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1. Úvod 

Jako téma své bakalá�ské práce jsem si vybrala spot�ební chování japonských 
domácností. A to z d�vodu naprosté odlišnosti jak historie a tradic, tak i japonské 
ekonomiky od jiných vysp�lých ekonomik sv�ta. Cílem této práce je zjistit, jak se liší 
spot�ební chování japonských domácností od ostatních vysp�lých zemí. Pro komparaci 
jsem si vybrala Evropskou unii a Spojené státy americké. Práce je rozd�lena do p�ti kapitol 
spolu s úvodem a záv�rem. V bakalá�ské práci bude využito deskriptivní analýzy a 
komparace. 

V první kapitole se budu zabývat teoriemi, které vysv�tlují spot�ební funkce a vše, 
co s nimi souvisí. Budou zde použity tabulky i grafy pro lepší znázorn�ní dané 
problematiky. V práci se budou objevovat tato jména – John Maynard Keynes, Franco 
Modigliani, Milton Friedman a James Duesenberry. John M. Keynes je pro vysv�tlení 
spot�ební funkce nejd�ležit�jší a nejznám�jší. V podkapitole Keynese budou vysv�tleny 
pojmy – hypotéza absolutního d�chodu, základní psychologický zákon, úspory, investice, 
disponibilní d�chod a jeho výpo�et, mezní sklon ke spot�eb� a mezní sklon k úsporám. U 
Franca Modiglianiho bude vysv�tlena hypotéza životního cyklu. Milton Friedman je 
zástupce monetarismu, u tohoto ekonoma bude vysv�tlena hypotéza permanentního 
d�chodu. Poslední bude zmín�n James Duesenberry se svou hypotézou relativního 
d�chodu.  

Dále bude blíže vysv�tlen model AS-AD, který se skládá z agregátní nabídky a 
agregátní poptávky. Bude zde popsáno, z jakých �ástí se skládá agregátní poptávka a 
agregátní nabídka, jak jsou definovány, jaký tvar mají její k�ivky, faktory které je 
ovliv�ují. U agregátní nabídky bude vysv�tleno, pro� je rozd�lena na t�ístup�ovou k�ivku. 
V této kapitole bude jako poslední vysv�tlena makroekonomická rovnováha a za jakých 
podmínek vzniká.  

V druhé kapitole budou popsány ekonomiky Japonska, Spojených stát�
amerických a Evropské unie. Poslední dva celky budou sloužit jako zem� k porovnání. U 
Japonska bude popsán sociáln� ekonomický systém, hospodá�ský a demografický vývoj, 
kde budou využity tabulky s podílem v�kové struktury obyvatelstva a podíl odv�tví na 
zam�stnanosti. Poslední podkapitola bude obsahovat spot�ební chování domácností. Také u 
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Spojených stát� amerických a Evropské unie bude popsán sociáln� ekonomický systém, 
hospodá�ský a demografický vývoj a spot�ební chování domácností. Dále pak budou 
porovnány ekonomiky všech t�í celk� mezi 50. – 90. lety 20. století. 

V poslední t�etí kapitole budou uvedena všechna data, které se týkají p�edešlých 
kapitol a budou se týkat všech t�í zemí. Budou se sledovat tyto ukazatele – hrubý domácí 
produkt p�epo�ítaný na jednoho obyvatele a to i v parit� kupní síly. Dále výdaje na 
kone�nou spot�ebu, hrubé úspory, vládní dluh a úv�ry, které jsou moskytové soukromému 
sektoru.  
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2. Teoretická východiska 

Pro vysv�tlení spot�ební funkce se v makroekonomii využívá n�kolik teorií, a to 
hypotéza životního cyklu, hypotéza permanentní d�chodu, hypotéza absolutního d�chodu, 
hypotéza relativního d�chodu. Keynesovo vysv�tlení spot�ební funkce a hypotéza 
absolutního d�chodu je nejznám�jší a nejrozší�en�jší. 

2.1. John Maynard Keynes 

Keynes napsal dv� knihy, ve kterých byla zmi�ována spot�eba, a to Pojednání o 
pen�zích z roku 1930 a Obecnou teorii zam�stnanosti, úroku a pen�z z roku 1936.  

V první knize Keynes rozd�lil ekonomiku na dva sektory – spot�ební a investi�ní. 
Snažil se zjistit, co zap�í�i�uje nerovnováhu vyvolanou v r�znorodosti struktur mezi výdaji 
a produktem. Vycházel z myšlenky, že rozhodnutí o spot�eb� a investicích nejsou stejné.  

V druhé knize odpov�d�l na otázku, kde byl problém u kapitalistické ekonomiky 
ve 20. letech 20. století.1 P�í�inou byla nedostate�ná efektivní poptávka, která byla 
propojena s nízkými podn�ty k investicím. V kapitalistické ekonomice bylo rozhodování 
o investicích a úsporách odd�lené. Na úspory a investice má vliv úroková míra. Ovšem u 
Keynese je tomu jinak, jako samoregula�ní mechanismus podle n�j slouží zm�na d�chodu. 
D�chody domácností ovliv�uje výše úspor. Na to, jak budou podnikatelé investovat, má 
vliv o�ekávaný výnos z investice spolu s úrokovou mírou. 

Peníze jsou specifickým statkem, protože mohou být za ur�itých podmínek 
nejlepším ukazatelem bohatství (Holman, 2001). 

Hypotéza absolutního d�chodu 
Spot�eba domácností je nejv�tší složkou agregátních výdaj� domácího produktu. 

Velikost spot�eby závisí na dvou aspektech, velikosti disponibilního d�chodu domácností 
a úrokové mí�e, která ovliv�uje následn� mezní sklon ke spot�eb�. Disponibilní d�chod 
domácností je d�chod, který mají domácnosti skute�n� k dispozici. Získáme ho tak, že od 
p�íjm� domácností ode�teme autonomní a d�chodové dan� a p�i�teme transfery (Holman, 
2001).  

                                                
����������	�
�������������������������
����������������������������������������
����������� �!�
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Disponibilní d�chod mohou domácnosti využívat dv�ma zp�soby – ur�itou �ást 
utratit na spot�ební výdaje a zbytek uspo�it. Mezní sklon ke spot�eb� nám pomáhá zjistit, 
jak se zm�ní spot�ební výdaje, pokud se zm�ní disponibilní d�chod. Mezní sklon ke 
spot�eb� se pohybuje v intervalu od 0 do 1 (Soukup, 2007). 

Mezní sklon ke spot�eb�: 

Obrázek 2.1: Spot�ební funkce 

Zdroj: Soukup a kol. (2007, str. 53) 

Na obrázku 2.1 vidíme pomocnou p�ímku, která svírá s osou disponibilního 
d�chodu (YD) úhel 45°. Tato p�ímka vychází z nulového bodu a její sklon je roven 1. 
V bod� YD0 se disponibilní d�chod rovná spot�eb�. K�ivka spot�eby (C) se skládá 
z autonomních spot�ebních výdaj� (Ca) a indukované spot�eby (cYD), sklon odpovídá 
meznímu sklonu ke spot�eb�. 

Úroková míra má vliv na to, jak �lov�k rozd�luje d�chod mezi spot�ebu a úspory. 
Když je úroková míra vysoká, klesá spot�eba a naopak. Pokud roste disponibilní d�chod, 
pak spot�ební výdaje rostou, ale pomalejším tempem než d�chod. Podíl spot�eby na 
disponibilním d�chodu se s r�stem d�chodu snižuje. 
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Jednou z p�í�in zm�ny spot�ební funkce je m�na úrokové míry, protože práv�
úroková míra ovliv�uje náklady spot�eby. Úrok je bu� explicitní náklad spot�eby 
(domácnosti ho mohou reáln� vy�íslit) nebo implicitní náklady spot�eby (náklady 
ob�tované p�íležitosti). �ím je úroková míra vyšší, tím menší bude motivace ke spot�eb�
(Holman, 2001). 

Lidé své pot�eby uspokojují podle jejich naléhavosti. Keynes tuto závislost 
ozna�uje jako základní psychologický zákon, který je spojený se snahou o udržení 
obvyklé životní úrovn�. Funkce spot�ebních výdaj� se skládá ze dvou �ástí. První �ást tvo�í 
autonomní spot�ební výdaje, které jsou nezávislé na výši reálného produktu. Druhou 
složkou spot�ebních výdaj� jsou indukované spot�ební výdaje, které jsou p�ímo úm�rné 
velikosti reálného d�chodu (Jure�ka, Jánošíková, 2008). 

Obrázek 2.2: Spot�ební výdaje domácností 

Zdroj: Jure�ka; Jánošíková, (2008, str.25) 

Na obrázku 2 vidíme, jak se od reálného d�chodu domácností odvíjí spot�ební 
výdaje. S r�stem d�chodu roste i spot�eba, ale pomaleji. Graf znázor�uje, jak se jednotlivé 
složky spot�eby m�ní. Domácnosti s nízkými p�íjmy omezují své výdaje na minimum a 
pouze na to nejd�ležit�jší, jako jsou nap�. potraviny, což m�žeme vid�t v levé �ásti grafu. 
V pravé �ásti jsou výdaje, které mají domácnosti s vyššími p�íjmy. Jsou to výdaje na 
výrobky a služby, které nejsou d�ležité a i p�es tyto výdaje jsou schopny ješt� uspo�it. 

Keynes podle Holmana definoval základní složky efektivní poptávky takto (2001, 
str. 367): „Základní složky efektivní poptávky v uzav�ené ekonomice jsou výdaje 
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domácností na spot�ebu, výdaje firem (soukromých podnikatel�) na investice a vládní 
výdaje. Pokud budeme p�edpokládat vyrovnaný státní rozpo�et a nízký podíl státních 
výdaj� na národním d�chodu, vládní sektor výši agregátní poptávky v podstat�
neovliv�uje. Ta je tedy závislá na spot�eb� a investicích.“ 

Ve 20. století ve vysp�lých, bohatých zemích klesnul sklon ke spot�eb� a vzrostl 
sklon k úsporám. Pokud by se zvyšovaly investice, pak by zaplnily mezeru mezi spot�ebou 
a národním d�chodem p�i plné zam�stnanosti. Ovšem když k takovému vypln�ní mezery 
nedochází, pak vzniká nezam�stnanost (Holman, 2001). 

Úspory 
Úspory domácností jsou spjaty se spot�ebou domácností. Úspory závisí na dvou 

aspektech – autonomních (jejich výše je v absolutní hodnot� stejná jako autonomní 
spot�eba) a indukovaných úsporách. Autonomní spot�eba je udávána spot�ebou p�i 
nulovém disponibilním d�chodu a je financována z d�ív�jších úspor. Indukované úspory 
závisí na velikosti disponibilního d�chodu. Mezní sklon k úsporám nám zjiš�uje, jak se 
zm�ní úspory, když se zm�ní disponibilní d�chod o jednotku. Pohybuje se v intervalu od 
nuly do jedné. A musí platit, že mezní sklon ke spot�eb� a mezní sklon k úsporám je roven 
jedné. 

Mezní sklon k úsporám:  

Sleduje se také pr�m�rný sklon k úsporám, který �íká, jak velká musí být �ást 
z celého disponibilního d�chodu p�idána na úspory. I u pr�m�rných sklon� musí platit, že 
pr�m�rný sklon ke spot�eb� a pr�m�rný sklon k úsporám musí po se�tení být roven jedné 
(Soukup, 2007). 

Na obrázku 2.3 vidíme spojení spot�ební a úsporové funkce. V bod� YB
domácnosti veškerý sv�j disponibilní d�chod spot�ebují – tzv. bod nulových úspor (B). 
Pokud by byl reálný d�chod nižší než YB, budou muset domácnosti na svou spot�ebu 
využít úspory z minulých let. Funkce úspor (S) je rostoucí, protože úspory jsou p�ímo 
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úm�rné reálnému d�chodu. Bod B´ je na stejné úrovni jako bod B a je stejný s bodem YB. 
Je to tedy bod, kdy se úspory rovnají nule.

Obrázek 2.3: Spot�ební a úsporová funkce 

Zdroj: Jure�ka; Jánošíková (2008, str.27) 

Plánované investice a rovnovážný HDP 
Investice jsou složkou efektivní poptávky. Pro spole�nost by bylo žádoucí, aby 

podíl investic na národním d�chodu rostl, protože by tak rostl podíl úspor na d�chodu 
(Holman, 2001). 

Holman definuje závislost investic podle Keynese takto (2001, str. 368) „Investice 
u Keynese závisí na mezní efektivnosti kapitálu a úrokové mí�e. Mezní efektivnost 
kapitálu v podstat� udává p�ír�stek o�ekávaného �istého výnosu z dodate�né investice za 
dobu její životnosti. �ím vyšší je mezní efektivnost kapitálu oproti úrokové mí�e, tím v�tší 
bude sklon k investicím. Bude-li již mezní efektivnost kapitálu rovna úrokové mí�e, �isté 
investice budou nulové.“ 

Mezní efektivnost kapitálu je závislá na o�ekávání podnikatel�. U Keynese jsou 
velmi d�ležitá o�ekávání, ta jsou v�tšinou založena na osobních zkušenostech �i odhadech 
(Holman, 2001). 

Investi�ní multiplikátor objas�uje a kvantifikuje d�chodotvorný ú�inek investic 
(Holman, 2001). Podle Holmana (2001, str. 369) „Investi�ní multiplikátor ukazuje, že 
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ur�itý p�ír�stek investic vyvolá n�kolikanásobn� v�tší p�ír�stek národního d�chodu. To 
proto, že investice vyvolá nejprve p�ír�stek d�chod� v investi�ním sektoru, které jsou však 
dále vydávány na spot�ebu a tím vyvolávají p�ír�stky d�chodu i ve spot�ebním sektoru. 
Velikost multiplikátoru závisí na mezním sklonu ke spot�eb�.“ 

Další neopomenutelnou skute�ností jsou plánované investice firem do fixního 
kapitálu. Investice do fixního kapitálu jsou vždy investice plánované. Ale ne každá 
investice je plánovaná. Neplánované investice do zásob vznikají tehdy, když firma prodá 
mén� zboží, než kolik plánovala prodat. Neprodané zboží z�stane v zásobách – vytvá�í 
neplánovanou investici. Tyto dva druhy investic rozlišujeme, protože mají dopad na 
výrobní rozhodnutí firmy a tím na velikost HDP. Skute�né investice získáme sou�tem 
plánovaných a neplánovaných investic.  

Neplánované zm�ny zásob vyvolávají zm�nu nominálního HDP. A to za 
p�edpokladu, že pokud budou mít firmy neplánovaný p�ír�stek zásob, pak sníží cenu, 
pop�ípad� sníží výrobu. Když nastane neplánovaný pokles, zásoby reagují zvýšením ceny, 
pop�ípad� zvýšením výroby. Jakmile firmy uvedou zásoby na plánovanou úrove�, pak se 
HDP dostává na svou rovnovážnou úrove�. Pokud dojde k v�tšímu prodeji zboží nad 
úrove�, kterou firmy o�ekávaly, dochází k neplánovaným desinvesticím. Firmy pak reagují 
zvýšením cen �i výroby, tak aby své zásoby dostaly op�t na plánovanou úrove�, tím roste 
nominální HDP.  

Hrubý domácí produkt je rovnovážným produktem tehdy, když se skute�ný objem 
investic ve svém souhrnu rovná plánovanému objemu investic (Holman, 2001). 

D�chodotvorný ú�inek investic 
S touto problematikou úzce souvisí d�chodotvorný ú�inek investic. Investice 

p�sobí na d�chody a na spot�ebu. P�ír�stek investic vyvolává p�ír�stek d�chod� a p�ír�stek 
d�chod� vyvolává p�ír�stek spot�eby. Investice vytvá�ejí nejprve d�chody výrobc�
investi�ních statk� a ti je z�ásti vydávají na spot�ebu. Jejich spot�ební výdaje dále vytvá�ejí 
d�chody výrobc� spot�ebních statk�, kte�í rovn�ž své d�chody z�ásti vydávají na spot�ebu. 
Tím vytvá�ejí další d�chody a další spot�ební výdaje, až do té doby, dokud se proces 
nevy�erpá. Investice tak dávají impuls k multiplika�nímu procesu vzniku d�chod�. 
(Ekonomie, Holman, 2001) 
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2.2. Franco Modigliani 

Tento ekonom se proslavil hlavn� díky svým dv�ma hypotézám – hypotéza 
životního cyklu a Modiglianiho-Millerovy teorémy. Práv� hypotéza podle Modigliana 
ovliv�uje spot�ebu (Pressman, 2005). 

Hypotéza životního cyklu 
Další hypotéza, která ovliv�uje spot�ebu, je hypotéza životního cyklu, jejímž 

autorem je Franco Modigliani. Podle této teorie má každý �lov�k p�edstavu o vývoji svého 
celoživotního d�chodu. Snaží se, aby jeho spot�eba nepodléhala b�hem celého 
života velkým výkyv�m. Což znamená, že v mladém v�ku, kdy je d�chod malý, si �lov�k 
p�j�uje (m�že si p�j�ovat nejen od bank, ale i od rodinných p�íslušník�, jelikož o�ekává, 
že se v budoucnu jeho d�chod zvýší, a tím bude moci p�j�ky splácet. Ve st�edním v�ku má 
d�chod vysoký, ale spot�ebu p�íliš nezvyšuje, protože splácí p�j�ky a spo�í si na stá�í. 
Když jde �lov�k do penze, nemusí svou spot�ebu razantn� snižovat, protože žije také ze 
svých úspor (Holman, 2001). Teorie životního cyklu popisuje spot�ebitele, který chce 
maximalizovat sv�j užitek b�hem celého života a po�ítá s tím, že spot�ebitel chce udržet 
p�ibližn� stejnou spot�ebu v pr�b�hu celého života. 

P�edpoklady životního cyklu: 
• odhad délky života �lov�ka - �lov�k pouze odhaduje, jak dlouhý bude jeho 

život. Ne vždy m�že být tento odhad správný; 
• odhad disponibilního d�chodu v budoucnosti - �lov�k umí p�esn�

odhadnout, jaký bude mít disponibilní d�chod v budoucnosti; 
• zohledn�ní d�dictví - �lov�k spo�í v produktivním v�ku proto, aby m�l 

dostate�né zdroje v penzi. (Úspory mohou sloužit i jako d�dictví); 
• nedosažitelnost p�j�ek v mládí - �lov�k si v mládí nem�že p�j�it peníze, 

protože banky nejsou ochotny t�mto mladým lidem p�j�it. 
Dalším faktorem, který ovliv�uje spot�ebu a výdaje je v�ková struktura 

obyvatelstva. Pokud dochází ke stárnutí populace, m�ly by se snižovat úspory a zvyšovat 
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spot�eba. Pokud by se ovšem zvýšil po�et obyvatel v produktivním v�ku, pak by se 
zvyšoval podíl úspor na disponibilním d�chodu (Soukup, 2007). 

Podle portálu business info je v Japonsku je demografická situace taková, že po�et 
obyvatel mírn� klesá. D�tí do 14 let je v Japonsku 13,5 %, lidí nad 64 let 23,1 %. Pr�m�rná 
dálka života u muž� se pohybuje okolo 79,19 let a u žen 85,99 let (Japonsko: Základní 
informace o teritoriu, 2007 – 2011). 

Na vývoj úspor a spot�eby má také vliv sociální politika státu. Pokud se rozhodne 
stát p�ispívat na d�chody, lidé si pak nebudou muset spo�it tak vysokou �ástkou na stá�í. 
Rozhodnutí závisí na v�ku odchodu do penze a také na možnostech lidí se zadlužovat. 
Pokud budou bankovní úv�ry dostupn�jší, pak nebudou lidé v takové mí�e spo�it. Závisí 
také na vývoji na akciovém trhu, jelikož lidé drží akcie, kterým se zvedá jejich hodnota, a 
pak se zvyšuje bohatství lidí (Soukup, 2007).  

Obrázek 2.4: Vývoj spot�eby v pr�b�hu života spot�ebitele

Zdroj: Soukup a kol. (2007, str. 67) 

Na obrázku 2.4 je znázorn�n vývoj spot�eby v pr�b�hu života za p�edpokladu 
nulové úrokové míry. V období mládí je p�íjem nízký, a tak jsou lidé nuceni si p�j�it, aby 
m�li dostate�ný d�chod na svou spot�ebu. V produktivním v�ku se disponibilní d�chod 
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zvýší a jedinec je schopný splatit své dluhy z období mládí a ješt� �ást uspo�it. V období 
stá�í z�stává spot�eba neustále stejná, ale disponibilní d�chod se snižuje, proto �lov�k musí 
využít úspor. 

2.3. Milton Friedman 

Friedman se zabýval spot�ebou jinak než Keynes. Dle jeho názoru spot�ebu 
ovliv�uje výše o�ekávaného p�íjmu a ne výše stávajícího p�íjmu, jak �íká Keynes. Dále se 
zabýval hypotézou permanentního d�chodu. (Pressman, 2005) 

Teorie permanentního d�chodu 
Hypotéza permanentního d�chodu byla vysv�tlena v knize „Teorie spot�ební 

funkce“ z roku 1957 (Holman, 2001). Permanentní d�chod je definován jako pr�m�rný 
dlouhodobý o�ekávaný d�chod, který závisí na o�ekávaném d�chodu z práce (lidského 
kapitálu), ale i na o�ekávaném d�chodu z držení aktiv. D�ležité je, jaké o�ekávání mají 
spot�ebitelé v budoucnu z t�chto dlouhodobých d�chod�. Spot�eba v této hypotéze závisí 
práv� na permanentním d�chodu a ne na b�žném, protože se �lov�k snaží vyvarovat 
velkým výkyv�m ve spot�eb�. Spot�ebitel tak vydává na spot�ebu jen �ást svého 
dlouhodobého d�chodu. 

Není zákonit� dané, že se permanentní d�chod musí rovnat disponibilnímu 
d�chodu. B�žný d�chod se m�že b�hem roku odchylovat od permanentního d�chodu, 
m�že být vyšší �i nižší. Tyto zm�ny jsou zap�í�in�ny do�asnými zm�nami d�chodu. 
Disponibilní d�chod je tedy roven permanentímu d�chodu a do�asné zm�n� d�chodu. 
V krátkém období spot�eba roste s r�stem b�žného disponibilního d�chodu, ale pomaleji 
než d�chod. Pokud budeme brát v úvahu dlouhé období, pak se veškeré zm�ny 
v disponibilním d�chodu vynulují a spot�eba poroste proporcionáln� podle disponibilního 
d�chodu (Soukup, 2007). 

2.4. James  Duensenberry 

Hypotéza relativního d�chodu 
Tato hypotéza je založena na dvou p�edpokladech. První z nich je, že na 

domácnosti mají vliv ostatní domácnosti. A druhý p�edpoklad, že pro domácnosti je snazší 
p�izp�sobit se rostoucímu d�chodu než klesajícímu – efekt západky. Pokud je ekonomika 
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v recesi, pak se snaží domácnosti udržet sv�j životní standard a jejich spot�eba klesá mén�
než d�chod (Pearce, 1992). 

Lidé, kte�í nejsou finan�n� zabezpe�eni, jsou ochotni spot�ebovat více, jenom 
proto, aby se vyrovnali lidem z vyšších vrstev. Kdežto lidé s vysokými p�íjmy více spo�í. 
Pokud jsou lidé zvyklí na ur�itý standard, mají snahu si jej udržet, i když se jim sníží 
disponibilní d�chod. Když je ro�ní d�chod nižší než spot�eba v p�edešlém roce, tak klesne 
úrove� úspor, aby se udržela spot�eba na stejné výši (Št�pánek, 2010). 

2.5. Model AS – AD  

Základem modelu je agregátní poptávka a agregátní nabídka. Díky tomuto modelu 
m�žeme zjistit rovnovážnou cenovou hladinu a rovnovážný produkt. A také to, co 
agregátní nabídku a poptávku ovliv�uje a jaký mají tyto posuny po t�chto k�ivkách za 
dopad na cenovou hladinu a reálný produkt. 

Agregátní poptávka – AD 
Agregátní poptávka p�estavuje objem celkových výdaj� na nákup statk� a služeb 

dané ekonomiky p�i ur�ité cenové hladin�. Agregátní poptávka se skládá ze �ty� �ástí 
druh� výdaj�: 

• spot�ební výdaje domácností (C) – nejv�tší položka AD. Pat�í zde veškeré 
nákupy, které domácnosti uskute�ní, 

• soukromé investi�ní výdaje (I) – zde spadají výdaje podnik� a domácností 
vynaložené na dlouhodobý majetek, 

• vládní nákupy (G) – jsou tvo�eny výdaji vlády, za které vláda dostane 
ur�itou protihodnotu, 

• �istý export (NX) – rozdíl mezi hodnotou exportu a importu výrobk� a 
služeb. 

Faktory ovliv�ující agregátní poptávku 
Výdaje spot�ebitel�: 

• Bohatství spot�ebitel� – do bohatství se zahrnují všechna finan�ní a 
fyzická aktiva. Pokud se tato aktiva sníží, pak budou spot�ebitelé více 
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spo�it a uskromní se ve svých výdajích, tak se jejich bohatství znovu 
obnoví. 

• O�ekávání spot�ebitel� – ovliv�ují budoucí výdaje. Pokud spot�ebitelé 
o�ekávají nár�st reálného d�chodu, pak se zvýší jejich výdaje. Pokud se 
o�ekává nár�st cenové hladiny, pak vzroste agregátní poptávka, protože se 
spot�ebitelé budou snažit produkty nakoupit ješt� p�ed zvýšením jejich 
ceny. 

• Zadlužení spot�ebitel� – p�edpokládá se, že spot�ebitelé, kte�í jsou 
zadluženi z minulých let, budou mít menší výdaje, protože musí zaplatit 
své dluhy. 

• Dan� placené spot�ebiteli a transferové platby – když se snižují dan�
z p�íjm� nebo se zvyšují transfery, pak se zvyšuje disponibilní d�chod 
domácností. 

Agregátní nabídka – AS 
Agregátní nabídka p�edstavuje celkové množství produkce, kterou budou podniky 

vyráb�t a nabízet p�i ur�ité cenové hladin�.  
Tvar k�ivky vysv�tlují neoklasi�tí ekonomové a keynesovští ekonomové rozdíln�. 

Neoklasi�tí ekonomové �íkají, že k�ivka agregátní nabídky je vertikální, protože 
p�edpokládají, že jsou mzdy a ceny v ekonomice vždy flexibilní a ekonomika využívá 
veškeré své zdroje.  

Keynesovští ekonomové p�edpokládají úplný opak. A to, že jsou ceny a mzdy 
nepružné a ekonomika nevyužívá veškeré své zdroje naplno. Pokud ekonomika nevyužívá 
veškeré své zdroje, pak je k�ivka horizontální.  

U agregátní nabídky je pot�eba rozlišovat dlouhé krátké období. Krátké období je 
definováno jako období, ve kterém se m�ní ceny zboží a služeb kv�li zm�nám nabídky a 
poptávky, ale ceny výrobních faktor� z�stávají nem�nné. Tvar k�ivky agregátní nabídky je 
rostoucí. U dlouhého období se p�izp�sobí všechny ceny a mzdové sazby výkyv�m 
v ekonomice. Tím se vyrovná nabídka a poptávka na všech trzích (trh výrobk�, služeb, 
práce). V dlouhém období je dosaženo tak zvané plné zam�stnanosti, což je zam�stnanost 
na úrovni p�irozené míry. Tvar k�ivky dlouhodobé agregátní nabídky je vertikální. 
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T�ístup�ová k�ivka agregátní nabídky 
K�ivka agregátní nabídky je také popisována jako t�ístup�ová. Skládá se tedy ze 

t�í �ástí – horizontální (keynesovská), st�ední (rostoucí) a vertikální (klasická). Toto 
rozd�lení m�žeme vid�t v grafu. 

Obrázek 2.5: T�ístup�ová k�ivka agregátní nabídky 

Zdroj: Jure�ka; Jánošíková (2008, str. 51)

Horizontální �ást, které se také �íká keynesovská, která p�edstavuje v bod� Q* 
potencionální produkt, kdy je dosaženo p�irozené míry nezam�stnanosti. Mezi body A a B 
se nachází produkt nižší než je ekonomika schopna vyprodukovat. Ekonomika je tedy 
v recesi. Pokud se v této �ásti zvyšuje produkt, nezvedá se razantn� cenová hladina. 

Pokud se ve st�ední �ásti mezi body B a C zvýší produkce, bude doprovázena 
r�stem cen, ale v tomto bod� není dosažené plné zam�stnanosti a ekonomika má ješt�
dostatek zdroj�, které m�že využít k produkci. Je to období, kdy ekonomika není v recesní 
ani v infla�ní meze�e. 

Ve vertikální �ásti vidíme, že ekonomika dosáhla úrovn� reálného produktu Qk p�i 
využití veškerých výrobních kapacit. Tato �ást k�ivky p�edpokládá pružné ceny a mzdy a 
plné využití všech dostupných zdroj�. Pokud se produkce v této �ásti zvýší, zvýší se 
p�edevším cenová hladina a produkt se nebude m�nit. Proto se také tato �ást ozna�uje jako 
klasická. 
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Makroekonomická rovnováha 
Makroekonomická rovnováha je vyjád�ena pr�se�íkem agregátní nabídky a 

poptávky. Tento pr�se�ík ur�uje rovnovážný produkt a rovnovážnou cenovou hladinu. 
Makroekonomická rovnováha nastává, pokud se nabízené množství produktu rovná 
poptávanému. 

Obrázek 2.6: Makroekonomická rovnováha a nezam�stnanost 

Zdroj: Jure�ka; Jánošíková (2008, str. 55)

Na obrázku 2.6 vidíme, že se všechny t�i k�ivky (AD, LRAS, SRAS) protnuly 
v bod� E, což nám �íká, že se v tomto bod� nachází makroekonomická rovnováha, které 
bylo dosaženo p�i plné zam�stnanosti. 
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Obrázek 2.7: Makroekonomická rovnováha a nezam�stnanost – recesní mezera 
a) b) 

Zdroj: Jure�ka; Jánošíková (2008, str. 55)

V dalším obrázku 2.7.a) se ekonomika nachází v rovnováze v bod� E. Protínají se 
pouze k�ivky SRAS a AD a to v bod� Qr. V tuto chvíli je nezam�stnanosti vyšší než 
p�irozená míra a ekonomika nevyužívá veškeré své zdroje. Vzniká tedy recesní mezera, 
ekonomika se nachází pod svým potencionálem.  

Pokud ekonomika vytvá�í reálný produkt vyšší než je potencionální produkt, jak 
je ukázáno na obrázku 2.7.b), pak se tato rovnováha nachází nad úrovní plné zam�stnanosti 
a ekonomika využívá nadmíru své zdroje. Tento stav není dlouhodob� udržitelný, 
ekonomika se tzv. p�eh�ívá. V bod� Qr se už produkt nezvyšuje, zvyšuje se pouze cenová 
hladina, a proto se takovému stavu �íká, že se ekonomika nachází v infla�ní meze�e. 

Když se zvýší spot�eba domácností, k�ivka agregátní poptávky se posune sm�rem 
doprava, což bude mít za následek zvýšení produktu a zárove� zvýšení cenové hladiny. 
Faktory, které ovliv�ují spot�ebu domácností jsou uvedeny výše v podkapitole (Jure�ka,  
Jánošíková; 2008). 
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3. Spot�ební chování japonských domácností a 

komparace s vybranými zem�mi 

Tato kapitola je v�novaná popisu ekonomik Japonska, Spojených stát�
amerických a Evropské unie. Tyto celky jsou vybrány z d�vodu rozli�ností. Spojené státy 
americké jsou naprostý protiklad Japonska, a to jak v ekonomickém systému, historii i 
zvycích. Evropská unie má zastupovat evropský kontinent. Nejprve bude popsán sociáln�
ekonomický systém, poté hospodá�ský a demografický vývoj a jako poslední spot�ební 
chování domácností. Všechna data, která souvisejí s vysv�tlením dané situace, budou 
uvedena v kapitole �tvrté. 

3.1. Evropa, Amerika a Japonsko mezi 50. – 70. lety 

20. století 

Období po druhé sv�tové válce až do 70. let 20. století je období nejv�tšího 
trvalého r�stu, a to p�evážn� v pr�myslu. Rok 1973 je krizovým rokem z d�vodu ropné 
krize. Ropná krize v 70. letech nebyla zp�sobena pouze zvýšením cen ropy na trhu, ale na 
konci 60. let nar�stala inflace. Mezinárodní m�nový systém v Breton Woods2 p�estal 
existovat a m�ny se za�aly voln� pohybovat. Veškerý podíl HDP, který byl už investován, 
dosáhl svého nejvyššího bodu. 

B�hem 50. a 60. let se hospodá�ství p�etvá�elo. Zem�d�lství už nebylo tak 
d�ležité, pr�mysl se udržel na stejné úrovni d�ležitosti. Podíl služeb na hospodá�ství a 
jejich pot�eba se mnohonásobn� zvýšili. Produktivita práce se ve všech odv�tvích zvýšila, 
a to díky kapitálovým investicím a rozvoji technologie. Tím m�žeme vysv�tlit, pro� se 
nap�íklad v zem�d�lství snížila zam�stnanost i p�es zvýšení p�idané hodnoty. Výroba se 
v zem�d�lství zvyšovala a produktivita práce rostla ješt� rychleji, což vedlo ke snížení 
pracovník� práv� v tomto sektoru. 
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V japonském pr�myslu rostla produktivita práce a zvyšovala se i zam�stnanost, 
což bylo vysv�tleno nár�stem výroby a poptávky po pr�myslových výrobcích. Kdežto 
produktivita v sektoru služeb roste pomaleji, protože v tomto sektoru se v takové mí�e jako 
v pr�myslu nevyužívaly technologické novinky a kapitál. Zem�d�lství v tomto ohledu 
využívalo ve velké mí�e kapitálové investice (nap�íklad na nákup nových zem�d�lských 
stroj�) a technologického pokroku, a to p�evážn� v oblasti chemických hnojiv, insekticid�, 
prost�edk� na likvidaci plevelu apod. Na konci šedesátých let se zvýšila inflace a klesla 
výroba. 

Hospodá�ský rozvoj mezi 50. – 60. lety m�lo také za následek zvýšení platebních 
tok� mezi m�nami, jelikož byly sv�tové trhy otev�eny díky dohod� GATT3. V Evrop� se 
tvo�ila r�zná spole�enství týkající se volného obchodu (nap�íklad EFTA4). Evropská unie 
byla již od po�átku výchozím a cílovým bodem asi 1/3 sv�tového obchodu, a tak se stala 
jeho nejd�ležit�jším �lenem. Japonsko v té dob� vsázelo p�edevším na vývoz a ú�ast USA 
na sv�tovém trhu se snížila. Zem� východního bloku obchodovaly pouze v malé mí�e se 
sv�tem, byly hlavn� zam��eny na trh RVHP5. �lenské zem� Evropského spole�enství 
zaznamenaly nejv�tší rozvoj obchodu p�edevším uvnit� Spole�enství. USA hrálo vždy 
d�ležitou roli hlavn� v oblasti dovozu s EHS. Japonsko bylo uzav�eno v��i zahrani�ním 
nákup�m.  

Jako poslední prvek tohoto období byl rozvoj sociálního státu. A to díky strachu 
z komunistické revoluce a mechanismem, který m�l stabilizovat hospodá�ství. John 
Maynard Keynes navrhl upravit politiku poptávky. Musela se stimulovat poptávka po 
výrobní kapacit�. A jediný, kdo by mohl poptávku stimulovat, byl stát, který m�l 
podporovat politiku státních výdaj�. V��ilo se, že hospodá�ství v období cykl� pomohou 
stabilizovat pomocí nezam�stnanosti, d�chodových sociálních systém� a rozvinutým 
finan�ním systémem. B�hem t�chto let byly zavedeny do praxe státní d�chody, podpory 
v nezam�stnanosti apod. a obranná politika (tyto finan�ní prost�edky na obranu byly 
d�ležitou složkou výdaj� USA, pro Evropu a Japonsko nebyly tak d�ležité, protože byly 
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pod ochranou vít�ze války). Všechny tyto nov� zavedené systémy zvýšily státní výdaje, 
které tak hlavn� v Evrop� dosáhly vysokého podílu na HDP. Zavedly se také systémy, 
které byly založeny na p�ímých a nep�ímých daních. Zem� m�la vyrovnané státní rozpo�ty 
až do konce krize. Pokud se n�jaký dluh objevil, byl vykompenzován výdejem nových 
pen�z. Tento postup byl pozd�ji kritizován liberály a konzervativci. Ti navrhovali snížit 
výdaje, obnovit vyrovnaný rozpo�et a kontrolovat tvorbu pen�z. A tato politika je 
uplat�ována dodnes (Janí�ek J.; Drdla M.; Rais K., 2002). 

3.2. Japonsko 

Úloha v regionu 
Japonsko je pro rozvojové zem� v jihovýchodní Asii vzor ekonomického rozvoje 

a je také podpornou silou a d�ležitým zahrani�ním investorem, který se svou ekonomikou 
podobá západním zemím. V regionu jihovýchodní Asie má dominantní postavení. 
Japonsko se v historii nedrželo pouze jednoho modelu hospodá�ského r�stu. Kombinovalo 
r�zné modely a teorie, které byly vhodné aplikovat na danou situaci. Japonsko se �adí mezi 
hlavní obchodní partnery a hlavní vývozce kapitálu v regionu. Jeho investice jsou 
zam��eny p�edevším do elektroniky. Hospodá�ský vývoj má velký vliv na ostatní zem�
(Tomeš a kol., 2008). 

Sociáln� ekonomický systém 
Japonská ekonomika je postavena na sociáln� ekonomickém systému, soukromém 

vlastnictví a námezdní práce, bez t�chto faktor� by dnešní japonská ekonomika nemohla 
fungovat. D�vody, pro� je japonská ekonomika tak úsp�šná, se dají rozd�lit do n�kolika 
skupin. Je to kapitál, pracovní síla, organizace, politika a stát.  

Pro japonský kapitalismus je typická p�edevším vysoká míra úspor (okolo 1/3 
HDP). Takto vysoká míra úspor umož�uje vysokou míru investic a vývoz p�ímých investic 
do zahrani�í. Japonské spole�nosti ovliv�uje vysoká tvorba kapitálu. Spole�nosti mohou 
spoléhat na svou d�v�ryhodnost, a proto nemusí vyplácet tak vysoké dividendy. Navíc 
v Japonsku pomalu rostou mzdy a d�chody. Za vysokou míru úspor mohou také r�zná 
opat�ení a zvyky (spole�nosti vyplácí �ást mzdy ve form� prémií, a to dvakrát ro�n�).  

Pro japonskou ekonomiku je typická vysoká akumulace kapitálu. Ten je získaný 
hlavn� z p�j�ek a úv�r� bank. Banky v Japonsku tvo�í nejv�tší podíl na akciovém trhu. 
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Jelikož v Japonsku nejsou moc �astí malí akcioná�i, hrají tedy malou roli na akciovém trhu, 
proto má i burza a spekulace na burze menší význam. Tím pádem se mohou spole�nosti 
soust�edit p�edevším na výrobu.  

Typické jsou pro Japonsko tzv. konsensy. Pod tímto pojmem si p�edstavme 
dohodu mezi vládou, vládnoucí politickou stranou, pr�myslovými v�dci a lidem o tom, 
jaké jsou nejd�ležit�jší ekonomické cíle, a co d�lat pro napln�ní t�chto cíl�. 

Japonské spole�nosti �asto vytvá�ejí kartely, a to z d�vodu vysoké konkurence. 
Pro Japonsko je specifické vysoké pracovní nasazení. Pracovní doba je zde delší a intenzita 
práce vyšší. Nejd�ležit�jší je p�esné a kvalitní spln�ní úkolu bez ohledu na p�ípadné ob�ti. 
Pracovní síla pochází z kolektivního ducha, který se v Japonsku udržuje na národní úrovni. 
Jednotlivci se musí za každých okolností pod�ídit skupin�. D�ležitá je také loajálnost a 
patriotismus Japonc�. I tyto vlivy velkou m�rou ovliv�ují pracovní nasazení. 

Velkou roli v Japonsku hrají státní zásahy do ekonomiky. Japonská vláda se t�ší 
velké autorit�. V Japonsku existuje velká rivalita, pokud jde o získání zam�stnání ve státní 
sfé�e. 

Hospodá�ský a demografický vývoj 
Ekonomický r�st se za�al zpomalovat v 60. letech a nejnižší úrovn� dosáhl 

v letech 90. V dnešní dob� se ale Japonsko �adí mezi ekonomické velmoci sv�ta a má také 
jednu z nejdynami�t�jších ekonomik sv�ta. 

Japonská ekonomika se spoléhá hlavn� na vnit�ní zdroje. Míra úspor v 60. – 70. 
letech dosahovala skoro 1/3 HDP. Míra úspor v Japonsku je skoro o polovinu v�tší než 
v jiných rozvinutých tržních ekonomikách. Japonsko financuje investice hlavn� z vlastních 
zdroj� a má ješt� p�ebytky, aby mohli dále investovat v zahrani�í. Japonsko vyváží kapitál 
hlavn� do Spojených stát�. Ovšem tak vysoké úspory nemusí trvat v��n�, protože se objeví 
nová mladá generace, kterou budou tvo�it bezd�tné rodiny nebo rodiny s jedním dít�tem. 
Tento trend je typický p�edevším pro západoevropské zem� a nov� industrializované 
asijské zem�. Taková mladá generace tak m�že více utrácet a mén� spo�it. Také se bude 
zvyšovat podíl stárnoucího obyvatelstva, který bude snižovat svoje úspory.  

V tabulce 3.1 m�žeme vid�t, jak se m�ní v�ková struktura obyvatelstva od roku 
1995 do roku 2009. Podle této tabulky jsme schopni �íci, že se v Japonsku zvyšuje podíl 
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starších obyvatel (v�ková skupina nad 65 let) a snižuje se po�et obyvatel ve v�kové 
skupin� 0 – 14 let. Stárnutí obyvatel v Japonsku za�alo pozd�ji než v evropských zemích. 
Za snížení porodnosti m�že povolení potrat�, odkládání s�atk�, zlegalizování hormonální 
antikoncepce (Š�astná A., 2006). 

Tabulka 3.1: Podíl v�kové struktury japonského obyvatelstva ve vybraných letech (%) 

Zdroj:World bank (vlastní úprava) 
 Ve sv�tových ekonomikách se v posledních letech rozvíjel p�edevším sektor služeb. 
Japonsko se více v�nuje pr�myslu, který je zde up�ednost�ován a p�edevším pak 
zpracovatelskému pr�myslu. Industrializace v Japonsku za�ala pozd�ji než v evropských 
zemích. Ekonomický r�st je p�isuzován exportu, který je založený na pr�myslové expanzi.  

Tabulka 3.2: Podíl odv�tví na celkovou zam�stnanost (%) 
Rok 

Odv�tví 
2006 2007 

zem�d�lství 4 4 

pr�mysl 27 27 

služby 69 69 

Zdroj: World bank (vlastní úprava) 
 V tabulce 3.2 jsou uvedena data za roky 2006 a 2007. Vidíme, že nejvíce lidí je 
zam�stnaných práv� ve službách a nejmén� v zem�d�lství. Japonsko pat�í mezi zem�, které 
z velké �ásti dováží potraviny. 
 Pr�mysl a p�edevším zpracovatelský pr�mysl je založen na kapitálovém charakteru. 
Kdežto služby jsou zam��eny na pracovní sílu. To je také d�vod, pro� sektor služeb neroste 
tak vysokým tempem a není zde tak vysoká produktivita práce. Když se výrobní faktory 
p�esouvají z pr�myslu ke službám, pak se zpomaluje tempo ekonomického r�stu.  
 Co se tý�e ekonomického r�stu, každá ekonomika p�echázela ze zem�d�lství 
k pr�myslu a ke službám. V Japonsku se stal hlavní pr�myslový rozvoj a ten je také 

Rok V�ková 
struktura 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 - 14 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 13 13

15 - 64 70 69 69 69 68 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 

65 + 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 
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nejvýznamn�jší, ale netvo�í nejv�tší podíl na HDP. Japonsko drží prvenství ve 
v�deckotechnickém pokroku.  
 Na ekonomický r�st Japonska p�sobily dva faktory. První faktor je konkurence a 
druhý je hospodá�ská úloha státu. A dále pak kombinace r�zných prvk� v oblasti 
technologie, ekonomiky a sociální sféry. Jedná se nap�íklad o soust�ed�ní na ur�ité 
technologie (mikroelektronika), rozvoj lidského prvku, vznik výzkumných laborato�í a 
center, rychlé rozši�ování nových technologií a další (Cihelková, 2006).

Spot�ební chování domácností 
 Vysoká míra úspor p�ispívá k hospodá�skému r�stu, vysoké úspory vedou ke 
zvýšení investi�ních výdaj�. Úspory m�žeme definovat jako odloženou spot�ebu. Osobní 
úspory japonského obyvatelstva jsou na vrcholu všech tabulek. Pro vysv�tlení, pro� k tomu 
dochází, m�žeme použít tzv. bonusový platební systém a hypotézu životního cyklu 
(cílování úspor). 

• Bonusový platební systém  
 Mzdy v Japonsku se mohou d�lit na dva druhy. Prvním typem jsou klasické 
pravidelné mzdy. Druhým typem jsou bonusy založené na výkonnosti daného podniku. 
Tyto dva druhy p�íjm� mají rozdílné zakotvení v právním systému, a tím pádem se 
o�ekává, že budou mít i jiný ekonomický dopad. Protože bonusové platy se �adí mezi 
nejisté p�íjmy. Japonské domácnosti spot�ebovávají v závislosti na zavedené konvence a 
zvyky.  

• Životní cyklus 
 Tato hypotéza, která již byla popsána v p�edešlé kapitole, se zabývá tím, jak splnit 
konkrétní budoucí spot�ebu. Japonsko má velmi vysoké osobní úspory, které pak slouží 
k zajišt�ní vzd�lání a bydlení. Hypotéza životního cyklu �íká, že japonské domácnosti 
budou vystaveny výkyv�m ve spo�ení v pr�b�hu jejich života. Úspory jsou nejvyšší ve 
st�edním, tedy produktivním v�ku, a snižují se v d�chodovém v�ku, tedy v období, kdy se 
budou úspory nejvíce využívat.  
 Japonské spo�ení je nejvíce spojováno s vysokou cenou za bydlení. Vysoká cena za 
bydlení ovliv�uje úspory ve dvou sm�rech. První z nich je podn�t k akumulaci úspor, které 
pak slouží jako záloha na budoucí nákup nemovitosti. Druhý je, že pokud už lidé nakoupí 
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nemovitost, stane se nejv�tší �ástí jejich portfolia.  Bydlení v Japonsku je velmi drahé a 
špatné. Japonsko má nedostatek pozemk� a stavebních materiál�, což má za následek 
vysoké ceny nemovitostí. Tato situace ovliv�uje zejména mladou generaci. V Japonsku je 
obvyklé, že žije n�kolik generací pohromad�.  

• D�chody 
Lidé d�chodového v�ku se v Japonsku d�lí do dvou skupin. První z nich jsou 

japonští pracovníci, kte�í jsou v d�chodovém v�ku a dostanou se na pozici vedoucího 
podniku, kde si mohou vyd�lat t�ikrát až p�tkrát více, než kolik vyd�lávali d�íve. Mohou 
být tak neustále nezávislí a nem�ní se ani struktura a velikost jejich spot�eby. Druhou 
skupinou jsou pracovníci, kterým se zna�n� snížil jejich p�íjem. Tito lidé se ve v�tšin�
p�ípadech p�est�hují ke svým mladším p�íbuzným. Takovéto slou�ení domácností slouží 
jako penzijní program (Balassa, Noland, 1988). 

3.3. Spojené státy americké 

Spojené státy jsou dalším popisovaným celkem, a to z d�vodu odlišného chování 
spot�ebního chování a historie. Jsou také jeden z nejvysp�lejších a nemocn�jších stát�
sv�ta. USA procházely naprosto jiným vývojem než Japonsko. 

Sociáln� ekonomický systém 
Ekonomika ve Spojených státech je jedna z nejvysp�lejších ekonomik, která je 

založena na individualismu anglosaského kapitalismu. Což je velký rozdíl od Japonska, 
kde je d�ležitá týmová práce. Spojené státy podporují individualistické hodnoty. Mezi tyto 
hodnoty pat�í podnikatel jako jednotlivec a jeho iniciativa, individuální odpov�dnost za 
vlastní vzd�lání a klasifikaci. Dále pak rychlé p�ijímání do práce a rychlé ukon�ení 
pracovního pom�ru, bez ohledné slu�ování a p�ebírání podnik�. Pro historii byl d�ležitý 
ideál „selfmade man“. Jednalo se o jedince, který se dokáže svou vlastní iniciativou 
prosadit na ekonomickém poli. Spole�nost a ekonomické podmínky tento model 
podporovaly. Od pracovník� se o�ekává vlastní iniciativa a vlastní nápady, jak usp�t. 
Firmy plní individuální p�ání všech vlastník� podniku, a proto se musí podniky snažit o 
maximální zisky.  
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Sociální programy jsou ve Spojených státech nutností. Zvlášt� u jedinc�, kte�í se 
nachází v sociální tíži, jako jsou sta�í lidé, kte�í se o sebe nedokáží postarat, �i nemocní a 
nezam�stnaní lidé. 

Pro USA je typický klasický liberalismus, který vyžaduje svobodný trh a 
seberegulaci státu. Nejd�ležit�jší jsou jednotlivci, a tak nesmí být brán�no ve vytvá�ení 
materiálního zajišt�ní pomocí státních zásah�. Jednotlivci musí být neustále motivováni, 
aby byli produktivní složkou spole�nosti. Výroba se �ídí neomezenou soukromo-
hospodá�skou sout�ží. Regulace jsou omezeny pouze na to, aby mohlo být zabezpe�eno 
právo s po�ádkem a ochrana p�ed vn�jším nep�ítelem. Zneužívání monopolní moci vedlo 
k posílení regula�ních státních zásah�.  

V USA tvo�í základ podniku akciový kapitál. V americké ekonomice se klade 
velký d�raz na vytvá�ení zisku. Vyplácení dividend se podílí velkou m�rou na zisku. 
Náklady na výdaje jsou nižší než dividendy, což je úplný opak oproti japonským 
zvyklostem. P�íjmy v amerických podnicích jsou mnohem v�tší než v Japonsku. 
V Japonsku je zvykem, že veškerou zodpov�dnost v provozu nesou samotní zam�stnanci. 
V USA je praxe opa�ná. Za vše zodpovídají majitelé akcií, kte�í poskytli podniku kapitál.  

Vzd�lání je v USA nedílnou sou�ástí moderního tržního hospodá�ství. Proto se na 
vzd�lání klade velký d�raz. V této spole�nosti se p�edpokládá neustálé celoživotní 
vzd�lávání. Jelikož ve Spojených státech existuje vysoká migrace, podniky nefinancují do 
vzd�lávání zam�stnanc�, protože by se jim tyto investice nevrátily zp�t. Pracovníci tedy 
odpovídají za svou vlastní kvalifikaci a své vzd�lání. Investice do vzd�lání podniky 
kompenzují investicemi do pr�myslových technologií. Naproti tomu, aby se v Japonsku 
vykazovaly dobré hospodá�ské výsledky, dbají více na vztahy mezi podniky a 
zam�stnanci. 

Americký pr�mysl se zam��uje na automatiku, robotiku, horizontální organizaci 
výroby, úplnou jakost, úplnou údržbu, logistiku a participaci �ízení práce. V USA funguje 
velká automatizace spojená s velkým po�tem po�íta�� zapojených do výrobního procesu a 
pracovníky, kte�í dohlížení na funkci stroj� a pracovník�, kte�í tyto stroje programují. Je 
tomu tedy stejn� jako v Japonsku. 

Rizikový kapitál je v USA rozší�en. Na rozdíl od Japonska se mezi rizikový 
kapitál �adí nezávislé soukromé fondy, rizikové kapitálové fondy korporací a inova�ní 
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spole�nosti pro malé podniky. V Japonsku se mezi rizikový kapitál �adí banky, vládní 
organizace, pojiš�ovny a penzijní fondy. Rizikový kapitál se zam��uje na financování 
malých firem a výroby, které jsou založeny na v�deckých a technických inovacích, které 
by se v budoucnosti mohly stát velmi využívané a úsp�šné. Úsp�ch rizikového kapitálu se 
p�ipisuje poptávce po nejlepších výrobcích. Poptávka po rizikovém kapitálu se zvyšuje, 
protože se zvyšuje po�et podnikatel�, kte�í cht�jí podnikat v technicky vysp�lých 
oblastech. Americká vláda ve velké mí�e rizikový kapitál podporuje. V Japonsku je 
obvyklé, že d�ležité inovace vznikají ve velkých firmách, a proto je rizikový kapitál mén�
�astý.  

Co se tý�e úv�rového trhu, na klasických amerických úv�rových trzích se úspory 
m�ní v nezaru�ené p�j�ky. Úv�rové instituce tvo�í základ úv�rového trhu. Tyto instituce 
p�ijímají vklady, které jsou pojišt�ny a zaru�ují adekvátní úv�ry.  

Na kapitálovém trhu se p�ímé investice z úspor kapitálu p�em��ují na cenné 
papíry, se kterými se pak obchoduje na sekundárním trhu6. Typickou organiza�ní formou 
pro tyto kapitálové trhy je burza. Vlastnit akcie je v USA velmi populární. Vedle trhu 
s akciemi existují v USA i jiné trhy, jako jsou trh s obligacemi, ob�ní trh a termínovaný 
trh.  

Hospodá�ský a demografický vývoj 
Ekonomický r�st ve Spojených státech kopíroval celosv�tový trend ekonomiky po 

2. sv�tové válce. V dlouhodobém pr�m�ru byl ale ekonomický r�st pomalejší než v jiných 
rozvinutých ekonomikách. Po celé povále�né období se v USA vyskytovaly výkyvy 
v podob� hospodá�ských cykl�. 

Produktivita práce byla v USA pomalejší než v rozvinutých tržních ekonomikách 
a od 70. let se ješt� snižovala. Nejvíce ovlivnily produktivitu práce tyto faktory – míra 
investic7 a vývoj struktury investic. Míra investic byla mnohem nižší než v Japonsku, kde 
se tento ukazatel pohyboval na úrovni 32 %, a to okolo 18 %. D�ležité bylo, že zaostávala 
produktivní míra investic. Na nebytové investice p�ipadalo zhruba 2/3 celkových hrubých 
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investic (pr�m�rn� 10 % HDP). Zpomalení r�stu bylo vysv�tlováno tak, že ostatní zem� se 
snaží dohán�t technologickou úrove� USA. Pro tyto zem� bylo tedy leh�í dohnat úrove�
USA, kdežto pro Spojené státy bylo mnohem obtížn�jší udržet se na vrcholu 
v�deckotechnického pokroku. Na pokles ekonomického r�stu m�l vliv poklesu státních 
výdaj� na v�du a výzkum a další vlivy spojené se zpomalením toku inovací a zavedením 
t�chto inovací do praxe. 

V povále�ném období bylo USA zam��eno p�edevším na služby. Klesal podíl 
zem�d�lství a pr�myslu. Ovšem r�st služeb v HDP byl doprovázen rychlým cenovým 
vývojem. Služby m�ly nejv�tší podíl na zam�stnanosti, ale nebyly p�edm�tem zahrani�ního 
obchodu v takovém mí�e, jako pr�mysl. Veškerou poptávku po službách tak musely zajistit 
samotné Spojené státy. Produktivita práce byla vyšší v pr�myslu než ve službách, a proto 
tento posun sm�rem ke službám m�l negativní vliv na celkovou produktivitu práce a 
zpomalení ekonomického r�stu.  

Tabulka 3.3: Podíl odv�tví na celkové zam�stnanosti (%) 
Rok 

Odv�tví 
2006 2007 

zem�d�lství 1 1 

pr�mysl 20 20 

služby 79 79 

Zdroj: World bank (vlastní úprava) 

V tabulce 3.3 m�žeme vid�t, že stejn� jako v Japonsku, tak i ve Spojených státech 
amerických pracuje nejmén� lidí v zem�d�lství. 

Postindustriální spole�nost se vyzna�ovala hlavním postavením služeb, a to ve 
výrob� i v zam�stnanosti. D�vod, pro� sektor služeb expandoval, byl v neregula�ní politice 
v oblasti telekomukací a dopravy. Co se tý�e pr�myslu, v 80. letech se za�aly více 
produkovat strojní za�ízení a dopravní prost�edky. 

V tabulce 3.4 m�žeme vid�t, že i ve Spojených státech jako ve všech vysp�lých 
zemích, klesá podíl d�tské složky na celkovém obyvatelstvu a roste podíl populace 
s v�kem nad 65 let. 
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Tabulka 3.4: Podíl v�kové struktury amerického obyvatelstva ve vybraných letech (%) 

Rok V�ková 
struktura 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 -14 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 20 

15 - 64 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 

65 + 12 - - - - - 12 12 12 12 12 12 13 13 13 

Zdroj: World Bank (vlastní úrava)8

Úspory a investice 
Ekonomický r�st by mohl být udržen pouze tehdy, pokud by se ve v�tší mí�e 

využívaly úv�ry v reproduk�ním procesu. Existoval zde vysoký podíl úv�r� na celkových 
pen�žních zdrojích všech ekonomických subjekt�. Tyto úv�ry pak byly kryty mnohem 
nižšími úsporami než v jiných tržních ekonomikách. Mezi lety 1986 – 1990 byly úspory na 
velice nízké úrovni 13,7 % HDP. Velmi nízký podíl na úsporách m�ly americké 
domácnosti a v roce 1987 se úspory domácností pohybovaly na úrovni 2,9 %. Tento 
problém bankovní systém �ešil pomocí expanzivní úv�rové politiky a p�ílivem 
zahrani�ních zdroj� (úspor). Do poloviny 70. let byly investice financovány hlavn�
z vlastních zdroj�, od druhé poloviny 70. let se za�aly více zapojovat do financování 
zahrani�ní zdroje (Cihelková, 2006). 

3.4. Evropská unie 

Dalším celkem ke srovnání je Evropská unie, do které spadá 27 stát�9 Evropy. 
Základy Evropské unie vznikly po druhé sv�tové válce, kdy byla v Evrop� zni�ena veškerá 
výrobní za�ízení a infrastruktura po první i druhé sv�tové válce. Evropská unie (tehdejší 
Evropské hospodá�ské spole�enství) vznikla proto, aby pomohla naplnit obranné i 
ekonomické cíle. 

Dne 25. b�ezna 1957 byly podepsány 	ímské smlouvy – Smlouva o Evropském 
hospodá�ském spole�enství (EHS) a Smlouva o Evropském spole�enství pro atomovou 
energii (EUROATOM). Evropská Unie v podob�, kterou známe dnes, vznikla v roce 1993, 
kdy vešla v platnost Maastrichtská smlouva (Janí�ek, Drdla, Rais, 2002). 
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Sociáln� ekonomický systém 
Smyslem Evropské unie je ur�it základní cíle, které se v pr�b�hu let snaží �lenské 

zem� splnit. Celá integrace je postavena na acquis communautaire10. Cíle, které si EU 
vymezuje, mají deklarativní a politický smysl a ukazují, jakých témat se integra�ní 
opat�ení bude týkat. Pro Evropskou unii je d�ležitý projev soudržnosti a solidarity.  
 Cíle Evropské unie se týkají p�evážn� ekonomických a politických témat: 

• podpo�it ekonomický a sociální pokrok, vysokou zam�stnanost a dosáhnout 
vyvážený a trvale udržitelný rozvoj; 

• provád�t spole�nou zahrani�ní a bezpe�ností politiku, a to v�etn�
postupného vymezování spole�né obranné politiky; 

• ochrana práv ob�an� tím, že bude zavedeno jednotné ob�anství; 
• vytvo�it prostor svobody, bezpe�nosti a práva, kde bude existovat volný 

pohyb osob; 
• ponechat ve stejném rozsahu acquis communautaire a dál jej rozvíjet.

Evropská unie se liší od ostatních stát� sv�ta tím, že preferuje politické a 
strategické cíle p�ed efektivností ekonomiky. EU je považována za jedno z nejv�tších 
ekonomických sv�tových center. Vnit�ní trh EU funguje od roku 1993 a vytvá�í jeden 
z nejv�tších trh� sv�ta, �ímž vznikla velká agregátní poptávka. Tato poptávka pak 
ovliv�uje rozhodování výrobc�. Efektivní poptávka v EU je typická svou kvalitativní a 
technologickou náro�ností, což také ovliv�uje vývoj na sv�tovém trhu (Cihelková, Jakš, 
2006).

Hospodá�ský a demografický vývoj
 Po druhé sv�tové válce se Evropa rozd�lila na východní (komunistickou) a západní 
(vysp�lou kapitalistickou) �ást. Ve východní Evrop� bylo praktikováno centráln�
plánované hospodá�ství. Byl rozší�en p�edevším pr�myslový sektor, jehož množství 
výroby ur�oval ú�ad centrálního plánování. Velký význam pro hospodá�ství m�lo 
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zem�d�lství, zatímco sektor služeb siln� zaostával. Využívalo se p�edevším extenzivního 
r�stu (tento r�st je založen na r�stu výrobních faktor�). Vyráb�lo se hlavn� pr�myslové 
zboží, jehož kvalita byla na nízké úrovni a nízká byla také rozmanitost spot�ebního zboží. 
R�st výroby p�i stanovené mí�e byl dosažen pomocí násobení výrobních faktor�, nebyl 
založen na technologickém pokroku (Janí�ek, Drdla, Rais, 2002). 

V 80. letech, kdy byla druhá ropná krize, evropské státy za�aly provád�t novou 
politiku. Opustily keynesiánský p�ístup, �ímž se snížila ve�ejná spot�eba a snižoval se také 
podíl vládního sektoru na tvorb� HDP. Vysoké zapojení státu do ekonomiky zp�sobilo 
narušení tržního mechanismu. Vysoké dan� nemotivovaly firmy k v�tší �innosti. Zhoršení 
životní úrovn� v evropských zemích vedlo ke zm�nám na politickém poli a k moci se 
dostaly strany s pravicovým zm��ením.  

Spot�eba v 90. letech byla tém�� ve všech státech financována deficitem státního 
rozpo�tu. Po rozpadu východního bloku se za�ala restrukturalizovat výroba, která byla 
spojena s vysokou nezam�stnaností. Podpora rozvoje nových technologií a terciálního 
sektoru je cílem EU v dnešních dnech. 

Z tabulky 3.5 je patrné, že v EU pracuje nejmén� ob�an� v zem�d�lství ze všech 
t�í odv�tví. Pracuje zde ovšem více lidí než v Japonsku nebo USA. Vidíme nepatrnou 
zm�nu ve sledovaných letech a to pouze o jedno procento.  

Tabulka 3.5: Podíl odv�tví na celkové spot�eb� (%) 
Rok 

Odv�tví 
2006 2007 

zem�d�lství 5 6 

pr�mysl 27 27 

služby 68 67 
Zdroj: World bank (vlastní úprava) 

Demografická struktura obyvatelstva v Evropské unii je jednou z hlavních faktor�
ovliv�ující hospodá�ský, sociální, institucionální a politický vývoj. Klesá porodnost a 
stoupá po�et obyvatel nad 65 let, což m�žeme pozorovat v tabulce 3.6. Evropská unie je na 
podobné úrovni jako USA a Japonsko. 
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Tabulka 3.6: Podíl v�kové struktury obyvatelstva Evropské unie ve vybraných letech (%) 

Rok V�ková 
struktura 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 -14 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 

15 - 64 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 

65 +  15 - - - - - 16 16 16 15 16 18 18 18 18 

Zdroj: World bank (vlastní úprava)11

Státy EU stojí p�ed úkolem p�em�nit penzijní systémy. Sociální zabezpe�ení je 
v �lenských státech r�zné. V Evrop� se po druhé sv�tové válce rozvíjela sociáln�
demokratická hnutí, což m�lo velký vliv na dnešní vysoké sociální zabezpe�ení. Sociální 
zabezpe�ení má vliv na p�íliv zahrani�ních investic, p�edevším týkajících se produktivního 
kapitálu. Míra zhodnocení je tedy nižší, a to díky drahým sociálním systém�m. Snížení 
investovaného kapitálu do EU napomáhá k zaostávání za dalšími sv�tovými ekonomikami 
(USA a Japonsko) (Cihelková, Jakš, 2006). 

Spot�ební chování domácností 
Spot�ební úrove� v Evropské unii je kvalitativn� i technologicky na stejné úrovni 

jako ve Spojených státech amerických a Japonsku. Týká se to i ekologických d�sledk�. 
Chování spot�ebitel� a firem v Evrop� je odlišné ve vztahu k životnímu prost�edí.  

Evropská unie má nízké investice do v�dy a výzkumu, za které m�že nastavení 
da�ových systém�, které neplní akcelera�ní funkci jako je tomu v Japonsku a Spojených 
státech. A dále za tuto situaci m�že silné postavení státu jako samostatného ekonomického 
subjektu (Cihelková, Jakš, 2006). 

3.5. Evropa, Amerika a Japonsko mezi 70. – 90. lety

20. století 

Z geografického pohledu je Evropská unie menší než Spojené státy, ale mnohem 
v�tší než Japonsko. Ovšem v Evropské unii žije nejvíce obyvatel, více než v USA a 
Japonsku. Od sedmdesátých let až do poloviny osmdesátých let nastalo období zm�n, v 
druhé polovin� osmdesátých let do roku 1992 za�alo op�t období rozmachu. V roce 1993 
došlo k druhé hluboké, ale krátké krizi, kdy pak Evropa vykazovala mén� intenzivní r�st, 
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který se velmi lišil od velkého a rychlého r�stu v USA. Japonsko bylo v t�chto letech ve 
fázi stagnace. 

Na konci 60. let prod�lal Mezinárodní m�nový fond krizi. Dolar se stal základní 
sv�tovou m�nou. Ostatní m�ny se nemohly sm�nit v centrální bance za zlato, mohly se 
m�nit jenom za dolary. Spojené státy vykazovaly deficit na b�žném ú�tu platební bilance. 
Tyto deficity byly financovány vydáváním nových dolar�, což m�lo za následek zvýšení 
inflace. Dolar m�l neustále oficiáln� danou hodnotu množství zlata, ale v ob�hu se 
vyskytovalo stále více a více dolar�, což byl problém. Reálná sm�na dolaru za zlato se 
snížila, ale sm�na ostatních m�n se zlatem a dolarem byla stále na stejné úrovni. Pokud by 
se tedy všichni ve stejnou chvíli rozhodli sm�nit dolar za zlato podle oficiálního kurzu, 
nebyl by na sm�nu zlata dostatek. Dolar nem�l stejnou hodnotu, jak bylo oficiáln�
vyhlášeno, ale i p�esto všechny státy tvo�ily rezervy v dolarech. V roce 1971 byla zrušena 
konverbilita dolaru za zlato, jelikož Francie oznámila USA, že chce všechny své dolary 
sm�nit za zlato a celý systém se zhroutil. 

Období mezi lety 1972 – 1973 se ceny surovin rychle zvyšovaly. Obchod s ropou 
ovládalo sedm velkých spole�ností. Tyto spole�nosti ur�ovaly ceny ropy po celém sv�t�. 
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) neustále zvyšovaly cenu ropy za jeden barel. 
Nejprve se cena barelu pohybovala na p�ti dolarech, pozd�ji již cena za barel stoupla na 
jedenáct dolar�. V roce 1979 ceny barelu op�t stouply a vyšplhaly se až na 34 dolar�. 
Tento v po�adí již druhý ropný šok byl z�ásti zp�soben politickým nap�tím (konec 
monarchie v Íránu) a dále pak válkou mezi Íránem a Irákem v roce 1980. 

Tato krize p�etrvala až do poloviny osmdesátých let. M�la za následek snížení 
r�stu HDP, zvýšení nezam�stnanosti a r�stu inflace. Ekonomiky na tyto krize reagovaly 
odlišn�. Japonsko reagovalo lépe než evropské státy. Stabiliza�ní politiky pozitivn�
p�sobily na inflaci a r�st. V letech 1986 – 1990 rostlo HDP ve Spole�enství a to okolo 
3,2 %, nezam�stnanost se snížila o 11 %, za�alo se více investovat. Na za�átku 
devadesátých let m�l rychlý ekonomický r�st v Evropské unii za následek r�st inflace 
(Janí�ek, Drdla, Rais; 2002). 
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4. Vliv spot�ebního chování na HDP 

V této kapitole jsou zobrazena veškerá data týkající se hrubého domácího 
produktu na obyvatele, výdaj� domácností, spot�eby domácností, hrubých úspor, úv�r�
poskytovaných soukromému sektoru a ú�ední vládní dluh. Data se týkají všech t�í 
srovnávaných celk� (Japonska, Spojených stát� amerických, Evropské unie). Všechna 
zjišt�ná data, která jsou uvedená v tabulkách, jsou následn� ukázána v grafech. 

4.1. HDP na obyvatele 

Jako první budou nastín�na data o hrubém domácím produktu na obyvatele 
v parit� kupní síly, která budou dále zobrazena i procentuálním vyjád�ením. 

Tabulka 4.1: HDP na obyvatele (€) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko 22500 22900 23300 24500 25400 26000 27200 - - 

USA 31000 31600 32400 34100 35700 36500 37800 36500 34500 

EU 19800 20500 20800 21700 22500 23700 25000 25100 23600 

Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 

V tabulce 4.1 vidíme hrubý domácí produkt vyjád�ený v parit� kupní síly12 na 
obyvatele v eurech od roku 2001 do roku 2009. Japonsko se touto hodnotou p�ibližuje 
hodnotám Evropské unie. Spojené státy mají nejvyšší HDP na obyvatele. Japonsko se 
spolu se Spojenými státy �adí mezi zem� s nejvyšším HDP na obyvatele ve sv�t�. 

Vidíme, že až do roku 2008 podíl HDP na obyvatele rostl. Následné snížení bylo 
zap�í�in�no hospodá�skou a finan�ní krizí. Pro lepší znázorn�ní je vše ukázáno také v grafu 
na obrázku 4.1. 
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Obrázek 4.1: HDP na obyvatele (€) 
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Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 

V tabulce 4.2 je zobrazen hrubý domácí produkt v parit� kupní síly (PPS13), 
p�i�emž hodnoty zemí Evropské unie nejsou zobrazeny, protože jsou brány jako základ a 
tudíž se veškerá data odvíjí od ní. Vidíme, že Japonsko má sice vyšší HDP na obyvatele 
než EU, ale v posledních letech sv�j náskok ztrácí. Spojené státy mají v tomto ukazateli 
výrazný náskok oproti EU a Japonsku. Vše je dále graficky znázorn�no na obrázku 4.9. 

Podle tiskové zprávy z Eurostatu se m�žeme blíže podívat na hodnocení Evropské 
unie. Zpráva nám ukazuje, že nejlépe hodnocený stát v tomto ukazateli je Lucembursko, 
u kterého se hodnota HDP v PPS pohybuje na více než 2x vyšší úrovni než je pr�m�r EU-
27. Na vysokých hodnotách, a to asi 20 - 30 % nad pr�m�rem, jsou Nizozemsko a Irsko. 
Naopak státy, které jsou výrazn� pod pr�m�rem EU-27 a dosahují tohoto ukazatele pouze 
lehce p�es 40 %, jsou Rumunsko a Bulharsko (GDP per inhabitant in purchasing power 
standards GDP per inhabitant in the Member States ranged from 44% to 271% of the 
EU27 average in 2009,2010). 

Tabulka 4.2: HDP v PPS (v %, EU-27 = 100 %) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko 114 112 112 113 113 110 109 - - 

USA 156 154 156 157 159 154 151 146 146 

Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 
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Obrázek 4.2: HDP v PPS (v %, EU-27 = 100 %) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Japonsko

USA

Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 

4.2. Výdaje, spot�eba a úspory 

V této podkapitole budou srovnávána data o výdajích na kone�nou spot�ebu 
domácností a neziskových organizací sloužící domácnostem. Bude porovnávána kone�ná 
spot�eba a hrubé úspory. 

Výdaje na kone�nou spot�ebu  
Do tohoto ukazatele se zapo�ítávají výdaje nap�íklad na potraviny, od�v, bydlení, 

vybavení domácností, zdravotní pé�i, dopravu, vzd�lání, kulturu, rekreaci. 
Domácí poptávka se za�ala pomalu zvyšovat, což m�la za následek soukromá 

spot�eba. Japonské hospodá�ství pokleslo v roce 2010 z d�vodu poklesu domácí spot�eby. 
Ta tvo�í až 60 % japonského HDP (Japonsko: Ekonomická charakteristika zem�, 1997 – 
2011). 

Tabulka 4.3: Podíl výdaj� na kone�nou spot�ebu domácností a neziskových organizací 
sloužící domácnostem na HDP (%) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko 57,1 57,7 57,5 57,1 57,0 57,1 56,7 57,8 59,4 

USA 69,5 69,9 70,0 69,8 69,8 69,6 69,7 70,3 70,8 

EU 58,8 58,5 58,4 58,2 58,4 57,9 57,3 57,5 58,4 

Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 
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 V tabulce 4.3 je zachycen podíl výdaj� na kone�nou spot�ebu domácností a 
neziskových organizací sloužící domácnostem14 procentueln� na HDP, grafické znázorn�ní 
je na obrázku 4.3. Jedná se o takové výdaje, které jsou uvedeny v druhé kapitole. Vidíme, 
že výdaje v Japonsku a Evropské unii jsou tém�� totožné. Ve Spojených státech je tento 
ukazatel asi o 10 % vyšší.  

Obrázek 4.3: Podíl výdaj� na kone�nou spot�ebu domácností a neziskových organizací sloužící 
domácnostem na HDP (%) 
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Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 

Kone�ná spot�eba 
U tohoto ukazatele m�žeme v tabulce 4.4 a dále na obrázku 4.4 vid�t, že státy 

Evropské unie velmi zaostávají za Spojenými státy a to skoro o 10 000 €. Japonská 
spot�eba se až do roku 2005, kdy byla zaznamenána poslední data, snižovala, což bylo 
zap�í�in�no poklesem p�íjm�. 

Mzdy a platy ovliv�ují výši spot�eby. Nejvyšší mzdy mají lidé žijící v EU, dále 
pak Japonci a jako poslední obyvatelé USA. V asijských zemích mají nejvyšší p�íjmy starší 
lidé. Jsou zde cen�ny jejich zkušenosti a loajalita. Kdežto v evropských zemích je zvykem, 
že nejvyšší mzdy mají lidé okolo �ty�iceti let (Gola, 2009). 
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Tabulka 4.4: Kone�ná spot�eba (vyjád�ená v b�žných cenách v € na jednoho obyvatele) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko 26,800 24,600 22,100 21,800 21,700 - - - - 

USA 33,900 33,300 29,100 27,800 29,300 30,400 29,000 27,900 28,900 

EU 15,600 16,200 16,400 17,100 17,800 18,600 19,400 19,600 19,000 
Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 

Obrázek 4.4: Kone�ná spot�eba (vyjád�ená v b�žných cenách v € na jednoho obyvatele) 

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU

USA

Japonsko

Zdroj: Eurostat (vlastní úprava) 

Hrubé úspory  
Hrubé úspory se skládají z �istých osobních úspor, hrubých úspor firem a �istého 

vládního p�ebytku (Makroekonomie 2 – výdajový model s multiplikátorem, 2000 – 2011). 
U tohoto ukazatele v tabulce 4.5 a následn� na obrázku 4.5 m�žeme pozorovat, 

jaký podíl tvo�í hrubé úspory na HDP. Data pro Evropskou unii jsou zjišt�na pomocí 
aritmetického pr�m�ru všech zemí tvo�ící EU z d�vodu zajišt�ní použití stejné metodiky 
výpo�tu. Celá tabulka se všemi zjišt�nými daty všech zemí je p�idána v p�ílohách. 

Japonsko má tém�� dvakrát v�tší podíl úspor na HDP než Spojené státy americké. 
U všech t�í sledovaných celk� se podíl hrubých úspor snižuje. 
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Tabulka 4.5: Hrubé úspory (v % HDP) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko 27 26 26 27 27 28 28 27 24 

USA 16 14 14 14 15 16 13 11 10 

EU 22 21 22 21 21 21 21 22 19 

Zdroj: World bank (vlastní úprava) 
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4.3. Vládní dluh, úv�ry 

V této kapitole jsou zobrazena data týkající se vládních dluh� a úv�r�, které jsou 
poskytovány soukromému sektoru. 

Vládní dluh 
V tabulce 4.6 a na obrázku 4.6 jsou zobrazena data, která vyjad�ují podíl vládního 

dluhu na HDP. Vidíme velký rozdíl mezi podílem dluhu v Japonsku, USA a EU. Japonský 
dluh je nejvyšší ve vysp�lých zemích. 

Také tento ukazatel byl u Evropské unie po�ítán aritmetickým pr�m�rem, aby 
byla zachována stejná metodika výpo�tu vládního dluhu. V p�íloze je uvedena tabulka, 
která zaznamenává data všech zemí EU. 
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Na dluhu Japonska má velký podíl mj. �innost samosprávy, expanzivní fiskální 
politika a vysoké mandatorní výdaje (což je spojeno se stárnutím populace). Japonsko je 
zem� s relativn� nízkým da�ovým zatížením (Skládová, 2005). 

Vládní dluhy Spojených stát� a Evropské unie se pomalu dostávají na stejnou 
úrove�. Za p�í�inu rychle rostoucího vládního dluhu v USA mohou mandatorní výdaje a 
stárnutí obyvatelstva. Stárnutí obyvatelstva je problém všech vysp�lých stát� sv�ta 
(Toman, 2009). Podíl v�kové struktury obyvatel všech t�í ekonomik byl uveden v p�edešlé 
kapitole. 

Tabulka 4.6: Vládní dluh (% HDP) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko - - - - - 151,3 149,3 157,7 - 

USA 32,4 43,5 46,2 47,0 47,3 46,4 46,5 54,9 67,1 

EU 57,5 60,6 59,8 59,6 59,4 56,4 53,5 55,4 63,1 

Zdroj: World bank (vlastní úprava) 

Obrázek 4.6: Vládní dluh (% HDP) 
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Úv�ry poskytované soukromému sektoru 
V tabulce 4.7 a na obrázku 4.7 jsou sledovány podíly úv�r� poskytované 

soukromému sektoru. Spojené státy mají v tomto ukazateli nejvyšší hodnoty.  
Vidíme, že Evropská unie má tento ukazatel nejnižší, ovšem b�hem posledních let rychle 
dohání ostatní sledované státy. 

Tabulka 4.7: Podíl úv�r� poskytované soukromému sektoru na HDP (%) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Japonsko 193 182,4 180,7 174,1 182,9 180 172,6 165,5 171 

USA 176,7 167,6 183,3 191,1 195,5 205,4 212,5 190,4 202,9 

EU 72,9 76,2 78,9 83,6 90,9 99,0 105,4 125,7 137,8 

Zdroj: World bank (vlastní úprava) 

Obrázek 4.7: Podíl úv�r� poskytované soukromému sektoru na HDP (%) 
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5. Záv�r 

Japonsko se �adí mezi nejvysp�lejší ekonomiky sv�ta, a proto bylo zajímavé 
sledovat a porovnávat jeho ekonomický systém a chování s ekonomikami Spojených stát�
amerických a Evropské unie, která reprezentovala v této práci evropský kontinent jako 
celek. 

Nejstarší hypotéza, která se touto problematikou zabývala, byla hypotéza 
absolutního d�chodu od Johna M. Keynese. Tento ekonom žil v 30. letech 20. století, což 
bylo období krachu na newyorské burze, která udávala sm�r jeho myšlení. Podle n�j je 
d�ležité stimulovat agregátní poptávku pomocí zasahování státu do ekonomiky, aby se 
ekonomika dostala op�t do stavu konjunktury. Podle hypotézy absolutního d�chodu závisí 
velikost spot�eby na velikosti disponibilního d�chodu a úrokové mí�e, která následn�
ovliv�uje mezní sklon ke spot�eb�. Keynes dále popsal základní psychologický zákon, 
který objas�uje, které lidské pot�eby �lov�k uspokojuje p�ednostn� a pro�. Další v�c, která 
ovliv�uje spot�ebu, je velikost úspor.  

Hypotéza životního cyklu od Franca Modiglianiho je další, která p�ibližovala 
spot�ební chování. Tento ekonom však vysv�tloval velikost spot�eby na faktorech, které 
ovliv�ovaly lidský život, jako byla nap�íklad délka života �i velikost disponibilního 
d�chodu v budoucnosti. 

Teorie permanentního d�chodu od Miltona Friedmana zase �íkala, že se �lov�k 
snaží vyvarovat velkým výkyv�m ve spot�eb�. Hypotéza od Jamese Deuensenberryho 
nemá takový význam, protože už se v dnešní dob� nevyužívá. 

Díky modelu AS-AD jsem zjistila, co agregátní nabídku a poptávku ovliv�uje a za 
jakých podmínek nastává makroekonomická rovnováha, recesní a infla�ní mezera. 
Agregátní poptávka se skládá se spot�eby domácností, soukromých investi�ních výdaj�, 
vládních nákup� a �istého exportu. A práv� proto ovliv�ují agregátní poptávku tyto faktory 
- výdaje spot�ebitel�, do kterých pat�í práv� bohatství spot�ebitel�, o�ekávání spot�ebitel�, 
zadluženost spot�ebitel� a dan�, které jsou placeny spot�ebiteli a transferové platby. Dále 
pak investi�ní výdaje a výdaje na �istý export. Faktory ovliv�ující agregátní nabídku jsou 
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p�edevším ceny výrobních faktor�, množství výrobních faktor�, produktivita výr. faktor�, 
lidský kapitál a technologie, dále pak p�írodní podmínky a podnikatelské prost�edí. 
Makroekonomická rovnováha nastává v bod�, kdy je roven produkt a cenová hladina. 
Ovšem tento stav je velmi ojedin�lý, a proto se v ekonomice vyskytuje spíše recesní �i 
infla�ní mezera. Recesní mezera vzniká, když ekonomika nevyužívá veškerých svých 
výrobních faktor� a je vysoká nezam�stnanost. Infla�ní mezera je stav, kdy ekonomika nad 
sv�j potenciál a své zdroje využívá nad míru. 

Ve t�etí kapitole jsem popisovala a komparovala Japonsko, Spojené státy 
americké a Evropskou unii. Sledovala jsem jejich socioekonomický systém, hospodá�ský a 
demografický vývoj a v neposlední �ad� spot�ební chování domácností. Zaznamenala jsem 
rozdíly ve vývoji daných ekonomik a jejich specifika. Co se tý�e demografického vývoje, 
jsou všechny t�i sledované celky na velmi podobné úrovni, což je podobné ve všech 
vysp�lých ekonomikách sv�ta. Snižuje se podíl d�tské složky a naopak se zvyšuje podíl 
obyvatelstva nad 65 let. Sledovala jsem zam�stnanost v jednotlivých sektorech a zjistila, že 
i tato kopíruje trend vysp�lých ekonomik, a to, že v�tšina obyvatelstva je zam�stnána 
v terciálním sektoru a nejmén� obyvatel pracuje v sekundárním sektoru.  

Sledování spot�eby je u t�chto zemí �áste�n� odlišné. Japonsko spolu s Evropskou 
unií mají velikost spot�eby na obdobné úrovni. Ovšem Spojené státy mají jednozna�n�
kone�nou spot�ebu mnohem vyšší. Japonsko je typické pro své vysoké úspory, které jsou 
tém�� dvakrát vyšší než u Spojených stát�. Ale i p�es tato fakta je Japonsko stát, který má 
jeden z nejvyšších dluh� na sv�t� a je skoro dvakrát tak velký jako velikost jejich HDP. 
Což je velký problém, který by m�lo Japonsko �ešit. V dnešní dob� však, kdy Japonsko 
zasáhlo zem�t�esení a tsunami, to p�jde velmi t�žko, protože centrální banka musela 
napumpovat do ekonomiky n�kolik miliard dolar�. 

Cílem této práce bylo p�iblížit spot�ební chování japonských domácností, zjistit 
jak se liší od spot�ebního chování stát� Evropské unie a Spojených stát� amerických. Na 
základ� prostudovaných materiál� mohu �íci, že spot�eba japonských domácností se 
výrazn� liší od spot�eby v USA. Spot�eba v USA je skoro o 10 % v�tší než v Japonsku, 
nejmenší spot�ebu m�ly státy EU. Na druhou stranu, Japonsko má nejv�tší úspory, což je 
vysv�tleno bonusovým systémem, který zde existuje. Jedná se o bonusy plat�, které jsou 
založeny na výkonnosti daného podniku a dále pak hypotézou životního cyklu. Úspory 
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v Japonsku slouží p�edevším k zajišt�ní vzd�lání a bydlení. A práv� bydlení je nevyšší 
položka jejich výdaj�. Japonsko má dvakrát v�tší úspory než USA.  
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VŠB-TUO) má právo nevýd�le�n�, ke své vnit�ní pot�eb�, bakalá�skou práci užít (§ 
35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalá�ská práce bude v elektronické podob� archivována 
v Úst�ední knihovn� VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá�ské 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalá�ské práci budou 
zve�ejn�ny v informa�ním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�u licen�ní 
smlouvu s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalá�skou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad�
ode mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO 
na vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše). 

V Ostrav� dne 11. 5. 2011     Martina N�mcová 
           Na Lani 226, Nový Ji�ín 
               
          


