duševního vlastnictví, 

elektronického obchodu, základních pracovních norem, investic, konkurenceschopnosti, 

zadávání veřejných zakázek, pomoci rozvojovým zemím apod. 

 

Pokud jde o bilaterální vztahy, týkala se spolupráce  především otázek obchodu se 

zboží a službami. V oblasti technických překážek obchodu se zbožím byla pozornost upřena 

na regulační spolupráci, vzájemné uznávání, sbližování norem a regulačních požadavků, 

bezpečnosti spotřebitelských výrobků a v oblasti obchodu službami na otevření trhů, snížení 

stávajících překážek při vzájemném uznávání, předpisy obchodních aspektů služeb. Mezi 

další řešené otázky patřily tyto oblasti společného zájmu: zadávání veřejných zakázek, 

duševní vlastnictví, zemědělství (především bezpečnost potravin, zdraví zvířat a rostlin, 

biotechnologie),  ochrana životního prostředí, práce, spotřebitelé, právo hospodářské soutěže  

a elektronický obchod. 
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3.2.5 Budování mostů přes Atlantik 

 

Díky NTA a TEP byla realizována jedna z oblastí spolupráce EU a USA – „Budování 

mostů přes Atlantik“ (jeden z cílů NTA). K dosažení užšího partnerství přispívají různé 

aktivity, které mají pomoci ke zlepšení vzájemné spolupráce na bázi kontaktů mezi různými 

skupinami lidí ve všech oblastech. Mezi ty nejdůležitější patří Transatlantický obchodní 

dialog, Transatlantický spotřebitelský dialog a Transatlantický dialog zákonodárců. 

 

 

Transatlantický obchodní dialog 

  

Transatlantický obchodní dialog (TABD – Transatlantic Business Dialogue) vznikl 

v rámci Nové transatlantické agendy v roce 1995. Jeho původní myšlenkou byla podpora užší 

obchodní spolupráce mezi USA a Evropskou unií. Dialog je realizován prostřednictvím 

pravidelných konferencí, kterých se účastní nejvýznamnější představitelé průmyslu a obchodu 

z obou stran Atlantiku. Ti si navzájem předávají informace, zkušenosti, doporučení, návrhy  

a konzultují svá stanoviska.   

 

Cílem TABD je napomoci k vytvoření bezbariérového transatlantického trhu, který 

bude sloužit jako zprostředkovatel globální liberalizace obchodu a prosperity. Unifikované 

trhy jsou nezbytné pro vytvoření podnikatelského prostředí, které bude stimulovat inovace  

a ekonomický růst, zvyšovat investice a vytváří nová pracovní místa. Mezi hlavní aktivity 

TABD patří: 

 

• účast na přijetí Rámcového pokroku pro transatlantické hospodářské integrace, 

• konvergence účetních standardů, 

• provádění programu na inovaci transatlantického zdravotnictví,  

• společné akce EU, USA ve třetích zemích, na ochranu práv duševního vlastnictví,  

• zřízení Fóra transatlantické regulační spolupráce (ke vzniku došlo v roce 2005).  

 

Činnost TABD je financována výhradně z příspěvků firem, které se na tomto 

procesu podílejí. Výkonný výbor TABD se schází dvakrát ročně za účelem stanovení 

krátkodobých i dlouhodobých směrů činností. V průběhu celého roku se konají jednání na 
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pracovní úrovni, kterých se účastní zástupci zúčastněných společností, aby projednali 

podrobnosti a doporučení, které stanovil výkonný výbor. Těchto jednání se účastní ostatní 

vládní agentury USA a EU a jsou zahrnuty do dialogu podle konkrétního tématu. TABD 

pracuje v úzké spolupráci s představiteli USA, Evropské komise a evropským 

předsednictvím. Jeho jednání se také účastní zákonodárci Evropského parlamentu a Kongresu 

USA. 

  

TABD má dva předsedy – amerického a evropského zástupce – jejichž funkční období 

je dva a půl roku. Ti vedou výkonnou radu, která se skládá z 29 ředitelů hlavních evropských 

a amerických společností se silnou transatlantickou vazbou24. Předsedové TABD  

v období 2008-2009 jsou James Quigley ze společnosti Deloitte Touche Tomahtsu (za USA)  

a Jürgen Thumann ze společnosti Heitkamp & Thumann (za EU). Mezi hlavní firmy, které se 

TABD účastní patří: AIG, Citigroup, The Coca-Cola Company, Deloitte, FedEx, GE, 

Microsoft, TravelPort z USA a Akzo Nobel, British Airways, Deutsche Bank, Philips, 

Siemens, Unilever z EU. 

 

Myslím si, že TABD je velmi významná iniciativa, která hraje v oblasti spolupráce 

EU a USA důležitou roli. Tak odvozuji ze skutečnosti, že se dialogu účastní největší  

a nejvlivnější společnosti z obou partnerských subjektů, čímž roste jeho význam jak pro 

veřejný, tak i pro soukromý (především podnikatelský) sektor. 

 

 

Transatlantický spotřebitelský dialog 

 

Další iniciativou, která vznikla v rámci Nové transatlantické agendy je Transatlantický 

spotřebitelský dialog (TACD – Transatlantic Consumer Dialogue). Jeho existence je 

podpořena také Transatlantickým ekonomickým partnerstvím a byl oficiálně zahájen na 

schůzi ve Washingtonu v září 1998, které se účastnilo více než 60 zástupců spotřebitelských 

organizací z obou stran.  

 

TACD je fórem amerických a evropských spotřebitelských organizací, které vyvíjí  

a sdílejí společná doporučení spotřebitelské politiky pro vládu USA a Evropskou unii. Jeho 

                                                 
24 Leadership & Membership, http://www.tabd.com/index.php?option=com_content&task=view&id… 
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hlavním cílem je poskytnout formální mechanismus pro vstup zástupců spotřebitelů do 

politických jednání obou ekonomických celků a zkoumat způsoby, jak posílit ochranu 

spotřebitele na mezinárodní úrovni.  

 

Do TACD vstoupilo zatím 45 spotřebitelských organizací25 z členských 

států Evropské unie26 a 20 ze Spojených států amerických, které se na činnosti podílejí 

zejména prostřednictvím členství v pracovních skupinách. Účast v TACD je otevřena pro 

všechny spotřebitelské organizace z obou stran Atlantiku, které pracují na národní či 

mezinárodní úrovni a jsou obchodně i politicky nezávislé. Organizace ze třetích zemí mohou 

být pozvány jako pozorovatelé.  

 

Výkonným orgánem je řídící výbor, který se skládá z osmi členů – 4 jsou z USA,  

1 z Dánska, 1 ze Slovinska, 1 ze Španělska, 1 zástupce EU27. V rámci TACD existují čtyři 

pracovní skupiny, které řeší problémy související s potravinami, informační společností, 

ochranou duševního vlastnictví a udržitelnou spotřebou a klimatickou změnou. Na počátku 

roku 2009 byly zřízeny také zvláštní pracovní skupiny specializující se na finanční služby  

a nanotechnologie. Pracovním skupinám přesedají dva předsedové (z EU a USA), jejichž 

úkolem je např. usnadnit elektronické diskuze, dohodnout pracovní konzultace se svými 

členy, zapojit se do médií a zastupovat práci podle potřeby. Pracovní skupiny rozvíjejí  

a vytvářejí společnou politiku dialogu v oblastech, která jsou předmětem koncensu.  

 

TACD se snaží reagovat v rámci TEP na otázky, které se týkají přímo spotřebitelů. 

Pozorně sleduje také procesy v OECD a WTO. Vydává pravidelná prohlášení a doporučení 

týkající se důležitých potravin, duševního vlastnictví a obchodních otázek, jako jsou 

geneticky modifikované potraviny, růstové hormony, že princip předběžné opatrnosti, 

ochrana soukromých dat, přístup k lékům atd. 

 

TACD zaujímá rovněž velmi důležité postavení v rámci spolupráce mezi EU a USA, 

což dokládá velké množství zúčastněných organizací, i když, podle mého názoru, nedosahuje 

srovnatelného významu jako TABD – spotřebitelské organizace nedisponují takovým vlivem 

jako velké podnikatelské subjekty. 

                                                 
25 Members – TACD,  2009, http://tacd.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=49 
26 Z ČR se účastní TACD Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). 
27 Structure – TACD, 2009, http://tacd.org/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=48 
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Transatlantický dialog zákonodárců  

 

Třetí významnou iniciativou v oblasti „Budování mostů přes Atlantik“ je 

Transatlantický dialog zákonodárců (TLD – Transatlantic Legislators Dialogue), jehož 

existence byla podpořena dlouhotrvající spoluprací v této oblasti. Počátky meziparlamentních 

vztahů mezi Evropským parlamentem a Kongresem Spojených států sahají až do roku 1972, 

kdy delegace Kongresu USA poprvé navštívila Evropský parlament v Bruselu a Lucemburku. 

Tento meziparlamentními vztah je nejdelší a nejvíce intenzivní v historii Evropského 

parlamentu.  

 

Spolupráce zákonodárců vyvrcholila na 50. meziparlamentním setkání konaném ve 

dnech 15. a 16. ledna 1999 ve Štrasburku, kdy bylo rozhodnuto o zahájení TLD a přijato 

společné prohlášení, které vymezuje rozsah a zdroje pro jeho rozvoj. 

 

TLD si klade za cíl posílit a zvýšit úroveň politické diskuse mezi evropskými  

a americkými zákonodárci. Je odpovědí na NTA, která vyzvala mj. k posílení parlamentních 

vztahů mezi EU a USA. V praxi to znamená, že TLD zahrnuje dvě roční schůze Evropského 

parlamentu a Kongresu USA, řadu telekonferencí, menších schůzí, organizovaných na 

specifické téma společného zájmu s cílem podpořit trvalý dialog. 

 

Předsedy TLD jsou do roku 2010 Jonathan Evans a Jacek Saryusz-Wolski. Pro 

spolupráci a koordinaci činností byl vytvořen řídící výbor, který se skládá z jedenácti 

zástupců EU a dvou zástupců USA – členem za EU je mj. i Čech Miroslav Ouzký. Řídící 

výbor rovněž udržuje kontakty se členy Senior Level Group (SLG), která se skládá z vysoce 

postavených úředníků Evropské komise, předsednictví EU a USA. 

 

TLD je odlišnou iniciativou než TABD a TACD, jehož kořeny sahají až do 70. let 

minulého století a v rámci kterého spolupracují političtí představitelé obou partnerů. Jedná se 

o velmi významnou aktivitu, jejíž výsledky mohou být prostřednictvím politických orgánů 

promítnuty do každodenního života občanů, a proto je důležitou součástí partnerství mezi 

Evropskou unií a USA. 
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3.2.6 Silnější partnerství EU a USA a otevřenější trh pro 21. století 

 

EU a USA jsou nejvlivnějšími subjekty ve světě, a proto považovaly za nutné dále 

rozšiřovat spolupráci především v ekonomické oblasti (dosud přijaté dokumenty nepřinesly 

očekávané výsledky hlavně v oblasti odstraňování bariér obchodu). Proto bylo na summitu 

EU – USA v roce 2004 schváleno Prohlášení EU a USA o posílení hospodářského partnerství, 

které vyzvalo transatlantické partnery, aby rozvíjeli do budoucna zaměřenou strategii 

k posílení hospodářských vztahů mezi USA a EU. Prohlášení vyzvalo účastníky z obou stran 

Atlantiku, aby zhodnotili dvoustranné hospodářské vztahy a prověřili prostředky k odstranění 

obchodních, regulačních a investičních překážek. 

 

Na straně EU byla zahájena veřejná diskuse on-line 30. září 2004. Obchodní kruhy, 

ekologické a spotřebitelské organizace, odbory a jiné skupiny a jedinci byli vyzváni, aby 

prezentovali své názory na překážky, kterým musí čelit při obchodování nebo investování na 

trhu druhé strany. Zainteresované subjekty dostaly rovněž možnost prezentovat své názory na 

dvou účastnických konferencích uspořádaných Komisí. 

 

V návaznosti na zpětnou vazbu od zúčastněných stran vytipovala Komise oblasti, 

které by měly být při spolupráci s USA dotčeny. Iniciativy navrhované Komisí tvořily balík 

určený k podpoře obchodu a investic mezi EU a USA ve třech oblastech28: 

 

• regulace transatlantického trhu, 

• znalosti a dynamika inovací, 

• bezpečnější hranice pro rychlejší obchod a investice. 

 

Tyto iniciativy zahrnují spolupráci v oblasti regulace, služeb (včetně letecké dopravy  

a finančních trhů), investic, hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, inovací, 

nových technologií a bezpečnosti. Rámec, který zavazuje oba partnery, aby realizovali 

nezbytná opatření ke splnění svých závazků, byl navržen napříč jednotlivými odvětvími 

s cílem dát nový podnět a kvalitu hospodářskému partnerství mezi EU a USA a pracovat na 

                                                 
28 Silnější partnerství EU a USA a otevřenější trh pro 21. století, 2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/… 
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vytvoření bezbariérového transatlantického trhu. Byl konstruován tak, aby poskytl příslušným 

orgánům nezbytné nástroje na podporu spolupráce a předcházení vzniku problémů.  

 

 

3.2.7 Rámec pro pokrok v transatlantické hospodářské integraci mezi USA a EU 

 

Jelikož NTA a následně také TEP nepřinesly očekávané výsledky, byl na summitu EU 

a USA 30. dubna 2007 podepsán Rámcový pokrok pro transatlantickou hospodářskou 

integraci mezi USA a EU, do kterého byl zapracován balík iniciativ, vzniklých na základě 

dokumentu Silnější partnerství EU a USA a otevřenější trh pro 21. století.  

 

Rámec pro pokrok byl podepsán s cílem hlubší transatlantické hospodářské integrace, 

která má dopomoci k růstu přínosů pro občany a zvýšení konkurenceschopnost ekonomiky 

obou subjektů. Dohoda má přinést globální výhody, usnadnit přístup na trh třetích zemí  

a podpořit další země k přijetí transatlantického ekonomického modelu respektování 

vlastnických práv, otevřenosti pro investice, průhlednosti a předvídatelností v regulaci 

volného trhu. Spolupráce má vést k urychlenému snižování překážek mezinárodního obchodu 

a investic. Cílem dohody je tedy vytvoření struktury podobné vnitřnímu trhu. Rámcový 

pokrok obsahuje řadu prioritních projektů, jejichž realizací má být dosaženo stanoveného cíle. 

Ty se týkaly pěti oblastí29: 

 

• právo duševního vlastnictví – podpora výměny informací o zboží podezřelém  

z porušení práv duševního vlastnictví, výměny celních úředníků a organizování 

společné technické pomoci, harmonizace různých režimů patentů, 

 

• bezpečnost obchodu – podpora rozvoje a přijetí společných standardů pro 

maximalizaci bezpečnosti, ochrany a usnadnění obchodu, pružnější výměna 

obchodních informací, 

 

• finanční trhy – podpora přijetí společných standardů v oblasti účetních zásad  

a finančního výkaznictví, 

                                                 
29 Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between European Union and United States of 
America, 2008, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/may/tradoc_134654.pdf 
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• inovace a technologie – podpora jednání o inovacích v oblasti odvětví souvisejících se 

zdravím a inovační politikou, vytvoření společného rámce pro spolupráci v oblasti 

technologie a rozvoje, podpora zavedení elektronického zdravotního systému, 

biologicky nezávadných produktů, společný výzkum v oblasti infrastruktury, realizace 

společných seminářů nebo konferencí na podporu výměny informací  

o nanotechnologiích, 

 

• investice – podpora zavedení dialogů, které budou řešit překážky týkající se 

problematiky investic. 

 

Rámcový pokrok pro transatlantickou hospodářskou integraci mezi USA a EU 

obsahuje také časový plán, podle kterého by mělo dojít k dalšímu rozvoji spolupráce. V první 

fázi, která sahá do roku 2009, se mají obě strany dohodnout na obecně uznávaných účetních 

standardech. V druhém kroku, který má trvat do roku 2015, by měly být zahrnuty do 

vzájemného uznávání další oblasti, ve kterých má dojít k harmonizaci norem  

a standardů a rozvoji společných pravidlech v nových oborech.  

 

Rámec pro pokrok v sobě zahrnoval také vytvoření Transatlantické hospodářské rady 

(TEC – Transatlantic Economic Council), která má dohlížet, připravovat a urychlovat 

provádění prací pro těsnější integraci mezi oběma stranami.  TEC se skládá z členů Evropské 

komise a amerických vládních poslanců, kteří nesou politickou odpovědnost za užší 

hospodářské vazby. Úzce má také spolupracovat s unijním předsednictvím. TEC má celou 

řadu úkolů, mezi nejdůležitější patří tyto: 

 

• dohlížet na realizaci činností s cílem urychlit pokrok, 

• připravovat realizaci summitů EU-USA, stanovit cíle termíny, sledovat pokrok, 

• realizovat svou činnost takovým způsobem, který nejlépe povede k dosažení cílů, 

• nejméně dvakrát ročně hodnotit pokrok v dosažení cílů, 

• usnadnit společné akce, 

• dohlížet na přípravu výroční zprávy pro summity, 

• pomoci k užší spolupráci mezi zákonodárci a jinými zástupci zúčastněných stran, 

• svolávat skupiny složené ze zkušených jednotlivců v transatlantických otázkách. 
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Předsedou TEC je za EU viceprezident Evropské komise Günter Verheugen a za USA 

asistent amerického prezidenta pro mezinárodní ekonomické záležitosti Daniel M. Price. TEC 

sdružuje ty členy Evropské komise a americké vládní poslance, kteří nesou politickou 

odpovědnost za oblasti Rámcového pokroku v transatlantické hospodářské spolupráci mezi 

EU a USA. Na evropské straně je jejím stálým členem komisař pro vnější vztahy (v současné 

době Benita Ferrero-Waldnerová), pro obchod (Catherine Ashtonová), pro vnitřní trh a služby 

(Charlie McCreevy). Jiní komisaři se mohou činností účastnit na pozvání předsedů nebo na 

vlastní žádost. Na schůzi TEC je svolána skupina poradců, která se skládá z předsedů 

stávajících tří transatlantických dialogů. První schůze se konala 9. listopadu 2007 ve 

Washingtonu, druhá 13. května 2008 v Bruselu a zatím poslední, třetí, 12. prosince 2008 ve 

Washingtonu. 

 

Rámec pro pokrok v transatlantické hospodářské integraci mezi USA a EU je tedy 

v současné době posledním významným dokumentem, který upravuje vzájemné vztahy mezi 

oběma partnery. Jedná se o praktické doplnění předchozích smluv, jehož hlavní význam tkví 

v konkrétním stanovení časových termínů pro realizaci akcí a ve vytvoření tak významného 

orgánů, jakým je TEC. 

 

 

3.3 Ambiciózní TAFTA a její budoucnost 

 

Jedním z nejambicióznějších plánů na užší spolupráci mezi EU a USA byl v polovině 

90. let návrh vytvoření Transatlantické zóny volného obchodu (TAFTA – Transatlantic Free 

Trade Area). V roce 1994 s ním přišel kanadský ministr pro mezinárodní obchod a získal 

podporu dalších států – např. Velké Británie a Německa. USA se zpočátku příliš 

neangažovaly, postupně však i tady získal návrh svou podporu. Naproti tomu např. Francie se 

postavila rozhodně proti. Ta poukazovala především na skutečnost, že preferenční zóna 

volného obchodu by znamenala velké riziko pro narušení multilaterálního obchodního 

systému. Slabina projektu byla spatřována mj. v tom, kdo by se stal členem TAFTA – zda 

pouze USA nebo všichni tři členové NAFTA. Největším problémem se však zdál nedořešený 

globální kontext – mezi EU a USA existují v některých odvětvích vysoká cla, kvantitativní  

a diskriminační opatření. Proto se TAFTA zdála jako velmi ambiciózní, ale v té době 

prakticky nerealizovatelný, projekt.  



 49 

Místo TAFTA byla v prosinci 1995 přijata myšlenka tzv. Nového transatlantického 

trhu (NTM – New Transatlantic Market) – prostřednictvím Nové transatlantické agendy  

a Společného akčního plánu EU a USA. Jelikož se NTM zaměřuje na odstranění obchodních 

bariér, dá se říci, že patří do podmnožiny projektu TAFTA.   

 

Postupně bylo přijato mnoho dílčích dohod, které rozšiřovaly pole působnosti NTM 

a tedy zjednodušovaly obchod mezi EU a USA. V březnu 1998 navrhla Komise přijetí 

Dohody o NTM, prostřednictvím kterého by došlo k rozšíření transatlantického trhu a jeho 

nahrazení zónou volného obchodu. Na základě této iniciativy byly přijaty dokumenty, které 

jsem charakterizovala již v předchozím textu.   

 

Budoucnost transatlantických vztahů je také předmětem programu Trojky – Francie, 

Česko, Švédsko ve druhé polovině roku 2008 a po celý rok 2009. Podle tohoto programu mají 

být transatlantické vztahy posíleny na všech úrovních, pokud jde o politické, bezpečnostní  

a ekonomické otázky. Zvláštní úsilí by mělo být podle programu věnováno mj. hospodářské 

spolupráci z roku 2007 (na základě realizace Rámcového pokroku pro transatlantickou 

hospodářskou spolupráci mezi USA a EU), jakož i dialogu o právní úpravě, s cílem dosáhnout 

konkrétních výsledků na summitech Evropské unie a Spojených států, stejně jako na 

zasedáních TEC.  

 

 

3.4 Vliv formalizace vztahů na spolupráci EU a USA 

 

Jelikož k vytvoření prvního dokumentu (Transatlantické deklarace), který upravoval 

vzájemné vztahy mezi EU a USA, došlo před patnácti lety, lze alespoň částečně zhodnotit vliv 

formalizace vztahů na spolupráci mezi oběma partnery.  

 

Nejvýznamnějším dokumentem, který ovlivnil vzájemnou spolupráci mezi EU a USA, 

je podle mě Nová transatlantická agenda, která doplnila Transatlantickou deklaraci. Její hlavní 

přínos vidím v tom, že poprvé konkretizovala aktivity, které vedly od konzultací ke 

společným akcím. Oproti Transatlantické deklarace také stanovila konkrétní priority 

v různých oblastech, mj. i v kategorii obchodu a hospodářských vztahů. Na základě NTA jsou 

dodnes realizována setkání nejvyšších představitelů EU a USA (summity), která jsou 
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zaměřena na hodnocení pokroku v realizaci priorit a diskuzi o aktuálních otázkách. Přínosem 

NTA byl také vznik tří významných dialogů, prostřednictvím nichž dochází ke spolupráci 

mezi obchodními společnostmi, spotřebitelskými organizacemi a zákonodárci z obou stran 

Atlantiku. 

 

Na současný vývoj spolupráce mezi EU a USA má vliv rovněž Rámec pro pokrok  

v transatlantické hospodářské integraci mezi USA a EU, který je zatím posledním 

významným dokumentem, který upravuje vzájemné vztahy mezi oběma partnery. Rámec pro 

pokrok doplnil předchozí smlouvy především o stanovení časových intervalů, ve kterých má 

dojít k realizaci společných akcí, prostřednictvím nichž má být vytvořena struktura podobná 

vnitřnímu trhu. Významný je také vznik Transatlantické hospodářské rady, která má na tyto 

aktivity dohlížet a koordinovat je. 

 

Podle Evropské komise se od vzniku prvních dokumentů, upravujících vztahy mezi 

EU a USA, stalo partnerství mezi oběma stranami užší a provázanější. Úspěšnou se zdá 

především spolupráce v oblasti hospodářství – vzájemná obchodní výměna mezi oběma 

partnery se stala intenzivnější, systematičtější a produktivnější. Negativně je pak hodnocena 

schopnost zahrnout do spolupráce závažné problémy a malá zainteresovanost členských států 

Unie. 

 

Spolupráce mezi EU a USA se tedy od 90. let 20. století výrazně zintenzivněla, i když 

v některých oblastech zaujímají oba subjekty rozdílné postoje. Největší problémy v oblasti 

obchodu činí vzájemné uznávání předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a protekcionismus  

v  zemědělství. Jelikož patří oba partneři mezi ekonomiky realizující největší objem obchodu, 

dochází mezi nimi také k obchodním sporům, které jsou často řešeny prostřednictvím 

mechanismu WTO. Vzhledem k tomu, že mají dopad pouze na přibližně 2 % vzájemného 

obchodu, nepředstavují výraznou překážku prohlubování spolupráce30.  

 

Myslím si, že partnerství mezi EU a USA získává stále na důležitosti, i když v případě 

obchodu existují stále překážky, které brání jeho plynulému průběhu. Předpokládám však, že 

v budoucnu bude docházet k dalšímu prohlubování spolupráce a některé bariéry budou 

postupně odstraněny.  

                                                 
30 EK – USA, 2008, http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/usa/index_en.htm 
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Nedomnívám se však, že by mohlo dojít mezi oběma partnery k vytvoření společného 

trhu. Jedná se totiž o příliš odlišné ekonomické celky, které od sebe oddalují výrazné 

politické, ekonomické, sociální a další rozdíly. Nikdy nebude vytvořen trh, na kterém budou 

fungovat čtyři svobody – jako v případě EU. Největší problém vidím v oblasti volného 

pohybu osob – USA zřejmě nikdy nedovolí, aby měla na jeho území volný přístup půl 

miliarda cizích občanů. To lze dokumentovat skutečností, že i v současné době, kdy je 

spolupráce mezi oběma stranami značná, se USA nevzdaly své vízové nebo podobné politiky 

vůči většině zemí Evropské unie. Proto je podle mě pravděpodobnější spíše vznik pásma 

volného obchodu (i když ne v příliš blízkém čase), v rámci kterého by došlo 

k úplnému odstranění cel a podobných překážek obchodu, rozšířeného o volný pohyb služeb  

a kapitálu. 
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4 Vývojové tendence v zahraničním obchodě EU s USA 

 

Evropská unie, stejně jako většina zemí světa, „disponuje nekomplexní ekonomikou  

a její rozvoj je podmíněn zajištěním chybějícího zboží a služeb v zahraničí“31. V současné 

době téměř neexistuje země, která má dostatečně velký domácí trh a průmyslovou základnu 

schopnou samostatného vývoje. Nejblíže se této skutečnosti ze všech států blíží Spojené státy 

americké, Rusko, Čína a Indie. Přesto jsou však i tyto země významnými účastníky světového 

zahraničního obchodu – z 2. kapitoly je zřejmé, že USA dokonce zaujímají, hned za EU, 

druhé nejvýznamnější místo v rámci mezinárodního obchodu. 

 

Uskutečňované vývozy každé země vypovídají o jejím stavu a úrovni ekonomického 

rozvoje, dovozy pak o jejích potřebách a problémech (opatření těch produktů, které 

v ekonomice z různých důvodů chybí nebo je výhodnější jejich pořízení formou dovozu 

z jiného státu). Díky zahraničnímu obchodu dochází k podpoře rozvoje výrobních sil  

a technického pokroku vyvážející země, což má za následek její ekonomický rozvoj. Zároveň 

jsou šířeny světové trendy, jakými je např. ochrana životního prostředí, bezpečnost práce 

nebo využívání netradičních metod a zdrojů. Zahraniční obchod také stimuluje světový 

hospodářský růst, z něhož mají prospěch nejen zúčastněné strany, ale také světová ekonomika 

jako celek. 

 

Evropská unie a Spojené státy americké patří mezi nejvyspělejší subjekty světové 

ekonomiky, které také realizují značný objem zahraničních transakcí. Tyto dva subjekty tvoří 

podle TLD32 35 % světového obchodu zbožím, 45 % světového obchodu službami  

a produkují 57 % světového HDP, rok od roku přitom dochází k upevňování vzájemných 

ekonomických vazeb. Není proto překvapením, že obchod mezi oběma partnery je největším 

uskutečňovaným bilaterálním obchodem na světě. Obchodní výměna mezi těmito dvěmi 

velmocemi je charakteristická nejen svým výrazným objemem, ale také skutečností, že není 

upravena žádnou preferenční či jinak zvýhodňující dohodou – v oblasti společné obchodní 

politiky EU se vztah s USA řadí do oblasti „ostatní bilaterální vztahy“. Obchod je proto 

uskutečňován na základě mechanismů WTO, třebaže byla podepsána řada všeobecných smluv 

či dohod týkajících se obchodu v jednotlivých odvětvích. 

                                                 
31 BENEŠ, B. a kolektiv – Zahraniční obchod, 2004, str. 28.  
32 The history of EU-US parliamentary contacts, 2008,  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/… 



 53 

4.1 Hlavní obchodní partneři EU 

 

Jak vyplývá ze subkapitoly 3.1 (Rámec společné obchodní politiky EU), Evropská 

unie udržuje obchodní vztahy téměř se všemi státy světa, které jsou realizovány na základě 

mnohostranného obchodního systému, preferenčních dohod, regionálních iniciativ či 

sektorových smluv.  

 

Spojené státy americké však mají v obchodní politice Evropské unie jedinečné 

postavení, jelikož jsou jejím nejvýznamnějším obchodním partnerem. Tato skutečnost hraje 

velmi důležitou roli ve všeobecných vztazích těchto partnerů, protože čím větší je 

hospodářská provázanost dvou subjektů, tím jsou jejich celkové vztahy (stanovené hlavními 

dokumenty, které formalizují vzájemnou spolupráci) stabilnější a vedou k podpoře a realizaci 

dalších, i neekonomických cílů. 

 

Z velkého množství obchodních vztahů Evropské unie s různými státy světa však jen 

některé dosahují významného rozměru z hlediska jejich celkového objemu. V následujícím 

grafu (graf č. 4.1) je znázorněno sedm zemí, do kterých byl v roce 2007 vyvezen největší 

objem unijní produkce a které proto patří mezi její nejvýznamnější obchodní partnery. 

 

Graf. č. 4.1   Hlavní exportní partneři EU v obchodu zbožím v roce 2007 (v mld. EUR) 
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Zdroj: Eurostat – External and intra-European trade 2008, http://epp.eurostat.ec…,  vlastní grafické zpracování 
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Je zřejmé, že v roce 2007 byly hlavním exportním partnerem Evropské unie USA, 

s objemem uskutečněného obchodu 261,4 mld. EUR. Na celkovém exportu se pak USA 

podílely 21,1 %33, což činí téměř čtvrtinu celkového exportu společenství. O dominantním 

postavení USA v oblasti exportu EU svědčí také objem uskutečněných vývozů do ostatních 

nejvýznamnějších partnerských zemí – nedosahují ani poloviční úrovně USA.  

 

Dokonce Čína, nejlidnatější země světa, stála v roce 2007 až na 4. místě v žebříčku 

unijních exportních zemí, a to s poměrně velkým odstupem nejen za USA, ale i za 

Švýcarskem, se kterým Unie podepsala řadu spolupracujících dohod, a Ruskem, vlivným 

celkem světové ekonomiky. Význam Turecka a Norska je pro EU dán mj. jejich blízkými 

vztahy (s Tureckem tvoří EU celní unii, Norsko je členem EHP) a význam Japonska jeho 

ekonomickou vyspělostí. 

 

Stejně jako hrají důležitou roli země, do kterých EU svou produkci vyváží, jsou 

významné také ty státy, ve kterých Unie pořizuje tu produkci, která není dostupná na 

domácím trhu. V grafu č. 4.2 je znázorněný přehled sedmi nejvýznamnějších dovozních 

partnerů Unie v roce 2007.  

 

Graf č. 4.2   Hlavní dovozní partneři EU v obchodu zbožím roce 2007 (v mld. EUR) 
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Zdroj: Eurostat – External and intra-European trade 2008,  http://epp.eurostat.ec…, vlastní grafické zpracování 
                                                 
33 Eurostat – External and intra-European trade 2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/… 
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V oblasti dovozu zboží do EU panuje odlišná situace než v případě vývozu, i když 

výčet dovozních zemí se neliší od zemí vývozních – sedm stejných zemí zaujímá přední místa 

jak z hlediska exportu z EU, tak importu do EU. Spojené státy jsou pro Unii velmi 

významným obchodním partnerem, ale stojí až na druhém místě – o více než 50 mld. EUR za 

Čínou. Tato skutečnost mě vůbec nepřekvapuje, jelikož na velké řadě výrobků se skvěje text: 

Made in China. V roce 2007 byla do EU z USA dovezena produkce za 181,6 mld. EUR, což 

činilo 12,7 % z celkového objemu dovozů. Významnou roli v této oblasti hraje pro EU také 

Rusko (především díky ropě a zemnímu plynu), dovozy z ostatních zmíněných zemí dosahují 

přibližně poloviny, v případě Turecka dokonce třetiny ruského objemu. 

 

V poslední době však začíná nabývat na významu také zahraniční obchod službami. 

Jak vyplývá ze subkapitoly 2.2.4 (Zahraniční obchod), dochází v této oblasti ke každoročnímu 

růstu uskutečněných obchodních transakcí. V oblasti služeb obchoduje Evropská unie také 

s celou řadou partnerů, ale pouze část z nich zaujímá v unijním obchodě dominantní 

postavení.  

 

Přehled o hlavních partnerech Unie v obchodu službami v roce 2006 je patrný 

z následujícího grafu (graf č. 4.3) – EU je hodnocena jako společenství 25 států (bez 

Bulharska Rumunska). 

 

Graf č. 4.3   Podíl hlavních partnerů Evropské unie na obchodu službami v roce 2006 
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Zdroj: EK – USA, 2008, http://trade.ec.europe.eu/doclib/html/113465.htm, vlastní grafické zpracování 
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Je patrné, že dominantní postavení zaujímaly v roce 2006 opět USA, se kterými EU 

uskutečnila 35 % veškerého obchodu v oblasti služeb – výrazně větší oproti podílu na vývozu 

a dovozu zboží. Mezi další významné obchodní partnery pak patřilo Švýcarsko a Japonsko. 

Ostatní země světa nedosahovaly japonského 5% podílu a dohromady realizovaly v roce 2006 

47 % celkového unijního obchodu službami. 

 

Spojené státy jsou tedy pro EU významným obchodním partnerem v oblasti obchodu 

zbožím a ještě významnějším v obchodu službami – v obou případech stojí na prvním místě. 

V obchodu zbožím je jejich dominance zřejmá především v oblasti exportu, kde výrazně 

převyšují ostatní země,  v oblasti importu pak zaostávají za Čínou.  

 

 

4.2 Vývoj zahraničního obchodu EU a USA 

 

Pro kvalifikovanou analýzu zahraničního obchodu EU s tímto nejvýznamnějším 

partnerem však nestačí pouze vyhodnocení stavu obchodu v roce 2007, ale je zapotřebí 

provést také analýzu dlouhodobějšího vývoje, a to jak v případě obchodu zbožím, tak 

obchodu službami a realizace investic. 

 

 

4.2.1 Vývoj obchodu zbožím 

 

Jak tedy vyplývá z předchozího textu, USA jsou hlavním obchodním partnerem Unie 

v oblasti exportu zboží a druhým nejvýznamnějším v oblasti jeho importu. Tato skutečnost je 

jistě pozitivní pro upevnění vzájemných vtahů, ale nemusí trvat věčně. Pro odhad 

budoucnosti, je zapotřebí znát také minulost, a proto jsem do práce zařadila rovněž vývoj 

zahraničního obchodu mezi oběma partnery od vzniku Evropského hospodářského 

společenství v roce 1958 až po současnost (rok 2007). 

 

Podrobný přehled o vývoji zahraničního obchodu mezi EU a USA ve zmíněném 

období je patrný z následující tabulky (tab. č. 4.1). Jednotlivé časové mezníky jsem zvolila 

podle změn v počtu členských států západoevropských integračních seskupení. 
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Tab. č. 4.1   Vývoj   zahraničního   obchodu   Evropské unie   s  USA  v letech   

1958 – 2007  (v  mld. ECU/EUR) 

 

Rok Export Import Bilance 

1958 – EU 6 1,7 (10,9 %) 2,8 (17,9 %) - 1,1 

1979 – EU 9 25,0 (13,1 %) 33,8 (15,5 %) - 8,7 

1981 – EU 10 37,2 (14,0 %) 49,6 (16,3 %) - 12,4 

1986 – EU 12 75,2 (22,0 %) 56,6 (16,9 %) 18,5 

1995 – EU 15 103,3 (18,0 %) 103,7 (19,0 %) - 0,4 

2004 – EU 25 234,6 (24,2 %) 158,4 (15,3 %) 76,247 

2007 – EU 27 261,4 (21,1 %) 181,6 (12,7 %) 79,853 

Zdroj: Eurostat – External and intra-European trade, 2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFP… 

 

Od roku 1958 dochází mezi EU a USA k neustálému růstu celkového objemu exportu 

i importu. Tato skutečnost je zapříčiněna především růstem obou ekonomik, který se 

projevuje zvyšováním spotřeby společnosti  a rozšiřováním Evropské unie z původních šesti 

na dnešních dvacet sedm členů.  

 

I když po celé sledované období docházelo k růstu celkového objemu exportu  

i importu zboží, procentní podíl na celkovém objemu se různil. Nejnižšího podílů vývozu 

bylo dosaženo v roce 1958 (10,9 %), naopak nejvyššího v roce 2004 (24,2 %). V dalších 

letech pak lze vypozorovat výkyvy, které byly podle mě zapříčiněny především vstupem 

nových členských zemí, jejichž ekonomiky byly orientovány na různé obchodní partnery  

a změnami v rozložení světových oblastí hospodářského růstu. Značný nárůst exportu (ale  

i importu) byl zaznamenán v devadesátých letech 20. století, který byl jistě do značné míry 

pozitivně ovlivněn uzavřením celé řady všeobecných a sektorových dohod mezi oběma 

ekonomickými celky. 

 

Značně odlišná situace je pak zaznamenána v oblasti dovozu. Nejmenší podíl importu 

z USA byl zaznamenán v roce 2007 (12,7 %), naopak nejvyšší v roce 1995 (19,0 %). Dochází 

tedy k poklesu podílu USA na dovozech EU, který byl pravděpodobně zapříčiněn mj. 

ekonomickým růstem méně rozvinutých zemí v posledních letech – především Číny, Indie, 

Ruska.  
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Velmi pozitivní je pro EU vývoj bilance obchodu zbožím. Jak je zřejmé z tabulky, 

v poslední době dosahuje výrazně kladného salda, což má příznivý vliv na hospodářský 

rozvoj EU, pokles nezaměstnanosti, snižování zahraničního zadlužení, posilování kurzů měn 

členských států apod. Od roku 1958 došlo dokonce k nárůstu bilance obchodu zbožím o více 

než 80 mld. EUR. 

 

 

4.2.2 Vývoj obchodu službami 

 

Jak bylo uvedeno již v předchozím textu, stále většího významu dosahuje také 

zahraniční obchod službami. Jak bylo uvedeno již dříve, Spojené státy jsou pro Unii 

nejvýznamnějším obchodním partnerem, který zaujímá v celkovém obchodu EU 35% podíl. 

Obě strany proto v současné době usilují o odstranění co největšího množství obchodních 

překážek (prostřednictvích bilaterálních dohod), aby byl realizovaný obchod více plynulý  

a byl uskutečňován ve stále větším objemu.  

 

Přehled o vývoji obchodu službami EU s USA je patrný z následující tabulky (tab.  

č. 4.2). Vzhledem ke krátké historii nárůstu významu tohoto obchodního vztahu obsahuje 

tabulka vývoj dovozu, vývozu a bilance pouze v letech 2004 – 2007. 

 

Tab. č. 4.2   Obchod Evropské unie s USA v oblasti služeb v letech 2004 – 2006  (v mld. 

EUR) 

 

Rok Dovoz Vývoz Bilance 

2004 107,2 113,4 6,1 

2005 116,4 120,2 3,8 

2006 119,7 131,9 12,1 

2007 127,9 139,0 11,1 

Zdroj: EK – USA, 2008, http://trade.ec.europa.eu/doclib/..., EK – USA, 2008, http://ec.europa.eu/trade/issues/… 

 

Objem uskutečňovaného obchodu službami nedosahuje takových čísel, jako obchod 

zbožím, ale vzhledem k jeho vývoji je zřejmé, že dochází k nepřetržitému růstu. Od roku 

2004 bylo do EU dovezeno o více než 20 mld. EUR více služeb a vývoz vzrostl o 25 mld. 
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EUR – tj. nárůst v obou případech okolo 20 %. Největší podíl na obchodu službami zaujímala 

po celé období doprava a cestovní ruch.  

 

Pro Unii je pozitivní skutečnost, že objem vývozu přesahuje objem dovozu, což má za 

následek vznik kladné bilance obchodu službami (stejně jako v případě obchodu zbožím), 

která od roku 2004 vzrostla o 5 mld. EUR a v roce 2007 činila 11,1 mld. EUR.  

 

 

4.2.3 Vývoj v oblasti přímých zahraničních investic 

 

Stejně jako u obchodu službami nabývají na významu také zahraniční investice. Ty 

vyvstávají pro každou ekonomiku celou řadu pozitivních efektů – jsou významným zdrojem 

tvorby pracovních míst, mají vliv na růst produktivity práce, rozšiřování technologií, 

přispívají k rozvoji znalostní ekonomiky, a jelikož bývají výrazně exportně orientované, 

přispívají ke zlepšování platební bilance dané země.  

 

Vzhledem k tomu, že zahraniční investice výrazně ovlivňují hospodářství každého 

subjektu a tvoří důležitou část vztahů mezi dvěma partnery, je jejich analýza nezbytnou 

součástí analýzy vztahů mezi EU a USA. Přehled o jejich vývoje v letech 2004 – 2006 je 

patrný z následující tabulky (tab. č. 4.3). 

 

Tab. č. 4.3  Vývoj  vzájemných vztahů  v oblasti  přímých  zahraniční investic Evropské 

unie a USA  v letech 2004 – 2006 (v mld. EUR) 

 

Rok Z USA do EU Z EU do USA Bilance EU 

2004 11,5 15,5 4,0 

2005 67,3 31,3 - 36,0 

2006 75,6 72,0 - 3,7 

2007 144,5 112,6 - 31,9 

Zdroj: EK – USA, 2008, http://trade.ec.europa.eu/doclib/..., EK – USA, 2008, http://ec.europa.eu/trade/issues/… 

 

EU a USA jsou největšími investičními partnery na světě. V roce 2007 dosáhl objem 

přímých investic Unie v USA 112,6 mld. EUR, což činilo 42 % celosvětových toků do 
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USA34. Objem investic USA v EU však dosahoval 144,5 mld. EUR, čímž přesahoval 

investice EU v USA o 31,9 mld. EUR. Více investic než USA realizovala EU pouze v roce 

2004, kdy činil rozdíl 4 mld. EUR – od té doby investují USA v EU ve větším objemu než EU 

v USA. V případě investic EU již nevykazuje přebytek bilance, ale od roku 2005 schodek (v 

roce 2004 vykazovala EU ještě přebytek). Tato skutečnost není výrazně pozitivní, jelikož 

schodek investic může mít za následek budoucí zápornou bilanci výnosů, čímž dojde 

k ovlivnění běžného účtu. Vzhledem ke své výši však schodek investic nepředstavuje pro Unii 

výrazný problém. 

 

Analýza realizovaných přímých zahraničních investic pouze potvrzuje skutečnost, že 

EU a USA patří mezi nejvyspělejší ekonomické celky světa, které spolu udržují úzké vztahy 

nejen v oblasti obchodu zbožím a službami, ale také v případě investic.  

 

 

4.3 Vývoj zbožové struktury zahraničního obchodu 

 

Stejně jako je významný vývoj zahraničního obchodu jako celku, má velký význam 

také jeho zbožová (komoditní) struktura. Každá ekonomika se snaží soustředit své 

proexportní úsilí na ty produkty, při jejichž výrobě může dosáhnout největších finančních či 

jiných zisků, a proto i EU musí zaměřit své vývozní priority na nejperspektivnější obory. 

Jestliže však chce prosperovat, musí také některé produkty dovážet, a proto se zapojuje do 

zahraničního obchodu také v oblasti importu. Ve struktuře vývozu i dovozu existují rozdíly  

a z toho důvodu je pro dostatečnou analýzu zahraničního obchodu EU s USA důležitá také 

zbožová struktura jejích obchodních vztahů s tímto klíčovým partnerem. 

 

Pro potřeby statistiky mezinárodního obchodu jsou produkty rozdělovány podle 

různých klasifikačních metod – Evropská unie používá pro své potřeby nejčastěji metodu 

SITC. Jedná se o Standardní mezinárodní klasifikaci zboží  (SITC – The Standard 

International Trade Classification), která se používá v mezinárodním obchodním styku od 

roku 1950 na základě doporučení Hospodářské a sociální rady OSN. Vyjadřuje 

nomenklaturu35, utřídění zboží do skupin, usnadňující obchodní styk a vzájemnou 

                                                 
34 Global Partners: EU-US Trade and Investment, 2008, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/june/... 
35 Nomenklatura – systém pojmenování a zařazování určitých objektů v rámci dané kategorie. 
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srovnatelnost seznamů zboží. Od vzniku svého vzniku byla SITC několikrát revidována – 

naposledy (čtvrtá revize) v roce 2006. Podle ní se zboží rozděluje do těchto skupin: 

 

• 0 – jídlo a živá zvířata 

• 1 – tabák a tabákové výrobky 

• 2 – surový materiál, nepoživatelný, s výjimkou paliv 

• 3 – minerální paliva, maziva a příbuzný materiál 

• 4 – živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 

• 5 – chemické a příbuzné výrobky 

• 6 – průmyslové zboží, hlavně materiál 

• 7 – stroje a dopravní prostředky 

• 8 – ostatní průmyslové výrobky 

• 9 – ostatní komodity a operace nezahrnuté jinde v SITC 

• I – zlato, peníze 

• II – zlaté a současné mince 

 

Přehled o vývoji zbožové struktury dovozu produkce EU z USA v letech 1999 – 2007 

je patrný z následující tabulky (tab. č. 4.4). Ta obsahuje rozdělení produkce podle SITC do 

kategorií 0+1, 3, 2+4, 5, 6+8, 7 (neobsahuje kategorie 9, I a II, jelikož se jedná o skupiny, 

v rámci kterých byl uskutečněn zanedbatelný objemem obchodu). 

 

Tab. č. 4.4 Vývoj zbožové struktury dovozu z USA do Evropské unie v letech 1999-2007 

(mld. EUR) 

 

Kategorie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

SITC 0 + 1 5,61 6,14 6,25 5,76 5,25 5,44 5,44 5,49 5,87 

SITC 3 1,64 2,24 2,28 1,82 1,52 2,6 3,33 4,25 4,18 

SITC 2 + 4 6,19 8,11 7,53 6,91 6,21 5,7 6,28 7,84 8,83 

SITC 5 21,04 26,61 29,46 31,04 28,94 31,43 31,23 34,64 35,87 

SITC 6 + 8 32,58 40,65 41,77 36,04 30,98 31,06 32,71 36,46 36,95 

SITC 7 93,77 116,39 110,97 96,6 81,73 80,22 76,66 76,71 79,42 

Zdroj: Eurostat – External and intra-European trade, 2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFP… 
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Po celé sledované období patřily mezi nejvíce dovážené produkty stroje a dopravní 

prostředky, ale od roku 1999 došlo k poklesu jejich importu o více než 10 mld. EUR – stále 

však výrazně převyšuje ostatní skupiny zboží. Naopak k nárůstu dovozu došlo v případě 

chemických látek, jejichž import byl v roce 2007 o více než 4 mld. EUR vyšší. U ostatních 

produktů byl ve sledovaném období zaznamenán také růst, ale jejich objem nadále setrvával 

nižší, než u vedoucích dovozních komodit – chemických látek, průmyslového zboží a strojů  

a dopravních prostředků. K procentuálně nejvyššímu nárůstu však došlo u dovozu 

minerálních paliv a maziv, který od roku 1999 vzrostl o 155 %. 

 

O vývoji zbožové struktury v oblasti vývozu Evropské unie do Spojených států 

v letech 1999 – 2007 pojednává následující tabulka (tab. č. 4.5), která obsahuje zboží 

rozdělené jako tab. č. 12. 

 

Tab. č. 4.5 Vývoj zbožové struktury vývozu z Evropské unie do USA v letech 1999-2007 

(mld. EUR) 

 

Kategorie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

SITC 0 + 1 7,99 9,23 9,64 10,44 10,16 9,89 10,15 11,35 11,19 

SITC 3 4,72 11,06 9,07 9,59 9,77 12,17 16,24 18,42 18,45 

SITC 2 + 4 1,8 2,34 2,33 2,61 2,38 3,05 3,32 3,63 3,07 

SITC 5 27,44 35,28 39,12 46,47 46,31 46,72 48,60 54,95 55,76 

SITC 6 + 8 47,12 60,80 60,80 58,06 52,1 56,36 58,06 60,86 58,43 

SITC 7 94,25 115,31 120,09 115,83 102,17 103,48 109,4 112,67 107,80 

Zdroj: Eurostat – External and intra-European trade, 2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFP… 

 

Na prvním místě jsou, stejně jako v případě dovozu, stroje a dopravní prostředky. 

Umístění sice stejné (jako v případě dovozu), vývoj se ale ve sledovaném období výrazně liší. 

Za uplynulých devět let totiž došlo k nárůstu celkového objemu exportu SITC 7 o více než 10 

mil. EUR, čímž si tato kategorie upevnila své vedení před ostatními – téměř dvakrát převyšuje 

na druhém místě stojící průmyslové zboží. Odlišnost ve vývoji dovozu a vývozu je dána také 

nárůstem ukazatele u všech položek. Největší zvýšení bylo zaznamenáno u chemických 

produktů, které se přiblížily průmyslovým výrobkům. Významnější roli hrají v případě 

vývozu i potraviny a minerální paliva. Zanedbatelný je pak vliv olejů a surového materiálu. 
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Procentuálně nejvyšší růst byl zaznamenán, stejně jako v případě dovozu, u minerálních paliv 

a maziv, jejichž vývoz do USA od roku 1999 vzrostl o 290 %. 

 

Přehled o vývoji zbožové struktury obchodu EU s USA dokumentuje skutečnost, že 

EU dosahuje ve vzájemném obchodu výrazného přebytku – nepříznivý byl ve sledovaném 

období vývoj bilance pouze u SITC 2 + 4, v roce 2007 vykázala EU zápornou bilanci 

zanedbatelných (vzhledem k celkovému objemu obchodu) 5,76 mld. EUR. 

 

 

4.4 Členské státy EU a jejich obchod s USA 

 

Jak vyplývá z předchozího textu, zahraniční obchod mezi EU a USA zaujímá 

významné místo ve světové ekonomice a tyto dva subjekty jsou sobě navzájem 

nejvýznamnějšími obchodními partnery. Evropská unie však není v tomto ohledu jeden 

homogenní prvek. Každý stát je jiný, má odlišné problémy, strukturu svého průmyslu a také 

odlišná zahraniční odbytiště svých produktů. Proto se obchod jednotlivých členských států 

s USA od sebe liší a provést analýzu vývoje zahraničního obchodu EU také z pohledu jejích 

členů je pro vhodné vyhodnocení situace nezbytné. 

 

Vzhledem k velkému množství údajů jsou podrobné tabulky o vývoji vývozu, dovozu 

a obchodní bilanci 27 členských států EU v letech 1999 – 2007 umístěny v příloze (příloha  

č. 1, č. 2 a č. 3). 

 

Z tabulky v příloze č. 1 lze zjistit, že v oblasti vývozu produkce do USA hrálo v roce 

2007 nejvýznamnější roli Německo (73 002 mil. EUR), dále pak Velká Británie (45 559 mil. 

EUR), Francie (24 904 mil. EUR) a Itálie (24 390 mil. EUR). Naopak nejméně produkce 

v roce 2007 vyvezl do USA Kypr (6 mil. EUR). Na této skutečnosti, však podle mě není nic 

překvapujícího. Jelikož vývoz je ovlivněn hospodářskou silou země a tradičními kontakty 

s importní destinací, je samozřejmé, že největšího vývozu musí dosahovat jak Německo, tak 

Velká Británie, Francie i Itálie, naopak nejmenšího Kypr. Vývoz ostatních zemí v roce 2007 

se pak pohyboval mezi objemy těchto zemí, čímž se státy zařadily mezi středně důležité 

partnery USA v oblasti vývozu zboží. 

 



 64 

Vývoj vývozu od roku 1999 však není u všech zemí srovnatelný. Zatímco k poklesu 

ukazatele došlo v případě Kypru (o 6 mil EUR), Lotyšska (o 10 mil. EUR) a Malty (o 155 

mil. EUR), u ostatních zemí byl zaznamenán nárůstu. Největší absolutní růst vykazovalo 

Německo (o 21 577 mil EUR), procentuální pak Slovinsko (o 650 %) – zvýšení objemu 

vývozu Německa bylo způsobeno situací ve světě (dochází k celosvětovému růstu vývozů), 

v případě Slovinska šlo o kombinaci předcházejícího a rozvoje jeho ekonomiky. 

 

Jak vyplývá z přílohy č. 2, v oblasti dovozu do EU je situace mírně odlišná (na rozdíl 

od vývozu). Nejvýznamnější roli hrála v roce 2007 Velká Británie (39 199 mil. EUR), po ní 

pak Německo (34 776 mil. EUR) a Nizozemsko (26 283 mil. EUR). Nejméně produkce 

dovezl z USA v roce 2007 opět Kypr (77 mil. EUR). V případě dovozu však není jeho objem 

ovlivněn pouze hospodářskou sílou země a jejími kontakty s USA, ale také hospodářskými 

potřebami a problémy.  

 

Vývoj dovozu od roku 1999 se rovněž liší, stejně jako v případě vývozu, země od 

země. Pokles objemu byl zaznamenán u dvanácti zemí Unie – absolutně největší v případě 

Francie (o 3 637 mil. EUR), procentuálně u Kypru (o 50 %). U dalších patnácti zemí pak 

došlo k nárůstu – absolutní Nizozemsko (o 7 832 mil. EUR), procentuální Litva a Lotyšsko 

(oba státy o 128 %). 

 

Už z vývoje dovozu a vývozu lze odvodit velmi významný ukazatel, kterým je bilance 

obchodu zbožím – o bilanci v roce 2007 pojednává příloha č. 3. Co se bilance zboží týče, bylo 

v roce 2007 nejúspěšnější Německo (přebytek 38 226 mil. EUR), dále pak Itálie (přebytek  

13 303 mil. EUR) a Irsko (8 957 mil. EUR). Dohromady zaznamenalo přebytek v roce 2007 

18 zemí Unie. Naopak nejvyšší schodek byl vykázán především v případě obchodu 

Nizozemska (8 828 mil. EUR), menší pak u dalších osmi členských zemí. 

 

Obecně dochází v Evropské unii od roku 1999 k pozitivnímu vývoji bilance obchodu 

zbožím. Vylepšení bilance bylo zaznamenáno v případě 23 členských zemí – nejvýraznější  

u Německa (o 16 831 mil. EUR), ke zhoršení bilance pak u Lotyšska (o 82 mil. EUR), Malty 

(o 58 mil. EUR), Rumunska (o 46mil. EUR) a Litvy (o 16 mil. EUR). V případě Litvy  

a Lotyšska však není situace nijak kritická, jelikož v předchozích letech dosahovaly pozitivní 

bilance – dá se tedy předpokládat, že záporná čísla z roku 2007, byla pouze dočasná  

a v budoucnu budou vylepšena.  
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4.5 Zhodnocení vývoje zahraničního obchod EU s USA 

 

Evropská unie a Spojené státy americké patří mezi nejvyspělejší a nejvlivnější 

subjekty světové ekonomiky, a proto pro mě není překvapením, že také jejich vzájemný 

obchod je ve svém objemu největším uskutečněným bilaterálním obchodem na světě. Jejich 

dominance je patrná jak v obchodě zbožím, tak službami a realizací přímých zahraničních 

investic.  

 

Od vzniku Evropského hospodářského společenství v roce 1958 dochází k neustálému 

nárůstu objemu uskutečněného obchodu zbožím a v posledních letech také k nárůstu stále 

významnějšího obchodu službami. Oba subjekty jsou rovněž největšími investičními partnery, 

což do značné míry ovlivňuje jak jejich vzájemný obchod, tak obchod s ostatními zeměmi. Na 

vyšší realizaci zahraničně obchodních vztahů EU s USA mělo jistě vliv uzavření řady 

vzájemných dohod, které mají za cíl mj. odstranit překážky, které brání intenzivnější 

obchodní výměně. Tuto skutečnost lze odvodit z výrazného nárůstu vzájemného obchodu od 

90. let 20. století do současnosti. Určitým nebezpečím by se však pro posilování vzájemných 

vztahů, které jsou předmětem současné zahraniční (vnější) politiky Unie a  Spojených států 

amerických,  mohl stát rostoucí význam Číny v celkovém zahraničním obchodu obou 

partnerů (Čína je již nyní nejvýznamnějším importním partnerem Unie). 

 

Pro vzájemný obchodu obou celků je významný vývoj jeho zbožové struktury. 

Z toho lze odvodit, že oba subjekty paří mezi nejrozvinutější ekonomiky světa, které se ve 

vzájemné výměně zaměřují především na stroje a dopravní prostředky. Pro EU je pozitivní, že 

u této produkce dosahuje největšího přebytku bilance – produkty s vysokou přidanou 

hodnotou nesou vyšší zisk. Výrazným plusem Evropské unie je také fakt, že přebytek bilance 

zboží, který byl dokumentován v subkapitole 4.2, není realizován pouze prostřednictvím 

některých kategoriích SITC, ale je dosažen u všech skupin (kromě SITC 4 + 2, jehož záporná 

bilance činí necelých 6 mld. EUR). Tato skutečnost má příznivý vliv na vývoj unijní 

ekonomiky a podle dosavadního vývoje se dá také do budoucna očekávat pokračování 

v započatém trendu. 

 

Co se jednotlivých členských států týká, nejúspěšnějším je v obchodování s USA 

Německo, které dosahuje již více let nejvyšší kladné bilance obchodu zbožím  
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a nejvýraznějšího růstu. Pozitivní je také vývoj obchodu většiny „nových“ členských zemí 

Unie. Naopak nejméně úspěšným státem byl v roce 2007 Kypr (jedna z mála výjimek mezi 

„novými“ zeměmi), který, i když dochází k mírnému zlepšení, setrvává již delší dobu 

v záporných hodnotách bilance. Ke snížení bilance od roku 1999 došlo také v případě Malty. 

U ní je ale situace odlišná od Kypru – bylo zaznamenáno snížení bilance, stále ale dosahuje 

přebytku a v posledním roce dokonce zaznamenala růst. 

 

Z analýzy zahraničního obchodu EU s USA tedy vyplývá, že je jeho vývoj pro Unii 

příznivý (téměř ve všech hodnocených oblastech dosahuje přebytku) a podle dosavadního 

vývoje by se dalo očekávat pokračování v pozitivním trendu. Budoucí vývoj vztahů mezi EU 

a USA však nelze přesně stanovit, protože svět není neměnný a vzájemné vztahy mezi těmito 

partnery ovlivňuje celá řada vnějších faktorů. Vzhledem k současné situaci, která panuje ve 

světové ekonomice (tzv. světová finanční krize), nelze už vůbec odhadnout, jak se vztahy EU 

s USA budou vyvíjet. Může dojít ke zvýšení i snížení intenzity obchodní výměny  

i investic, ale to ukáže až čas – já osobně se kloním spíše k mírnému ochladnutí vztahů, které 

však v krátké době bude nahrazeno ještě větší intenzitou spolupráce. 
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5 Závěr 

 

Evropská unie vznikla v roce 1993, ale její historie spadá až do 50. let 20. století. Již 

od té doby, kdy se skládala pouze ze šestí zemí, patří mezi její hlavní oblasti zájmů vnější 

politika. Tu má na starosti Rada EU, Komise a Evropský parlament. Jedná se především  

o společnou obchodní politiku, rozvojovou pomoc, finanční a technickou spolupráci. Vnější 

rozměr mají však také další politiky, jako např. zemědělská, energetická, průmyslová.  

 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí vnějších vztahů EU je obchodní politika, která je 

jako jediná (z oblasti vnějších vztahů) zařazena mezi společné politiky Unie, a proto je plně 

v kompetenci unijních orgánů. Jedná se o politiku zaměřenou na  obchod se třetími zeměmi, 

mezi které patří i Spojené státy americké. 

 

USA spolu s EU patří mezi nejvýznamnější ekonomické celky na světě, ve kterých 

žije vysoký počet obyvatel, zaujímají výraznou rozlohu, produkují nejvyšší objem celkového 

HDP i HDP/obyv. (v případě EU 3. nejvyšší) a realizují největší zahraniční obchod zbožím  

i službami. Americký dolar a stále více též společná měna euro dominují mezinárodním 

finančním a kapitálovým trhům. USA však podle mě disponují mírně větším globálním 

vlivem než EU, jelikož postavení Unie je oslabováno především ne tak silnou  

konkurenceschopností i realizací nižších výdajů do vědy a výzkumu (oproti USA). Význam 

Spojených států je pak posilován jejich účastí v NAFTA, čímž dochází k upevňování jejich 

postavení v regionu Severní Ameriky i udržení si vůdčího postavení ve světě. EU proto stojí 

z globálního hlediska až na druhém místě, což pro ni není žádným úspěchem – neodpovídá 

cíli Lisabonské strategie. 

 

I když se může zdát, že EU a USA jsou velkými soupeři ve světovém vůdcovství, jsou 

také významnými partnery, a to především v oblasti hospodářství – vědí, že jestliže chtějí 

prosperovat, musejí spolupracovat se svým největším protivníkem. Vztahy mezi oběma 

stranami sahají až do 50. let 20. století, kdy vznikla první západoevropská integrační 

seskupení. Až v 90. letech však získala jejich spolupráce formální charakter – v roce 1990 

byla podepsána Transatlantická deklarace. Nejvýznamnějším dokumentem, který ovlivnil 

jejich spolupráci, je však podle mě Nová transatlantická agenda, která doplnila předchozí, 

spíše obecný dokument. Jejím hlavním přínosem byla první konkretizace aktivit, které vedly 
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ke společným akcím. Na jejím základě jsou dodnes realizována setkání nejvyšších 

představitelů EU a USA (summity), která jsou zaměřena na hodnocení pokroku v realizaci 

priorit a diskuzi o aktuálních otázkách. Díky těmto dokumentům došlo také k podpisu 

sektorových dohod, které měly ještě více uvolnit obchod v konkrétních oblastech 

hospodářství. Na současný vývoj spolupráce mezi EU a USA má vliv rovněž Rámec pro 

pokrok v transatlantické hospodářské integraci mezi USA a EU, který stanovil časové 

intervaly, ve kterých má dojít k realizaci společných akcí, prostřednictvím nichž má být 

vytvořena struktura podobná vnitřnímu trhu.  

 

Vliv dokumentů na prohloubení vztahů mezi EU a USA byl značný – vzájemná 

obchodní výměna mezi oběma partnery se stala intenzivnější, systematičtější a produktivnější. 

Spolupráce mezi EU a USA se tedy od 90. let 20. století výrazně prohloubila, i když 

v některých oblastech zaujímají oba subjekty rozdílné postoje. Myslím si, že partnerství mezi 

EU a USA získává stále na důležitosti a i v budoucnu bude docházet k jeho prohlubování, 

které by mohlo vyvrcholit vytvořením pásma volného obchodu s určitými prvky společného 

trhu (volný pohyb kapitálu a služeb). 

 

Důkaz o příznivém vlivu formalizace vztahů na prohloubení spolupráce mezi oběma 

subjekty vidím ve vývoji zahraniční obchodu. Již od roku 1958 dochází k neustálému nárůstu 

objemu uskutečněného obchodu zbožím a v posledních letech také k nárůstu stále 

významnějšího obchodu službami. Velký skok je patrný především v době vzniku prvních 

dokumentů upravujících vzájemné vztahy. Nežijeme sice ve vakuu, takže nelze přesně 

stanovit, jak velký měly tyto dokumenty na intenzivnější výměnu, ale já si myslím, že 

výrazný. Pozitivně se vyvíjí obchod především pro Unii, protože dosahuje u zboží i služeb 

kladné bilance. Nejvíce ovlivňuje příznivý vývoj obchodu EU s USA Německo, Itálie, Irsko  

a Velká Británie, naopak záporný vývoj především Nizozemsko. Co se zbožové struktury 

týká, největší vývoz, dovoz i přebytek bilance EU zaznamenává již delší dobu kategorie strojů 

a dopravních prostředků, což má pozitivní vliv na hospodářský vývoj Unie i jejich členů – 

jedná se o produkci s vysokou přidanou hodnotou. 

 

Z analýzy zahraničního obchodu vyplývá, že spolupráce mezi oběma ekonomikami 

míří správným směrem (především v ekonomické oblasti), a proto by se mělo pokračovat 

v jejím prohlubování. I když je v současné době větší přínos na straně Unie, předpokládám, že 

pozitivně je vnímána také na straně Spojených států. A především v dnešní „těžké“ době by 
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rychlejší odbourávání překážek vedlo k zintenzivnění obchodu a rychlejšímu návratu  

k prosperitě.  

 

Úzké vazby mezi EU a USA také výrazně určují charakter světové ekonomiky, a to 

jak z hlediska kvantity, tak kvality hospodářských transakcí. Jejich partnerství má přitom 

mnohem širší než jen obchodní význam, protože v konečném efektu ovlivňuje splnění  

i neekonomických cílů a spoluutvářejí globální geopolitickou situaci. 

 

Myslím si, že dosáhnout cíle práce se mi podařilo. Provedla jsem analýzu 

zahraničního obchodu mezi oběma partnery i zhodnocení vlivu formalizace vzájemných 

vztahů na jeho vývoj. Práce má pro mě velký přínos, jelikož jsem získala řadu nových 

vědomostí a zkušeností. Podnětná pro mě byla především práce s daty a cizojazyčnými 

informacemi.  
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• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové (bakalářské) práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o 

diplomové (bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

• bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
V Ostravě dne 15. dubna 2009 
 
 
 
 
      

……………………………… 
jméno a příjmení studenta 

 
 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: Skaštice 52, 767 01  Kroměříž 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 - Vývoj exportu členských zemí EU do USA v letech 1999-2007Chyba! Záložka 

není definována. 

Příloha č. 2 - Vývoj importu členských zemí EU z USA v letech 1999-2007Chyba! Záložka 

není definována. 

Příloha č. 3 - Vývoj obchodní bilance členských zemí EU s USA v letech 1999-2007 .Chyba! 

Záložka není definována. 

  

 


