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ANOTACE 

Disertační práce je zaměřena na problematiku globálních nerovnováh. Téma práce 

vyplynulo především z aktuálnosti problému, kdy neřešené, prohlubující se 

globální nerovnováhy mohou způsobovat řadu makroekonomických poruch, které 

se díky globálním finančním trhům stávají celosvětovým problémem. Globální 

nerovnováhy lze definovat jako: vnější pozice systémově důležitých ekonomik, 

které zobrazují distorze nebo znamenají rizika pro globální ekonomiku. 

Hlavním cílem disertační práce je identifikace hlavních faktorů, které ovlivňují 

vnější nerovnováhy vybraných ekonomik, a tím i nerovnováhy globální, 

v současném mezinárodním a obchodním uspořádání. Tyto faktory budou 

identifikovány pro Spojené státy americké (zemi s největším deficitem běžného 

účtu platební bilance) a Čínu (zemi s největšími přebytky běžného účtu platební 

bilance).  

V disertační práci je nejprve vymezen teoretický rámec zkoumané problematiky, 

zahrnující definici základních pojmů, historii globálních nerovnováh, příčiny 

vzniku a důvody pro sledování globálních nerovnováh. V analytické části je 

provedena rešerše několika studií zabývajících se analýzou globálních nerovnováh 

a je provedena korelační analýza mezi vysvětlujícími proměnnými (vybrané 

determinanty na základě analýz primárných a sekundárních pramenů) 

a vysvětlovanými proměnnými (běžným účtem platební bilance, respektive čistou 

investiční pozicí vybraných ekonomik). Na základě této analýzy jsou 

identifikovány faktory, které nejvíce ovlivňují vysvětlované proměnné.  

Na základě teoretické a analytické části jsou navržena doporučení pro 

hospodářskou politiku jednotlivých zemí, která by měla vést ke snižování vnější 

nerovnováhy těchto zemí a tím i globálních nerovnováh. 

Výsledkem disertační práce je sumarizace a systematizace dosavadních poznatků, 

identifikace faktorů ovlivňujících vnější nerovnováhu vybraných ekonomik 

a doporučení pro hospodářskou politiku těchto zemí vedoucí ke snižování 

globálních nerovnováh ve světě. 
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ANNOTATION 

Global Imbalances 

The Ph.D. thesis is focused on global imbalances. Theme of the thesis resulted 

primarily from the current problem: an unsolved and growing global imbalance 

can cause a range of macroeconomic disturbances that, due to global financial 

markets, are becoming a global problem. The global imbalance is defined as the 

external positions of systemically important economies, which show the distortion 

or pose risks for the global economy.  

The aim of the thesis is to identify the major factors that influence the external 

imbalances of the selected economies, and thus the global imbalances in current 

international and business arrangements. These factors will be identified for the 

United States of America (the country with the largest current account deficit of 

balance of payments) and China (the country with the largest surpluses of current 

account). 

 At first a theoretical framework of analyzed issues is defined in the thesis 

including the definition of basic terms, a history of global imbalances, causes of 

and reasons for monitoring the global imbalances. The analytical part consists of 

several research studies dealing with analysis of global imbalances. Further 

a correlation analysis is performed between the explanatory variables 

(determinants selected based on analysis of primary and secondary sources) and 

dependent variables (a current account balance, or a net investment position of 

selected economies). Based on this analysis, factors that most influence the 

dependent variables are identified. 

Based on theoretical and analytical parts recommendations for economic policy of 

individual countries are proposed, which should lead to reducing of external 

imbalances in these countries and thus reducing the global imbalances. 

The result of the thesis is the summarization and the systematization of existing 

knowledge, identification of factors affecting the external imbalance of selected 

economies and recommendations for economic policy of these countries leading 

to the reduction of global imbalances in the world. 
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ÚVOD 

Zahraniční (mezinárodní) obchod, potažmo platební bilance, je v  popředí zájmu 

ekonomů již několik století. V době raného merkantilismu byl mezinárodní 

obchod chápán jako zdroj bohatství, proto byla snaha jakkoli zabránit dovozu 

cizího zboží, neboť tím docházelo k odlivu zlata ze země. Naopak fyziokrati, kteří 

nebyli „příznivci“ aktivní obchodní bilance, argumentovali, že příliv zlata do 

země vede k růstu cen, což se záporně projeví na situaci v zemědělství. David 

Hume již v polovině 18. století zformuloval základní pojetí svobody světového 

obchodu, kde zdůvodnil, proč by stát neměl zasahovat do zahraničního obchodu. 

Klasické teorie absolutních a komparativních výhod, jež byly dále rozvíjeny, 

„zdokonalovány“ a upřesňovány řadou dalších ekonomů
1
, se především zabývaly 

otázkou specializace jednotlivých zemí na komodity, ve kterých měly určitou 

výrobní výhodu při produkci oproti zemím jiným. Další navazující větví teorie 

mezinárodního obchodu byly neliberální (protekcionistické) proudy
2
, které 

upřednostňovaly domácí aktivní hospodářskou politiku před světovou 

rovnováhou. Moderní teorie zahraničního obchodu vysvětlují důvody 

obchodování mezi „identickými“ státy, vznikají modely zabývající se úsporami 

z rozsahu, nedokonalou konkurencí, Helpmanův-Krugmanův model (zabývající se 

vnitrooborovým a mezioborovým obchodem), model dumpingu atd.
3
 Ve stále 

více globálně propojeném světě a se stále více rostoucím objemem zahraničního 

obchodu tak problematika světové nerovnováhy dostává nový rozměr.  

Vnější rovnováha patří mezi jeden ze čtyř základních makroekonomických cílů 

země. Vzhledem k tomu, že změny vnější nerovnováhy nemají z krátkodobého 

hlediska bezprostřední vliv na ekonomickou situaci země, jako má např. 

nezaměstnanost, inflace či ekonomický růst a tudíž bezprostředně nepostihuje 

                                                 
1
  Teorie Adama Smithe a Davida Ricarda rozvíjeli např. Eli Heckscher a Bertil Ohlin teorií 

vybavenosti výrobními činiteli, Gottfried Haberler svou teorií alternativních nákladů 

a hranicí produkčních možností, John Stuart Mill a Alfred Marshall teorií reciproční 

poptávky, dále Wolfgang Friedrich Stolper a Paul Anthony Samuelson, Tadeusz 

Rybczynsky, L. A. Leontěv atd.   
2
  Protekcionistické proudy reprezentovali především ekonomové jako Daniel Friedrich List, 

Henry Charles Carey, Raúl Prebish či Karl Gunar Myrdal.  
3
 Významnými ekonomy moderních teorií mezinárodního obchodu  jsou Paul Krugman, 

Elhanan Helpman, Peter Kenen, James Brander aj.  
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obyvatelstvo země, není tomuto cíli věnována dostatečná pozornost ze strany 

centrálních autorit. Obecně lze říci, že země přisuzují prioritu spíše rovnováze 

vnitřní.  

V současné době se však tato situace mění, neboť aktuálně akumulované 

střednědobé či dlouhodobé vnější nerovnováhy nelze udržovat nekonečně dlouho. 

Země s přebytkem může po určitou dobu snižovat své závazky vůči cizině, 

půjčovat deficitním zemím, více investovat v cizině v podobě přímých či 

portfoliových investic nebo zvyšovat množství devizových rezerv. Na určitém 

stupni však bude další úvěrování deficitních zemí nebo hromadění devizových 

rezerv stěží únosné. A naopak, u zemí s deficitem může zahraniční zadlužení 

nabýt hrozivých rozměrů a devizové rezervy země tak mohou být zcela 

vyčerpány. Nerovnováha v delším období tak vede ke vzniku tlaků na zhodnocení 

nebo znehodnocení měny.  

Prohlubování vnějších nerovnováh světových ekonomik se začíná více projevovat 

až v posledních dvaceti letech (viz kapitola 3.2.2). Souhrn takových nerovnováh 

lze nazvat souslovím globální nerovnováhy (global imbalances). A právě 

prohlubování globálních nerovnováh je považováno některými autory, např. 

Smaghi (2008), Obstfeld a Rogoff (2009), Carney (2009) atd., za jednu z příčin 

vzniku finanční krize ve Spojených státech amerických v roce 2007. Vzájemná 

provázanost světových trhů v oblasti výrobků, služeb a finančních trhů pak 

napomohla k šíření krize do řady jiných zemí.  

Možností řešení dlouhodobě nepříznivého vývoje globálních nerovnováh je více. 

Vyspělé země společně s některými světovými organizacemi jako jsou 

Mezinárodní měnový fond, Světová banka či Mezinárodní obchodní organizace se 

snaží ve 20. století najít vhodný mezinárodní měnový systém
4
, který by lépe 

napomáhal vyrovnávat nejen deficity obchodních bilancí jednotlivých zemí, ale 

také vedl ke stabilitě zemí a tím i světového hospodářství. Tato snaha však byla 

a je prozatím marná, neboť se zemím v rámci jednání největších ekonomik světa 

(skupiny G7, později až G20) nedaří jednomyslně dohodnout na „určitých 

                                                 
4
 Mezi důležité měnové systémy v před- i v poválečné době patřily především: Zlatý 

standard, Brettonwoodský měnový systém či Jamajský měnový systém. V  druhé polovině 

20. století pak byly vedeny diskuse především na téma fixních či plovoucích kurzů.  
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pravidlech“, která by pomohla řešit tento celosvětový problém. Zda se podaří 

dohodnout na nějakém kompromisu, tak zůstává stále otázkou. Z eseje Davida 

Humea O žárlivosti obchodu (v překladu Millera, 1987, s. 36) lze vybrat citát, 

kterým by se měli dnešní představitelé světových velmocí řídit při vyjednávání 

o budoucí podobě světového obchodu a problematice globálních nerovnováh. 

„Proto si troufám přiznat, že nejen jako člověk, ale i jako Brit, prosím za 

vzkvétající obchod Německa, Španělska, Itálie, dokonce samotné Francie. Jsem si 

jist, že Velká Británie i všechny tyto národy by více vzkvétaly, kdyby jejich 

panovníci a ministři vůči sobě uplatnili takové velkorysé a benevolentní 

smýšlení.“
5
  

                                                 
5
 Citát z díla Eseje, morální, politické a literární (Essays, Moral, Political, and Literacy), 

z eseje O žárlivosti obchodu (Essay VI. Of the Jealousy of trade).  
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1 CÍLE, METODY A STRUKTURA PRÁCE 

1.1 Cíle a metody práce 

Téma disertační práce „Globální nerovnováhy“ vyplynulo především z aktuálnosti 

problému. Neřešené, prohlubující se globální nerovnováhy mohou způsobovat 

řadu makroekonomických poruch, které se díky globálním finančním trhům 

stávají celosvětovým problémem. Pochopit pozadí a důvody vzniku 

a prohlubování globálních nerovnováh je důležitým faktorem pro předcházení 

vzniku těchto poruch. Vzhledem k této provázanosti bude část textu věnována 

analýze podílu globálních nerovnováh na vzniku „současné“ odeznívající finanční 

krize. 

 Hlavním cílem disertační práce bude identifikace hlavních faktorů, které 

ovlivňují vnější nerovnováhy vybraných ekonomik, a tím i nerovnováhy globální, 

v současném mezinárodním a obchodním uspořádání. Tyto faktory budou 

identifikovány pro Spojené státy americké (zemi s největším deficitem běžného 

účtu platební bilance) a Čínu (zemi s největšími přebytky běžného účtu platební 

bilance). Dílčím cílem bude na základě provedené analýzy definovat implikace 

pro hospodářskou politiku Spojených států amerických a Číny, které směřují 

k omezení současných globálních nerovnováh. 

Pro naplnění výše uvedených cílů bude v práci použito relevantních převážně 

logických metod. Jednotlivé metody vědecké práce se nepoužívají odděleně, ale 

vždy se vzájemně kombinují, doplňují či překrývají tak, aby bylo dosaženo co 

nejlepšího výsledku a aby vytvářely určitý synergický efekt. V rámci jednotlivých 

částí práce bude využívána metoda abstrakce, tedy jistého zevšeobecnění, které 

spočívá v logickém vyhodnocení určitého jevu na základě podstatných 

a nepodstatných znaků. 

V první části práce bude vycházeno především z normativního přístupu. Bude 

využita metoda analýzy, kdy na základě především primárních pramenů bude 

vymezena definice vnější nerovnováhy a teoretická východiska pro ovlivňování 

vnější nerovnováhy.  
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Druhá část disertační práce bude zaměřena především na vymezení základní 

terminologie týkající se globálních nerovnováh. Za tím účelem bude provedena 

analýza a syntéza primárních i sekundárních pramenů, kdy na základě rozboru 

vztahů, zákonitostí, vlastností, faktů bude stanovena definice globální 

nerovnováhy, budou odhaleny a vyčleněny etapy vývoje, respektive minulé 

i současné tendence globálních nerovnováh. Zatímco u analýzy bude proces 

zkoumání probíhat od celku k částem, u syntézy tento proces bude opačný, tedy 

od jednotlivých částí k celku. V rámci komparace jednotlivých pramenů bude také 

využita metoda indukce, kdy na základě soudů jednotlivých autorů bude 

přistoupeno k soudům obecně platným, respektive dedukce, kdy bude 

postupováno od jednoho myšlenkového soudu k druhému a známé a obecně 

platné závěry budou aplikovány na konkrétní případy. 

V rámci třetí části práce budou využity především metody exaktní, mezi které lze 

zařadit metody modelování či metody matematické, jejichž součástí jsou také 

metody statistické. V rámci statistických metod bude použita korelační analýza, 

kdy budou srovnávány dvě proměnné, kdy jedna z nich bude vysvětlovanou 

a druhá z nich vysvětlující proměnnou. Bude se tedy jednat o jednoduchou 

lineární korelaci. Výsledky analýzy budou srovnávány s výsledky analýz ostatních 

autorů a na základě této komparace budou přijata konkrétní doporučení pro 

hospodářskou politiku Spojených států amerických a Číny, za účelem snižování 

vnější nerovnováhy těchto zemí a tím i nerovnováh globálních. 

1.2 Struktura práce 

Struktura práce bude formována na základě vymezených cílů. V souladu s tím 

bude práce rozdělena do několika celků většího rozsahu, které se dále budou 

členit. V první části disertační práci, nepočítaje úvod a kapitolu věnovanou cílům, 

metodám a struktuře práce, bude vymezen pojem vnější nerovnováha a možné 

teoretické příčiny vzniku tohoto stavu. Budou teoreticky popsány mechanismy, 

které působí na vyrovnávání vnější nerovnováhy. Tyto mechanismy budou 

rozděleny na automaticky působící a intervencionisticky spouštěné mechanismy 

(jinými slovy mechanismy působící prostřednictvím hospodářské politiky). 
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U každého vyrovnávacího mechanismu budou vždy uvedeny základní 

předpoklady a stručný popis fungování daného mechanismu.  

Ve druhé části práce bude vymezen pojem globální nerovnováhy a bude ve 

stručnosti popsána historie globálních nerovnováh. Více prostoru bude věnováno 

novodobé historii globálních nerovnováh, neboť ke značnému rozevírání nůžek 

mezi zeměmi s deficitem a přebytkem běžného účtu platební bilance dochází až 

ke konci minulého století. Na základě příslušných metod vědecké práce budou 

identifikovány hlavní příčiny vzniku, respektive prohlubování globálních 

nerovnováh. Jak již bylo naznačeno, globální nerovnováhy jsou relativně úzce 

spjaty se „současnou“ finanční krizí, proto bude této problematice věnováno více 

prostoru. Na základě komparace empirických studií zabývajících se 

problematikou globálních nerovnováh budou v závěru třetí kapitoly uvedeny 

důvody pro sledování globálních nerovnováh, respektive doporučení autorů či 

mezinárodních institucí na řešení této problematiky.  

Třetí část disertační práce bude věnována identifikaci základních determinant, 

které ovlivňují vnější nerovnováhy vybraných zemí a tudíž i nerovnováhy 

globální. Nejdříve bude přiblíženo teoretické a empirické pozadí problematiky 

globálních nerovnováh. Systematicky budou rozebrány empirické práce 

zabývající se analýzou vnější nerovnováhy různých zemí. Na základě této 

a předchozí analýzy, jež bude provedena ve třetí kapitole, budou vybrány 

determinanty, které budou dále podrobeny korelační analýze. Po stanovení 

základních předpokladů pro analýzu, kterými budou pozorované období, výběr 

determinant, shromáždění dat z příslušných zdrojů či specifikace modelu, bude 

provedena samotná analýza, ze které budou vyvozeny příslušné závěry 

a specifické implikace pro hospodářskou politiku analyzovaných zemí, tedy 

Spojené státy americké a Čínu.  

Návrhy a doporučení k naplnění hlavního cíle disertační práce budou uvedeny 

v závěru práce.  

Přínos práce bude spočívat v komplexním zpracování dané problematiky, 

identifikaci faktorů ovlivňujících vnější nerovnováhu vybraných ekonomik na 
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základě provedené analýzy a doporučení pro hospodářskou politiku těchto zemí 

v souladu s cíli této práce. 
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2 VNĚJŠÍ NEROVNOVÁHA A MOŢNOSTI VYROVNÁVÁNÍ 

Z POHLEDU EKONOMICKÉ TEORIE 

Vnitřní a vnější rovnováha mají významnou úlohu v ekonomickém vývoji země. 

Vnitřní rovnováhu země lze charakterizovat pomocí ukazatelů cenové stability, 

rovnovážného tempa růstu HDP a plné zaměstnanosti v ekonomickém pojetí (to 

znamená na úrovni potenciálního produktu). Vnější rovnováhu lze charakterizovat 

pomocí platební bilance, respektive pomocí jednotlivých položek platební bilance. 

Ukazatele vnitřní a vnější rovnováhy jsou mezi sebou vzájemně korelovány 

a tvoří magický čtyřúhelník. Vzhledem k faktu, že projevy vnitřní rovnováhy mají 

bezprostřední vliv na obyvatelstvo dané země, ubírá se pozornost politiků, 

centrálních bankéřů i ekonomů přednostně k ukazatelům ovlivňujícím právě tuto 

rovnováhu. Vnější rovnováha, potažmo platební bilance, tak zůstávala většinou 

mimo zájem centrálních autorit zejména ve velkých ekonomikách. Vnitřní 

a vnější rovnováha země však spolu vzájemně souvisí, a proto rostoucí vnější 

nerovnováha může negativně ovlivnit i rovnováhu vnitřní. 

2.1 Definice vnější nerovnováhy 

Pro definování vnější rovnováhy, respektive nerovnováhy, lze využít platební 

bilanci, respektive její jednotlivé položky. Protože je platební bilance jako celek 

vždy vyrovnaná, je nutné si stanovit kritéria, na základě kterých bude definována 

vnější rovnováha. Jak uvádí Jirges, Plchová (2007, s. 35) za „vhodný tvar vnější 

ekonomické rovnováhy je tedy možné považovat takový tvar, který je dlouhodobě 

udržitelný a neindikuje do budoucna skokové znehodnocení domácí měny.“ Dle 

Mandela a Tomšíka (2008, s. 17) „v ekonomickém slova smyslu můžeme vnější 

rovnováhu definovat jako trvale udržitelnou strukturu finančních a reálných toků 

mezi domácí ekonomikou a zahraničím, která do budoucna nezakládá potřebu 

změny měnového kurzu, důchodu, cen, peněžní zásoby nebo úrokových sazeb.“ 

Dle Fraita (1996, s. 139) „za vnější rovnováhou lze považovat vyrovnanost 

běžného účtu platební bilance nebo rovnováhu základní bilance či nulové saldo 

oficiální vyrovnávací bilance, tj. součet běžného a kapitálového účtu.“ V této 

práci bude za vnější nerovnováhu považováno nenulové saldo na úrovni běžného 
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účtu platební bilance (to znamená součet obchodní bilance, bilance služeb, bilance 

výnosů a saldo jednostranných transferů), mimo jiné z důvodu srovnání se 

studiemi, kde je také analyzován běžný účet vyjádřený jako procento HDP. 

2.2 Příčiny vzniku vnější nerovnováhy 

Před samotnou analýzou možností odstraňování vnější nerovnováhy je nutno 

uvést možné příčiny, které vedou ke vzniku těchto nerovnováh. Mandel, Tomšík 

(2008, s. 27-29) rozlišují tři základní kritéria klasifikace jednotlivých šoků, které 

působí v ekonomice a které mohou narušit vnější rovnováhu země. Šoky rozlišují 

dle vztahu k ekonomice, dle věcné povahy šoku a dle délky působení šoku.  

Z hlediska vztahu k domácí ekonomice lze rozlišovat: 

 Šoky vnitřní – jsou způsobeny negativními jevy v domácí ekonomice 

(např. vysoká úroveň inflace, technologické zaostávání domácích výrobců 

– nezájem o domácí výrobky). Vhodným nástrojem pro odstranění domácí 

„krize“ je např. stimulace domácí poptávky. 

 Šoky vnější – jsou odrazem ekonomického vývoje v zahraničí (např. ropné 

krize, recese v zemi obchodního partnera atd.). V případě vnějších šoků je 

vhodné reagovat například pomocí změny měnového kurzu.  

Druhým kritériem, pomocí kterého lze rozlišovat příčiny vnější nerovnováhy, je 

věcná povaha šoku. Na základě tohoto kritéria, lze šoky rozdělit na: 

 Poptávkový šok (může být způsoben fiskální či monetární expanzí).  

 Nabídkový šok (může být způsoben především růstem cen inputů výroby). 

 Portfoliové šoky (mohou být způsobeny odlivem spekulačního kapitálu do 

zahraničí při zvýšení rizika). 

 Strukturální šoky (jsou způsobeny např. útlumem některých výrobních 

odvětví, změnou spotřebitelských preferencí atd.). 

Při odstraňování těchto šoků je nutno zohlednit také možný dopad na ostatní 

makroekonomické ukazatele, především pak na cenovou hladinu a reálný produkt. 

Proto není vhodné vždy využít změny měnového kurzu, neboť např. nevhodná 

devalvace kurzu při nadměrné monetární či fiskální expanzi může vést 

k akceleraci agregátní poptávky, jež může způsobit přehřátí ekonomiky.  
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Třetím kritériem je klasifikace příčin vnější nerovnováhy dle délky působení 

nerovnovážného faktoru. Z tohoto hlediska rozlišujeme tyto typy šoků: 

 Jednorázový šok, který časem zaniká (např. vliv neúrody na ceny 

zemědělské produkce). Vhodným nástrojem na odstranění tohoto šoku je 

profinancování vzniklé vnější nerovnováhy. 

 Jednorázový šok, který bude působit trvale (např. změna spotřebitelských 

preferencí). Možným způsobem nápravy trvale působícího šoku může být 

znehodnocení devizového kurzu.  

 Permanentně se opakující šok (např. zhoršování směnných relací vlivem 

technologického zaostávání domácí výroby). V případě tohoto typu šoku 

může být vhodným nástrojem pomoc ve formě podpory vědy a výzkumu, 

racionalizace výroby, efektivního využívání kapacit atd. 

Působnost jednotlivých šoků však nemusí být na všechny země stejná. Proto lze 

ještě rozlišovat šoky z hlediska dopadu nerovnovážného faktoru na jednotlivé 

ekonomiky, na šoky působící: 

 Symetricky (stejně na všechny země). 

 Asymetricky (odlišně na jednotlivé země). 

Problematika asymetrického dopadu nerovnovážného faktoru na jednotlivé 

ekonomiky nabývá na významu především při sdružování zemí do společných 

struktur, jakými mohou být např. různá hospodářská uskupení, celní a měnové 

unie atd., které mají měnový systém založen na fixních kurzech, popřípadě 

používají v obchodním styku jednotnou měnu. Vznikne-li totiž situace, která je 

nepříznivá pouze pro jednu zemi z daného uskupení, tato země nemůže použít 

některá opatření hospodářské politiky, která jsou v kompetenci společných 

orgánů
6
, pro nápravu vzniklé situace. 

Vnější nerovnováha však nemusí být pouze výsledkem působení „šoků“. 

Dlouhodobě uměle udržovaný nerovnovážný kurz měny, příliš vysoká úroveň 

                                                 
6
  Například při existenci měnové unie, nemůže země zvýšit konkurenceschopnost svých 

výrobků devalvací měny, neboť měnová politika není v  kompetenci členské země, ale 

společných orgánů daného uskupení. Ten samý případ může nastat v  situaci, kdy dojde 

k poklesu světové ceny komodity, která se podílí výrazným způsobem na exportu jedné 

z členských zemí. 
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spotřeby v zemi či příliš vysoká úroveň úspor jsou také faktory, které mohou 

negativně ovlivňovat vnější rovnováhu. 

2.3 Vyrovnávací mechanismy platební bilance 

V předchozí kapitole byly popsány různé šoky, které mohou vést k vnější 

nerovnováze. Z dlouhodobého hlediska by měl být běžný účet platební bilance 

vyrovnaný, a to proto, aby nevznikaly tlaky na zhodnocení či znehodnocení 

domácí měny. Toto riziko lze eliminovat pomocí vyrovnávacích mechanismů, 

které slouží především ke snižování deficitu běžného účtu platební bilance, který 

je (víceméně nesprávně) považován za větší zlo nežli přebytek. Jak již bylo 

řečeno, snahou centrálních autorit, které udržují fixní měnový kurz, je zejména 

zabránění znehodnocení domácí měny. Další otázkou však zůstává, zda devalvace 

domácí měny opravdu přispěje ke zlepšení deficitu platební bilance či nikoliv. 

Pokud by devalvace nebyla „lékem“ na příliš vysoký deficit běžného účtu platební 

bilance, museli by tvůrci hospodářské politiky hledat jiné nástroje.  

Mechanismy vyrovnávání bilance na běžném účtu, respektive platební bilance 

jako celku, lze rozdělit do dvou základních kategorií. Prvním typem jsou 

automaticky působící mechanismy, které v dané ekonomice začnou působit 

automaticky při vzniku nerovnováhy. Tyto mechanismy fungují bez přičinění 

centrální autority a působí do doby znovuobnovení rovnovážného stavu. Mezi tyto 

automatické mechanismy patří cenové mechanismy, které jsou založeny na 

změnách relativních cen, důchodové mechanismy, které zohledňují změny 

v relativních důchodech a monetární mechanismy, jež jsou založeny na 

relativních změnách peněžních zásob. Při vzniku nerovnováhy v reálné 

ekonomice začnou tyto mechanismy působit automaticky a společně. 

Mechanismy cenové a důchodové působí převážně na vyrovnávání deficitu 

běžného účtu, na rozdíl od monetárních modelů, které se vztahují k platební 

bilanci jako celku (tj. na úrovni oficiální vyrovnávací bilance). Druhým typem 

jsou intervencionisticky spouštěné mechanismy (působící prostřednictvím 

hospodářské politiky), tedy prostřednictvím fiskální a monetární politiky vlády, 

respektive centrální banky. Nevýhodou těchto opatření jsou zpoždění, která 

vznikají v následujících třech dimenzích:   
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 Zpoždění, jež vzniká při samotném zjištění existence nerovnováhy.  

 Zpoždění způsobené přijetím rozhodnutí o opatřeních vedoucích 

k nápravě. 

 Zpoždění, jež vzniká při zahájení vlastní realizace k odstranění deficitu.  

Základní charakteristikou, ve které se modely liší, je existence fixního nebo 

plovoucího devizového kurzu. Mechanismy působící prostřednictvím hospodářské 

politiky se dále liší v ekonomickém pojetí modelu – zda se spíše přiklánějí 

k názorům keynesiánců nebo monetaristů. Na základě tohoto postoje je 

charakterizována i výchozí situace ekonomiky země (tzn., zda se nachází v recesní 

mezeře nebo je v rovnováze – na úrovni potenciálního produktu). Stručný přehled 

automaticky působících mechanismů, jakožto i mechanismů působících 

prostřednictvím hospodářské politiky, znázorňuje schéma 2.1.  

Schéma 2.1: Stručný přehled vyrovnávacích mechanismů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Automaticky působící mechanismy: 

o fixní devizový kurz: 

 cenový, 

 důchodový, 

o plovoucí devizový kurz: 

 kurzový, 

 přístup z hlediska elasticit, 

 absorpční přístup, 

Intervencionisticky spouštěné mechanismy (mechanismy působící 

prostřednictvím hospodářské politiky): 

o keynesiánské modely: 

 monetární přístup, 

 monetární přístup – Polakův model, 

o monetaristické modely: 

 Johnsonův monetaristický přístup, 

 empirické modely monetárního přístupu, 

 portfolio přístup, 

o K-M model, 

o intertemporální přístup. 
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2.3.1 Cenový vyrovnávací mechanismus 

Podstata vyrovnávacího mechanismu byla objevena již v polovině 18. století 

skotským filosofem Davidem Humem, jenž kritizoval učení merkantilistů, kteří 

upřednostňovali relativně nevýznamnou složku národního bohatství (drahé kovy) 

a ignorovali hlavní zdroj bohatství (výrobní kapacity).
7
 Hume také zdůrazňoval, 

že omezování importu a „bezhlavá“ podpora exportu národní bohatství spíše 

snižuje, než zvyšuje.  

Fungování automatického vyrovnávacího procesu předpokládá splnění několika 

základních podmínek: 

 země musí udržovat fixní kurzy, aby případná salda platební bilance měla 

vliv na změnu měnových (zlatých) rezerv, 

 země nesmí provádět sterilizaci devizových intervencí, a to z toho důvodu, 

aby se změna měnových rezerv promítla do změn peněžní zásoby, 

 cenové hladiny by se měly vyvíjet v souladu s kvantitativní teorií peněz, 

tzn., platí vztah P=M.V/Y,
8
 

 měla by být zaručena Marshallova a Lernerova podmínka, tzn. export 

a import by měly pružně reagovat na změny relativních cenových hladin, 

 měla by existovat nulová mobilita kapitálu, tzn. zlepšení (zhoršení) bilance 

na běžném účtu by se mělo přenést do zlepšení (zhoršení) platební bilance 

jako celku.  

Cenový vyrovnávací mechanismus funguje na základě kombinace cenových 

a měnových účinků. Předpokládejme, že země A obchoduje se zemí B a že běžný 

účet je rozhodující složkou platební bilance. U země A existuje deficit a země B 

naopak trpí přebytkem na běžném účtu. Vzhledem k existenci zlatého standardu 

dochází v deficitní zemi A k odlivu zlata (popř. papírových peněz) a tím také ke 

snížení peněžní zásoby a následně i cen, což zvýhodňuje export země A a naopak 

                                                 
7
  V pojednání o penězích Hume píše (Martinčík, 2008, s.2): „Peníze nejsou součástí soukolí 

obchodu. Jsou olejem, který umožňuje hladší a snadnější pohyb tohoto soukolí. Vezmeme -

li jakékoliv království, je zřejmé, že větší nebo menší hojnost peněz nemá žádných 

následků, neboť ceny zboží jsou vždy v proporci k množství peněz. …Rostoucí množství 

peněz vůči přirozenému poměru práce a výrobků zvýší ceny obchodníků i výrobců.“  
8
  Kvantitativní teorie peněz předpokládá (P=M.V/Y), že cenová hladina je přímo úměrná 

vývoji peněžní zásoby, rychlosti oběhu peněz a nepřímo úměrná reálnému důchodu.  
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znevýhodňuje import do této země. Nárůst exportu a pokles importu bude mít za 

následek vyrovnávání deficitu na běžném účtu platební bilance země A. U země B 

bude průběh opačný, tzn. dochází k přílivu zlata (popř. papírových peněz) do 

ekonomiky, což zapříčiní inflační tlaky, které budou znevýhodňovat export země 

B a zvýhodňovat import do země B.
9
 Postupný útlum exportu a nárůst importu 

bude mít za následek vyrovnávání běžného účtu platební bilance země B. 

Cenový vyrovnávací mechanismus je tedy založen na fungování trhu bez zásahu 

státu. Na zvýšený odliv zlata ze země však reagovaly centrální banky, které se 

obávaly vzniku možné neschopnosti v budoucnu směňovat papírové oběživo za 

zlato. Proto centrální banky prodávaly svá domácí aktiva a vyvolávaly tak růst 

úrokových sazeb, které měly přilákat „zpět“ kapitál (a tedy i zlato) ze zahraničí. 

Naopak centrální banky, které měly nadbytek zlata, se snažily tohoto zlata 

„zbavit“ neboť nebylo úročeno, na rozdíl od jiných aktiv. Centrální banky tedy 

skupovaly volná domácí aktiva, čímž docházelo ke snižování úrokové míry a tím 

také k odlivu kapitálu (a tedy i zlata) do zahraničí. Tento mechanismus, který 

používaly centrální banky k udržování optimálního množství zlata, napomáhal 

automatickému mechanismu přizpůsobování platební bilance. Tato politika 

prodeje a nákupu zlata, při výše zmíněných důvodech, se později začala nazývat 

termínem „pravidla hry“. Pravidla hry byla do značné míry dodržována, neboť 

primárním úkolem centrálních bank ve zlatém standardu bylo udržovat oficiálně 

stanovenou paritu mezi svou měnou a zlatem, k čemuž byla zapotřebí značná 

zásoba zlata. Centrální bankéři proto nechápali vnější rovnováhu ekonomiky jako 

                                                 
9
 Hume tento proces přiblížil na konkrétním příkladu (Martinčík, 2008, s. 3): 

„Předpokládejme skupinu výrobců a obchodníků, která přijala zlato a stříbro za vývoz 

zboží. Mohou pak zaměstnávat větší počet dělníků než dříve, dělníci neuvažují 

o požadavku vyšších mezd, ale jsou potěšeni, že jsou zaměstnáni u solventních 

podnikatelů. Pokud bude nedostatek dělníků, zvýší výrobce mzdy, ale zpočátku požaduje 

zvýšení odvedeného množství práce a toto je ochotně provedeno dělníkem, protože se nyní 

může lépe najíst a napít, což mu dostatečně odškodňuje větší dřinu a únavu. Dělníci nesou 

své větší peníze na trh, kde naleznou všechny věci za stejnou cenu jako předtím a vrátí se 

domů s větším množstvím a s lepšími druhy zboží, které bude sloužit jejich rodinám. 

Farmáři a zahradníci zjišťují, že všechno jejich zboží je rozebrané a ochotně zvýší 

pěstované množství, zároveň si mohou dovolit koupit větší množství kvalitnějších oděvů od 

obchodníků, jejichž cena je stejná jako dříve a jejichž odvětví je nyní také povzbuzeno 

novým ziskem. Je jednoduché vystopovat peníze při jejich prostupování skrze celý stát 

a nalézáme, že se musí nejprve zvýšit pracovitost každého jednotlivce předtím, než se zvýší 

jeho cena práce.“ 
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vyrovnanost běžného účtu, ale jako udržování stability zlatých rezerv (Frait, 1996, 

s. 37-38). 

V období zlatého standardu bylo mnoho výše zmíněných předpokladů dodržováno 

pouze částečně, a proto takto definovaný vyrovnávací mechanismus byl spíše 

systémem teoretickým než reálně funkčním. K vyrovnávání platebních bilancí 

docházelo bez větších přesunů zlata mezi ekonomikami, a to především z toho 

důvodu, že tyto nerovnováhy byly vyrovnávány spíše mezinárodními 

kapitálovými toky než samotným pohybem zlata.  Také byl popsán další efekt, 

kdy pokles peněžní zásoby spojený s deficitem platební bilance vyvolal růst 

úrokových sazeb, omezil ekonomickou aktivitu a následně poklesl import. Tento 

mechanismus byl později popsán keynesiánskými ekonomy jako důchodový 

přístup k vyrovnávání  platební bilance.  

2.3.2 Důchodový vyrovnávací mechanismus 

Důchodový vyrovnávací přístup k platební bilanci poprvé představili ekonomové 

Roy Harrod a Fritz Machlup, ovlivněni učením Johna Maynarda Keynese – 

především pak jeho Obecnou teorií zaměstnanosti, úroku a peněz. Tito 

ekonomové upozorňují na fakt, že cenový efekt vyvolává pouze částečné 

vyrovnání platební bilance, zbývající část přizpůsobení je zapříčiněna změnami 

reálného důchodu. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je tvrzení, že změny 

platební bilance se odrážejí ve změnách agregátní poptávky, které vedou 

k multiplikovaným změnám reálného důchodu, které automaticky zajišťují 

částečné (ne úplné) přizpůsobení platební bilance. 

Fungování důchodového vyrovnávacího procesu předpokládá dodržování 

několika základních předpokladů: 

 udržování fixní cenové hladiny (a tedy i devizového kurzu), 

 existence nedobrovolné nezaměstnanosti v ekonomice, 

 neúplné využití výrobních kapacit v ekonomice (respektive existence 

recesní mezery), 

 pasivní přizpůsobování nabídky peněz jejich poptávce, 

 plně poptávkově determinovaný reálný důchod. 



18 

 

Základním pilířem modelu je rozložení funkce reálného důchodu na domácí 

složku (tedy C + I + G, která je také nazývána absorpcí) a zahraniční složku, která 

je dána čistým exportem, tedy rozdílem mezi exportem a importem.  

Y = (C + I + G) + (EX – IM)    (2.1) 

Y ............. reálný důchod, 

C ............. spotřeba, která je rozložena na autonomní (C0) a indukovanou část (mpc.Y),
10

 

I .............. investice jsou považovány za autonomní, 

G ............. vládní výdaje jsou také považovány za autonomní, 

EX .......... export, 

IM ........... import. 

Jednoduchý keynesiánský model předpokládá závislost velikosti exportu jen na 

ekonomické situaci zahraničních ekonomik, proto je export považován za 

autonomní veličinu (EX0). Změny exportu mají (stejně jako investice či vládní 

výdaje) pomocí multiplikátoru zahraničního obchodu několikanásobně vyšší efekt 

na velikost reálného důchodu. Naopak výdaje na import představují únik 

z domácího výdajového toku a jejich velikost závisí na úrovni domácího důchodu. 

Import lze rozdělit (tak jako spotřebu) na autonomní část (IM0) a indukovanou 

část (mpm.Y)
11

. Čistý export pak lze tedy zapsat jako: 

NX = EX – (IM0 + mpm.Y)    (2.2) 

Hospodářský růst v ekonomice bude mít tedy za následek pokles čistého exportu 

a tak vznik (respektive prohlubování) deficitu na běžném účtu platební bilance. 

Proto jeden z vhodných nástrojů omezení růstu deficitu běžného účtu je 

zpomalení růstu agregátních výdajů. Pokud bychom chtěli vyjádřit úplnou 

závislost čistého exportu na reálném důchodu (rovnice 2.3), musíme doplnit do 

rovnice 2.2 rovnici 2.1 upravenou o multiplikátor α, který představuje únik 

z výdajového toku, tedy velikost autonomních veličin sníženou o podíl mezní 

sklonu k úsporám a mezního sklonu k importu, tzn. část autonomních veličin, 

které se nedostanou zpět do oběhu – α = 1/(mps + mpm). 

 NX = EX – IM0 – mpm.α(C0 + I +G + EX – IM0)   (2.3) 

                                                 
10

  Mpc je zkratka pro mezní sklon ke spotřebě, který udává, jakou částku domácnosti vydají 

na spotřebu z dodatečné přijaté jednotky důchodu. Mezní sklon k úsporám naopak značí 

částku, kterou domácnosti uspoří, tedy mps = 1 – mpc. 
11

 Mpm – značí mezní sklon k importu, tzn. částku, kterou domácnosti utratí za dovážené 

zboží při nárůstu důchodu o jednotku.  
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Takto popsaný přístup by měl být podle Fraita (1996, s. 40) součástí každého 

modelu vyrovnávání běžného účtu platební bilance otevřené ekonomiky. 

Důchodový proces také vysvětluje mezinárodní přenos hospodářského cyklu, 

neboť autonomní veličina ve formě exportu je zároveň endogenní veličinou pro 

zahraniční ekonomiky. Takže pokud se domácí země nachází v konjunktuře, 

zvyšuje svůj import, tedy export ostatních zahraničních partnerů, a tím je může 

„vytáhnout“ a dostat také do konjunktury (např. teorém lokomotivy)
12

. 

Tento proces vychází z předpokladu fixních devizových kurzů, to znamená, že 

změna v reálném důchodu se neprojevuje prostřednictvím změny devizového 

kurzu, ale ve formě čistého exportu, který se přenáší na zahraniční ekonomiky 

a naopak. Velikost vyrovnání běžného účtu platební bilance pak závisí na mezním 

sklonu k importu dané země a také na velikosti mezního sklonu ke spotřebě 

v dané zemi.  

Při neúplném vyrovnání běžného účtu platební bilance pomocí důchodového 

vyrovnávacího procesu, lze také použít nástrojů aktivní monetární politiky 

(především pak kurzovou a úrokovou politiku). Při přetrvávajícím deficitu čistého 

exportu lze dosáhnout úplného vyrovnání prostřednictvím zvýšení úrokové míry. 

Růst úrokové míry vyvolává pokles investic a tím také snížení deficitu čistého 

exportu; při tomto jevu však také dochází k poklesu reálného důchodu. Další 

možnost, jak snížit nebo vyrovnat deficit čistého exportu, je devalvace domácí 

měny. Tento efekt by měl zvýhodnit domácí autonomní export a naopak omezit 

import. Devalvace však s sebou nese také spoustu rizik a předpokladů, proto 

k devalvaci měny přistupují centrální autority velmi obezřetně a většinou ji 

používají až jako krajní řešení.
13

 

                                                 
12

  Princip teorému lokomotivy předpokládá, že pokud je domácí i zahraniční  země v recesi, 

stačí, aby jedna z těchto zemí provedla např. fiskální expanzi, která povede ke zvýšení 

reálného důchodu a zaměstnanosti v domácí zemi. Za přispění přímého důchodového 

efektu se pomocí čistého exportu přenese růst reálného důchodu a zaměstnanosti také na 

zahraniční ekonomiku.  
13

 Jedním z předpokladů devalvace by mělo být např. dostatečné množství volných výrobních 

faktorů. Devalvace také většinou vede ke snížení domácí spotřeby a zhoršení směnných 

relací, které jsou dány podílem cen vyváženého a dováženého zboží.  
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2.3.3 Kurzový vyrovnávací mechanismus 

Jak již bylo naznačeno v závěru předchozí kapitoly, lze eliminovat deficit bilance 

na běžném účtu prostřednictvím znehodnocení měny. Z důvodu kredibility 

systému pevného kurzu je devalvace (respektive revalvace) devizového kurzu 

provedena centrální autoritou až v případě selhání ostatních nástrojů, to znamená 

jen výjimečně. Naopak v systému plovoucích kurzů dochází k depreciaci 

(respektive apreciaci) devizového kurzu v libovolném časovém okamžiku. 

Následkem pohybu kurzu je pak i změna směnných relací, která má za následek 

přesun zájmu spotřebitelů od zahraničního dražšího zboží k domácímu levnějšímu 

zboží (v případě depreciace kurzu) a naopak. O teoretické rozpracování tohoto 

modelu se zasloužili především Charles Frederick Bickerdike, Alfred Marshall, 

Abba Ptachya Lerner, Joan Robinsonová, kteří se soustředili především na 

analýzu nutných a postačujících podmínek, při jejichž splnění vede znehodnocení 

kurzu ke zlepšení salda běžného účtu platební bilance. Vzhledem k pohybu 

devizového kurzu bývá tento mechanismus nazýván kurzovým vyrovnávacím 

mechanismem běžného účtu platební bilance a může být na něj nahlíženo ze dvou 

různých teoretických rovin. Prvním z pohledů na devalvaci jako nástroje 

vyrovnávání běžného účtu je přístup z hlediska elasticit, druhou teoretickou 

platformou je absorpční přístup.  

2.3.3.1 Kurzový vyrovnávací proces – přístup z hlediska elasticit 

Tento přístup analyzuje následky změn relativních cen exportu a importu 

způsobené devalvací (depreciací) při neměnných reálných důchodech v domácí 

ekonomice i v zahraničí. Model je založen na předpokladu, že devalvace má na 

běžný účet dvojí efekt – prvním je fakt, že devalvace deficit odstraňuje, druhým 

pak, že jej dále prohlubuje.  

Země mající deficit na běžném účtu, má často nadhodnocenou měnu. Devalvace 

(depreciace) měny by měla deficit odstranit prostřednictvím cenového 

mechanismu. Pokles domácí měny způsobí změnu relativních cen domácího 

a zahraničního zboží (terms of trade) a ovlivní tak velikost exportu (respektive 

importu). Samotný růst objemu exportu (importu), však ještě bezprostředně 
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nemusí znamenat zlepšení bilance na běžném účtu. Závisí také na vývoji cen 

domácího a zahraničního zboží (což má vliv na příjmy z exportu/importu). 

O tom zda převáží efekt cenový nebo objemový, rozhodují domácí a zahraniční 

cenové elasticity poptávky. Vliv devalvace na běžný účet závisí na cenové 

elasticitě poptávky domácích spotřebitelů po importu a cenové elasticitě poptávky 

zahraničních spotřebitelů po domácím exportu.
14

 V případě, že poptávka po 

exportu je cenově neelastická, pak zvýšení exportu je menší než proporcionální 

snížení ceny a devizové příjmy z exportního prodeje klesnou (a obráceně). 

Elasticita nabídky zahraniční měny vzhledem k měnovému kurzu je pozitivní, 

když je poptávka po exportu elastická; respektive je-li poptávka po exportu 

cenově neelastická, je elasticita nabídky zahraniční měny vzhledem k měnovému 

kurzu negativní (viz obrázek 2.1).  

Obrázek 2.1: Trh zahraniční a domácí měny 

Zdroj: Frait (1996) 

Elasticita nabídky domácí měny vzhledem k měnovému kurzu je pozitivní, když 

je poptávka po importu elastická. Když je ale poptávka po importu cenově 

neelastická, je elasticita nabídky domácí měny vzhledem k měnovému kurzu 

negativní.  

                                                 
14

 Cenová elasticita poptávky po importu (exportu) udává, o kolik procent se zvýší či sníží 

poptávané množství importu (exportu), jestliže se ceny importovaného (exportovaného) 

zboží sníží či zvýší o jedno procento. 

Cena 
zahraniční 

měny 

množství zahraniční měny 

D S 

nx = 1 

nx < 1 

nx > 1 

Cena 
domácí 
měny 

množství domácí měny 

D S 

nm = 1 

nm < 1 

nm > 1 

nx ................... elasticita poptávky po exportu 

nm .................. elasticita poptávky po importu 
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Běžný účet se po devalvaci (depreciaci) zlepší pouze v případě, když je součet 

cenové elasticity poptávky po exportu a cenové elasticity poptávky po importu 

v absolutním vyjádření větší než jedna (přičemž nx je vztažena k zahraniční ceně 

a nm je vztažena k domácí ceně). Toto tvrzení je známé jako Marshallova 

a Lernerova podmínka – tj. změna poptávaného množství importu oproti 

poptávanému množství exportu musí být dostatečně velká, aby kompenzovala 

nižší ceny exportu země v jednotkách cizí měny po provedení devalvace.
15

 

Matematicky lze výše uvedenou podmínku zapsat následovně: 

  ∆CA
* 
=  [X

*
( nx – 1) + M

*
nm] ∆E/E    (2.4) 

CA
*
, X

*
, M

*
 ... běžný účet, export, import vyjádřeny v jednotkách zahraniční měny, 

∆E/E ............... změna devizového kurzu, 

nx ............................. elasticita poptávky po exportu, 

nm ................................... elasticita poptávky po importu. 

Za předpokladu vyrovnaného běžného účtu platební bilance (tzn. X
* 

= M
*
), pak 

lze z rovnice vyčíst Marshallovu-Lernerovu podmínku (zvýrazněno tučně): 

                    ∆CA
* 
=  [X

*
( nx + nm – 1)] ∆E/E        (2.5) 

Významným faktorem ovlivňujícím čistý export prostřednictvím cenových 

elasticit je čas. Elasticity jsou nižší v krátkém období (obvykle do šesti měsíců po 

devalvaci), s rostoucím časem se pak zvyšují. Tato skutečnost je dána mj. 

uzavřenými kontrakty, relativní náročností přizpůsobení výroby atd. Vzhledem 

k tomuto faktu se vývoj běžného účtu podobá J-křivce (obr. 2.2), kdy se deficit 

běžného účtu krátce po devalvaci obvykle zhoršuje a začne se vyrovnávat až 

o několik měsíců později (objemy exportu a importu se vzhledem k uzavřeným 

kontraktům příliš nemění, ovšem ceny exportu i importu reagují okamžitě – proto 

zpočátku dochází ke zhoršení běžného účtu platební bilance). 

 

 

 

                                                 
15

 Je nutno podotknout, že tato teorie platí za situace, kdy výrobci dováženého zboží 

nereagují na změnu poptávky změnou ceny, ale jen změnou nabízeného množství, což 

může být případ malé otevřené ekonomiky typu ČR.  
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Obrázek 2.2: J-křivka 

 

Zdroj: Frait (1996) 

2.3.3.2 Kurzový vyrovnávací proces – absorpční přístup 

Sidney Alexander považoval přístup z hlediska elasticit za příliš optimistický, 

pokud šlo o možnost „léčit“ deficit běžného účtu devalvací. Vycházel 

z předpokladu, že běžný účet platební bilance odráží rozdíly mezi celkovou 

výrobou zboží a služeb v jednotlivých státech a jejich absorpcí (tj. zdroji danými 

pro spotřebu, investice a státní výdaje). Problém nespočíval v příliš nízkých 

elasticitách, ale v nespolehlivosti devalvace zvýšit reálný důchod v relaci 

k domácí absorpci (Frait, 1996, s. 49). 

Na rozdíl od přístupu z hlediska elasticit je základním předpokladem ekonomika 

ve stavu plné zaměstnanosti (to znamená, že výroba již nemůže dále růst 

a devalvace vede především k inflaci bez zlepšení bilance na běžném účtu). 

Absorpční přístup
16

 vychází z rovnice (2.1) a po úpravě lze získat:  

   X – M = Y – A         respektive            ∆CA = ∆Y –  ∆A      (2.6) 

A .................... absorpce (tzn. C + I + G). 

Z výše uvedené rovnice vyplývá, že pokud má být odstraněn deficit na běžném 

účtu, musí devalvace měny vést k růstu Y nebo poklesu absorpce A. Má-li být 

znát efekt devalvace na běžný účet, musí být znát její efekt na důchod i její přímý 

                                                 
16

 Přístup přes elasticity zdůrazňuje poptávkovou stranu a implicitně předpokládá, že 

ekonomika je v recesní mezeře a existuje tedy možnost uspokojení dodatečné poptávky po 

exportu a substitutech importu. Absorpční přístup zdůrazňuje nabídkovou stranu 

a implicitně předpokládá, že v ekonomice existuje dostatečná poptávka po exportu země 

a substitutech jejího importu (Frait, 1996, s. 49).  

Saldo 
obchodní 
bilance 

  

+ 

čas 
0 

okamžik 

devalvace 

měny 
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efekt na absorpci
17

. Vliv devalvace na důchod lze rozvrhnout do tří nezávislých 

efektů: 1) Efekt na výstup. Pokud v ekonomice nejsou volné zdroje nebo není 

splněna Marshallova a Lernerova podmínka, čistý export poklesne a s ním i reálný 

důchod. 2) Efekt směnných poměrů. Devalvace zvýší ceny importu, což nebývá 

spojeno s odpovídajícím růstem cen exportu – dojde tedy k poklesu reálného 

důchodu. 3) Efekt na alokaci zdrojů. Devalvace umožňuje omezení obchodních 

restrikcí, které vytvářejí mikroekonomické distorze. Po zrušení restrikcí 

a devalvací by se měla zvýšit efektivnost alokace zdrojů a reálný důchod by měl 

vzrůst. 

Vliv devalvace na přímou absorpci lze také rozdělit na tři efekty. Vlivem 

devalvace obvykle rostou ceny, pokud nedojde ke zvýšení peněžní zásoby, projeví 

se efekt reálných peněžních zůstatků. Hodnota peněžních zůstatků se s růstem cen 

snižuje, což zvyšuje úrokové sazby, které zapříčiní pokles investic.
18

 Efekt 

důchodové redistribuce je založen na faktu, že v zemi s progresivním zdaněním 

vede podevalvační růst cen k redistribuci důchodů od soukromého do státního 

sektoru, což zvyšuje přebytek státního rozpočtu a to vede k poklesu absorpce. 

Lauersenův a Meltzerův efekt předpokládá, že zhoršení směnných poměrů snižuje 

reálný důchod a s ním svázanou část absorpce, ale na druhé straně vede 

k relativnímu zlevnění zboží vyráběného v domácí ekonomice, což vede 

k přesunu zájmu směrem k tomuto zboží. Záleží tak, který efekt převáží. 

Má-li být eliminován deficit na běžném účtu ve stavu plné zaměstnanosti, 

devalvace musí být doprovázena snížením domácí absorpce restriktivní 

hospodářskou politikou. Pokud ekonomika nedosáhla plné zaměstnanosti a je-li 

splněna Marshallova a Lernerova podmínka může devalvace odstranit deficit na 

běžném účtu platební bilance. 

2.3.4 Monetární přístup k vyrovnávacímu procesu platební bilance 

Devalvace vede ekonomické subjekty ke snižování výdajů ve snaze obnovit 

reálnou hodnotu peněžních zůstatků a jiných finančních aktiv, tento efekt zároveň 

                                                 
17

 Přímý efekt na absorpci zahrnuje všechny faktory, které působí bezprostředně na absorpci, 

aniž by tyto změny byly dány změnami důchodu.  
18

 Dle monetaristů dochází k přeskupení portfolia likvidních aktiv a tím ke snížení 

spotřebních výdajů, tedy k poklesu absorpce. 
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vede ke zlepšení platební bilance. Jestliže však centrální banka po devalvaci 

zvyšuje neadekvátním tempem peněžní zásobu, budou příznivé účinky devalvace 

rychle eliminovány. Devalvace funguje tak, že vyvolá nerovnováhu na trhu peněz, 

čímž vyvolá přebytek platební bilance, který však přetrvává pouze do doby, 

dokud změny devizových rezerv neobnoví rovnováhu na trhu peněz. 

Dosavadní vyrovnávací procesy probíhaly prostřednictvím změny cen, reálného 

důchodu či měnového kurzu. V 50. letech 20. století začínají ekonomové rozvíjet 

teorie vyrovnávacích procesů, které neovlivní zmíněné veličiny – monetární 

přístup. Mezi hlavní představitele těchto myšlenek patřili především Jacques 

Jacobus Polak, Robert Mundell, Harry Gordon Johnson, Jeffrey Frankel. 

Monetární přístup k platební bilanci je založen na myšlence, že existuje vztah 

mezi vývojem měnových (případně úvěrových) agregátů na straně jedné a saldy 

platební bilance na straně druhé. Monetární přístupy k vyrovnávacímu procesu 

formulované na keynesovském základě (Polakův model)
19

 a monetaristickém 

základě (Johnsonův model)
20

 se snaží určit optimální tempa růstu měnových 

(resp. úvěrových) veličin, která by zajišťovala rovnováhu platební bilance. Tyto 

modely jsou tedy primárně určeny pro potřeby měnové politiky centrální banky, 

která by měla prostřednictvím svých nástrojů a působením na vývoj těchto 

agregátů zajistit vnější rovnováhu ekonomiky. Tento vyrovnávací proces však 

může fungovat i na plně „zautomatizovaném“ samoregulačním základě, např. 

currency board (Mandel, Tomšík, 2008, s. 84-89). Základním východiskem 

monetárního přístupu
21

 k platební bilanci je vztah: 

     ∆Rz = 1/m. ∆L  –  ∆D           (2.7) 

∆Rz .....................změna devizových rezerv, 

∆L   ............. změna poptávky po penězích, 

∆D .............. změna domácího úvěru, 

m ................... peněžní multiplikátor. 

                                                 
19

 Tyto modely jsou známy také jako přístupy uplatňované Mezinárodním měnovým fondem. 

Jsou využívány především k analýze potíží s platební bilancí u rozvojových zemí 

s nerozvinutými kapitálovými trhy. 
20

 Modely vycházející víceméně z automatického vyrovnávacího mechanismu Davida Humea 

a z friedmanovského monetarismu. Někdy jsou také označovány jako „globální 

monetarismus“. 
21

 Monetární přístup je založen na předpokladech neoklasické ekonomie, kdy je ekonomika 

v rovnováze, tedy agregátní poptávka se rovná agregátní nabídce, devizový kurz odpovídá 

paritě kupní síly, trh peněz je v rovnováze. 



26 

 

Monetární přístup bere za autonomní položky platební bilance jen toky 

devizových rezerv, všechny ostatní položky považuje za akomodující (to 

znamená, že zde nefigurují jednotlivé položky jako export, import, příliv či odliv 

kapitálu atd.). Tento vyrovnávací mechanismus se tak zaměřuje jen na konečný 

účinek, nikoliv na jednotlivé kanály realizace (což je odlišné od předcházejících 

vyrovnávacích mechanismů). 

2.3.4.1 Polakův model 

Polakův model vzniká jako reakce na diskusi o nákladech důchodového 

vyrovnávacího procesu v podmínkách pevných kurzů. Polak se snaží udržet 

rovnováhu obchodní bilance v systému fixních kurzů prostřednictvím měnových 

a úvěrových veličin (tzn. veličin, které nezpůsobují přílišné změny reálného 

důchodu). Smyslem bylo získat nástroj pro monitorování makroekonomického 

vývoje v zemích, kde jsou dostupné pouze nejzákladnější statistické informace. 

Model je definován pro nominální veličiny a vychází z definice obchodní bilance, 

keynesovské importní funkce, důchodové rovnice směny a platební bilance 

vyjádřené pro změny čistých zahraničních aktiv bankovní soustavy. Na základě 

těchto předpokladů dochází k závěru:   

    NX = ∆Rz  = X0 – mpm/k.Y       (2.8) 

∆Rz .....................změna devizových rezerv, 

X0 .............. export (autonomní veličina), 

Y ................ důchod, 

mpm .............. mezní sklon k importu, 

k..................... cambridgeský koeficient. 

Deficit obchodní bilance musí být spojen s nadměrným růstem peněžní zásoby 

a obráceně. K eliminaci deficitu obchodní bilance je tak nezbytná přísnější 

kontrola peněžní zásoby. Pokud deficit vznikne, země zastaví růst domácího 

úvěru, devizové intervence povedou ke snížení celkové peněžní zásoby, import 

následně poklesne a obchodní bilance se vyrovná. Zabrání-li země růstu domácího 

úvěru, bude deficit pouze dočasný a bude v podstatě eliminován automaticky. 

Polakův model umožňuje odvození optimálního pravidla pro kontrolu čistých 

domácích aktiv bankovní soustavy.
22

 

                                                 
22

 Pro stanovení růstu čistých domácích aktiv je potřeba znát prognózu růstu reálného 

důchodu a výše uvedených parametrů, ovlivňující důchod a import.  
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2.3.4.2 Johnsonův monetaristický přístup a monetární modely platební bilance 

Modely monetárního přístupu k platební bilanci reagují a odstraňují některá 

omezení předcházejících modelů. Za prvé zdůrazňují, že na základě analýzy trhu 

peněz je možno analyzovat pouze platební bilanci jako celek a ne pouze bilanci 

obchodní. Za druhé odvozování optimální emise peněz na základě rovnice směny 

je přijatelné pouze pro velké uzavřené ekonomiky. Malé otevřené ekonomiky 

musejí dbát na vnější rovnováhu své země. Za třetí, i přes rozpad 

brettonwoodského měnového systému řada zemí i nadále preferuje fixní kurzy. 

Přesná kontrola měnové báze je tak komplikovaná, neboť je intenzivně 

ovlivňována případnými devizovými intervencemi. 

Nejjednodušší tvar monetárního modelu, po splnění základních předpokladů
23

, 

rozšiřující základní keynesiánský postoj k monetárnímu přístupu – rovnice (2.7) – 

lze zapsat následovně: 

 ∆Rz = 1/m.(LY. ∆Y  +  LP. ∆P  + Li. ∆i) – ∆D        (2.9) 

∆Rz ............................. změna devizových rezerv, 

m ...................... peněžní multiplikátor,  

∆Y, ∆P, ∆i, ......... změna domácího reálného důchodu, domácí cenové hladiny, nominální 

úrokové sazby,    

LY,LP,Li ........... příslušné derivace reálného důchodu, cenové hladiny, nominální úrokové 

sazby, 

∆D .................... změna domácích aktiv (domácího úvěru). 

Účinek jednotlivých proměnných na platební bilanci je následující: růst reálného 

důchodu, cenové hladiny či pokles úrokové sazby, domácího úvěru a peněžního 

multiplikátoru vede k růstu poptávky po penězích a následně k přebytku platební 

bilance. Naopak standardní teorie respektive keynesiánský přístup předpokládá při 

růstu reálného důchodu, cenové hladiny, poklesu úrokové sazby či poklesu 

nominálního kurzu zhoršení jednotlivých účtů a tím i celé platební bilance. Také 

Johnsonův model umožňuje odvození optimálního pravidla pro kontrolu čistých 

domácích aktiv bankovní soustavy – na rozdíl od Polakova modelu však je nutné 

                                                 
23

 Základními předpoklady modelu jsou: domácí ekonomika se nachází na úrovni 

potenciálního produktu, jedná se o malou ekonomiku, která je „price -taker“, země používá 

pevný kurz bez pásem oscilace, neexistují zde rizikové prémie (tzn., že domácí 

a zahraniční aktiva jsou dokonalými substituty, poptávka po penězích a nabídka peněz 

jsou stabilními funkcemi několika proměnných.  
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znát více parametrů a proměnných, které mohou být náročné na odhad 

a predikci.
24

 

Ekonomové zabývající se monetárním přístupem k platební bilanci dospěli 

k dvěma závěrům:  

 Přebytek nebo deficit platební bilance je pouze dočasným fenoménem, 

v dlouhém období se vrací peněžní zásoba, reálný důchod, cenová hladina 

i úroková sazba ke svým rovnovážným úrovním. 

 V režimu pevných devizových kurzů musí země akceptovat ztrátu 

možnosti provádět autonomní monetární politiku a kontrolovat domácí 

cenovou hladinu. Pokud je devizový kurz fixován, centrální banka musí 

kupovat (prodávat) svou měnu v případě přebytečné nabídky (poptávky). 

Tyto intervence mění peněžní zásobu a v delším období pak i cenovou 

hladinu. 

Monetární přístup rovněž tvrdí, že devalvace může vytvořit pouze dočasný 

přebytek platební bilance, avšak změnu v dlouhodobém trendu platební bilance 

zajistit nemůže. Devalvace (respektive revalvace) totiž funguje prostřednictvím 

vytvoření nerovnováhy na trhu peněz, která se promítne do nerovnováhy platební 

bilance, která však trvá jen do té doby, dokud není rovnováha na trhu peněz 

obnovena přes změnu devizových rezerv. 

2.3.5 Empirické modely monetárního přístupu k platební bilanci 

Empirické modely jsou vhodným nástrojem analýzy dynamické ekonomiky, ve 

které změny nastávají ve formě změn tempa růstu jednotlivých proměnných. 

Dynamické modely vycházejí z empirického testování především Johnsonova 

monetaristického přístupu k platební bilanci. Po matematických úpravách 

dostáváme rovnici (2.10), z které vyplývá, že vyšší růst reálného důchodu, cenové 

                                                 
24

 Jedná se především o predikci inflace, tempa růstu hrubého domácího produktu (respektive 

důchodu), relativních změn důchodové rychlosti oběhu peněz a peněžního multiplikátoru. 

Dále je nutno odhadnout parametry modelu, které přísluší jednotlivým proměnným (např. 

kompenzační – offset – koeficient, který měří citlivost změny čistých zahraničních aktiv 

centrální banky na změnu čistých domácích aktiv centrální banky; vypovídá tak mj. o míře 

kapitálové mobility, míře autonomie monetární politiky a o relevantnosti monetárního 

modelu; atd.). 
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hladiny, úrokové sazby či domácího úvěru, respektive pokles peněžního 

multiplikátoru nebo monetární báze, mají pozitivní vliv na platební bilanci 

a obráceně. 

      ∆Rz/H = a0 + a1.∆ln.Y  +  a2.∆ln.P  + a3.∆ln.i  – a4.∆ln.m – β ∆ln.D. D/H    (2.10) 

∆Rz ............................. změna devizových rezerv, 

a0 – a4, β ........... regresní koeficienty nahrazující koeficienty elasticity jednotlivých 

proměnných,   

∆ln .................... přírůstky logaritmů,  

Y, P, i, m ......... reálný důchod, cenová hladina, nominální úroková sazba, peněžní 

multiplikátor, 

H .......................... monetární báze, 

D ...................... domácí aktiva (domácí úvěr). 

Rovnici lze využít k prognózování dopadů různých politik na platební bilanci. 

V reálné ekonomice je odhad vývoje jednotlivých proměnných a jejich elasticit 

velmi obtížný, proto ekonomové doporučují sledovat dlouhodobé trendy reálného 

důchodu, inflace, rychlosti oběhu peněz a peněžního multiplikátoru a na základě 

těchto trendů stanovit cílové tempo růstu domácího úvěru odpovídající udržování 

vnější rovnováhy. Toto pravidlo se týká pouze stabilního tempa růstu domácího 

úvěru centrální banky, neboť v malé otevřené ekonomice nemá centrální banka 

kontrolu nad peněžní zásobou, ale pouze nad její domácí složkou. Cílem není 

kontrola cenové hladiny, ale udržování vyrovnané platební bilance, neboť cenová 

hladina v malé otevřené ekonomice je do značné míry determinována v zahraničí 

(Frait, 1996, s. 92-93). 

2.3.6 Portfolio přístup k platební bilanci 

Portfolio přístup k platební bilanci
25

, na rozdíl od monetárního přístupu, vychází 

z předpokladu, že domácí peníze jsou pouze jedním ze spektra finančních aktiv, 

která drží domácí subjekty.
26

 V nejjednodušších portfolio modelech drží 

ekonomické subjekty své bohatství ve formě kombinace domácích peněz, 

domácích obligací a zahraničních obligací, které s sebou na jedné straně nesou 

vyšší riziko plynoucí ze znehodnocení měny, na druhou stranu pomáhají 

                                                 
25

 Tento přístup rozpracovali ve svých pracích William Henry Branson, Pentti Juho Kalervo 

Kouri či Michael Glenthorne Porter. 
26

 Monetaristický přístup k platební bilanci neuvažuje s jinou poptávkou po finančních 

aktivech, než je poptávka po domácích penězích.  
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vlastníkovi diverzifikovat portfolio, neboť pokles domácích úrokových sazeb 

může vést k růstu zahraničních úrokových sazeb. Pro základní strukturu portfolio 

modelu je nutno definovat především poptávku po penězích, poptávku po 

domácích a zahraničních obligacích, nabídku peněz, nabídku domácích obligací 

a rozpočtové omezení. Po úpravách získáme nejjednodušší strukturu portfolio 

modelu: 

         ∆Rz = f(∆D, ∆i, ∆i
*
,∆Y, ∆W)                               (2.11)    

∆Rz ............................. změna rezerv,  

∆D .................... změna domácích aktiv (úvěrů), 

∆i ...................... změna domácí úrokové míry, 

∆i
*
 ..................... změna zahraniční úrokové míry, 

∆Y .................... změna reálného důchodu, 

∆W ................... změna bohatství. 

Jednoduché portfolio modely platební bilance většinou nepracují empiricky 

s faktorem rizika odrážejícím změny v očekáváních ohledně vývoje devizového 

kurzu. Celkově lze říci, že se platební bilance v portfolio modelech chová 

podobně jako v modelech monetárních. Vznikají zde pouze dílčí rozdíly dané 

větším počtem proměnných, které odrážejí nedokonalou substituovatelnost 

domácích a zahraničních aktiv. 

2.3.7 Syntéza keynesovského a monetárního přístupu k platební bilanci (K-

M model 

Základem keynesovských modelů je vliv důchodu (respektive cen) na výkonovou 

bilanci a vliv domácích a zahraničních úrokových měr na kapitálové pohyby mezi 

domácí a zahraniční ekonomikou. Oproti tomu monetární přístup je založen na 

skutečnosti, že platební bilance je monetární jev a že klíčovou roli při utváření 

nerovnováhy salda celkové platební bilance hraje nerovnováha na trhu peněz. 

Současné ekonomické teorie nepovažují existenci keynesovského a monetárního 

přístupu k platební bilanci za vzájemné popření, ale za součást širšího systému 

všeobecné rovnováhy a základní rozdíly mezi těmito přístupy vysvětluje 

v odlišných předpokladech a v tom, jak je determinován reálný důchod, cenová 

hladina a úrokové sazby. 
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Syntézou keynesovského a monetárního přístupu k platební bilanci vzniká K-M 

model, který je definován pro krátké období.
27

 Po redukci základních funkčních 

vztahů obou modelů získáváme dva redukované funkční vztahy pro výši čistých 

zahraničních aktiv centrální banky: 

Keynesovská rovnice (K křivka) Rz,t =  - ∆Y ± ∆G  + ∆E + Rz,t-1     (2.12) 

Monetární rovnice (M křivka) Rz,t =    ∆Y ± ∆G  ± ∆E – D      (2.13) 

Rz,t ....................... změna devizových rezerv, 

∆Y, ∆G, ∆E ...... změna reálného důchodu, veřejných výdajů, nominálního měnového kurzu, 

D ....................... domácí aktiva (domácí úvěry). 

Keynesovský model je definován pro saldo celkové platební bilance, tj. pro 

absolutní změnu zahraničních rezerv centrální banky. Monetární přístup je 

zpravidla vyjádřen pro relativní změnu. V K-M modelu je monetární přístup 

aproximován lineárním tvarem. V keynesovské rovnici platební bilance je 

zpožděná veličina devizových rezerv exogenní vstupní veličinou. Model nemá 

dynamické řešení a je nutno s ním pracovat jako s komparativně statickým 

modelem. K-M model lze zejména využít k analýze vlivu exogenních veličin 

měnového kurzu a veřejných výdajů na vývoj celkové platební bilance (Mandel, 

Tomšík, 2008, s. 95-98). 

2.3.8 Intertemporální přístup k běţnému účtu platební bilance 

Historickým východiskem intertemporálního přístupu k běžnému účtu platební 

bilance je Fischerova intertemporální analýza chování spotřebitele z roku 1930 

a teorie absorpce, která již byla zmíněna výše. Na rozdíl od většiny 

předcházejících přístupů, autoři analyzují i bilanci výnosů. Intertemporální přístup 

tedy umožňuje zkoumat dynamický proces, to znamená, jak čistá investiční pozice 

země ovlivňuje v dalších obdobích bilanci výnosů a tím i běžný účet platební 

bilance. Základní myšlenkový posun tohoto přístupu je založen na 

mikroekonomické analýze chování subjektů, které optimalizují své rozhodování 

o spotřebě, investicích a úsporách z pohledu přítomného a budoucího času
28

 

                                                 
27

 Základní představitelé tohoto modelu jsou: Jeffrey Frankel, Thorvaldur Gylfason, John 

Helliwell. 
28

 Na rozvoji tohoto přístupu se nejvíce podíleli Willem Hendrik Buiter, Maurice Obstfeld, 

Jeffrey David Sachs, Lars E. O. Svensson a Assaf Razin.  
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(Mandel, Tomšík, 2008, s. 105). Intertemporální přístup proto klade důraz na 

analýzu dopředu hledících pravidel, která mají důležitou roli při rozhodování 

jednotlivých subjektů trhu.  

Obstfeld a Rogoff ve svých studiích z roku 1994 a 1996 poskytují rozsáhlý 

přehled moderních modelů běžného účtu, které předpokládají mezičasovou 

optimalizaci ze strany spotřebitelů a firem. Za fundamentální sílu působící na 

běžný účet platební bilance je v tomto modelu považováno vyhlazování spotřeby 

(comsumption smoothing). Obstfeldův a Rogoffův model předpokládá dokonalou 

mezinárodní mobilitu zboží a kapitálu, nepředpokládá však volný pohyb 

pracovních sil, dalšími předpoklady je pozice „price taker“ z pohledu domácí 

ekonomiky a pevný měnový kurz. Na základě těchto předpokladů pak lze vyjádřit 

saldo běžného účtu (ΔCA): 

             ΔCA = (Yt - Yt
*
) - (It - It

*
) - (Gt - Gt

*
) + (rt - rt

*
)Bt + α          (2.14) 

Yt, It, Gt, rt ......... výstup, investice, vládní výdaje, světová úroková míra, 

Yt
*
, It

*
, Gt

*
, rt

*
 ... permanentní úroveň výstupu, investic, vládních výdajů, světové úrokové míry, 

α ........................ faktor úpravy spotřeby, 

Bt ...................... čistá zahraniční aktiva země. 

Permanentní úrovně jednotlivých veličin jsou definovány (příklad Yt
* 

- rovnice 

2.15) jako anuita počítaná při konstantní úrokové míře r.  

Yt
*
= [r/(1+r)]Σj=t [r/(1+r)]

j=t
.Yj   (2.15) 

Z rovnice vyplývá, že saldo běžného účtu platební bilance je ovlivněno dočasným 

odklonem jednotlivých proměnných od jejich permanentních (rovnovážných) 

hodnot. Ke zlepšení běžného účtu platební bilance tedy dojde, bude-li docházet 

k dočasnému růstu produktu, dočasnému snížení investic, respektive výdajů 

státního rozpočtu. Vliv dočasného růstu světové úrokové míry závisí na tom, zda 

je země čistým zahraničním dlužníkem či věřitelem. V případě dlužnické pozice 

ke zlepšení běžného účtu dojde za předpokladu snížení světové úrokové míry. 

V případě faktoru úpravy spotřeby platí, že pokud jsou domácí spotřebitelé 

v průměru ve spotřebě méně zdrženliví než zahraniční spotřebitelé a zároveň 
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dochází k rovnovážnému růstu domácí ekonomiky
29

, bude α představovat záporné 

číslo, což povede k dlouhodobému tlaku na deficit běžného účtu platební bilance. 

V případě dlouhodobých změn (to znamená, bude-li docházet ke změnám 

i permanentních veličin) je výsledný efekt nejednoznačný, není dopředu jasné, zda 

dojde ke zlepšení nebo zhoršení běžného účtu platební bilance.  

Melecký (2001, s. 4-5) shrnuje dva hlavní přístupy k analýze udržitelnosti 

běžného účtu platební bilance. První z nich sleduje aritmetiku intertemporální 

solvence. Druhý je odvozen z přístupu tokové rovnováhy, který vnímá bilanci 

běžného účtu jako výsledek optimálních rozhodnutí ohledně úspor a investic ze 

strany racionálních subjektů. 

Aritmetika solventnosti vychází z myšlenky, že daná ekonomika je 

intertemporálně solventní, jestliže její čistá zahraniční zadluženost není větší než 

současná diskontovaná hodnota zdrojů plynoucích z jejích přebytků bez 

úrokových výnosů. Logika tohoto přístupu je v tom, že v nějakém bodě podél 

trajektorie insolventnosti běžného účtu globální nebo domácí šok eventuálně 

způsobí úpadek platební bilance a vnější krizi. Jeden fundamentální problém 

týkající se tohoto přístupu může nastat, pokud vznikne nesoulad mezi úrovněmi 

cílovaných čistých závazků a optimalizačními plány soukromých subjektů 

a zvláště pak s jejich plánovanou držbou aktiv. 

Přístup tokové rovnováhy je založen na intertemporálním přístupu k běžnému 

účtu, který jej vnímá jako rovnovážný výsledek dopředu hledících rozhodnutí 

racionálních subjektů o úsporách a investicích, řízených očekáváními ohledně 

růstu produktivity, vládních výdajů, úrokových sazeb a dalšími faktory. 

Ekonomické změny na bilanci běžného účtu se mohou lišit podle původu, trvání 

a načasování těchto změn. S ohledem na původ mohou být tyto šoky rozlišeny na 

specifické šoky dané země a globální šoky. Odlišovat jednotlivé druhy šoků je 

důležité, neboť výzkumy poukazují například na to, že šoky v globální 

produktivitě mají menší vliv na deficit běžného účtu než specifické šoky dané 

země. Obdobně trvání těchto šoků, ať už přechodné či permanentní, může vyvolat 

odlišnou reakci bilance běžného účtu. 

                                                 
29

 To znamená, že vládní výdaje a investice rostou přiměřeně k růstu permanentního 

produktu. 
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2.4 Shrnutí 

Vnitřní a vnější rovnováha (respektive nerovnováha) jsou úzce provázány. 

Ačkoliv je pozornost představitelů centrálních autorit zaměřena především na 

udržování vnitřní rovnováhy, může to být právě neúměrné prohlubování vnější 

nerovnováhy, které může zapříčinit hospodářské problémy v některých zemích. 

Možností jak vyrovnat vnější nerovnováhy je několik. Některé mechanismy 

fungují automaticky, některé mechanismy jsou spouštěny prostřednictvím 

hospodářské politiky. Vhodný mechanismus závisí na režimu směnného kurzu 

a také „ekonomické orientaci“ představitelů centrálních autorit. V této kapitole 

byly shrnuty vyrovnávací mechanismy od svého původu v polovině 18. století až 

po současné přístupy k odstranění vnější nerovnováhy. Neřešená vnější 

nerovnováha více zemí pak vede ke globální nerovnováze, která byla, dle 

některých autorů (viz dále) jednou z příčin globální finanční krize v letech 2007 – 

2009. Definice, příčiny, důsledky, respektive možnosti řešení globálních 

nerovnováh jsou rozebrány v následující kapitole, jakož i diskuse nad současným 

systémem měnového uspořádání v globální ekonomice. 
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3 GLOBÁLNÍ NEROVNOVÁHY  

Pojem globální nerovnováhy (global imbalances) je v současné době námětem 

mnoha diskusí, článků, analýz. Samotné definování tohoto pojmu však není často 

prezentováno. Názorů na příčiny globálních nerovnováh je relativně velmi mnoho 

a někdy se dosti radikálně liší. Novodobá historie globálních nerovnováh je velmi 

úzce spjata se „současnou“ finanční krizí, a proto možnosti odstraňování 

globálních nerovnováh budou také do jisté míry možností, jak zmírnit dopady 

finanční krize. Na mezinárodní úrovni by měl vzniknout určitý soubor opatření či 

doporučení, který by se snažil globální nerovnováhy zmírnit, respektive alespoň 

eliminovat možnosti vzniku dalších krizových situací. Globální nerovnováhy jsou 

tedy jakýmsi výsledkem rychle rostoucího mezinárodního obchodu zboží, služeb 

a kapitálových toků, který s sebou přináší svá pozitiva i negativa.  

3.1 Definice globální nerovnováhy 

Pojem globální nerovnováhy (global imbalances) je hojně používán, ale zřídka 

kdy se setkáme s definováním tohoto pojmu. První pokusy o definování pojmu 

vznikají v devadesátých letech 20. století, kdy se američtí politici, ekonomové, 

akademičtí pracovníci zaměřovali především na udržitelnost běžného účtu 

platební bilance Spojených států amerických a na nástroje, které ji ovlivňují 

(Bracke, Bussière, Fidora, Straub, 2008, s. 12).
30

 Přestože by definice – globální 

nerovnováhy zachycují přebytky a deficity běžných účtů platební bilance 

jednotlivých zemí – byla vhodná, nevyjadřuje plně problematiku globálních 

nerovnováh. Chybí zde důležitá finanční dimenze nerovnováh, jako jsou např. 

hrubé a čisté kapitálové toky, jež mají vliv na utváření čisté investiční pozice 

země. Také zaměření pouze na hodnoty deficitů a přebytků běžného účtu platební 

bilance nevypovídá o dlouhodobém vyváženém či nevyváženém trendu 

rovnovážné hodnoty. Globální nerovnováhy lze tedy definovat jako (Bracke, 

Bussière, Fidora, Straub 2008, str. 12 – 13):  

                                                 
30

 Mann (1999, s. 149) například cituje ministra financí Roberta Rubina, který prohlásil, že 

mezinárodní systém nemůže udržovat donekonečna velké nerovnováhy běžných účtů 

vytvořených rozdílným růstem a otevřeností Spojených států amerických a jejich hlavních 

obchodních partnerů. 
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„Vnější pozice systémově důležitých ekonomik, které zobrazují distorze nebo 

znamenají rizika pro globální ekonomiku“. 

Definice se skládá z několika termínů, které by měly být ještě více upřesněny. 

 „Vnější pozice“ – představuje nejen bilanci na běžném účtu, ale také finanční 

pozici země, což je důležité z hlediska finanční globalizace. Jinými slovy to 

znamená, že finanční pozice země má jiný rozměr než bilance na běžném účtu 

s opačným znaménkem.  

„Systémově důležité ekonomiky“ – jsou ekonomiky, jejichž makroekonomický 

a finanční vývoj má významný vliv na globální ekonomiku. I když pojem 

systémově důležitý není zcela jednoznačný, představuje fakt, že daná země má 

významný podíl na světových trzích zboží či světových finančních trzích, takže 

může mít také globální dopad jen díky své velikosti či existenci jiných důležitých 

faktorů (např. země je důležitým finančním centrem, klíčovým regionálním 

hráčem – ekonomikou, atd.). Seznam systémově důležitých ekonomik se mění 

v čase.
31

 

„Zobrazení distorze“ – narůstání vnější pozice země může částečně odrážet 

distorze, tj. odchylky od rovnováhy, které by přetrvaly v prostředí pružných cen 

a dokonalé konkurence. Tato distorze může být způsobena hospodářskou 

politikou, např. politikou fixního směnného kurzu, strukturální politikou (např. 

nedostatečnou ekonomickou pružností) či makroekonomickou politikou (např. 

nepřiměřená politika veřejných výdajů může narušovat rozhodování 

o soukromých výdajích, vliv kartelů na ceny ropy, atd.). 

„Představují rizika pro globální ekonomiku“ – nevyrovnané vnější pozice mohou 

představovat riziko pro globální ekonomiku v podobě šíření nerovnováh (riziko 

nerovnoměrného rozložení s narušením makroekonomické a finanční stability) či 

v podobě vzrůstajících nerovnováh (riziko nárůstu protekcionistických opatření). 

Vyšší pozornost globálním nerovnováhám je věnována až počátkem tohoto století. 

Do roku 2003 byl hlavní důraz kladen na běžné účty velkých ekonomik, o rok 

                                                 
31 

Příkladem může být Thajsko, které bylo řazeno mezi systémově důležité ekonomiky, neboť 

mělo významnou úlohu při asijské finanční krizi, i přesto, že se podílí méně než 1 % na 

celosvětovém outputu.  
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později se pozornost přesunuje k nerovnováze v mezinárodním měnovém systému 

a v roce 2005 se do popředí zájmu akademiků, politiků a ekonomů dostává 

nerovnováha domácích úspor a investic, kdy hybnou silou globálních nerovnováh 

jsou vysoké úspory a nízké investice mimo Spojené státy americké. V roce 2006 

ekonomové začali formulovat teorie zaměřené na finanční aspekty globálních 

nerovnováh, především pak se zaměřením na trendy v nabídce a poptávce 

finančních aktiv (Mendoza, Quadrini, Rios-Rull, 2006). Vypuknutí globální 

finanční krize a analýza jejích příčin pak poodhalila spojitost s prohlubováním 

globálních nerovnováh. Pozornost odborné veřejnosti a politiků je tedy 

v posledních letech věnována analýze příčin finanční krize, které mají, dle 

některých autorů (viz dále v textu), zárodek v globální nerovnováze. Stručná 

historie prohlubování globálních nerovnováh je shrnuta v následující podkapitole.  

3.2 Historie globálních nerovnováh 

Globální nerovnováhy existují od počátků mezinárodního obchodování. Země 

charakteristické vysokými výrobními kapacitami exportovaly část své produkce 

do zahraničí, což pozitivně ovlivňovalo běžný účet platební bilance. Naopak 

zemím, které byly v pozici příjemců obchodovaného zboží, vznikaly deficity 

běžného účtu. Mimo jiné díky  růstu světového obchodu však globální 

nerovnováhy dostávají koncem dvacátého století jiný rozměr (viz obrázek 3.1, kde 

lze vidět růst objemu obchodovaného zboží, který byl v roce 2001 zhruba 45krát 

vyšší než ve výchozím roce 1950). 

Obrázek 3.1: Index růstu světového obchodu v letech 1950 – 2001 (1950 = 100) 

 
Zdroj: European Environment Agency (2006) 

průmyslové výrobky těžební produkty zemědělské produkty 
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3.2.1 Globální nerovnováhy dvacátého století 

Veselková (2010) ve své práci člení historii globálních nerovnováh do čtyř 

období. Výchozí období je první éra globalizace, která končí rokem 1913. 

V období před první světovou válkou jsou „hlavními“ hráči světa především 

Velká Británie, Francie a Německo. Velká Británie vyváží kapitál především do 

Spojených států amerických a do svých kolonií. Naopak Německo a Francie 

investuje kromě svých kolonií do evropských států především Skandinávie, 

Východní Evropy (včetně Ruska) a zemí Středního Východu. Tyto země se tak 

v této době stávaly největšími světovými dlužníky. Přebytky běžného účtu 

platební bilance na konci tohoto období (to znamená před vypuknutím první 

světové války) činily ve Velké Británii zhruba 8,6 % HDP, Francii 3,3 % HDP 

a Německu zhruba 1,3 % HDP (Veselková, 2010, s. 35). Dominantní postavení 

Velké Británie ve vývozu kapitálu způsobilo několik faktorů. Velká Británie byla 

industriální a vojenskou velmocí číslo jedna. Industriální dominance vedla ke 

kumulování kapitálu z vývozu výrobků, který mohl být následně investován, což 

také vedlo k rozvoji finančního trhu v zemi. Vojenská dominance zaručovala 

stabilitu země a vytvářela tak vhodné investiční prostředí. Posledním faktorem je 

politika liberalismu ve Velké Británii, která odstraňovala bariéry pro volný pohyb 

kapitálu a nezatěžovala tento pohyb žádnými vládními intervencemi.  

Druhé období představuje časový úsek mezi začátkem první a koncem druhé 

světové války (tj. období mezi lety 1914 – 1945). Toto období je charakteristické 

velkými změnami v rozložení ekonomické i politické síly ve světě. První světová 

válka výrazně snížila možnosti Velké Británie a ostatních zemí Evropy vyvážet 

kapitál do ostatních zemí světa. Ve stejném období také došlo k transformaci 

americké ekonomiky a z čistého dovozce se stal čistý vývozce. Německo, které 

bylo před válkou třetím největším věřitelem, se ve dvacátých letech dvacátého 

století díky válečným reparacím a půjčkám, které byly schváleny v rámci 

Dawesova plánu
32

, stalo největším dlužníkem světa. Meziválečné období je 

                                                 
32

 Dawesův plán přijatý v roce 1924 byl plán hospodářského oživení Německa po první 

světové válce. Byl přijat z důvodu neschopnosti Německa splácet v plné výši válečné 

reparace a jeho výsledkem bylo zmírnění, respektive odložení, části těchto plateb na 

pozdější období a také dovolení čerpat finanční půjčku ve výši 800 milionů marek 

(Pečenka, 1999). 
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charakteristické návratem ke zlatému standardu, který zpět přijala řada hlavních 

industriálních zemí. Zatímco Velká Británie se rozhodla vrátit na předválečnou 

úroveň libry vůči zlatu a byla tak velmi nadhodnocena, Německo a Francie 

zafixovaly své měny tak, že byly podhodnoceny. Výsledkem bylo, že Německo, 

Francie a Spojené státy americké dosahovaly přebytků běžného účtu, zatímco 

Velká Británie inklinovala k deficitům běžného účtu platební bilance. 

Mezinárodní finanční krize a Velká deprese způsobila v řadě zemí zavedení 

měnových restrikcí, které měly zabránit úniku kapitálu ze zemí, a obchodních 

bariér, které měly chránit domácí producenty před zahraniční konkurencí. 

Výsledkem bylo rozdělení světové ekonomiky do několika bloků a potlačení 

zahraničních investic, které byly oživeny až po druhé světové válce.  

Třetí období se shoduje s fungováním brettonwoodského systému (to znamená 

období mezi lety 1945 – 1971). Spojené státy americké, které poskytly masivní 

finanční pomoc v rámci Marshallova plánu, se stávají největším věřitelem světa. 

V padesátých letech dochází k nadbytku dolaru a zahraniční centrální banky 

začínají směňovat dolarové rezervy za zlato, čímž dochází k tlakům na devalvaci 

amerického dolaru. V roce 1960 byla prolomena „psychologická“ hranice, kdy 

množství amerických dolarů v rukou zahraničních subjektů bylo větší než 

množství zlata držené Spojenými státy americkými. Tuto krizovou situaci se 

americkým centrálním autoritám nepodařilo odvrátit. Když navíc koncem 

sedmdesátých let postupně dochází k devalvaci britské libry a francouzského 

franku a hrozí růst nezaměstnanosti a inflace ve Spojených státech amerických, 

rozhodl prezident Nixon v roce 1971 o zrušení směnitelnosti zlata za americké 

dolary, což mělo vliv na oslabení amerického dolaru. Navíc od roku 1982 se 

běžný účet platební bilance Spojených států amerických dostává do záporných 

čísel a od roku 1986 jsou Spojené státy americké čistým dlužníkem (Veselková, 

2010, s. 99). Někteří autoři (Dooley, Folkerts-Landau, Gerber, 2002; Eichengreen, 

2004; Bordo, 2005) přirovnávají situaci na přelomu tisíciletí k situaci v období 

brettonwoodského systému, neboť řada asijských zemí má fixovánu svou měnu na 

americký dolar. Většina těchto měn je také vůči dolaru podhodnocena, aby tak 

podpořila export a ekonomický růst v těchto zemích.  
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Závěrečné období, které Veselková (2010) rozlišuje je nazváno jako post-

brettonwoodskou periodou (období let 1972 – 2010). V tomto období, jak již bylo 

uvedeno, se Spojené státy americké staly čistým dlužníkem a roli největšího 

věřitele v sedmdesátých letech přebralo Japonsko. Sedmdesátá léta jsou také 

významná ropnými šoky v letech 1973 a 1979. V tomto období dochází ke 

snižování přebytků vyspělých ekonomik a naopak k růstu přebytků v zemích 

vyvážejících ropu. Po druhém ropném šoku dochází k nárůstu půjček ze strany 

zemí z Latinské Ameriky, kdy celkový dluh těchto zemí vzrostl mezi lety 1979 – 

1982 ze 159 miliard dolarů na 327 miliard dolarů (Veselková, 2010, s. 103). Část 

těchto půjček financovaly americké banky, což mělo vliv na růst úrokových 

sazeb. Úrokové sazby ještě více vzrostly začátkem osmdesátých let, kdy americká 

vláda bojovala proti vysoké inflaci. Série krizí v Latinskoamerických zemích 

negativně dopadá nejen na americký bankovní systém, ale také na mezinárodní 

finanční systém, neboť americké banky již neposkytovaly nové půjčky 

zadluženým zemím, které tak byly „odříznuty“ od mezinárodního kapitálového 

trhu. V devadesátých letech politici a odborníci ve Spojených státech amerických 

viděli příčiny prohlubování deficitu běžného účtu platební bilance v posilování 

amerického dolaru, a proto navrhli intervence na devizových trzích, které měly 

vést k oslabení amerického dolaru. Přestože americký dolar vůči japonskému jenu 

a německé marce oslabil, nedošlo k redukci deficitu běžného účtu. Začalo se 

hovořit o dvojitém deficitu, to znamená současné existenci deficitu běžného účtu 

platební bilance a deficitu státního rozpočtu. Vláda Spojených států amerických 

viděla za prohlubujícím se deficitem běžného účtu příliv kapitálu, který byl 

způsoben příznivým investičním prostředím, které vzniklo díky daňovým škrtům 

a změnou právních předpisů za éry prezidenta Reagana v letech 1981 – 1984. 

Jak již bylo uvedeno, globálním nerovnováhám je věnována větší pozornost až 

koncem minulého století. Toto období až po současnost je charakteristické také 

značným výskytem různých forem krizí, proto se historie globálních nerovnováh 

musí logicky s problematikou krizí prolínat. Řada odborníků, bankéřů, politiků 

dokonce vidí možnou příčinu vzniku „současné“ finanční krize v globálních 

nerovnováhách, které zatěžovaly ekonomiku v předkrizovém vývoji. Smaghi 

(2008, s. 1), člen výkonné rady Evropské centrální banky, například prohlásil, že: 
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„finanční krize a globální nerovnováhy jsou dvě strany téže mince“. Obstfeld 

a Rogoff (2009, s. 2) ve své práci tvrdí, že: „globální nerovnováhy a finanční 

krize spolu úzce souvisí“. Carney (2009, s. 1), guvernér Bank of Canada, 

považuje: „vysoké a neudržitelné běžné účty klíčových ekonomik světa za nedílnou 

součást vzniku zranitelných míst na mnoha trzích aktiv“. Snad „nejsilnějším“ 

tvrzením je prohlášení předsedy Centra pro výzkum hospodářské politiky (Centre 

for Economic Policy Research) Portese (2009, s. 2), že: „globální 

makroekonomické nerovnováhy jsou základní příčinou krize“. Bernanke (2009, 

s. 1) ve svém projevu na Radě pro zahraniční vztahy ve Washingtonu pronesl: 

„Dle mého názoru…je nemožné porozumět této krizi bez odkazu na globální 

nerovnováhy v obchodě a finančních tocích, které začaly v druhé polovině 

90. let“. Novodobé historii globálních nerovnováh a vzájemné propojenosti 

s finanční krizí je proto věnováno více prostoru.  

3.2.2 Globální nerovnováhy na přelomu tisíciletí 

Druhá polovina 90. let je ve znamení nízkých sald běžných účtů jednotlivých 

zemí. I když deficit ve Spojených státech amerických rostl, dosahoval „jen“ 

zhruba 1,5 % HDP (viz obrázek 3.2). V roce 1997 vypukla asijská krize, která 

začala měnovou turbulencí v Thajsku.
33

 Krize ovlivnila vztah finančních investorů 

vůči řadě dalších „nových trhů“.
34

 Většina postižených zemí požádala o pomoc 

Mezinárodní měnový fond, který podmínil poskytnutí pomoci řadou opatření 

restriktivního charakteru (mimo jiné zvýšením úrokových sazeb, snížením 

agregátních výdajů či zavedením přísnější kontroly bankovního sektoru). Tato 

opatření vedla ke zvýšení úspor v těchto zemích a zároveň ke snížení investiční 

aktivity, což se projevilo ve vyrovnávání deficitu, respektive pozdějšímu vzniku 

přebytků běžného účtu platební bilance. Zvláštní postavení pak získává stále více 

                                                 
33

 Thajsko a ostatní země jihovýchodní Asie (též známé jako „asijští tygři“) se jevily jako 

„fundamentálně zdravé“. Růst HDP se v předkrizových letech pohyboval mezi 5 – 10 %, 

inflace mezi 4 – 9 %. Také deficity běžných účtů platební bilance se kromě Thajska (cca. 

8 %) držely na únosných 3 – 4 % a ani veřejné finance těchto zemí nevykazovaly 

problémy. Za hlavní příčiny vzniku krize v Thajsku, která se pak postupně šířila i do 

ostatních zemí jihovýchodní Asie, lze považovat především problémy v  bankovním 

sektoru a v silném přílivu zahraničního kapitálu, který se promítal v  růstu úvěrových 

zdrojů bank. Úvěrová expanze, nedostatečný bankovní dohled a analýza úvěrových 

projektů podporovala vznik bubliny na trhu nemovitostí (Helísek, 2004, s. 51 -52). 
34

 Postupně zasáhla další země jihovýchodní Asie a je jí také připisován vliv na vypuknutí 

měnových krizí v Rusku, Brazílii či České republice (Helísek, 2004, s. 56).  
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se rozvíjející Čína, která se v roce 2000 podílela z 50 % na přebytcích zemí 

jihovýchodní Asie, v roce 2005 však již tvoří téměř celý přebytek, který tyto země 

vykazují (Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 9). 

Obrázek 3.2: Vývoj běžného účtu USA v letech 1990-2011 jako procento HDP 

 

Zdroj: Trading Economics (2011) 

Přebytky asijských zemí v tomto období byly také posilovány vlastní měnovou 

politikou, která spočívala v udržování podhodnoceného, povětšinou fixního kurzu 

vůči americkému dolaru. Tato politika sledovala dva hlavní cíle: udržení 

konkurenceschopnosti výroby, která zabezpečovala vysoký export a tím také 

hospodářský růst. Druhým důvodem byla snaha akumulovat dostatečné množství 

devizových rezerv, které měly sloužit k zajištění zemí v případě vzniku finančních 

či jiných krizí. Dostatečná výše devizových rezerv také zaručovala určitou 

„nezávislost“ na cizí pomoci, především od Mezinárodního měnového fondu.
35

 

Asijské země, v čele s Čínou, tak tvoří první skupinu zemí vykazující přebytky na 

běžném účtu platební bilance. Druhou významnou skupinou zemí s přebytkovými 

tendencemi jsou země vyvážející suroviny, především pak ropu, které se dostávají 

do pozice věřitelů díky růstu cen těchto komodit. Bernanke (2005) předpokládá, 

že právě přechod rozvíjejících se trhů v Asii a v zemích produkujících ropu na 

úsporné plány, doprovázený zlepšujícími se směnnými relacemi, byly příčinou 

                                                 
35

 Tato situace vyplývala ze zkušeností zemí s krizí v letech 1997 – 1998. Pomoc od 

Mezinárodního měnového fondu v  letech krize byla totiž vykoupena v řadě zemí silnou 

měnovou restrikcí, omezením agregátních výdajů, přísnější kontrolou a omezením role 

vlády v bankách atd. (Helísek, 2004, s. 55). Proto se případným podobným zásahům ze 

strany Mezinárodního měnového fondu, země snažily zamezit vysokou úrovní devizových 

rezerv. 

Předpověď MMF 
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růstu deficitu vnější nerovnováhy ve Spojených státech amerických. Dal tak 

vzniknout teorii nazvané „globální nadbytek úspor“ („global savings glut“). Tento 

nadbytek ovlivnil celosvětové ceny aktiv, neboť řada vyspělých ekonomik, v čele 

se Spojenými státy, si v podstatě začíná půjčovat čím dál více peněz od cizinců. 

Bernanke (2005) dále tvrdí, že rostoucí příliv finančního kapitálu do Spojených 

států amerických podporuje vysoký růst cen akcií a zvyšování hodnoty 

devizového kurzu amerického dolaru, což bylo doprovázeno rostoucím 

bohatstvím země a zhoršujícím se běžným účtem, neboť domácnosti pod vlivem 

zvyšování bohatství více utrácejí a méně šetří. Za další, méně podstatnou, příčinu 

snížení míry úspor ve Spojených státech amerických považuje zvýšení 

kapitálových investic z důvodu očekávaného budoucího růstu produktivity ve 

Spojených státech amerických a tím i ziskovosti těchto investic. Počátkem roku 

2000 byl americký akciový trh na svém vrcholu, což jen napomohlo následnému 

splasknutí bubliny na trhu informačních technologií a vzniku krize (známé také 

jako dot.com krize). Bernanke (2005) poznamenává, že výsledkem byl pokles 

investiční poptávky okolního světa, ale nadále vysoká „touha“ některých zemí 

spořit s sebou přinesla pokles reálných úrokových sazeb. A právě, spíše v nízkých 

reálných úrokových sazbách, než ve vysokých cenách akcií, viděl Bernanke 

hlavní příčinu nižších úspor v USA. Pokles dlouhodobých úrokových sazeb snížil 

úrokové sazby hypoték ve Spojených státech amerických (i jinde ve světě), což se 

silně projevilo na realitních trzích. Ceny domů a bytů rostly mnohem rychleji, než 

byl předpokládaný trend, což demonstruje obrázek 3.3, který znázorňuje vývoj 

cen nemovitostí ve Spojených státech amerických v nominálních cenách 

a v cenách očištěných o inflaci (přičemž ceny jsou přepočítány k roku 2010). 

Pokles klíčové krátkodobé nominální úrokové sazby Federálního rezervního 

systému z původních 6,5 % v květnu 2000 až na 1,75 % na konci roku 2001, 

způsobené mj. i teroristickými útoky na budovy Světového obchodního centra 

v New Yorku a budovu Pentagonu ze dne 11. září, a uvolněná pravidla 

v poskytování hypoték, kdy dosáhl na možnost úvěru téměř každý Američan, byly 

dalším „polínkem“ do ohně prohlubujícího se deficitu běžného účtu Spojených 

států amerických (Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 14-15). 
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Obrázek 3.3: Ceny nemovitostí v USA v letech (1970 – 2010)  

 
Zdroj: Real Estate Charts (2011) 

V tomto období také došlo k silnému reálnému zhodnocení amerického dolaru až 

o 20 %. Tato apreciace byla umocněna rostoucími investicemi, asijskou krizí 

a růstem vnímání „velké umírněnosti“
36

.  

3.2.3 Globální nerovnováhy v letech 2004 – 2008 

Na nové znaky dnešní nerovnováhy, respektive proměny globálních nerovnováh 

za posledních deset let, ve své práci poukazují Bracke, Bussière, Fidora a Straub 

(2008, s. 10). „Globální ekonomika zahrnuje nové „hráče“ – země, které byly 

dříve na periferii světového obchodu a finančních toků.“ Na konci dvacátého 

století byl ekonomický vliv omezen na třípólový svět (Spojené státy americké, 

Evropu a Japonsko). Ekonomická liberalizace, politická transformace v zemích 

bývalého východního bloku, klesající náklady na dopravu, rozvoj informačních 

technologií a finančních trhů umožnily rozvíjejícím se ekonomikám specializaci 

ve specifických oblastech výroby a díky tomu se staly součástí celosvětového 

obchodního řetězce. Posílení finančních vazeb změnilo charakter globalizace. 

V druhé polovině devadesátých let dvacátého století byla výše mezinárodních 

finančních toků, především v rozvíjejících se zemích, zhruba ve výši obchodních 

                                                 
36

 „Velká umírněnost“ („Great Moderation“) je snaha snížit volatilitu výkyvů hospodářského 

cyklu. Do popředí zájmu se dostává v polovině 80. let, kdy za původce nestability byly 

považovány institucionální a strukturální změny ve vyspělých zemích světa. Období 

„umírněnosti“ je přičítáno především zlepšené vládní stabilizační politice, finančním 

inovacím a globální integraci, lepšímu řízení zásob a dodavatelského řetězce 

a „hospodářskému štěstí“- založeném především na cenových šocích (Davis, Kahn, 2008, 

s. 1-2). 

 

           Ceny nemovitostí očištěné o inflaci 

           Nominální ceny nemovitostí 

           Trend před vznikem bubliny – očištěno o inflaci 

           Trend před vznikem bubliny 
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toků (tzn. ve výši obchodní bilance). K roku 2008 tvořila hrubá mezinárodní 

aktiva zhruba 1,3 násobek světového HDP (Trichet, 2008, s. 1). K prohlubování 

nerovnováhy dochází v období vysokého ekonomického růstu, při nízké volatilitě 

na finančních trzích. 

Zdrojem rozšiřování globálních nerovnováh v tomto období je pokračující růst 

poptávky po bydlení a cen akcií ve Spojených státech amerických, ale i mimo ně. 

Pokračuje další zvyšování přebytku běžného účtu v Číně, jakož i politika fixního 

kurzu jüanu oproti americkému dolaru, světové ceny komodit eskalují a roste 

poptávka evropských bank po strukturovaných finančních produktech Spojených 

států amerických. Vysoký průměrný růst HDP v Číně, jež se pohyboval v letech 

2003 – 2007 mezi 10 – 13 % ročně, se odrážel i na růstu přebytku běžného účtu 

platební bilance, který vzrostl v roce 2007 až na ohromujících 11 % HDP (viz 

obrázek 3.4). Nárůstu přebytku běžného účtu nezabránila ani revalvace čínské 

měny vůči dolaru během let 2005 – 2008 (Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 18-19).  

Obrázek 3.4: Vývoj běžného účtu Číny v letech 1990 – 2011 jako procento HDP 

 
Zdroj: Trading Economics (2011) 

Vysoký růst čínského HDP a přebytek běžného účtu se odrážel ve výrazném růstu 

úspor a devizových rezerv země. Podhodnocený pevně zafixovaný jüan 

a nebezpečí inflace, spojené s růstem úrokových sazeb, lákalo zahraniční 

spekulativní kapitál, přestože se čínská vláda snažila omezit příliv kapitálu 

a naopak podporovat odliv kapitálu do zahraničí. Tlak spekulantů byl navíc 

umocněn nízkými úrokovými sazbami ve Spojených státech amerických a Evropě. 

     Předpověď MMF  
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I přes prováděné sterilizace a dalších zásahy čínské vlády docházelo postupně ke 

zvyšování míry inflace také díky rostoucí spotřebě. Nejvyšší míry inflace bylo 

dosaženo začátkem roku 2008, viz obrázek 3.5.  

Obrázek 3.5: Meziroční změny míry inflace vypočítané na základě CPI v Číně 

v letech 2000 – 2010 (v procentech)  

 
Zdroj: Trading Economics (2011) 

Také ostatní asijské rozvíjející se ekonomiky se snažily zabránit reálnému 

zhodnocování svých měn, především pomocí pokračující akumulace rezerv. 

Výsledkem této obrany však byl, stejně jako v Číně, zvýšený tlak na růst cen 

v těchto ekonomikách. 

Kdyby nebylo uměle „bráněno“ (výše zmíněnou politikou asijských zemí) 

mezinárodním procesům přizpůsobování, došlo by pravděpodobně k reálnému 

znehodnocení amerického dolaru, což by mohlo teoreticky vyvolat tlak na růst 

světových úrokových sazeb a mohlo by tak docházet také k postupnému snižování 

deficitu běžného účtu především Spojených států amerických. Federální rezervní 

systém a Evropská centrální banka by tak pravděpodobně zvýšila základní 

úrokové sazby dříve a ještě mnohem výrazněji, než se tak stalo v letech 2005 – 

2006 v případě Federálního rezervního systému, respektive v letech 2006 – 2007 

v případě Evropské centrální banky, jak dokazují obrázky 3.6 a 3.7.  

K  státům jihovýchodní Asie a Číny, kterým rostly přebytky běžných účtů 

platební bilance, se především ke konci analyzovaného období, tj. v roce 2008, 

přidávají země závislé na vývozu komodit (především ropy). 
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Obrázek 3.6: Vývoj základní úrokové sazby FEDu v letech 2002–2011 

(v procentech)  

 
Zdroj: Trading Economics (2011) 

Obrázek 3.7: Vývoj základní úrokové sazby ECB v letech 2002–2011 

(v procentech)  

 
Zdroj: Trading Economics (2011) 

Obrázek 3.8 znázorňuje vzájemnou pozitivní korelaci mezi vývojem ceny ropy 

a běžnými účty Ruska a Saudské Arábie, tzn. zeměmi, které jsou na prvním 

a druhém místě světa ve vývozu ropy. Vysoké ceny ropy způsobující přebytky 

běžných účtů vedly také k rostoucí míře úspor v těchto zemích.  

Vysoká míra úspor v zemích s přebytkem běžného účtu může pomoci vysvětlit 

důvod pro setrvání dlouhodobých světových úrokových sazeb na nízké úrovni, 

i přes přijímaná restrikční opatření monetární politiky ve vyspělých zemích. 

Dalším faktorem udržujícím nízké úrokové sazby v tomto období bylo vysoké 

tempo akumulace rezerv, denominovaných v amerických dolarech, v těchto 

zemích. 
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Obrázek 3.8: Vývoj ceny ropy Brent mezi lety 2006 – 2010 (v USD/barel – levá 

osa) a vývoj běžných účtu Ruska a Saudské Arábie (v mld. USD – 

pravá osa) 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Trading Economics (2011) 

Rozhodnutí o držbě amerických dolarů jako rezervní měny je dle Obstfelda, 

Rogoffa (2009, s. 22-23) čistě náhodné, neboť země s fixním kurzem nemusí držet 

všechny své devizové rezervy v měně, na kterou je domácí měna fixována. 

Každopádně vyšší zájem o americké dolary byl nejspíše motivován vysokou 

likviditou amerického trhu s dluhopisy a současným dominantním postavením 

americké měny ve světovém obchodě. Zvýšená poptávka po amerických vládních 

dluhopisech vedla, jak dodávají autoři, mimo jiné ke snížení hodnoty těchto 

cenných papírů o 50 bazických bodů.  

Nízké úrokové sazby vyvolávaly silný multiplikační efekt založený na 

nerealistických očekáváních. Společně s distorzemi na trhu aktiv a uvolněnými 

podmínkami pro poskytování hypoték vedly ke zhodnocování aktiv, především na 

trhu nemovitostí, což zapříčinilo zvýšení spotřeby domácností a další růst 

výpůjček, především v podobě subprime hypoték,
37

 ale i půjček, které sloužily 

k refinancování stávajících úvěrů. V letech 2005 – 2006 bylo více než 80 % všech 

                                                 
37

 Subprime hypotéka je úvěr poskytovaný dlužníkům s nižšími ratingy, kteří na běžnou 

hypotéku nedosáhnou. Proto je tato hypotéka zatížena mnohem vyšším procentem než 

běžná hypotéka. Existuje zde relativně vysoká možnost odložení splátek (řada dlužníků 

totiž předpokládá pozdější refinancování takovéto hypotéky). Jedná se v  podstatě o úvěr 

poskytovaný na sekundárním trhu, tzn. poskytnutí hypotéky na již jednou uzavřené úvěry, 

které byly znovu prodány za nízké ceny nebankovním společnostem (Doms, Furlong, 

Krainer, 2007). 

cena ropy brent  běžný účet Ruska      běžný účet Saudské Arábie 



49 

 

subprime hypoték sekuritizováno
38

 (Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 26). Vzniklé 

investiční nástroje – cenné papíry zajištěné aktivy („Asset backed security“) 

a především zajištěné úvěrové obligace („Collateralized Debt Obligation“ – CDO) 

byly vysoce sofistikovanými produkty a pro investory velmi těžce ocenitelné, 

neboť obsahovaly řadu produktů s různými stupni rizika. Proto při sekuritizaci 

sehrály významnou roli ratingové agentury, které přidělovaly těmto cenným 

papírům ratingový stupeň. Samotné ratingové agentury také měly s ohodnocením 

cenných papírů problémy a cenné papíry, jejímž podkladovým aktivem byly 

hypotéky, mohly povětšinou ohodnotit jen na základě historických statistik 

o neplatičích. Proto řada sekuritizovaných produktů, především zajištěné úvěrové 

obligace (CDO) získaly nejvyšší ohodnocení, i když by samotné hypotéky byly 

ohodnoceny stupněm mnohem menším. Konečný produkt v podobě cenných 

papírů tak získal mnohdy ratingový stupeň AAA, i přesto že byl systémově 

riskantní a neprůhledný. Tyto skutečnosti položily základ pro vznik hypoteční 

krize. 

Hypoteční krize, která postupem času přerostla v krizi finanční a která se 

„toxickými“ cennými papíry šířila dále po světě, začala v srpnu roku 2007 ve 

Spojených státech amerických krachem fondů investiční banky Bear Stearns. 

Příčinou bylo velké množství nesplacených hypoték, které banky ochotně 

poskytovaly chudým Američanům, kteří díky příliš „měkkým“ podmínkám na 

tyto hypotéky dosáhli. Zárodky této krize jsou připisovány splasknutí bubliny na 

trhu s informačními technologiemi, po které investoři hledali nová, „bezpečnější“ 

aktiva, do kterých by mohli investovat. 

                                                 
38

 Podstatou sekuritizace je transformace finančních aktiv na alespoň dvě tranše cenných 

papírů zajištěných aktiv (Jílek, 2006, s. 39). Jejich hodnota se odvíjí od podkladového 

aktiva, ze kterého vyplývá kreditní riziko. Původní podkladová aktiva jsou většinou 

samostatně těžko prodejná. Proto se dohromady balí do většího balíku, na který jsou 

emitovány cenné papíry. Banka nechce nést riziko nesplácení úvěrů, proto vytvoří 

(většinou prostřednictvím jiné firmy) cenné papíry, které prodá investorům. Investoři 

z nich postupně získávají výnosy dle toho, jak jsou úvěry spláceny. Při  splácení dostávají 

slíbený výnos, v opačném případě jsou výnosy nižší, respektive žádné. Jinými slovy banka 

převádí riziko nesplácení úvěrů na investory (Bučková, 2010) .  
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3.2.4 Globální nerovnováhy v roce 2009 a dále 

Finanční nestabilita šířená ze Spojených států amerických byla mimo jiné 

způsobena hlubokými vazbami mezi finančními institucemi a trhy a globální 

povahou propadu cen nemovitostí. Tato nestabilita doprovázená klesající 

celosvětovou agregátní poptávkou měla pozitivní dopad na běžný účet Spojených 

států amerických, který se začal vyrovnávat, viz obrázek 3.9, kde lze vidět, že 

deficit běžného účtu Spojených států amerických se snížil z 6 % v roce 2006 na 

2,7 % v roce 2009. Obrázek 3.9 také znázorňuje opačný efekt u zemí, které byly 

v přebytku. Především přebytky zemí vyvážejících ropu a jiné suroviny 

(v obrázku reprezentováno Ruskem) se postupně snižují, stejně jako u zemí 

jihovýchodní Asie (v obrázku reprezentováno Čínou).  

Obrázek 3.9: Vývoj běžných účtů vybraných zemí jako procento HDP v letech 

2004 - 2011  
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* odhadované hodnoty MMF               Zdroj: WEO (2011) 

Reálné oslabení devizového kurzu vede ve střednědobém horizontu ke snižování 

deficitu běžného účtu platební bilance. Snížení relativní domácí poptávky ve 

srovnání s domácí nabídkou se odráží v poklesu relativních cen domácího 

neobchodovatelného zboží, jakož i zhoršení směnných relací, které se projevují 

snížením relativních cen domácího obchodovatelného zboží, spotřebovávaného 

v domácí ekonomice. Na základě tohoto předpokladu někteří ekonomové 

(Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 32, Blanchard, Milesi-Ferretti, 2009, s. 30) 

předpokládali, že pokud má dojít ke zlepšení deficitu běžného účtu platební 

bilance Spojených států amerických, musí americký dolar reálně oslabit o 20 až 

30 %. Změny reálného efektivního směnného kurzu však nebyly tak dramatické, 
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viz obrázek 3.10, který zachycuje vývoj běžného účtu Spojených států amerických 

a Číny společně s vývojem reálného efektivního směnného kurzu těchto zemí.  

Obrázek 3.10: Vývoj běžných účtů vybraných zemí jako procento HDP a 

reálných efektivních kurzů (rok 2005 = 100) v letech 2000 – 2009  

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

80

90

100

110

120

130

BÚ Čína (levá osa) BÚ USA (levá osa) REER USA REER Čína
 

Zdroj: WEO a Trading Economics (2011) 

Mezi únorem 2002 až lednem 2007 se reálný efektivní kurz amerického dolaru
39

 

snížil o 16 %, důvodem byla především uvolněná monetární politika po dot.com 

krizi a teroristické útoky. V roce 2007 splaskla bublina na trhu nemovitostí 

a dochází k dalšímu oslabení reálného efektivního kurzu. Zesílené vnímání 

finanční nestability na jaře roku 2008 se pozitivně, byť krátkodobě, projevuje na 

směnném kurzu amerického dolaru. Ve snaze hledání bezpečného útočiště před 

finanční krizí globálního rozsahu byl investory vyhledáván a požadován spíše 

právě americký dolar. Zvýšená poptávka po této měně byla také způsobena 

nedostatkem krátkodobého kapitálu v amerických dolarech pro financování 

dlouhých pozic bank, které spočívaly v často nelikvidních (toxických) aktivech 

Spojených států amerických. Tyto faktory tak přispěly ke krátkodobému posílení 

reálného efektivního kurzu amerického dolaru. 

V současné době, i přes mírné zlepšení v průběhu celosvětové finanční krize, jsou 

stále globální nerovnováhy problémem, a to nejen pro největšího dlužníka 

v podobě Spojených států amerických, ale i pro ostatní země světa. Pokud budou 

                                                 
39

 Reálný efektivní kurz, použitý v práci, je vypočítán jako kurz amerického dolaru vůči koši 

měn zemí, které se podílejí minimálně 0,5 % na dovozu nebo vývozu Spojených států 

amerických (Loretan, 2005, s. 3). V současné době se jedná o 26 měn, přičemž největší 

váhu mají (dle údajů z Federálního rezervního systému) měny Číny, Eurozóny, Kanady, 

Mexika a Japonska.   
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chtít politikové celého světa nějakým způsobem řešit globální nerovnováhy, je 

potřeba společně se zamyslet nad některými otázkami, vazbami a vývojovými 

tendencemi (viz dále v textu).  

3.3 Příčiny vzniku a prohlubování globálních nerovnováh 

Předchozí kapitola již naznačila některé příčiny vzniku, respektive prohlubování 

globálních nerovnováh. Většina autorů (např. Bernanke, 2007; Gruber, Kamin, 

2005; Obstfeld, Rogoff, 2009; atd.) poukazuje přímo na některé konkrétní příčiny 

u jednotlivých zemí, někteří autoři (Blanchard, Milesi-Ferretti, 2009; Cooper, 

2008; Švihlíková, 2008; atd.) se snaží nahlížet na tento problém obecněji (viz 

níže).  

Před analýzou samotných příčin prohlubování globálních nerovnováh je nutno si 

uvědomit, že vnější (ne)rovnováhy mohou být ovlivňovány zásahy centrálních 

autorit každé země, v pozitivním (snaha snižovat vnější nerovnováhu pomocí 

nástrojů fiskální a monetární politiky) i negativním (udržování podhodnoceného 

kurzu měny, bariéry obchodu, vysoké dotování exportu) smyslu slova, přičemž 

k ovlivňování vnější nerovnováhy země dochází i při snaze centrálních autorit 

ovlivnit některý z jiných makroekonomických cílů vnitřní rovnováhy. 

Ekonomická věda se zabývá mj. studiem zákonitostí chování těchto subjektů, 

které se mohou lišit v důležitých detailech, v závislosti na místě či čase. Některé 

axiomy však dle Coopera (2008) musí být splněny vždy. Považuje je za základní 

účetní „zákony“, které pro globální nerovnováhy platí a které nemohou být 

porušeny. Základní axiomy dle autora jsou následující: 

 Prvním axiomem je fakt, že odmyslíme-li chyby v měření a zjišťování, 

které mohou být značné, musí se saldo běžného účtu platební bilance 

každé země rovnat rozdílu mezi celkovými výdaji a celkovou produkcí.  

 Druhým axiomem je fakt, že běžné účty platební bilance na celém světě se 

musí vyrovnávat, to znamená, musí být rovny nule (opět je nutno 

abstrahovat od chyb v měření).  
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 Třetím axiomem je, že saldo běžného účtu země odpovídá výši čistých 

zahraničních investic. Proto země s deficitem běžného účtu platební 

bilance zároveň představují země s čistým přílivem kapitálu ze zahraničí.  

Dle Blancharda, Milesi-Ferretti (2009, s. 3) v globálním světě není žádný důvod 

pro existenci vyváženosti běžných účtů jednotlivých zemí. Racionální je 

investovat tam, kde je to více produktivní, to znamená, že existují přirozené 

rozdíly v nákladech výroby, v míře návratnosti kapitálu, ve stupni likvidity 

a rizika u různých druhů majetku. Nerovnováhy, a to i ty velké, by tedy neměly 

být na první pohled špatné. Nezbytné je, aby bylo jasné, které faktory 

nerovnováhy způsobily a jaké jsou důsledky vzniku těchto nerovnováh. 

Dle Blancharda, Milesi-Ferretti (2009, s. 3-6) existuje několik příčin vzniku 

nerovnováh v ekonomice, které rozdělují následovně:  

 „Dobrá“ nevyváženost. Je založena na úsporném chování obyvatelstva, 

např. z důvodu, kdy domácí populace stárne rychleji než populace 

obchodních partnerů vybrané země. Domácí populace by měla mít 

tendenci k růstu úspor a také k existenci přebytků na běžném účtu 

v očekávání „horších“ časů, které nastanou, až se zvýší množství obyvatel 

v důchodovém věku. Země, která má atraktivní investiční příležitosti, 

může část svých investic financovat prostřednictvím zahraničních úspor, 

což s sebou ponese deficit běžného účtu platební bilance. A za třetí, země, 

která má více likvidní finanční trhy, může přitahovat více investorů, což 

s sebou může nést zhodnocování domácí měny a tím opět vznik deficitu 

běžného účtu. Všechny tyto příklady odrážejí optimální alokaci kapitálu 

v čase a prostoru, a proto by nebylo vhodné snažit se o snižování vzniklé 

nerovnováhy.  

 Domácí distorze. Příliš vysoká výše domácích úspor není z pohledu 

ekonomiky optimální, neboť může být způsobena nedostatečnou sociální 

sítí, která nutí obyvatelstvo, aby se zapojilo do preventivního spoření, 

popř. může odrážet špatnou firemní správu, která umožňuje firmám držet 

a investovat většinu svých příjmů. Nízké soukromé úspory mohou být 

odrazem existence bubliny na trhu aktiv nebo příliš optimistického 
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očekávání budoucího růstu na tomto trhu. Příliš vysoký veřejný dluh, 

špatná ochrana vlastnických práv, nedostatečná rozvinutost finančních 

systémů může vést k příliš nízkým investicím. Ve všech těchto případech 

by účelem hospodářské politiky nemělo být snížení výsledné nerovnováhy 

běžných účtu, ale snížení narušení hospodářské soutěže.  

 Systémové distorze. Po asijské krizi mnoho rozvíjejících se ekonomik 

dosahovalo přebytků na běžném účtu a tím pádem také kumulovalo velmi 

výrazné devizové rezervy. Tyto rezervy byly denominovány především 

v amerických dolarech, a to především z důvodu využívání této měny 

v mezinárodních operacích a také vysoké likvidity na trhu amerických 

dluhopisů. Jedním z důvodů této strategie může být založení 

ekonomického růstu na exportu země. Přestože to může být rozumná 

strategie z perspektivy jedné země, je nutné si uvědomit, že je 

uskutečňována na úkor jiných zemí. A tento problém se může stát 

systémovým, pokud na tuto strategii přistoupí více zemí. Dalším důvodem 

kumulace devizových rezerv bylo určité sebezajištění, z důvodu 

potenciálního vzniku krizí v budoucnu. Opět z pohledu jedné země lze 

toto opatření považovat za racionální, ale neefektivní z pohledu 

celosvětového, neboť existuje řada alternativních opatření, jako jsou 

úvěrové či swapové linky, popř. jiné formy pojištění. Ke snížení 

deformací způsobujících systémové distorze by mohl vést například 

mezinárodní mechanismu, který by omezoval podhodnocení směnných 

kurzů, respektive mechanismus, který by vedl ke zlepšení globální 

likvidity. To znamená, vznikaly by takové pobídky pro země, aby 

nedocházelo k hromadění devizových rezerv z důvodu vlastního 

zabezpečování.  

 Domácí rizika. Jak již bylo výše zmíněno, některé faktory způsobující 

nerovnováhu není vhodné eliminovat – lze je do určité míry považovat pro 

ekonomiku země za „prospěšné“. Jestliže se ovšem tyto faktory spojí 

s dalšími distorzemi, dochází k neefektivnímu výsledku či zvýšení rizika 

neefektivnosti. V případě reálného zhodnocení měny, způsobené přílivem 
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kapitálových toků může vytlačovat výrobní činnost, což vede k Holandské 

nemoci
40

. Kapitálové toky (zejména v rozvíjejících se ekonomikách) jsou 

obvykle velmi volatilní, což může způsobovat značné problémy 

v ekonomice. Tato volatilita může být dána spekulativním charakterem 

kapitálových toků, podceněním rizika likvidity ze strany dlužníků, 

splněním účelu daného kapitálového toku atd. Centrální autority by měly 

reagovat pomocí vhodné hospodářské politiky (např. prostřednictvím daní, 

obezřetné regulace podmínek pro poskytování úvěrů či kontroly 

kapitálových toků) tak, aby docházelo k co nejnižším „ztrátám“ např. 

v podobě prohlubování deficitu běžného účtu země. 

 Systémová rizika. Pokud země dosahuje zároveň vysoké vnější 

nerovnováhy a vysokého přílivu kapitálových toků, může to vést k riziku 

„rozvratného přizpůsobení“ („disruptive adjustments“), spočívajícím ve 

špatné interpretaci situace na trhu. Příkladem může být studie Krugmana 

(2007, s. 463-466), který před vypuknutím krize poukazoval ve Spojených 

státech amerických na vznik možných rizikových situací, které by nastaly 

v případě nedostatečné poptávky po amerických aktivech, která by 

nestačila k financování rychle rostoucích zahraničních závazků. Centrální 

autority by se v případě systémových rizik měly ex-ante zaměřit např. na 

omezení úvěrů domácím subjektům v cizí měně, eliminaci problémů při 

přizpůsobování měnového kurzu a snižování důležitostí vzniklých distorzí 

či problémů. V případě ex-post řešení by úpravy měly být radikálnější 

(např. v podobě rozsáhlého poskytování likvidity na trh).  

Dle Švihlíkové (2008, s. 2) existují dvě různá teoretická vysvětlení globálních 

nerovnováh. První vysvětlení se týká obchodních faktorů a druhé nerovnováhy 

mezi úsporami a investicemi. 

                                                 
40

 Jde o stav, kdy státu vzniká bohatství z přílivu deviz většinou v důsledku hojného výskytu 

přírodních zdrojů, a tím se snižuje váha ostatních odvětví (např. spotřebního průmyslu), 

která tak ztrácí konkurenceschopnost kvůli levným importům v důsledku zhodnocení 

měny. Nevznikají pracovní příležitosti, které by stimulovaly jiná hospodářská odvětví 

k výkonu. Poprvé se tento stav objevuje v Nizozemí. Objevení zásob ropy v Severním 

moři způsobilo rostoucí exporty a tlak na zhodnocení měny. Nezaměstnaní nebyli 

v důsledku štědrých sociálních dávek motivováni k práci a domácí výrobci zjistili, že 

nejsou schopni čelit zahraniční konkurenci v podobě levných dovozů průmyslové 

a zemědělské produkce. 
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 Teorie obchodních faktorů posuzuje nerovnováhu běžného účtu jako 

rozdíl mezi příjmy a výdaji za mezinárodně obchodované zboží, služby, 

včetně bilance výnosů a transferů. „Zastánci tohoto přístupu tedy tvrdí, že 

globální nerovnováhy jsou převážně způsobeny obchodní politikou 

jednotlivých zainteresovaných zemí, vývojem cen komodit a také 

kurzovými mechanismy“. 

 Druhé vysvětlení je založeno na makroekonomickém tvrzení, že deficit 

běžného účtu vyjadřuje nerovnováhu mezi úsporami a investicemi. „Země, 

které mají vysoké deficity běžného účtu, tak mají příliš vysoké investice na 

své vytvořené úspory“. 

Podrobněji se globálními nerovnováhami zabývají Gruber, Kamin (2005, s. 5-9), 

kteří se pokouší mj. najít příčiny zhodnocování amerického dolaru na přelomu 

tisíciletí a proč byl americký růst doprovázen mnohem vyšším růstem importu než 

tomu bylo u jiných zahraničních zemí. Příčiny globálních nerovnováh seřazují do 

sedmi základních bodů. Na řadě z nich se shodují i s ostatními autory. Příčiny 

globálních nerovnováh autoři vidí v: 

 Rozšíření fiskálního deficitu.  V polovině devadesátých let dosahovaly 

Spojené státy americké „dvojitého“ deficitu (to znamená deficitu 

veřejných financí a současně deficitu běžného účtu platební bilance). 

Základní hypotéza předpokládá, že běžný účet platební bilance se rovná 

rozdílu mezi úsporami a investicemi – v případě fiskální expanze, která 

snižuje veřejné úspory, by mělo dojít ke snížení deficitu běžného účtu. 

Sofistikovanější hypotéza, jež bere v úvahu endogenitu soukromých úspor 

a investičních rozhodnutí, předpokládá, že fiskální expanze zvyšuje 

domácí výdaje, které tlačí na růst domácích úrokových sazeb oproti 

zahraničním sazbám, což láká zahraniční investory a tím dochází ke 

zvyšování schodku běžného účtu. Chinn (2005, s. 27-28) vidí deficit 

státního rozpočtu Spojených států amerických jako důležitý faktor, který 

ovlivňuje vnější nerovnováhu. Smaghi (2008, s. 2-3) konstatuje, že vnější 

nerovnováha je často odrazem a v některých případech dokonce predikcí 
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vnitřní nerovnováhy. Hospodářská politika by neměla „ignorovat“ toto 

nebezpečí a měla by se snažit o vyrovnávání vnější nerovnováhy.  

 Pokles míry soukromých úspor. V polovině devadesátých let klesá míra 

soukromých úspor ve Spojených státech amerických zhruba z 5 % na 2 % 

z disponibilního důchodu. Tento pokles by dle Grubera a Kamina (2005, 

s. 6) vysvětloval rostoucí deficit běžného účtu Spojených států 

amerických. Není však zřetelně jasné, zda pokles úspor je autonomní 

a odráží v sobě finanční inovace na trhu, které umožnily snadnější 

zadlužování amerických domácností nebo zda se jedná o endogenní reakci. 

Ferguson (2005) dokumentuje ve své modelové situaci, že pokles 

soukromých úspor a rostoucí úrokové sazby vytlačují investice mnohem 

více než čistý export. 

 Růst produktivity ve Spojených státech amerických. Roční průměrný růst 

produktivity vzrostl zhruba z 1,5 % v letech 1975 – 1995 na 3 % v letech 

následujících (Gruber, Kamin, 2005, s. 6). Toto zvýšení produktivity 

podpořené vnímanou mírou návratnosti aktiv ve Spojených státech 

amerických, přilákalo zahraniční kapitál, čímž také ovlivňovalo směnný 

kurz amerického dolaru. Očekávaná vyšší míra návratnosti pravděpodobně 

také motivovala domácí subjekty k investicím, což mělo za následek růst 

domácí spotřeby a také cen akcií. 

 Rozšiřující se globální finanční zprostředkování. Ke konci dvacátého 

století dochází k větším pohybům mezinárodního kapitálu, tzn. řada 

domácností a investorů opouští dřívější tendence, kdy v portfoliu těchto 

subjektů dominovala domácí aktiva. Greenspan (2003) se domníval, že je 

to signál zlepšení mezinárodního finančního zprostředkování, které 

umožní, díky přílivu zahraničního kapitálu, financovat zvyšující se deficit 

běžného účtu Spojených států amerických. Nicméně dle Grubera, Kamina 

(2005, s. 6-7) samotné zvýšení schopnosti pohybu mezinárodního kapitálu 

nezpůsobilo zlepšení situace Spojených států amerických. Mezi důležité 

faktory, které přilákaly zahraniční kapitál, autoři považují příznivé 

investiční prostředí v zemi, dostatečnou ochranu práv investorů a relativně 
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vysokou návratnost investic. Lane a Milesi-Ferretti (2007, s. 21) ve své 

práci také upozorňovali na velké zrychlení finanční globalizace mezi lety 

1999 – 2004. Uvolnění finančních omezení umožnilo lidem na celém světě 

rozšířit své portfolio i o jiná než domácí aktiva. Whelan (2010, s. 9) uvádí, 

že v období 2002 – 2007 vzrostly zahraniční závazky Spojených států 

amerických z původních 83 % HDP na 147 % HDP. Nicméně jen jedna 

třetina tohoto nárůstu byla připisována zvyšujícímu se deficitu běžného 

účtu platební bilance, zbývající nárůst připadl na vrub finanční globalizaci. 

Toto dokumentují i hodnoty týkající se zahraničních aktiv ve Spojených 

státech amerických, které se zvýšily ve stejném období z původních 63 % 

vůči HDP na 131 % HDP v roce 2007. Tyto hodnoty mj. dokládají, že 

i kdyby se Spojené státy americké snažily zabránit zadlužování skrze 

obchodní bilanci, pravděpodobně by nedokázaly zabránit zahraničním 

fondům ve vstupu na finanční trhy země.  

 Globální nadbytek úspor / finanční krize rozvíjejících se ekonomik. 

Bernanke (2005) tvrdí, že vysoký schodek běžného účtu Spojených států 

amerických vznikl především díky dostupnosti zahraničních úspor, které 

převážně pocházejí z rozvojových zemí. Na tomto přílivu se podepsala 

především série finančních krizí v těchto zemích na konci dvacátého 

století. Rozvíjející se trhy mohou generovat přebytky úspor, které 

způsobují také přebytky běžných účtů těchto zemí z několika důvodů: 

ekonomika ztratila přístup k zahraničním úvěrům, finanční 

zprostředkování v rámci ekonomiky může být poškozeno, stále působí 

úvěrová krize, nevyrovnaná nabídka a poptávka v zemi může vést 

k omezení domácích výdajů, centrální autority se snaží nižší domácí 

poptávku nahradit vyšší poptávkou po exportech, a proto udržují směnný 

kurz na takové úrovni, aby bylo zboží v zahraničí konkurenceschopné atd. 

Dle Grubera, Kamina (2005, s. 7-8) vysvětlení, proč větší příliv kapitálu 

směřoval právě do Spojených států amerických a ne do jiných rozvinutých 

zemí, je dáno především rozvinutým finančním trhem v zemi. Dle názoru 
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organizace UNCTAD
41

 je kauzalita mezi investicemi a úsporami opačná, 

to znamená, že úspory byly vytvořeny proto, aby mohly být investovány 

ve Spojených státech amerických. Problémem Spojených států amerických 

není příliš nízká výše úspor domácností, ale příliš vysoká spotřeba 

importovaného zboží a dokládá to na faktu, že průmyslová výroba ve 

Spojených státech amerických vzrostla mezi lety 2002 – 2005 o 5 %, 

zatímco spotřeba trvanlivého zboží ve stejném období vzrostla o 30 % 

(Švihlíková, 2008, s. 5).  

 Kurzové intervence asijských zemí. Jedním z dalších vysvětlení vysokých 

deficitů běžného účtu Spojených států amerických a zároveň vysokých 

přebytků běžných účtů asijských zemí jsou intervence na devizových 

trzích, které mají za cíl udržení podhodnoceného fixního směnného kurzu 

a tím také zvýšení konkurenceschopnosti asijského zboží a vyšší 

ekonomický růst. Mezinárodní měnový fond proto doporučuje spíše 

přechod na plovoucí kurzy a sleduje tak především apreciaci čínského 

jüanu, UNCTAD zdůrazňuje existenci spekulativních toků kapitálu 

a zpochybňuje tak schopnost plovoucích kurzů vyrovnávat běžný 

a finanční účet bez nutnosti intervencí centrálních bank. Nominální kurz 

považuje organizace za jeden z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů, 

který vede k deformování volného obchodu a jeho špatné nastavení se tak 

stává dotací, respektive clem (Švihlíková, 2008, s. 5). 

 Rostoucí ceny ropy. Růst ceny ropy nelze považovat za hlavní problém 

prohlubujícího se deficitu běžného účtu Spojených států amerických, 

nicméně mezi lety 1996 a 2004 dovoz ropy vzrostl téměř o 110 miliard 

amerických dolarů, přičemž tento růst byl způsoben převážně nárůstem 

ceny suroviny. Dle Grubera, Kamina (2005, s. 8-9) se nárůst ceny ropy 

podílel jedním procentním bodem na celkovém průměrném deficitu 

                                                 
41

 UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji) byla ustanovena v roce 1964 a je 

základním orgánem Valného shromáždění pro problematiku obchodu a rozvoje. Cílem 

činnosti UNCTAD je posilování obchodu a ekonomického růstu zejména v  rozvojových 

zemích a jejich zapojení do světové ekonomiky. UNCTAD provádí výzkum a analýzy, 

organizuje mezivládní jednání, technickou spolupráci a také součinnost s  občanskou 

společností a soukromým sektorem (UNCTAD, 2011).  
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běžného účtu Spojených států amerických mezi lety 1996 – 2004, který 

činil 4,1 % vůči HDP. 

Švihlíková (2008, s. 4-5) srovnává přístupy Mezinárodního měnového fondu, 

Světové obchodní organizace a organizace UNCTAD ke globálním 

nerovnováhám. Zatímco názory Mezinárodního měnového fondu a Světové 

obchodní organizace se více méně ztotožňují s autory Gruber, Kamin, Bernanke 

aj., to znamená, že mezi hlavní faktory, které vedly ke vzniku, respektive 

prohloubení globálních nerovnováh řadí především: vzestup rozvíjejících se 

ekonomik, pokles americké konkurenceschopnosti, cyklus americké ekonomiky 

(tj. silný ekonomický růst doprovázený vyššími importy), cenu ropy a faktory na 

finančních trzích (představované přílivem aktiv na finanční účet Spojených států 

amerických, který dostatečně kryje deficit běžného účtu), atd. Pro UNCTAD 

představují globální nerovnováhy velké ohrožení světové ekonomiky a mají 

systémový charakter. Dle organizace UNCTAD se mění charakter světové 

ekonomiky, neboť Spojené státy americké přestávají být „tahounem“ světové 

ekonomiky, tuto roli postupně přebírají země skupiny BRICS
42

, především Čína 

a Indie (viz obrázek 3.11).  

Obrázek 3.11: Podíl jednotlivých zemí na světovém růstu reálného HDP 

(měřeno pomocí PPP) 

 

Zdroj: World Economic Outlook (2007, s. xi) 

Přesto deficit běžného účtu Spojených států amerických považuje organizace za 

silný impuls růstu světové ekonomiky a v případě postupného odstraňování tohoto 

                                                 
42

 BRICS je zkratkovité označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, 

Číny a Jižní Afriky. 

    Čína        India       USA           EU        Rusko    Japonsko  Brazílie 
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deficitu by bylo nutno najít růstový potenciál někde jinde (především v zemích 

BRICS, zemích vyvážejících ropu, ale např. i v Japonsku či Německu).  

Všechny studie, které jsou v práci použity a které se zabývají globálními 

nerovnováhami, se shodují na určitém kauzálním vztahu mezi finančními toky 

a globálními nerovnováhami, některé z těchto studií dávají do kauzálního vztahu 

také globální nerovnováhy a finanční krizi. Autoři Obstfeld, Rogoff, Bernanke, 

Portes, aj. považují úvěrové standardy pro hypoteční úvěry ve Spojených státech 

amerických za nedostatečné a navrhují tedy zkvalitnění těchto standardů. Příčinou 

je tedy, dle těchto autorů, nekvalitní finanční regulace týkající se úvěrových 

standardů, která ovlivnila globální nerovnováhy a částečně se tak podílela na 

vzniku finanční krize. Portes (2009, s. 2) například tvrdí, že globální nerovnováhy 

„přinesly nízké úrokové sazby a vyhledávání výnosu spojené s nadměrným 

množstvím finančních operací, které systém nemohl zodpovědně zvládnout“.  Dle 

Whelana či postojů organizace UNCTAD je finanční regulace dostatečná, jen by 

měla být plně využívána a stanovené předpisy lépe dodržovány.  

Obstfeld, Rogoff (2009, s. 15-17) také poukazují na problém odkupu „toxických“ 

amerických sekuritizovaných balíčků s hypotékami evropskými bankami, které 

tak připravily zdroj externího financování deficitu běžného účtu Spojených států 

amerických. Tyto „toxické“ cenné papíry byly příčinou přenosu finanční krize do 

Evropy. Dle odhadů Mezinárodního měnového fondu (z dubna 2010) byly ztráty 

způsobené odpisem pohledávek z těchto cenných papírů vyčísleny zhruba na 

2,3 bilionu amerických dolarů (přičemž podíl amerických bank je zhruba 885 

miliard amerických dolarů a podíl evropských bank je přibližně 1,3 bilionu 

amerických dolarů, zbývající aktiva vlastnily asijské banky). Nicméně Whelan 

(2010, s. 10) upozorňuje, že během tohoto období byla vzájemná obchodní 

bilance mezi Evropou a Spojenými státy relativně vyrovnaná. I kdyby měly 

Spojené státy americké vyrovnanou bilanci se zbytkem světa, velmi 

pravděpodobně by to neodradilo evropské banky od nákupu těchto „toxických“ 

cenných papírů. Motivací totiž bylo vyšší zúročení při relativně vysokém ratingu 

cenných papírů. Tento scénář však neplatil pro Čínu. I když saldo vzájemného 

obchodu dosáhlo v roce 2007 téměř 300 miliard amerických dolarů (zhruba 2 % 
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amerického HDP), nebylo financováno čínskými nákupy „toxických“ cenných 

papírů, jako tomu bylo v případě evropských bank. Ve skutečnosti Číňané 

nakupovali spíše americké státní dluhopisy, jak dokazuje obrázek 3.12, kdy v roce 

2007 vzrostlo množství amerických cenných papírů držených Čínou o 223 miliard 

USD (Morrison, Labonte, 2009, s. 6-7).  

Obrázek 3.12: Množství amerických cenných papírů držených Čínou mezi lety 

2002 – 2008 (v mld. USD) 

 
Zdroj: Morrison, Labonte (2009, s. 7) 

Období před krizí bylo tedy specifické obrovským přílivem čistého kapitálu do 

Spojených států amerických, což však nevypovídá o přímé kauzalitě mezi čistým 

přílivem kapitálu a finanční krizi. Navíc největší zdroj deficitu běžného účtu, 

kterým byl a je vzájemný obchod s Čínou nevedl zahraniční fondy k investování 

do rizikových „toxických“ aktiv. 

Na základě analýzy zdrojů zabývající se globálními nerovnováhami lze 

konstatovat následující názory a závěry. Historicky vždy dochází ke kumulaci 

přebytků běžného účtu u zemí, které byly technologicky vyspělejší (dosahovaly 

vyšší produktivity kapitálu či práce) respektive dokázaly vyrábět s nižšími 

náklady apod. Jedná se o přirozený stav, respektive „dobrou“ nevyváženost, která 

existovala vždy – mění se jen složení zemí, které dosahují těchto přebytků 

respektive deficitů v závislosti na vývoji světového hospodářství a událostí. 

V posledních letech se však nůžky mezi deficitními a přebytkovými zeměmi 

výrazně rozevírají. Za hlavní příčiny prohlubování globálních nerovnováh, které 
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se týkají především Spojených států amerických – země s největším deficitem 

běžného účtu a Číny – země s největším přebytkem běžného účtu, lze považovat 

především dva následující faktory: 

 Vysoká spotřeba domácností ve Spojených státech amerických a vysoké 

vládní výdaje, které jsou logicky doprovázeny nízkou mírou úspor v zemi. 

Příčinou vysoké spotřeby byla bezesporu také dlouhodobě nízká úroková 

sazba, která byla způsobena mj. vysokou nabídkou amerických dolarů, 

které asijské země inkasovaly za své exporty. Samotný fakt nízké úrokové 

míry by však neměl rozhodovat o neuvážených nákupech, respektive 

půjčkách a podporovat tak nadměrný konzumní způsob života. Proto spíše 

než-li globální nadbytek úspor v asijských zemích je problematická 

vysoká spotřeba především importovaných výrobků ze strany amerických 

domácností a vysoké vládní výdaje. Pokud by byla poptávka po 

importovaných výrobcích nižší, zajisté by neexistovaly tak vysoké 

přebytky, které by zvyšovaly množství amerických dolarů v držení 

asijských zemí a tím udržovaly i nízké úrokové sazby. 

 Podhodnocené kurzy především asijských měn v čele s čínským jüanem. 

Udržováním podhodnocených kurzů země dosahují vysokého exportu 

a tím také přílivu především amerických dolarů do země, neboť zboží 

z těchto zemí je relativně levnější než ze zemí ostatních. Úprava těchto 

kurzů by vedla ke snížení globálních nerovnováh. Pravděpodobnost 

„zreálnění“ vzájemných měnových kurzů je však téměř nulová, neboť 

země s podhodnoceným kurzem se nebudou chtít vzdát své výhody ve 

prospěch snížení globálních nerovnováh.  

Vysokou spotřebu Spojených států amerických a podhodnocené kurzy asijských 

měn tak lze považovat za dvě hlavní příčiny prohlubování globálních nerovnováh 

v posledních dvaceti letech. Na základě argumentů zmíněných v podkapitolách 

3.2 a 3.3 nelze pokládat schodek běžného účtu platební bilance Spojených států 

amerických za určující faktor vzniku finanční krize. To znamená, že existuje 

propojenost mezi globálními nerovnováhami a finanční krizí, avšak nelze tvrdit, 

že globální nerovnováhy zapříčinily „současnou“ finanční krizi, i přesto, že se 
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globální nerovnováhy podílely na udržování nízkých úrokových sazeb, které tak 

snižovaly náklady na hypotéky. Za problematičtější lze spíše považovat 

neuvážené poskytování půjček a hypoték nebonitním klientům s vidinou provizí 

za zprostředkované služby či finanční inovace v podobě zajištěných úvěrových 

obligací CDO. Závěrem však lze připustit, že hospodářské politiky, které vedly k 

prohlubování globálních nerovnováh, mohly také vést k finanční krizi. 

3.4 Důvody pro sledování globálních nerovnováh 

Důvodů pro dobré porozumění a sledování globálních nerovnováh může být 

několik. Velké a vleklé problémy s vnější nerovnováhou mohou vést k narušení 

hospodářských rozhodnutí centrálních autorit (např. k nadměrné akumulaci 

devizových rezerv; k chybám při cílování inflace, které mohou vést k narušení cen 

aktiv; k příliš vysoké neopodstatněné likviditě některých aktiv, která mohou vést k 

vyvolání bublin na trzích těchto aktiv; k trvalým odchylkám z rovnováhy 

v případě rozvíjejících se ekonomik s fixním kurzem atd.). Tato politická 

rozhodnutí pak mohou nepříznivě narušit soukromý sektor, což může mít např. 

negativní vliv na cenu finančních aktiv. 

Celosvětové trhy, především pak trhy finančních aktiv, jsou natolik propojené, že 

vzniknuvší nerovnováha na významnějším trhu se brzy rozšíří do dalších zemí 

a může vést k problémům výrazných rozměrů (rozsah rozšíření např. dokumentuje 

hypoteční krize ve Spojených státech amerických v roce 2007, která se postupně 

rozrostla v krizi finanční). Chyby, nekoordinace hospodářské politiky či 

protekcionistické tlaky způsobují přetrvávání vnější nerovnováhy, navíc tyto tlaky 

mohou mít za následek pozastavení liberalizace obchodu v rámci globálních trhů.  

Obstfeld, Rogoff (2009, s. 33-36) ve své práci naznačují několik problematických 

bodů, které pokud nebudou dostatečně řešeny, mohou vést k dalšímu 

prohlubování globálních nerovnováh: 

 Obrovské soukromé nákupy amerických aktiv pomáhaly financovat deficit 

Spojených států amerických v předešlých letech. Bez perspektivy či 

harmonogramu postupného snižování schodků veřejných rozpočtů, však 
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nelze v budoucnu další financování dluhu brát jako samozřejmost, stejně 

jako „víru“ investorů v americký dolar. 

 Depreciace měnového kurzu a změny cen aktiv v minulosti zvýhodňovaly 

spíše americké subjekty, které držely ve svých portfoliích zahraniční 

aktiva, a naopak znevýhodňovaly zahraniční držitele amerických závazků. 

Tyto zisky a ztráty nebyly plně kompenzovány rozdíly v tocích dividend 

a úroků. Výsledkem tedy bylo, že čistá vnější pozice Spojených států 

amerických nebyla plně v souladu s vývojem bilance na běžném účtu – ve 

skutečnosti si Spojené státy americké půjčovaly za velmi nízké úrokové 

sazby. Zahraniční subjekty však nemusí být v budoucnu ochotny držet své 

dluhy denominované v amerických dolarech, ale v jiných světových 

měnách, s ohledem na rozpočtové nesnáze ve Spojených státech 

amerických, se kterými roste i riziko nesplácení úvěrů
43

. Také centrální 

autority držící své rezervy převážně v amerických dolarech mohou 

teoreticky více diverzifikovat své rezervy ve prospěch jiných zahraničních 

měn
44

. Otázkou však zůstává, jaká je současná nabídka vládních dluhopisů 

na trhu? Investice do amerických dluhopisů je tak v dnešní době stále 

méně riziková než investice do španělských, řeckých či italských 

dluhopisů. V případě změny globálního portfolia směrem od amerického 

dolaru k jiným rezervním měnám, by zahraniční úrokové míry, za které si 

americké subjekty mohou půjčovat, vzrostly, což by vedlo ke snižování 

čisté investiční pozice Spojených států amerických. 

 Přebytky běžného účtu Číny jsou, především v posledních šesti letech, 

obrovské (jak již dokumentoval obrázek 3.4). Čínská politika dotování 

exportu se odráží v kupní síle na trhu aktiv, čímž udržuje světové reálné 

úrokové míry pod jejich rovnovážným stavem. Tato čínská politika 

společně s monetární politikou nízkých úrokových sazeb ve vyspělých 

                                                 
43

 Dle ČTK ze dne 7. srpna 2011 byl Spojeným státům americkým snížen agenturou Standard 

& Poor's rating ze stupně AAA na AA+.  
44

 Dle statistiky Mezinárodního měnového fondu, která je zaměřená na měnové složení 

oficiálních devizových rezerv (statistika COFER), podíl rezerv držených v amerických 

dolarech byl v roce 1999 zhruba ve výši 55 % ze všech alokovaných rezerv. V  roce 2010, 

i přes absolutní růst držby amerických dolarů (oproti roku 1999 téměř 3,5násobný), se 

podíl na celkových alokovaných rezervách snížil zhruba na 34 % (MMF, 2011). 
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zemích vytváří živnou půdu pro potenciální nové bubliny. Reálné 

zhodnocení asijských měn by pravděpodobně vedlo k redukci přebytků 

běžného účtu v Číně a v ostatních zemích s vysokými přebytky. Reálné 

zhodnocení by také napomohlo rychlejšímu odstraňování překážek 

obchodu mezi zúčastněnými státy. 

 Globální nerovnováhy také odráží funkčnost regulačních systémů uvnitř 

jednotlivých zemí, které je nutno reformovat. S představami „post-

Lehmanovských“ investorů, že velké instituce jsou pod záštitou státu, 

označovány někdy jako příliš velké na bankrot („too big to fail“), pak 

představuje určitou formu morálního hazardu, čímž vzniká vhodné 

prostředí pro možnou budoucí finanční nestabilitu. Vysoký čistý příliv 

kapitálu může nafouknout ceny aktiv, což by usnadnilo tvůrcům 

hospodářské politiky přijmout rozhodnutí o přísnější regulaci finančního 

sektoru.  

3.5 Obecná řešení globálních nerovnováh a reakce světových tvůrců 

politiky 

Až začátkem 21. století přicházely mezinárodní organizace a uskupení 

s požadavky a plány na řešení globálních nerovnováh. Na podzim roku 2003 na 

summitu zemí G7 a zasedání Mezinárodního měnového fondu v Dubaji byl 

zvýšen tlak na Japonsko a Čínu z důvodu snížení intervenčních nákupů 

amerických dolarů. Na stejném summitu se Spojené státy americké zavázaly, že 

podniknou důležité kroky ke zvýšení národních úspor a představitelé Evropských 

zemí přislíbili provést potřebné kroky ke zvýšení produktivity. V roce 2004 na 

schůzce ministrů financí zemí G7 a guvernérů centrálních bank ve Washingtonu 

zaznělo, že „zdravá fiskální politika ve střednědobém horizontu je klíčem k řešení 

aktuálních globálních nerovnováh“ a tím také ke zvýšení ekonomického růstu 

(Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 5). Ve zprávě o finanční stabilitě, kterou zpracovala 

Evropská centrální banka v roce 2004 (s. 17) se mj. uvádí: „velký a rostoucí 

americký deficit běžného účtu představuje značné riziko pro globální finanční 

stabilitu“. Vzhledem k silnému reálnému růstu světových ekonomik však nebyla 

tomuto nebezpečí přikládána větší váha. Předseda guvernérů Federálního 
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rezervního systému Greenspan (2003, s. 5) rostoucí deficit běžného účtu do jisté 

míry zlehčoval: „schodek běžného účtu USA se nemůže zvyšovat věčně…naštěstí 

zvýšená flexibilita americké ekonomiky usnadní úpravu bez významných důsledků 

na hospodářskou činnost“. Bernanke (2005) však již v této době upozorňoval na 

podcenění možných rizik vyplývajících z rostoucí vnější nerovnováhy země. 

V roce 2004 Japonsko upustilo od dalších intervenčních nákupů, Spojené státy 

americké a Evropa však své sliby nesplnily. V roce 2006 na dalším summitu 

Mezinárodního měnového fondu v Singapuru ekonomiky v čele se Spojenými 

státy americkými, eurozónou, Čínou, Japonskem a Saudskou Arábii představily 

plány na postupné snižování svých sald (Rato, 2007). Čína povýšila snížení 

vnějších nerovnováhy na významný celonárodní cíl pro rok 2007. Přislíbila zvýšit 

domácí poptávku a upravit hodnotu směnného kurzu. Země eurozóny potvrdily 

svůj záměr prosazovat strukturální reformy na trzích výrobků, práce a financí. 

Japonsko plánovalo urychlení reforem na trhu práce, posílení konkurence 

a podporu fiskální konsolidace s cílem udržet domácí spotřebitelskou důvěru. 

Saudská Arábie přislíbila podstatné zvyšování výdajů na sociální 

a infrastrukturální investice a rozšíření kapacity vlastního ropného sektoru. 

Spojené státy americké se snažily vyrovnávat deficit veřejných rozpočtů, zvyšovat 

soukromé úspory a prohlubovat energetickou hospodárnost. Snahou také bylo 

podpořit konkurenceschopnost kapitálového trhu a zajistit i nadále atraktivní 

prostředí pro zahraniční investice. Tyto reformní plány byly představeny v období 

relativně vysokého ekonomického růstu. A právě vysoký ekonomický růst 

a nečinnost centrálních autorit
45

 pomohly oddálit finanční nestabilitu, která se 

projevila až v létě roku 2007. V období finanční krize tak již nebyl prostor pro 

prosazování plánů, které jednotlivé země na summitu v Singapuru představily.  

V současné době ekonomové argumentují, že v předkrizovém období měla být 

nastolena politika podporující vyšší úspory amerických domácností, která by 

vedla ke snížení celkové spotřeby. Tento fakt by pak tlumil růst cen nemovitostí, 

snížil by výdaje na zahraniční zboží a tím i tlumil příliv zahraničního kapitálu do 

Spojených států amerických. Smaghi (2008, s. 4) argumentoval, že v případě, že 

                                                 
45

 Smaghi (2008, s. 4) upozorňuje na fakt, že hospodářské politiky by neměly ignorovat 

vnější nerovnováhy a předpokládat, že se samy vstřebají.  
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by představitelé přijali opatření ke zvýšení čistých úspor, zejména u domácností, 

nemovitostní bublina by byla menší a její splasknutí méně dramatické. Whelan 

(2010, s. 12) však poukazuje na fakt, že pokud by americké domácnosti na 

začátku tisíciletí více spořily, je nutné zvážit, jakých investičních nástrojů by bylo 

použito. Velmi pravděpodobné by část takto uspořených prostředků byla 

investována do „toxických“ cenných papírů. To znamená, teoreticky je možné, že 

každý dolar vynaložený na nákup čínského zboží, který byl dále re-alokován na 

nákup amerických státních dluhopisů, přispěl k finanční krizi méně, než každý 

dolar, který byl uspořen. 

Jaké změny v mezinárodním měnovém systému by tedy mohly zmírnit globální 

nerovnováhy v budoucnu? První krokem by měla být včasná a správná reakce 

domácí monetární politiky na příliš vysoké pohyby v cenách aktiv a úvěrových 

toků. Tvůrci monetární politiky by měli více zohledňovat finanční vývoj na trhu, 

než tomu bylo dříve; mj. vysoké deficity běžného účtu, ceteris paribus, volají po 

zpřísnění měnové politiky (Obstfeld, Rogoff, 2009, s. 34-37). 

Spojené státy americké by měly postupně snižovat svůj deficit běžného účtu 

platební bilance a také se zaměřit na fiskální disciplínu země. Na druhé straně 

Čína s ekonomikou orientovanou na vývoz a s obrovským vnitřním trhem by měla 

postupně zlepšovat sociální systém země a trh s finančními produkty, neboť 

domácnosti či domácí firmy nemají v současné době možnost efektivně investovat 

své prostředky. Pokud by subjekty na těchto trzích měly přístup k produktům 

(investicím), které by zabezpečovaly vyšší návratnost v budoucnu a pokud by 

existoval rozvinutější a pružnější finanční trh, pravděpodobně by se zvýšila míra 

investic, což by se pozitivně projevilo ve zvýšení domácí životní úrovně 

a z makroekonomického hlediska také ke snížení vnějšího přebytku těchto zemí. 

Rozvoj těchto segmentů ekonomiky by mohl vést k růstu spotřeby domácností ze 

současných 40 % HDP směrem nahoru (spotřeba domácností ve Spojených 

státech amerických se pohybuje zhruba na dvojnásobné úrovni). Čína by měla 

také znovu nechat zhodnotit vlastní měnu, což již několikrát provedla, většinou 

však pod hrozbami zavedení obchodních překážek, především ze strany 

Spojených států amerických. 
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Další oblastí, která si zaslouží pozornost, je systém určitého samozabezpečení 

země prostřednictvím držby vysokých devizových rezerv. Zatímco vysoká zásoba 

devizových rezerv může posílit finanční stabilitu jedné země, situace, kdy mnoho 

zemí drží jako primární formu pojištění proti krizové situaci devizové rezervy by 

mohla být destabilizující. Držba vysokých rezerv může nadměrně snížit úrokovou 

míru rezervní měny, snížit likviditu v zahraničí v případě krize či vytvořit 

nestabilitu směnného kurzu v případě, že by docházelo k nahrazování rezervní 

měny jinou zahraniční měnou. Na tyto systémové problémy by mohl více dohlížet 

Mezinárodní měnový fond.  

Potenciální problémy spojené s globálními nerovnováhami vidí řada zástupců 

zemí G20 v pokračujícím riziku „dolarové krize“.
46

 Dle tohoto scénáře investoři 

přestanou v určitý okamžik nakupovat americká aktiva, což způsobí znehodnocení 

amerického dolaru, které usnadní snižování deficitu běžného účtu platební bilance 

a které také povede ke zvyšování sazeb u amerických dluhových instrumentů, aby 

vyvážily toto znehodnocení. Dle Whelana (2010, s. 16-17) však pravděpodobně 

uskutečnění tohoto scénáře nehrozí, neboť v průběhu finanční krize došlo 

k náhlému zastavení dalšího prohlubování běžného účtu (prudký pokles dovozů 

překročil výrazně pokles vývozu, čímž došlo ke snížení deficitu téměř o polovinu 

vůči roku 2006). Na finančním účtu došlo k dramatickému snížení nákupu 

podnikových dluhopisů, zatímco nákup státních dluhopisů byl zachován ve zhruba 

stejné výši. A za druhé, mechanismus „dolarové krize“ pravděpodobně nemůže 

být naplněn, neboť během současné krize investoři ve velkém nakupovali 

americké státní dluhopisy, což způsobovalo pokles úrokové sazby u těchto 

dluhopisů, ale zároveň docházelo ke zhodnocování amerického dolaru, což je 

v rozporu s výše uvedeným mechanismem. Posledním argumentem Whelana je, 

že Spojené státy americké se velmi dobře vypořádávají s břemenem 

nahromaděného zahraničního dluhu, neboť americké příjmy ze zahraničních 

investic jsou vyšší než výplaty zisků a dividend z investic uskutečněných cizinci 

na území Spojených států. 

Dle tohoto autora by bylo chybou přikládat vysokou důležitost globálním 

nerovnováhám při vzniku světové finanční krize. Velikost hrubých kapitálových 

                                                 
46

 Tato myšlenka zazněla na komuniké představitelů zemí G20 v  Pittsburgu v září roku 2009.  
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toků spojená s finanční globalizací jistě přispěla k rozšíření krize po celém světě, 

nicméně čisté toky kapitálu v porovnání se současnými schodky běžného účtu 

Spojených států amerických nebyly nijak významné. Navíc není prokazatelné, zda 

by v případě odlišné hospodářské politiky, jež by více eliminovala globální 

nerovnováhy, také nedošlo ke krizi na hypotečním trhu. Existuje zde tedy prostor 

pro opatření, která by měla zabránit budoucímu rychlému zhodnocování cen aktiv 

a k možnému vzniku bubliny na tomto trhu. K dispozici je také prostor pro 

zlepšování globální politické spolupráce a koordinaci hospodářských politik, která 

by vedla ke snižování globálních nerovnováh. Politika zaměřená na prevenci krizí 

by měla jít přímo ke zdroji problémů. To znamená, spíše než obviňovat globální 

přebytky úspor či „hledání výnosu“, je účelnější zaměřit se na regulační selhání, 

která umožnila řadu pobídek s „toxickými“ sub-prime cennými papíry, model 

sekuritizace, selhání ratingových agentur, selhání regulačního přístupu, který až 

příliš velký důraz kladl na míru rizikově váženého kapitálu, pomocí kterého 

hodnotil míru zdraví finanční instituce. Prevence by měla obsahovat řadu zlepšení 

v oblasti globálních bankovních předpisů. Měly by být omezeny bonusy pro 

bankéře, které byly vypláceny v závislosti na velikosti zisku, mělo by být 

nalezeno řešení týkající se problémů „too big to fail“.  

Většina autorů se však přiklání k řešením, které na základě analýz různých autorů, 

představují mimo jiné také Procházka a Sedláček (2005, s. 20). Určitý 

„všeobecný“ návrh na řešení globálních nerovnováh, který zastává i Mezinárodní 

měnový fond, lze shrnout do následujících bodů: 

 dosáhnout strukturálního přizpůsobení americké ekonomiky omezením 

domácí poptávky a stimulováním národních úspor, 

 podpořit strukturální a institucionální reformy v Číně a v dalších asijských 

ekonomikách, aby došlo k posílení jejich bankovních systémů a rozvoji 

kapitálových trhů - a tím ke zlepšení úrovně finančního zprostředkování 

a stimulaci domácí poptávky, 

 pokračovat ve zvyšování flexibility kurzů asijských měn, 
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 provést reformy trhu práce a trhu zboží v Evropě a v Japonsku, aby tyto 

ekonomiky byly flexibilnější a došlo ke zvýšení domácí poptávky 

a důvěry, 

 zahájit institucionální a strukturální reformy v zemích produkujících ropu, 

aby se zlepšilo investiční klima a podpořit výdaje v oblastech, v nichž lze 

čekat významné společenské přínosy (vzdělávání, zdravotnictví, 

infrastruktura). 

Pro úspěšné odstranění globálních nerovnováh by bylo potřeba dle Procházky, 

Sedláčka (2005, s. 21) naplnění výše uvedených bodů, pro které je však nutná 

součinnost všech zmíněných globálních hráčů. A právě toto je jeden z největších 

problémů, zvláště pokud současná politika v oblasti mezinárodního obchodu 

některým zemím vyhovuje. K řešení dle organizace UNCTAD je také zapotřebí 

dohoda mezi zainteresovanými státy. Na rozdíl od výše zmíněných bodů však 

navrhuje, aby kurzové změny či intervence podléhaly multilaterálnímu dozoru 

a vyjednávání, neboť nominální kurz považují za jeden z nejdůležitější 

ekonomických ukazatelů. Myšlenka multilaterálního měnového systému by měla 

být také podpořena multilaterálním obchodním systémem a dle UNCTAD také 

změnou globálního rezervního systému, který by se měl zbavit přílišné dominance 

amerického dolaru a přenést pozornost na „uměle“ vytvořenou měnu
47

 

(Švihlíková, 2008, s. 5).  

Poslední jednání nejvlivnějších zemí světa na summitu G20 ve Francii přinesla 

jen dílčí úspěchy v podobě dohody, jak v globální ekonomice definovat a měřit 

nerovnováhy, které by mohly vyvolat další finanční krizi. Ministři financí 

a guvernéři centrálních bank se nakonec dohodli na pěti základních ukazatelích, 

které budou u jednotlivých zemí sledovány. Jedná se o běžný účet platební 

bilance, bilance veřejného sektoru (tzn. rozpočtové deficity a státní dluhy), míra 

úspor v soukromém sektoru, reálný kurz měny a výše devizových rezerv. Čína 

podmínila svůj souhlas s vybranými ukazateli, výjimkou, a sice že u Číny bude 

                                                 
47

 S podobnou myšlenkou přišel po II. světové válce John Maynard Keynes, dle kterého měla 

vzniknout jednotná globální měna Bancor. Dle Keynese měla být Bancor neutrální měnou 

se samoregulací proti zvyšování schodků mezi dluhy a kumulujícími pohledávkami, v níž 

mělo být uskutečňováno veškeré obchodování. Měla být kryta 30 komoditami, včetně 

zlata.  
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sledován běžný účet platební bilance bez zahrnutí výnosů z úroků z čínských 

devizových rezerv (to znamená, že hodnota tohoto ukazatele bude někde mezi 

hodnotou běžného účtu a obchodní bilance). Na další schůzce zemí G20, která se 

bude konat v roce 2012 v Mexiku, by měly být projednány konkrétní hodnoty 

jednotlivých ukazatelů, které budou avizovat situaci, kdy se stává nerovnováha 

nebezpečnou z pohledu možnosti vzniku krize.  

Na základě studií a současných postojů některých zemí G20 lze předpokládat, že 

„administrativní“ určení těchto hranic je nemožné, neboť každá ekonomika má 

specifické rysy, to znamená, že určitá úroveň výše zmíněných ukazatelů může být 

pro každou z těchto ekonomik jinak riziková. Navíc není prokazatelné, že existuje 

přímá kauzalita mezi globálními nerovnováhami a finanční krizí, neboť řada krizí 

nebyla doprovázena hlubokými globálními nerovnováhami a s velkou 

pravděpodobností by k finanční krizi došlo i v případě omezování globálních 

nerovnováh v předkrizových letech. Doporučení či řešení, ke kterým se lze 

přiklonit, spočívají především v omezování spotřeby domácností ve Spojených 

státech amerických, které by vedlo k omezení importu zboží, ale také s velkou 

pravděpodobností k poklesu agregátní poptávky. Negativním doprovodným jevem 

by mohlo být snížení produktu ekonomiky se všemi možnými dopady, které se 

sebou pokles produktu nese. Otázkou tak zůstává, zda je lepší „obětovat“ růst 

ekonomiky nebo jej „živit“ spotřebou na dluh. První možnost se jeví přijatelnější, 

neboť spotřeba, kterou si nemohu dovolit, jen prohlubuje stávající problém. 

Dalším doporučením by bylo zreálnění hodnoty měnových kurzů především 

asijských měn (respektive pokračování ve zvyšování flexibility asijských měn) 

a změna globálního rezervního systému. Možným řešením by bylo vytvoření 

umělé rezervní měny, která by tak mohla vést ke snížení dominance amerického 

dolaru na světových trzích.  

3.6 Shrnutí 

Globální nerovnováhy lze definovat jako: „Vnější pozice systémově důležitých 

ekonomik, které zobrazují distorze nebo znamenají rizika pro globální 

ekonomiku“. S rozvojem mezinárodního obchodu je nutné chápat globální 

nerovnováhy v širším kontextu, tzn. je nutno sledovat i toky kapitálu mezi 
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zeměmi a ne jen pohyb zboží a služeb. Do popředí pozornosti představitelů 

jednotlivých zemí, jakož i mezinárodních organizací, se dostává problematika 

globálních nerovnováh především na konci devadesátých let minulého století a to 

z toho důvodu, že dochází k dramatičtějšímu rozevírání nůžek mezi dlužníky 

(zeměmi s deficitem běžného účtu) a věřiteli (zeměmi s přebytkem běžného účtu). 

Je důležité vnímat i finanční rovinu tohoto problému, neboť akumulované 

přebytky, které se transformují do růstu devizových rezerv, jsou obratem 

investovány především do amerických cenných papírů. Globální nerovnováhy dle 

některých autorů také stály na pozadí „současné“ finanční krize. Nárůst míry 

úspor v asijských zemích, motivovaný krizemi na konci minulého století, 

a investování těchto prostředků do amerických cenných papírů, byly jednou 

z hlavních příčin nízkých úrokových sazeb ve Spojených státech amerických. 

Nízké úrokové sazby a uvolněná pravidla pro získání dalších úvěrů vedly 

k zadlužování amerických domácností a ke zvýšené poptávce po nemovitostech. 

Splasknutí nemovitostní bubliny a problémy se splácením především sub-prime 

hypoték vedly postupně k celosvětové nákaze, neboť tyto hypotéky byly 

sekuritizovány a prodávány především evropským bankám, které požadovaly 

vyšší výnosy. Zvýšené úrokové sazby a také splasknutí bubliny, byly doprovázeny 

sníženou agregátní poptávkou v deficitních zemích, což vedlo k postupnému 

odstraňování globálních nerovnováh. Jak ovšem naznačují nejnovější statistická 

čísla, jednalo se pravděpodobně jen o dočasný efekt a s postupným oživováním 

jednotlivých světových ekonomik dochází také k návratu k původnímu trendu. 

Proto je nutné začít tuto situaci co nejdříve řešit, především na mezinárodním poli. 

Možnost dohody mezi hlavními „hráči“ však bude pravděpodobně velmi složitá, 

neboť každá ze stran se snaží hájit především vlastní zájmy.  

Možností pro odstraňování globálních nerovnováh existuje několik. V závislosti 

na úhlu pohledu existuje několik odlišných řešení. „Klasický“ přístup, který mimo 

jiné zastává také Mezinárodní měnový fond, vidí řešení např. v zavedení 

plovoucích kurzů, které by měly vést především k apreciaci jüanu. Čína a ostatní 

země jihovýchodní Asie by navíc měly pokračovat ve strukturálních 

a institucionálních reformách a snažit se více rozvíjet kapitálové toky. Reformy 

trhu práce a zboží by měly proběhnout také v Evropě a Japonsku, představitelé 
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Spojených států amerických by měli omezit domácí poptávku a stimulovat 

národní úspory, země vyvážející ropu by měly zahájit strukturální a institucionální 

reformy, které by měly zlepšit především institucionální klima. „Liberálnější“ 

řešení zastává organizace UNCTAD, která přichází s myšlenkou multilaterální 

měnového a obchodního systému a změnou globálního rezervního systému, který 

by se měl opírat o uměle vytvořenou měnu. Mezi další nástroje, které se však 

týkají především předcházení vzniku dalších potenciálních krizí, patří zlepšení 

v oblasti globálních bankovních předpisů, účinnější (nikoliv větší míra) regulace, 

vyřešení morálního hazardu v podobě „too big to fail“ atd. Jak již však bylo 

naznačeno výše, pro přijetí v podstatě jakéhokoliv opatření, bude nutná vždy 

součinnost několika mezinárodních představitelů či institucí.  



75 

 

4 ANALÝZA VNĚJŠÍ NEROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMÍ 

V předchozích kapitolách byly nastíněny teoretické možnosti vyrovnávání vnější 

nerovnováhy pomocí existujících vyrovnávacích mechanismů, ať již automaticky 

působících či spouštěných pomocí hospodářské politiky, a také doporučení 

odborníků a mezinárodních organizací týkající se konkrétních opatření, které by 

měly být představiteli jednotlivých zemí přijaty. V následující kapitole je 

provedena analýza, která má za cíl určit, jak se konkrétní makroekonomické 

proměnné (ukazatele) odrážejí ve vnější nerovnováze vybraných zemí. Vzhledem 

k definici globálních nerovnováh bude analyzován nejen běžný účet platební 

bilance těchto zemí, ale také kapitálové toky, které ovlivňují vnější rovnováhu 

a jsou tak důležitou součástí globálních nerovnováh. Vývoj těchto ukazatelů bude 

mimo jiné analyzován na pozadí „současné“ finanční krize a výsledný model by 

měl více napovědět o determinantech, které nejvíce ovlivnily zkoumané závislé 

proměnné, i když zde zatím neexistuje dostatečně velký prostor na zhodnocení 

„současné“ finanční krize. 

4.1 Teoretické a empirické pozadí analýzy 

Pro globální nerovnováhy v několika posledních letech jsou specifické 

prohlubující se deficity běžného účtu a vysoký příliv kapitálu do rozvinutých zemí 

a zároveň obrovské přebytky běžného účtu a odliv kapitálu z rozvojových zemí 

(především zemí jihovýchodní Asie) a ze zemí vyvážejících ropu
48

. Tento model 

vnější nerovnováhy je v rozporu s teoriemi zahraničního obchodu, kde vývozcem 

kapitálu by měla být vyspělá ekonomika a příjemcem kapitálu by měly být chudé 

rozvojové země, neboť tyto země mají vyšší ukazatele kapitálové přiměřenosti 

práce, a proto by měly lákat kapitál ze zahraničí, tj. vyspělých ekonomik. Navíc 

zde existuje předpoklad, že v chudších zemích porostou rychleji budoucí příjmy, 

což by mělo být také motivací vyspělých ekonomik investovat svůj kapitál do 

těchto zemí. Historický posun a měnící se role dlužníků a věřitelů znázorňuje 

tabulka 4.1.  

                                                 
48

 Obdobná situace již nastala v sedmdesátých letech v období ropné krize. Země vyvážející 

ropu dosahovaly obrovských přebytků a byly tak v pozici věřitelů (viz tabulka 4.1). 
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Tabulka 4.1: Změna rolí skupin zemí v jednotlivých obdobích vývoje měnového 

systému
49

 

Období vývoje měnového systému Věřitel Dlužník 

Zlatý standard Vyspělé země Rozvíjející se země 

Bretton Woods - - 

70. léta Rozvíjející se země Rozvíjející se země 

80. léta Vyspělé země Vyspělé země 

90. léta Vyspělé země Rozvíjející se země 

počátek 21. století Rozvíjející se země Vyspělé země 

Zdroj: Bracke, Bussière, Fidora, Strub, 2008 

Pro vysvětlení současné situace vývoje mezinárodních kapitálových toků existuje 

mnoho hypotéz. Například Ferguson (2005) se v rámci makroekonomického 

simulačního modelu, který sestavil, snažil zjistit, které faktory ovlivnily vývoj 

amerického obchodního deficitu. Výsledkem jeho analýzy bylo, že příčinami 

zvyšujícího se deficitu obchodní bilance je zvýšený růst produktivity ve 

Spojených státech amerických, pokles rizikové prémie dolarových aktiv, oslabení 

zahraniční poptávky po domácích výrobcích a jiné faktory, včetně amerického 

fiskálního deficitu a poklesu soukromých úspor, které však měly v modelu jen 

zanedbatelnou váhu. Ze starších výzkumů lze připomenout např. práce Chinna 

a Prasada (2000), kteří provedli průřezovou a panelovou regresi na 89 zemích 

mezi lety 1971 až 1995. V rámci regrese byly zkoumány vlivy jednotlivých 

faktorů na poměr běžného účtu vůči HDP. Mezi základní faktory, které byly 

významné, patřily, mimo jiné, fiskální deficit, čistá zahraniční aktiva, příjem na 

hlavu, hospodářský růst, demografické proměnné (růst populace), volatilita 

obchodních podmínek či otevřenost země vůči zahraničnímu obchodu. Obdobnou 

regresi provedli také Gruber, Kamin (2005), kteří zkoumali vzorek 61 zemí mezi 

lety 1982 až 2003. Z výsledků panelové regrese vyplynulo, že model složený ze 

standardních determinant běžného účtu, to znamená příjem na osobu, hospodářský 

růst, fiskální bilance, čistá zahraniční aktiva, otevřenost ekonomiky či růst 

populace nedokázal vysvětlit vysoké deficity běžného účtu Spojených států 

amerických ani vysoké přebytky běžných účtů především v asijských zemích. To 

                                                 
49

 Rozdělení na vyspělé země a rozvíjející se země se řídí metodikou Mezinárodního 

měnového fondu, kdy mezi vyspělé ekonomiky světa je zařazeno celkem 34 zemí a mezi 

rozvíjející se země je zařazeno celkem 150 zemí (WEO, 2011).  
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znamená, že příčinou rostoucích globálních nerovnováh v předkrizovém období 

byly jiné než konvenční faktory uvedené výše. Dle Grubera, Kamina (2005) byly 

příčiny prohlubujícího se deficitu běžného účtu především reálné zhodnocení 

amerického dolaru na přelomu tisíciletí, relativně vysoký ekonomický růst ve 

Spojených státech amerických, který se přenesl i do zemí největších obchodních 

partnerů a také vyšší elasticita americké poptávky po dovozech ze zahraničí než 

elasticita zahraničních subjektů po amerických vývozech. Otázky co stálo za 

apreciací amerického dolaru a proč byl americký růst v takové míře přetaven do 

růstu importu se snažili vysvětlit pomocí následujících proměnných: prohlubování 

fiskálního deficitu, pokles míry soukromých úspor, růst produktivity ve 

Spojených státech amerických, rozšiřující se globální finanční zprostředkování, 

globální nadbytek úspor, respektive finanční krize rozvíjejících se ekonomik, 

kurzové intervence asijských zemí, rostoucí ceny ropy.
50

  

Debelle a Galati (2009) se zabývali vlivem přizpůsobování běžného účtu na 

kapitálové toky. Studie analyzovala 28 různých přizpůsobení (výrazných změn) 

běžného účtu mezi lety 1974 – 2002 u 21 vyspělých ekonomik. Mezi základní 

vysvětlující proměnné, které autoři v práci použili a pomocí kterých se snažili 

odůvodnit změny v kapitálových tocích a výši deficitu běžného účtu, patřily: 

předchozí saldo běžného účtu, reálný efektivní směnný kurz, růst HDP, složení 

finančních toků (tedy výše exportu a importu přímých zahraničních investic, 

zahraniční půjčky poskytované domácím subjektům, množství zahraniční měny 

a deposit držených domácími subjekty, množství domácí měny a deposit držených 

zahraničními subjekty atd.), reálná úroková sazba, respektive odchylka domácího 

hospodářského růstu od růstu světové produkce. Výsledky analýzy naznačily, že 

prohloubení deficitu běžného účtu je pravděpodobně více způsobeno endogenními 

faktory než exogenními faktory, neboť v domácí ekonomice se směnný kurz 

velmi rychle přizpůsobí deficitu běžného účtu. Panelová regrese také prokázala, 

že směnný kurz měl vyšší váhu ve Spojených státech amerických než v jiných 

vyspělých ekonomikách, neboť americký dolar je rezervní měnou a změny kurzu 

s sebou nesou odlišné dopady na změnu čistých zahraničních závazků, než tomu 

bylo u ostatních zemí.  

                                                 
50

 Podrobněji již byly tyto faktory analyzovány v kapitole 3.3. 
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Choi, Mark a Sul (2007) ve své studii zkoumali udržitelnost deficitu běžného účtu 

Spojených států amerických a snažili se určit časový rámec, ve kterém by se měl 

deficit běžného účtu vyrovnat. Analýza byla provedena na Spojených státech 

amerických na datech mezi lety 1976 – 2003. K analýze běžného účtu autoři 

mimo jiné použili: poměr úrovně ukazatelů (spotřeby domácností, investic, 

vládních výdajů a HDP) ve Spojených státech amerických a zbytku světa. 

Výsledkem modelu byl např. předpoklad, že se běžný účet platební bilance 

Spojených států amerických, za předpokladu vysokého ekonomického růstu ve 

zbytku světa, ceteris paribus, vyrovná nejdříve až v roce 2030, čistá zahraniční 

pozice pak až kolem roku 2055 (viz obrázek 4.1 a 4.2). Autoři také došli k závěru, 

že investiční toky nejsou důležité pro pochopení dlouhodobého negativního 

trendu běžného účtu Spojených států amerických, ale mohou být důležité pro 

pochopení cyklických výkyvů v ekonomice. 

Obrázek 4.1: Predikce vývoje obchodní bilance a běžného účtu USA jako 

procento HDP 

 
Zdroj: Choi, Mark, Sul (2007, s. 32) 

Obrázek 4.2: Predikce vývoje čisté zahraniční pozice USA jako procento HDP 

 
Zdroj: Choi, Mark, Sul (2007, s. 32) 

Běžný účet 

Obchodní bilance 
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Ito (2009) provedl regresní analýzu běžného účtu Spojených států amerických se 

snahou zjistit, zda příčinou deficitu je spíše existence dvojitého deficitu ve 

Spojených státech amerických či hypotéza nadbytečných úspor (kterou vztahoval 

k Japonsku – období osmdesátých let minulého století, respektive k Číně – období 

začátku nového tisíciletí). Panelovou regresi provedl na 89 zemích v období mezi 

lety 1980 – 2004. Jako vysvětlující proměnné mimo jiné použil: úroveň 

finančního, právního a institucionálního prostředí, kapitálovou otevřenost země, 

výši čistých zahraničních aktiv, výši příjmu na jednoho obyvatele, volatilitu 

směnných relací, míru růstu příjmu a HDP v ekonomice, otevřenost ekonomiky. 

Výsledky analýzy mimo jiné potvrdily pozitivní vztah mezi deficitem státního 

rozpočtu a deficitem běžného účtu; když se deficit státního rozpočtu zvýšil 

o jeden procentní bod, došlo k nárůstu deficitu běžného účtu o 0,15 procentního 

bodu u vyspělých zemí, 0,17 procentního bodu u méně rozvinutých a o 0,23 

procentního bodu u rozvíjejících se zemí (Ito, 2009, s. 11). Dalším výsledkem 

analýzy, ke kterému Ito (2009, s. 17-18) došel je, že rostoucí úroveň finančního 

prostředí redukuje úroveň sald na běžném účtu, což platí zejména pro asijské 

rozvíjející se ekonomiky. Tohoto efektu však není dosaženo díky snižování míry 

úspor, ale díky zvyšování míry investic. Závěrem práce jsou následující 

doporučení: země jihovýchodní Asie by se měly snažit rozvíjet finanční 

infrastrukturu v regionu, zatímco Spojené státy americké by se měly snažit 

o snížení deficitu státního rozpočtu, obojí pozitivně ovlivní globální nerovnováhy. 

Rozvoj finanční úrovně a otevřenosti zemí v jihovýchodní Asii povede k dalšímu 

zvyšování úspor a nikoliv k poklesu, jak je popisováno zastánci teorie nadbytku 

globálních úspor. Měla by se ale zvýšit úroveň investic, které budou snižovat 

přebytky běžného účtu těchto zemí. Spojené státy americké a Japonsko by měly 

být připraveny na významné změny ve směru pohybu kapitálových toků. Korekce 

globálních nerovnováh ve Spojených státech amerických pravděpodobně povede 

ke snížení přílivu kapitálu do země, což bude mít významný vliv na americké 

finanční trhy. Naopak posilování jüanu v Číně, povede s největší 

pravděpodobností ke zvýšení čínských nákladů na pracovní sílu a spolu 

s rozvojem finančního prostředí a otevřenosti mohou vést kapitálové toky do 

zbytku asijského regionu. Tento trend bude podporovat rozvoj průmyslové 
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struktury v Číně stále více závislé na kapitálu, zatímco výrobní struktury závislé 

na pracovním kapitálu budu outsourcovány zahraničními zeměmi. Naopak, 

demografický vývoj v Japonsku a růst finanční otevřenosti pravděpodobně povede 

k tomu, že se Japonsko stane velkým dovozcem, což se může projevit v přílivu 

regionálních kapitálových toků.  

Legg, Prasad, Robinson (2007) se pokusili vysvětlit pomocí panelové regrese 

změny běžných účtu 34 největších zemí světa, které představovaly téměř 90 % 

světové produkce, v období mezi lety 1991 – 2005. Především se zaměřili na 

země, které koncem dvacátého století prošly sérií měnových a finančních krizí. 

Výsledný model dokázal vysvětlit změny běžných účtů u zemí jihovýchodní Asie, 

Číny, Argentiny, Brazílie či hlavních vývozců ropy. Model však neodpovídal 

trendům běžného účtu Spojených států amerických či Japonska. Celkové 

výsledky, na rozdíl od Ita (2009) poskytují podporu pro hypotézu globálního 

přesycení úspor. Demografické změny a změny salda státního rozpočtu, ačkoliv 

byly statisticky významné, nedokázaly vysvětlit vývoj na běžném účtu některých 

analyzovaných zemí. Jako důležitější faktory autoři označili schopnost poskytovat 

správné finanční nástroje, které zajistí kvalitní institucionální prostředí. Některé 

z faktorů, které mají podstatný vliv na utváření institucionálního prostředí a které 

také ovlivňují kapitálové toky a tím i vnější nerovnováhu země jsou dle Legga, 

Prasada, Robinsona (2007, s. 25-26) velmi těžce měřitelné. Mezi faktory 

subjektivního charakteru se například řadí vnímání kvality finančních trhů 

a institucí či „sentiment“ investorů. Doporučují sestavení strukturálního modelu, 

který by dokázal plně vyhodnotit vzájemnou interakci mezi nabídkou a poptávkou 

po finančních aktivech.  

V krátkosti zde bylo představeno několik autorů, kteří se snažili kvantifikovat, 

většinou pomocí regresní či panelové analýzy, základní příčiny vzniku 

a prohlubování globálních nerovnováh, které byly rozebrány v kapitole dvě. 

Většina těchto prací byla zaměřena na finanční krize na konci dvacátého století 

a jejich vliv na širší spektrum zemí, kterých se krize přímo či nepřímo dotýkala, 

a především se snažili vysvětlit situace, které nastaly po těchto krizích, kdy 

dochází k výraznému rozevírání nůžek mezi zeměmi s deficitem a přebytkem 
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běžného účtu platební bilance. Některé ze studií potvrdily názory předních 

finančníků a ekonomů, některé práce zpochybňovaly jednoznačnou vinu těchto 

faktorů.  

4.2 Metodologie a data 

V druhé kapitole byly rozebírány teoretické možnosti vyrovnávání vnější 

nerovnováhy vyrovnávacích mechanismů platební bilance. Některé z  

mechanismů působí automaticky, některé působí prostřednictvím hospodářské 

politiky. Na základě analýzy těchto mechanismů lze vyčlenit proměnné, které 

ovlivňují běžný účet platební bilance či vyrovnávací bilanci (viz tabulka 4.2). 

Tabulka 4.2: Působení determinant  na běžný účet dle teorie a empirie 

Kategorie Proměnná Očekávaný vliv 
Vliv dle 

empirie 

Persistence 
Zpožděná hodnota bilance 

BÚ 
+ +0,50 až +0,67 

Důchod Domácí mezera výstupu ─ ─ 

 Růst domácího výstupu + / ─ ─ ; 0 

Úspory / Investice Úspory: národní/soukromé + + 

 Investice ─ ─ 

Makroekonomická 

nejistota 
Standardní odchylka inflace + + 

Fiskální politika Vládní deficit + + 

 Deficit veřejných financí + + 

Externí faktory Stupeň otevřenosti Nejednoznačné + 

 REER Marshall-Lerner: + + 

  
Intertemporálně: 

nejednoznačné 
0 

  Nemonotónní J-křivka: 0 

 Směnné relace 
Harberger-

Laursen-Metzler: + 
+ 

  Nemonotónní 
J-křivka, S-

křivka 

 Devizové kontroly + 0; + 

 
Počáteční zásoba čistých 

zahraničních aktiv 
─ + 

 Relativní důchod 
Hypotéza stupňů 

rozvoje: U-tvar 
U-tvar 

Zahraniční faktory 
Růst výstupu v rozvinutých 

ekonomikách 
+ + 

 Světové úrokové sazby 
Čistý dlužník: + 

Čistý věřitel: ─ 

0; + (rozvíjející 

se ekonomiky) 

Zdroj: Melecký (2001, s. 13) 
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Melecký (2001, s. 13) na základě přehledu empirických výsledků sestavil výše 

uvedenou tabulku obsahující odhady směru vlivu vybraných determinant a jejich 

významností ve vztahu k běžnému účtu a jejich komparace s implikacemi teorie 

běžného účtu. Tyto determinanty lze tedy chápat jako určité shrnutí základních 

předpokladů, o kterých se zmiňovala řada autorů, kteří prováděli analýzy běžných 

účtů vybraných zemí.  

Současné globální nerovnováhy však neovlivňují jen tyto základní „klasické“ 

determinanty, ale do hry vstupuje i řada dalších. Pokud bude provedena určitá 

analýza výše uvedených studií, lze doplnit determinanty Meleckého (2001) 

o následující ukazatele (Chin, Ito, 2005, s. 6-10): 

 Rozvoj (prohlubování) finančního prostředí. Tento ukazatel je většinou 

odhadován pomocí poměru peněžního agregátu M2 například k HDP či 

pomocí poměru soukromých úvěrů k HDP. Cílem je zjistit, jak hloubka 

a složitost finančního prostředí vyvolává u subjektů nutnost dalších úspor. 

Méně sofistikované finanční trhy motivují dle Bernankeho (2005) subjekty 

k preventivním úsporám. 

 Finanční otevřenost. Stupeň kapitálové otevřenosti země ovlivňuje export 

a import kapitálových toků, což ovlivňuje výši úspor a investic a tím také 

běžný účet. Chin a Ito (2005, s. 4) měří finanční otevřenost pomocí indexu 

KAOPEN
51

, který byl sestaven na základě Výročních zpráv 

Mezinárodního měnového fondu o devizových ujednáních a devizových 

restrikcích, které dříve sloužily k posouzení finanční otevřenosti země. 

Čím vyšší je hodnota indexu, tím větší finanční otevřenosti ekonomika 

dosahuje.  

 Právní a institucionální prostředí. Mezi důležité faktory, které podporují 

růst finančních a ekonomických transakcí, patří vymezení právních 

základů společnosti a institucí. To znamená, že musí být jasně stanovena 

                                                 
51

 KAOPEN je založen na binárních dummy proměnných, které jasně definují omezení 

přeshraničních transakcí, vykazovaných ve výročních zprávách Mezinárodního měnového 

fondu. Mezi dummy proměnné patří: proměnná označující více směnných kurzů, 

proměnná indikující omezení transakcí v rámci běžných účtů, proměnná indikující 

restrikce transakcí v rámci kapitálového účtu a proměnná indikující požadavek vzdání se 

vývozních výnosů (Chin, Ito, 2005, s. 8). 
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práva a povinnosti ekonomických subjektů, musí existovat ochrana 

vlastnických práv a minimalizována korupce. Mezi základní proměnné, 

které měří úroveň právního a institucionálního prostředí patří: právní 

a institucionální vývoj, protikorupční opatření a kvalita byrokracie.
52

  

Základní ukazatele, které sestavil Melecký (2001) lze ještě doplnit o další faktory, 

které mohou ovlivnit běžný účet. Například demografický vývoj v zemi, kde se 

předpokládá, že pracující populace bude mít větší sklon k úsporám, než mladí lidé 

a důchodci. Nejistota, kde u více volatilních trhů bude existovat předpoklad, že 

lidé si budou vytvářet vyšší pojistnou zásobu v případě neočekávaného výkyvu 

trhů, to znamená, porostou více úspory domácností. Dalším faktorem je elasticita 

poptávky po exportu a importu. V případě, že domácí ekonomika má vyšší 

elasticitu poptávky po importu než zahraniční subjekty po exportu ze země, může 

změna ceny dováženého výrobku výrazně ovlivnit obchodní bilanci a tím i běžný 

účet platební bilance. Významným způsobem, jak již bylo argumentováno 

v kapitole 3.2.2, ovlivňuje běžný účet téměř všech zemí změna cen komodit, 

především ropy. Růst ceny ropy prohlubuje deficit zemí závislých na dodávkách 

této suroviny, naopak zvyšuje přebytky zemí, které jsou závislé na vývozu této 

suroviny.  

Na základě analýzy teoretických východisek týkajících se možností vyrovnávání 

vnější nerovnováhy a na základě empirických výsledků jednotlivých studií, které 

byly analyzovány v kapitole 3, respektive v kapitole 4.1, byly vybrány pro 

empirickou analýzu tyto ukazatele (viz tabulka 4.3). Vysvětlující proměnné jsou 

rozděleny do dvou skupin na makroekonomické faktory a institucionální faktory, 

aby lépe charakterizovaly povahu proměnné, tedy zda se jedná spíše 

o kvantitativní či kvalitativní charakter proměnné. U každé vysvětlující proměnné 

je uveden zdroj, ze kterého jsou čerpána data, a předpokládaný vliv na 

vysvětlované proměnné. Vysvětlovanými proměnnými jsou běžný účet platební 

bilance v poměru k HDP (dále jako CA/HDP) a také čistá investiční pozice země 

                                                 
52

 Tyto údaje se dají zjistit z  Mezinárodního průvodce riziky země (International Country 

Risk Guide – ICRG), který sestavuje skupina PRS (Political Risk Services) zabývající se 

kvantifikováním a ratingem politických rizik ve více než 100 zemích světa.  
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(dále jako NIP/HDP), aby byla splněna teoretická východiska pro globální 

nerovnováhy, která byla definována v kapitole 2.1. 

Tabulka 4.3: Vybrané determinanty pro analýzu, zdroj dat a předpokládaný vliv 

na vysvětlované proměnné 

Ukazatele 
Očekávaný vliv na: 

Zdroj dat 
NIP/HDP CA/HDP 

Makroekonomické ukazatele 

Domácí mezera výstupu ─ ─ TE, MMF 

Růst domácího výstupu + ─ TE, MMF 

Úspory  + + TE, MMF 

Investice + ─ TE, MMF 

Změny míry inflace + + TE, MMF 

Vládní deficit ─ + TE, WB 

Otevřenost ekonomiky ─ + TE, MMF 

Reálný efektivní směnný kurz  + + TE, MMF 

Směnné relace + + TE, WB 

Zásoba čistých zahraničních aktiv + + TE, WB 

Relativní důchod ─ ─ TE, MMF 

Cena ropy ─ ─ TE, MMF 

Růst populace ─ ─ TE, MMF 

Institucionální faktory 

Rozvoj finančního prostředí ─ ─ MMF 

Finanční otevřenost +/─ ─ Ito (2006) 

Právní a institucionální prostředí  + + ICRG (2007) 

Zdroj: vlastní zpracování 

∆…rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími hodnotami ukazatele, tzn. Xt  ─ X t – 1   

Základním zdrojem dat je Trading Economics (TE), kde lze čerpat údaje 

z národních statistik, ze statistiky Světové banky (WB) a ze statistiky 

Mezinárodního měnového fondu (MMF), respektive konkrétních statistik - World 

Economic Outlook Databases, International Financial Statistics, Public Sector 

Debt Statistics Online Centralized Database, Balance of Payments Statistics. 

Analyzovanými zeměmi jsou Spojené státy americké a Čína, protože se nejvíce 

dle empirických studií podílejí na současném stavu globálních nerovnováh. Byli 

tedy vybráni vždy zástupci dlužníků a věřitelů, tzn. země s vysokým deficitem 

běžného účtu platební bilance a země s vysokým přebytkem běžného účtu. 
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Analýza je provedena na ročních datech v období od roku 1980 – 2008, 

v závislosti na dostupnosti dat.  

Analýza vysvětlovaných proměnných CA/HDP, respektive NIP/HDP je 

provedena pomocí korelační analýzy s vysvětlující proměnnou. Pro každou 

dvojici, to znamená CA/HDP (nebo NIP/HDP) a jeden vysvětlující faktor 

uvedený v tabulce 4.3, je sestrojen bodový graf (scatter plot) pomocí kterého lze 

určit vzájemný vztah. Každý graf je proložen spojnicí lineárního trendu, která 

určuje zda vzájemný vztah mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou má 

negativní nebo pozitivní charakter. Pro každou dvojici hodnot je také vypočítán 

korelační koeficient, který určuje vzájemnou závislost mezi analyzovanými 

proměnnými. V případě silné závislost se tento koeficient blíží hodnotě 1 

(v případě pozitivní závislosti) nebo hodnotě -1 (v případě negativní závislosti). 

Každá spojnice lineárního trendu je navíc doplněna regresní rovnicí a také 

koeficientem determinace R
2
, který určuje hodnotu spolehlivosti. Doplnění 

bodového grafu o regresní rovnice, respektive hodnotu spolehlivosti vypočítané 

regrese, je pouze ilustrativní a není cílem určit exaktní kauzální vztah mezi 

vysvětlovanými a vysvětlujícími proměnnými. Cílem je zjistit, které 

z vysvětlujících veličin mají největší vliv (nejvyšší korelaci) na utváření salda 

běžného účtu platební bilance, respektive čisté investiční pozice země, nikoliv 

přesně definovat jednotlivé parametry vysvětlovaných proměnných.   

4.3 Korelační analýza pro Spojené státy americké 

Jak již bylo naznačeno výše, byla provedena korelační analýza vysvětlované 

proměnné a jednotlivých vysvětlujících proměnných pomocí bodového grafu, 

korelačního koeficientu, jednoduché regresní rovnice s hodnotou spolehlivosti. 

Výsledky jednotlivých korelací jsou uvedeny v příloze 1 a to jak pro 

vysvětlovanou proměnnou CA/HDP tak pro NIP/HDP. Z důvodu nedostatečné 

základny dat nebyly podrobeny vzájemné analýze poslední dvě proměnné 

z tabulky 4.3, a sice finanční otevřenost a právní a institucionální prostředí. 

Finanční otevřenost (ukazatel KAOPEN), a údaje o právním a institucionálním 

prostředí, které mimo jiné slouží pro posouzení kvality byrokracie, jsou dostupné 

ze stránek organizace PRS group. Náklady na získání těchto dat však byly 
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relativně vysoké k předpokládanému výsledku, proto nebyly zakoupeny 

a v korelační analýze tak nejsou využity. 

Jako významné byly zvoleny vysvětlující proměnné, které dosahovaly nejvyššího 

korelačního koeficientu. Regresní rovnice trendu u těchto proměnných měla také 

nejvyšší hodnotu spolehlivosti R
2
. Jako významné faktory ovlivňující běžný účet 

platební bilance Spojených států amerických byly shledány relativní důchod, 

otevřenost ekonomiky (měřená jako export a import vůči HDP) a úrokové sazby 

v zemi. Korelační koeficienty měly hodnotu -0,77, -0,75 a 0,61 – jedná se tedy 

o relativně silnou vzájemnou závislost. Jednotlivé bodové grafy nejvíce 

významných proměnných znázorňuje obrázek 4.3, přičemž na ose y jsou 

znázorněny vždy hodnoty vysvětlované proměnné, v tomto případě běžného účtu 

platební bilance měřeného jako procento HDP, a na ose x jsou vyneseny hodnoty 

jednotlivých vysvětlujících proměnných.  

Obrázek 4.3: Bodové grafy (včetně regresní rovnice a hodnoty spolehlivosti) 

nejvíce významných proměnných ovlivňující CA/HDP USA 

y = -0,1002x + 3,3832
R² = 0,5991
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y = 0,2896x - 4,2559
R² = 0,3744
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Zdroj: vlastní zpracování  

Z výsledků korelační analýzy lze vyvodit, že relativní důchod a otevřenost 

ekonomiky se podílejí na prohlubování deficitu běžného účtu, naopak rostoucí 

úroková sazba se podílí na snižování deficitu běžného účtu platební bilance 

Spojených států amerických. V případě, že by byla využita regresní rovnice 

u jednotlivých grafů, lze ji interpretovat tak, že v případě zvýšení spotřeby vůči 

HDP o 1 % by došlo ke snížení deficitu běžného účtu zhruba o 0,1 % k HDP. Dle 

vypočtené hodnoty spolehlivosti pak lze tvrdit, že hodnoty CA/HDP jsou 

vysvětleny hodnotami relativního důchodu téměř z 60 %. Obdobně by se dalo 

pokračovat u ostatních proměnných, avšak jak již bylo naznačeno výše cílem není 

stanovení kauzálního vztahu mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou a tedy 

přesných hodnot parametrů případné lineární regrese.  

Bodové grafy pro vysvětlovanou proměnnou čistá investiční pozice jsou 

znázorněny v obrázku 4.4. Hodnoty pro vysvětlovanou proměnnou čistá investiční 

pozice jsou uváděny na ose y, hodnoty jednotlivých vysvětlujících proměnných 

pak na ose x. 

Obrázek 4.4: Bodové grafy (včetně regresní rovnice a hodnoty spolehlivosti) 

nejvíce významných proměnných ovlivňující NIP/HDP USA 
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y = -1,1405x + 15,982
R² = 0,8269
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Zdroj: vlastní zpracování 

Jako významné faktory ovlivňující čistou investiční pozici Spojených států 

amerických byly shledány, stejně jako u běžného účtu, relativní spotřeba, 

otevřenost ekonomiky (měřená jako export a import vůči HDP) a úrokové sazby 

v zemi. Korelační koeficienty měly hodnotu -0,95, -0,91 a 0,81 – jedná se o velmi 

silnou vzájemnou závislost, vyšší než u analýzy CA/HDP. Výsledné efekty 

vysvětlujících proměnných na NIP/HDP jsou shodné jako u předešlé analýzy. 

Výsledná regresní rovnice by pak mohla být interpretována následovně: v případě 

zvýšení spotřeby k HDP o 1 % by došlo ke snížení čisté investiční pozice země 

0,59 % (to znamená, že by vzrostla finanční pasiva více než finanční aktiva), 

přičemž dle koeficientu spolehlivosti jsou hodnoty NIP/HDP vysvětleny 

proměnnou relativní důchod téměř z 90 %. Obdobně by mohly být interpretovány 

i zbývající proměnné to znamená, pokud by se zvýšila míra otevřenosti 

ekonomiky o 1 %, došlo by ke snížení čisté investiční pozice země o 1,1 % 

(koeficient determinace je v tomto případě ve výši 83 %) a v případě zvýšení 

úrokové míry o 1 % by došlo ke zlepšení čisté investiční pozice země o 2,2 % (při 

koeficientu determinace ve výši 65 %).  
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4.4 Korelační analýza pro Čínu 

Obdobným způsobem byl analyzován i zástupce s přebytkovým běžným účtem 

platební bilance – Čína. Vzhledem k větším nesrovnalostem v datech a s větší 

nedostupností některých proměnných, oproti Spojeným státům americkým se 

korelační analýza Číny mírně liší. Stejně jako v případě Spojených států 

amerických nebyly dostupné údaje o finanční otevřenosti ekonomiky a o právním 

a institucionálním prostředí. Na rozdíl od Spojených států amerických nebyla 

nalezena v použitých databázích mezera výstupu ani výše potenciálního produktu, 

na základě kterého by se dala mezera dopočítat. Posledním problémem byla 

krátká časová řada týkající se čisté investiční pozice země. Data jsou dostupná 

pouze pro období 2004 – 2010, to znamená, že v bodových grafech se vyskytuje 

maximálně 6 pozorování, někdy i méně, neboť data pro některé z vysvětlujících 

proměnných jsou dostupná pouze do roku 2008. Tímto faktem je korelační 

analýza čisté investiční pozice zkreslena, ale protože není cílem přesně definovat 

parametry vysvětlujících proměnných, ale naznačit vzájemné závislosti, bude 

analýza také níže popsána.  

Stejně jako u analýzy Spojených států amerických byly zvoleny jako významné 

vysvětlující proměnné ty, které dosahovaly nejvyššího korelačního koeficientu. 

Výsledky jednotlivých korelací jsou uvedeny v příloze 2 jak pro vysvětlovanou 

proměnnou CA/HDP tak pro NIP/HDP. Regresní rovnice trendu u těchto 

proměnných měla také nejvyšší hodnotu spolehlivosti R
2
. Jako významné faktory 

ovlivňující běžný účet platební bilance Číny byly shledány hrubé národní úspory, 

cena ropy a relativní důchod. Korelační koeficienty měly hodnotu 0,83, 0,81  

a -0,79 – jedná se tedy o relativně silnou vzájemnou závislost. Jednotlivé bodové 

grafy nejvíce významných proměnných znázorňuje obrázek 4.5, kde na ose x jsou 

vyneseny hodnoty vysvětlované proměnné – běžného účtu platební bilance 

měřeného jako procento HDP a na ose y jsou vyneseny hodnoty jednotlivých 

významných vysvětlujících proměnných. 

Z výsledků korelační analýzy lze vyvodit, že hrubé národní úspory a cena ropy se 

pozitivně podílí na změně salda běžného účtu (to znamená, zvyšují přebytek) 
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a relativní důchod se negativně podílí na změně salda běžného účtu (to znamená, 

snižují přebytek). 

Obrázek 4.5: Bodové grafy (včetně regresní rovnice a hodnoty spolehlivosti) 

nejvíce významných proměnných ovlivňující CA/HDP Číny 
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Zdroj: vlastní zpracování  

V případě, že by byla využita jednoduchá regresní rovnice u jednotlivých grafů, 

lze ji interpretovat tak, že v případě zvýšení hrubých národních úspor vůči HDP 

o 1 % by došlo k růstu přebytku běžného účtu zhruba o 0,5 % k HDP. Dle 
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vypočtené hodnoty spolehlivosti pak lze tvrdit, že hodnoty CA/HDP jsou 

vysvětleny hodnotami hrubých národních úspor téměř ze 70 %.  

Obdobně by se dalo pokračovat u ostatních proměnných, to znamená, že pokud by 

se zvýšila cena ropy za barel o 1 USD, došlo by k růstu přebytku 0,12 % (při 

koeficientu determinace ve výši 65 %) a v případě zvýšení relativního důchodu 

o 1 % by došlo ke snížení přebytku běžného účtu ve výši zhruba 0,51 % (při 

koeficientu determinace ve výši 62 %).  

Bodové grafy pro vysvětlovanou proměnnou čistá investiční pozice jsou 

znázorněny v obrázku 4.6, opět platí, že na osu y jsou vyneseny hodnoty 

vysvětlované proměnné – čisté investiční pozice měřené jako procento HDP a na 

ose x jsou vynášeny hodnoty jednotlivých vysvětlujících významných 

proměnných. 

Obrázek 4.6: Bodové grafy (včetně regresní rovnice a hodnoty spolehlivosti) 

nejvíce významných proměnných ovlivňující NIP/HDP Číny 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Čistá investiční pozice, jak již bylo výše uvedeno, je zkreslena nedostatkem 

vstupních dat pro vysvětlovanou proměnnou. Přesto jako významné faktory 

ovlivňující čistou investiční pozici Číny byly shledány téměř shodné proměnné, 

které byly shledány významnými pro běžný účet. Významnými proměnnými tedy 

jsou: relativní důchod, populace a čistý vládní dluh, na pomyslném čtvrtém místě 

pak jsou hrubé národní úspory. Korelační koeficienty měly hodnotu -0,99, -0,92, 

 -0,89 a 0,84 – jedná se tedy také o relativně silnou vzájemnou závislost mezi 

porovnávanými veličinami. 

Z výsledků korelační analýzy vyplývá, že relativní důchod, míra růstu populace 

a čistý vládní dluh se negativně podílejí na utváření čisté investiční pozice země 

a naopak hrubé národní úspory ovlivňují pozitivně NIP/HDP. V případě, že by 

byla využita jednoduchá regresní rovnice u jednotlivých grafů, lze ji interpretovat 

tak, že v případě zvýšení relativního důchodu vůči HDP o 1 % by došlo 

ke zhoršení NIP/HDP o 5,4 %. Dle vypočtené hodnoty spolehlivosti pak lze tvrdit, 

že hodnoty NIP/HDP jsou vysvětleny hodnotami relativního důchodu z 97 %. 

Obdobně by se dalo pokračovat u ostatních proměnných, ale z důvodu nedostatku 

vstupních dat je považován další popis výsledků regresní rovnice za nerelevantní.  
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4.5 Závěry a doporučení pro Spojené státy americké 

Spojené státy americké jsou v současné době zemí s největším deficitem běžného 

účtu na světě a tím také jedním z největších „původců“ globálních nerovnováh. 

Determinanty (příčiny) globálních nerovnováh ve Spojených státech amerických 

je nutno hledat dle odborné veřejnosti za vyšším fiskálním deficitem (Chinn, 

2005), poklesem míry soukromých úspor (Gruber, Kamin, 2005), problematikou 

rozšiřujícího se globálního finančního zprostředkování (Greenspan, 2003), 

globálním nadbytkem úspor (Bernanke, 2005), rostoucí cenou ropy či kurzovými 

intervencemi asijských států (Gruber, Kamin, 2005). Na základě studia a analýzy 

dostupné literatury, respektive korelační analýzy provedené na vybraných datech 

za období 1980-2008 měly být identifikovány hlavní faktory, které ovlivňují 

vnější nerovnováhu Spojených států amerických a tím i globální nerovnováhy. 

Korelační analýza, která byla provedena původně na šestnácti vysvětlujících 

proměnných vůči vysvětlovaným proměnným, kterými byly běžný účet vůči HDP 

a čistá investiční pozice vůči HDP, poukázala na významnost tří z nich: relativní 

důchod, otevřenost ekonomiky a úrokovou sazbu. Obrázek 4.7 znázorňuje vývoj 

CA/HDP, NIP/HDP a relativního důchodu Spojených států amerických.  

Obrázek 4.7: Běžný účet a čistá investiční pozice Spojených států amerických 

jako procento HDP (levá osa) v souvztažnosti s relativním 

důchodem jako procento HDP v letech 1980-2008  
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Zdroj: Trading Economics (2011) 

Obrázek 4.7 potvrzuje dlouhodobou negativní závislost mezi relativním 

důchodem (spotřeba domácností vyjádřená jako procento HDP) a běžným účtem 

platební bilance vyjádřeným vůči HDP (respektive čistou investiční pozicí 
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Spojených států amerických), kdy s rostoucím relativní důchodem se prohlubuje 

deficit běžného účtu, respektive se zhoršuje čistá investiční pozice země. Kromě 

krátkodobého zlepšení běžného účtu platební bilance v druhé polovině 80. let, 

který byl zapříčiněn restriktivní monetární politikou, jež vedla k přílivu kapitálu 

a umožnila tak krátkodobé snížení deficitu, se deficit běžného účtu neustále 

prohlubuje. Obdobně lze charakterizovat i čistou investiční pozici země, kdy 

kromě několika krátkých výkyvů dochází k dlouhodobému zhoršování tohoto 

ukazatele. Vysoká míra relativního důchodu domácností (respektive spotřeby 

vyjádřené jako procento HDP) je úzce spjata také s mírou úspor domácností. 

Jestliže tedy spotřeba domácností roste, logicky musí úspory domácností klesat. 

Pro zlepšení vysvětlovaných proměnných by tedy bylo vhodné, aby spotřeba 

domácností klesla a tím by také došlo ke zvýšení míry úspor domácností. 

Americký růst HDP je však v současné době téměř ze dvou třetin tažen právě 

spotřebou domácností. Omezení spotřeby domácností by tedy s velkou 

pravděpodobností vedlo ke snížení ekonomického růstu (popřípadě recesi). Lee, 

Rabanal, Sandri (2010, s. 3-5) ve své studii uvádějí, že v roce 2009 a 2010 došlo 

ve Spojených státech amerických k mírnému poklesu spotřeby domácností 

(zhruba o 3 procentní body) a tím také k mírnému růstu úspor. Tento fakt je dán 

především snížením bohatství domácností (díky hypoteční krizi a poklesu cen na 

trhu nemovitostí), makroekonomickou a finanční nejistotou, přísnějšími 

podmínkami pro získání úvěru a dlouhodobě horšími vyhlídkami růstu americké 

ekonomiky. Díky nižší spotřebě se také snížil střednědobý odhad ekonomického 

růstu země z 3 % na 2 %. Během let 2010 a 2011 je tak ekonomický růst 

Spojených států amerických tažen především expanzivní fiskální a monetární 

politikou (což se může negativně projevit na prohlubování vládních deficitů 

a dluhů). Snižování spotřeby domácností a růst úspor je tedy pro budoucí snížení 

deficitu běžného účtu a vylepšení čisté investiční pozice země velmi důležité, 

ovšem z hlediska celkové makroekonomické stability bude muset být nalezen jiný 

zdroj růstu americké ekonomiky, aby nedošlo k opětovné recesi. Důležitá bude 

především „schopnost“ amerických domácností omezit spotřebu importovaných 

výrobků, které především zatěžují běžný účet platební bilance a čistou investiční 

pozici země. Možnost jak dosáhnout jistého omezení amerického spotřebního 
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života a zvýšení úspor domácností lze vidět v rozvoji finanční a ekonomické 

gramotnosti obyvatelstva, které by rozvíjelo uvědomění si následků a rizik, které 

s sebou nese „život na úvěr“. 

Druhou významnou veličinou ovlivňující běžný účet a čistou investiční pozici 

Spojených států amerických je dle korelační analýzy úroková sazba (v tomto 

případě základní úroková sazba Federálního rezervního systému). Vývoj 

analyzovaných proměnných a úrokové sazby je mezi lety 1980 – 2009 zachycen 

v obrázku 4.8. Z obrázku vyplývá dlouhodobý pozitivní trend, kdy s klesající 

úrokovou sazbou dochází k prohlubování deficitu běžného účtu a zhoršování čisté 

investiční pozice země. Z obrázku 4.8 lze také vypozorovat závislost mezi 

změnou úrokové sazby a deficitem běžného účtu platební bilance (v obrázku 

naznačeno barevnými kroužky a šipkami), kdy zvýšení úrokové sazby vedlo 

povětšinou se zpožděním jednoho období ke zlepšení deficitu běžného účtu anebo 

alespoň k pozastavení dalšího prohlubování tohoto deficitu. Ačkoliv na změnu 

salda běžného účtu nemá vliv pouze úroková sazba, z grafického vyjádření lze 

usoudit, že se tyto veličiny vzájemně ovlivňují.  

Obrázek 4.8: Běžný účet a čistá investiční pozice Spojených států amerických 

jako procento HDP (levá osa) v souvztažnosti s úrokovou sazbou 

v letech 1980-2009  
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Zdroj: Trading Economics (2011) 

Tato závislost je také dána vysokou vzájemnou korelací vysvětlujících 

proměnných, kdy byl korelační koeficient pro úrokovou sazbu a relativní důchod 

spočítán ve výši -0,83 – tedy existence velmi silné negativní závislosti mezi 
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těmito proměnnými. Z obrázku 4.8 však již nevyplývá zřejmá závislost mezi 

čistou investiční pozicí a změnou úrokové sazby, jinými slovy změna čisté 

investiční pozice příliš nereflektovala změny úrokové sazby. Tuto skutečnost lze 

částečně vysvětlit rostoucí poptávkou po amerických cenných papírech, která 

zůstala vysoká i přes pokles úrokové sazby, neboť zahraniční investoři 

vyhledávají méně rizikové cenné papíry. „Logickým“ řešením by tedy bylo 

zvýšení základní úrokové sazby Federálního rezervního systému, avšak je nutno 

podotknout, že se jedná o jeden z nástrojů restriktivní monetární politiky, což 

v současné době – hrozící další recese – je nepřijatelným řešením. Vyšší úroková 

sazba by vedla ke snížení deficitu běžného účtu, ale také s velkou 

pravděpodobností k recesi americké (a posléze i globální) ekonomiky. Vyšší 

úroková míra by také pravděpodobně přilákala další kapitál ze zahraničí, což by 

vedlo k prohloubení dlužnické pozice země.  

Třetí významnou proměnnou s vysokým korelačním koeficientem byla otevřenost 

ekonomiky, která byla měřena jako podíl exportu a importu vůči HDP. 

Vzájemnou závislost vysvětlovaných a vysvětlující proměnné zobrazuje obrázek 

4.9. 

Obrázek 4.9: Běžný účet a čistá investiční pozice Spojených států amerických 

jako procento HDP (levá osa) v souvztažnosti s vývojem 

otevřenosti ekonomiky v letech 1980-2008  
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Zdroj: Trading Economics (2011) 

Z obrázku 4.9 vyplývá negativní závislost mezi běžným účtem, respektive čistou 

investiční pozicí země, a otevřeností ekonomiky. Tato závislost je dána 

zvyšujícím se množství obchodovaného zboží, především na straně importu, který 
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roste mnohem rychleji než export země – to negativně působí na prohlubující se 

deficit běžného účtu (viz obrázek 4.10 znázorňující export a import jako procento 

HDP). 

Obrázek 4.10: Export a import jako procento HDP v letech 1980-2008  
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Zatímco na počátku sledovaného období byla výše exportu a importu téměř 

totožná na konci sledovaného období již lze vidět téměř dvojnásobně vyšší import 

než export. I tento ukazatel tak nepřímo poukazuje na vysokou spotřebu ve 

Spojených státech amerických. Řešení lze tedy spatřovat v omezení spotřeby 

především domácností a tím také omezení importu. Toto opatření však sebou nese 

již výše zmíněný problém týkající se ekonomického růstu země. Druhou možností 

je zvýšení exportu země. Tato možnost sice bude zvyšovat otevřenost ekonomiky, 

ovšem bude pozitivně působit na snižování deficitu běžného účtu platební bilance 

Spojených států amerických. Jako zásadní opatření na zvýšení exportu lze 

považovat růst konkurenceschopnosti amerických výrobků. Zvýšení 

konkurenceschopnosti lze dosáhnout v krátkém období znehodnocením 

amerického dolaru. Tento efekt však sebou nese riziko v podobě odlivu 

zahraničních investorů, kteří by mohli hledat „bezpečnější a výnosnější přístav“, 

pokud takový bude existovat. V případě, že by nebyly americké deficity 

financovány ze zahraničí, pravděpodobně by to vedlo k dalšímu prohlubování 

vládního dluhu s rizikem vzniku recese. Z dlouhodobého hlediska je nutný určitý 

strukturální posun výroby ve Spojených státech amerických, který by zajistil vyšší 

konkurenceschopnost výrobků a služeb.  



98 

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že deficit běžného účtu a čistá investiční pozice 

Spojených států amerických jsou na základě provedené analýzy nejvíce 

korelovány relativním důchodem, úrokovou sazbou a otevřeností ekonomiky. Pro 

zlepšení vysvětlovaných proměnných by bylo potřeba snížit spotřebu domácností, 

snížit otevřenost ekonomiky nebo zvýšit úrokové sazby. Všechna tato opatření 

však sebou nesou rizika v podobě poklesu reálného růstu ekonomiky, v horším 

případě i recesi se všemi dalšími negativními doprovodnými jevy v podobě růstu 

nezaměstnanosti atd. Pokles spotřeby domácností a tím také růst úspor 

domácností musí být doprovázen opatřeními, které budou stimulovat ekonomický 

růst – nejlépe v podobě růstu konkurenceschopnosti americké produkce. Dalšími 

opatřeními vedoucími k omezení spotřeby domácností by bylo zkvalitnění a vyšší 

dohled nad dodržováním měnových pravidel pro poskytování např. úvěrů 

a zabránění tak masivní sekuritizaci, ke které docházelo v posledních letech 

a vedlo k vypuknutí celosvětové finanční krize. V případě finančních inovací 

prováděných bankami, to znamená, používání nových finančních instrumentů, by 

měla být provedena důsledná analýza těchto nových produktů centrální autoritou 

a v případě potřeby by měla být vykonávána důsledná kontrola fungování, aby 

bylo zamezeno vzniku případných šoků. Zvýšení úrokové sazby také nebude tím 

správným motivačním nástrojem, neboť může přilákat další zahraniční kapitál. 

Účinný nástroj lze vidět ve zvýšeném chápání finanční zodpovědnosti 

a přiměřenosti jednotlivých subjektů na trhu. Vyšší ekonomická a finanční 

gramotnost subjektů na trhu by přispěla k zodpovědnějšímu chování a snížila by 

množství rizikových úvěrů. Vyšší uvědomělost amerických občanů by pak měla 

vést ke snížení spotřeby především importovaných výrobků. Pokud by se 

nacionální cítění obyvatel Spojených států amerických projevilo i v preferenci 

domácích výrobků před zahraničními byl by to bezesporu krok správným směrem. 

Aby však byly upřednostňovány domácí výrobky, bylo by nutné zvýšit 

konkurenceschopnost domácích produktů, proto je zapotřebí určitého 

strukturálního posunu výroby ve Spojených státech amerických.  
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4.6 Závěry a doporučení pro Čínu 

Čína, na rozdíl od Spojených států amerických, je v současné době země 

s největšími přebytky běžného účtu na světě. Nejvyšší přebytek dosahovala Čína 

v roce 2007, necelých 11 % vůči HDP. Tyto vysoké přebytky mají několik příčin. 

Mezi základní příčiny dle Bernankeho (2005) patří vysoká míra úspor, kterých 

Čína dosahuje především z důvodu „ochrany“ před případnou krizí, mezi další 

příčiny dle Grubera, Kamina (2005) patří kurzové intervence země, tzn. snaha 

udržovat podhodnocený fixní kurzu čínské jüanu vůči americkému dolaru. Dle 

Whelana (2010) je jednou z příčin také nedostatečně rozvinutá sociální síť v Číně, 

to znamená mj. že si občané musejí na svůj důchod šetřit jen z vlastních 

prostředků. Procházka, Sedláček (2005) také upozorňují na nedostatečný 

a nerozvinutý bankovní systém, který neumožňuje příliš investovat prostředky 

přímo v Číně. Obstfeld, Rogoff (2009) shledávají také jednu z příčin v dotování 

exportu čínskou vládou z důvodu udržování vysokého ekonomického růstu. 

V rámci provedené korelační analýzy byly stanoveny jako významné tři 

vysvětlující proměnné: hrubé národní úspory, cena surové ropy a relativní důchod 

(měřený jako spotřeba domácností vůči HDP). Obrázek 4.11 znázorňuje vzájemný 

vztah mezi běžným účtem Číny vyjádřeným jako procento HDP a hrubými 

národními úsporami. Vzhledem k nízkému počtu dostupných dat pro čistou 

investiční pozici nebude v následujících obrázcích graficky znázorněna tato 

veličina. 

Obrázek 4.11: Běžný účet Číny jako procento HDP (levá osa) v souvztažnosti 

s hrubýmí národními úsporami v letech 1980-2009  
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Z grafického vyjádření vyplývá pozitivní závislost mezi hrubými národními 

úsporami a běžným účtem platební bilance Číny, to znamená, že z rostoucí mírou 

hrubých národních úspor se také zvyšuje přebytek běžného účtu. Problematika 

hrubých národních úspor se značně prolíná také s další významnou veličinou, 

u které existovala silná lineární závislost s vysvětlující proměnnou, relativním 

důchodem. Ačkoliv relativní důchod v sobě zahrnuje pouze složku spotřeby 

domácností a ne dalších subjektů v ekonomice, jako je tomu v případě hrubých 

národních úspor, existuje mezi těmito vysvětlujícími proměnnými také velmi silná 

negativní lineární závislost, kdy korelační koeficient je roven číslu -0,93. Z tohoto 

důvodu budou příslušná doporučení pro centrální autority navrhována společně, 

neboť se budou vztahovat k oběma vysvětlujícím proměnným. Vývoj běžného 

účtu platební bilance a relativního důchodu znázorňuje obrázek 4.12, kde lze 

pozorovat negativní vztah mezi těmito veličinami. 

Obrázek 4.12: Běžný účet Číny jako procento HDP (levá osa) v souvztažnosti 

s procentuálním růstem relativního důchodu v letech 1980-2009  
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Zdroj: Trading Economics (2011) 

Z obrázků 4.11 a 4.12 vyplývá, že pro snížení přebytku běžného účtu platební 

bilance Číny je zapotřebí zvýšení relativního důchodu (to znamená spotřeby 

domácností) nebo snížení hrubých národních úspor. Zvyšování a podpora 

spotřeby domácností je také dle Roache (2011, s. 1-2) hlavním cílem dvanáctého 

pětiletého plánu Číny na léta 2011 – 2015. Základními faktory, které by měly vést 

k podpoře spotřeby, jsou: orientace Číny na sektor služeb, který je více náročný 

na zdroje než současná průmyslová výroba, která klade důraz na kapitálově 
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náročné a pracovními silami šetřící zvyšování produktivity. Tím by byla zajištěna 

dostatečná zaměstnanost, s nižšími nároky na přírodní zdroje, ale také 

pravděpodobně s nižším růstem HDP. Další budoucí iniciativou centrálních 

autorit Číny bude snaha o posílení mezd, především venkovských dělníků, jejichž 

příjmy jsou zhruba o 30 % nižší než ve městech. Reforma daňové politiky, 

podpora dalšího rozšiřování vlastnictví půdy a zvyšující se produktivita 

v zemědělství by měla pozitivně působit na příjmy obyvatelstva a tak i na 

spotřebu domácností. Třetím cílem v rámci pětiletého plánu Číny je nutnost 

vybudovat záchrannou sociální síť (zahrnující mimo jiné zdravotní pojištění, 

sociální zabezpečení či starobní penze). Toto vybudování záchranné sítě by mělo 

vést ke snížení preventivního spoření.
53

 Vedle těchto opatření centrální autority 

Číny zahrnuly do dvanáctého pětiletého plánu také podporu strategických odvětví 

v čele s biotechnologií, rozvojem alternativní energie, výzkumem nových 

materiálů či dalším rozvojem informačních technologií příští generace. Tato 

opatření by tedy měla pozitivně ovlivnit spotřebu domácností a také snížit míru 

národních úspor, respektive zajistit, aby nakumulované národní úspory byly 

investovány na území Číny a ne do amerických dluhopisů.  

Třetím významnou proměnnou, která měla silnou lineární závislost s běžným 

účtem, byla ceny surové ropy. Vývoj ceny ropy, jakožto i běžného účtu platební 

bilance Číny znázorňuje obrázek 4.13. 

Z grafického vyjádření lze vidět, že vzájemný vztah ceny ropy a běžného účtu 

nesplňuje základní předpoklad, kdy s růstem ceny klesá přebytek běžného účtu 

a obráceně. Tento jev, kdy s rostoucí cenou se zvyšuje přebytek běžného účtu, 

může být teoreticky způsoben úsporami z rozsahu, kdy díky masivní průmyslové 

výrobě může mít cena ropy menší dopad než v případě jiných zemí – vyrábějících 

v menším rozsahu. Důležitou roli mohou hrát také mzdové náklady, které jsou na 

nižší úrovni než v řadě jiných zemí a tím pádem se zvýšená cena ropy nepromítne 

                                                 
53

 Roach (2011, s. 2) uvádí, že čínská aktiva penzijního systému v  roce 2009 činila celkem 

2,4 bilionu jüanů (364 mld. amerických dolarů), což představuje pouze zhruba 470 dolarů 

doživotního starobního důchodu. Proto není divu, že řada domácností preventivně spoří  na 

důchod.  
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razantně do ceny výrobku, respektive zdražení ceny výrobků bude menší nebo 

srovnatelné se zdražením obdobných zahraničních výrobků. 

Obrázek 4.13: Běžný účet Číny jako procento HDP (levá osa) v souvztažnosti 

s vývojem ceny ropy v letech 1980-2010  
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Zdroj: Trading Economics (2011) 

Tím pádem budou čínské – levnější – výrobky stále preferovány. A v neposlední 

řadě, také záleží na charakteru výroby a do jaké míry se ropa jako výrobní faktor 

podílí na produkci. Další teoretickou možností je kompenzace zvýšené ceny ropy 

ze strany vlády. Na základě grafické analýzy i na základě korelační analýzy lze 

přijmout závěr, že cena ropy nemá negativní vliv na běžný účet Číny. Protože 

Čína nepatří mezi hlavní producenty ropy, nemůže svými hospodářskými 

opatřeními ovlivňovat nabídku ropy na trhu. Je schopna tedy pouze ovlivnit 

poptávku po ropě,
54

 proto nebudou navrhována žádná hospodářská opatření pro 

centrální autority k ovlivňování ceny ropy.  

4.7 Shrnutí  

Během několikaletého vývoje dochází k paradoxní situaci, a sice že z původních 

věřitelů (vyspělých ekonomik) v období zlatého standardu se stávají v současné 

době dlužníci a naopak z původních dlužníků (v podobě rozvíjejících se zemí) se 

stávají v současné době věřitelé. Příčinou této situace je mimo jiné mnohonásobný 

                                                 
54

 Dle statistik amerického energetického úřadu (U.S. Energy Information Administration – 

EIA) patří Čína k druhému největšímu spotřebiteli ropy na světě. Velikost spotřeby v  roce 

2009 činila zhruba 8,3 milionu barelů ropy za den.  
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nárůst světového obchodu a politika některých zemí v podobě podpory exportu, 

který pak pozitivně ovlivňuje ekonomický růst země. Takto postupně dochází 

k nárůstu vnější nerovnováhy jednotlivých zemí.  

Prohlubování globálních nerovnováh je v posledních letech analyzováno v řadě 

empirických prací, které se snaží identifikovat hlavní příčiny rozevírání nůžek 

mezi zeměmi s přebytky a deficity běžných účtů platební bilance. V závislosti na 

vstupních proměnných autoři docházejí k různým výsledkům. Mezi základní 

determinanty, které ovlivňují běžný účet platební bilance, pak tito autoři řadí 

veřejný deficit, demografické změny, hospodářský růst, kurzový režim, ceny ropy, 

výši investic či úspor. Autoři, kteří analyzovali spíše institucionální, finanční 

a právní prostředí ekonomik považují za důležité při vytváření vnějších 

nerovnováh ukazatele jako kvalita finančních trhů, „sentiment“ investorů, kvalitu 

byrokracie atd. V rámci provedené korelační analýzy, která byla provedena na 

výběru dostupných dat pro Spojené státy americké a Čínu mezi lety 1980 – 2008 

(respektive 2009), patřily mezi ukazatele, které byly nejvíce lineárně závislé 

s vysvětlovanými proměnnými – běžným účtem platební bilance a čistou 

investiční pozicí: relativní důchod, úroková míra a otevřenost ekonomiky (pro 

Spojené státy americké) a hrubé národní úspory, cena ropy a relativní důchod (pro 

Čínu). V rámci návrhů pro hospodářskou politiku těchto zemí bylo navrženo 

několik opatření, která by měla vést ke snížení deficitu v případě Spojených států 

amerických a přebytku v případě Číny. Tato opatření byla přijata na základě 

výsledků provedené korelační analýzy a jsou také v souladu s návrhy převážné 

většiny studií, které byly v rámci této práce analyzovány.  
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ZÁVĚR 

Disertační práce je zaměřena na problematiku globálních nerovnováh. Neřešené, 

prohlubující se globální nerovnováhy způsobují řadu makroekonomických 

poruch, které mohou vést až ke vzniku krize. Toto nebezpečí se zvyšuje 

s prohlubováním vnějších nerovnováh jednotlivých zemí a tím také globálních 

nerovnováh.  

Hlavním cílem disertační práce byla identifikace hlavních faktorů, které 

ovlivňují vnější nerovnováhy vybraných ekonomik, a tím i nerovnováhy globální, 

v současném mezinárodním a obchodním uspořádání.  

Před identifikací hlavních faktorů byly definovány základní pojmy, se kterými 

bylo dále pracováno. Globálními nerovnováhami rozumíme vnější pozice 

systémově důležitých ekonomik, které zobrazují distorze nebo znamenají rizika 

pro globální ekonomiku. Vnější rovnováha byla definována jako trvale udržitelná 

struktura finančních a reálných toků mezi domácí ekonomikou a zahraničím, která 

je udržována bez potřeby změny měnového kurzu, důchodu, cen, peněžní zásoby 

či úrokových sazeb. Vnější (ne)rovnováhu lze ovlivňovat pomocí vyrovnávacích 

mechanismů. Analýzou principů fungování jednotlivých mechanismů byly 

získány potenciální proměnné, které jsou v rámci jednotlivých mechanismů 

sledovány a které mohou determinovat vnější nerovnováhy vybraných ekonomik, 

tzn. Spojených států amerických a Číny. Problematika globálních nerovnováh 

byla zasazena do širšího kontextu. Bylo nutné pochopit příčiny a možné důsledky 

globálních nerovnováh a také pochopit novodobou historii tohoto fenoménu 

a úzké propojení se „současnou“ finanční krizí. Na základě analýzy primárních 

a sekundárních zdrojů, které se zabývají touto problematikou, byly vybrány další 

potenciální proměnné, které mohou působit na vnější nerovnováhu vybraných 

zemí a které nebyly v prvotním výběru proměnných. Tím byl získán vzorek 

šestnácti potenciálních proměnných, které měly být analyzovány. Vzhledem 

k nedostupnosti některých dat však bylo nakonec analyzováno pouze čtrnáct 

proměnných. Korelační analýza, pomocí které byla zjišťována závislost 

vysvětlovaných proměnných, kterými byli běžný účet vyjádřen jako procento 



 105 

HDP a čistá investiční pozice, a vysvětlujících proměnných, byla provedena vždy 

samostatně pro každou dvojici příslušných ukazatelů. Největší lineární závislost 

mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou byla zjištěna v případě Spojených 

států amerických pro veličiny: relativní důchod (vyjádřený jako spotřeba 

domácností vůči HDP), úroková sazba a otevřenost ekonomiky (počítaná jako 

součet exportu a importu vůči HDP). Výsledné veličiny považuje za podstatné 

i řada dalších studií, které byly v rámci práce analyzovány.  

V případě Číny byla největší lineární závislost mezi vysvětlovanými 

a vysvětlujícími proměnnými vypočítána u proměnných: hrubé národní úspory 

(vyjádřené jako procento HDP), cena ropy a relativní důchod (vyjádřený jako 

spotřeba domácností vůči HDP). V případě čisté investiční pozice byly shledány 

jako nejvíce lineárně závislé veličiny: relativní důchod (vyjádřený jako spotřeba 

domácností vůči HDP), procentuální míra růstu populace, čistý vládní dluh 

(vyjádřený jako procento HDP) a hrubé národní úspory (vyjádřené jako procento 

HDP). Protože ale datová základna pro hodnoty čisté investiční pozice byla příliš 

malá (dostupná jsou data pouze pro léta 2004 – 2009, což znamená, že 

u některých veličin byly analyzovány pouze tři hodnoty, neboť u některých 

vysvětlujících proměnných nebyly dostupné data za rok 2008), lze považovat 

provedenou analýzu za nedostatečně prokazatelnou, a proto výsledné ukazatele 

nebyly dále analyzovány. Významnost veličin, které ovlivňují běžný účet platební 

bilance Číny, opět potvrzují i další analyzované studie.  

Dílčím cílem práce bylo na základě analýzy definovat implikace pro 

hospodářskou politiku, které směřují k omezení současných globálních 

nerovnováh.  

Na základě analýzy sekundárních zdrojů a nabytých poznatků bylo doporučeno 

několik konkrétních opatření pro ovlivnění identifikovaných ukazatelů, které 

mohou vést k omezení vnější nerovnováhy analyzovaných zemí a současně tak 

i globálních nerovnováh. Pro ovlivnění ukazatelů, které byly identifikovány pro 

Spojené státy americké tj. relativní důchod, úroková sazba a otevřenost 

ekonomiky byly navrženy následující opatření vedoucí k eliminaci vnější 

nerovnováhy: 
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1. Omezení spotřeby domácností a zvýšení míry úspor, který musí být 

doprovázen opatřeními stimulujícími ekonomický růst – nejlépe v podobě 

růstu konkurenceschopnosti americké produkce. 

2. Fiskální odpovědnost vlády, spočívající v maximální eliminaci vládních 

deficitů a dluhů, neboť tyto dluhy jsou financovány především 

zahraničním kapitálem. 

3. Důsledné dodržování nastavených pravidel pro poskytování úvěrů, popř. 

jejich zkvalitnění, aby se zabránilo poskytování rizikových úvěrů 

a hypoték, respektive jejich následné sekuritizaci. Popřípadě důsledná 

analýza a kontrola finančních inovací, tzn. nových finančních instrumentů, 

které by zaváděly obchodní banky na trh. Tato opatření by měla vést ke 

snížení zadluženosti domácností a omezení života „na dluh“. 

4. Vyšší ekonomická a finanční gramotnost subjektů na trhu by přispěla 

k zodpovědnějšímu chování a snížila by množství rizikových úvěrů. Vyšší 

uvědomělost amerických občanů by pak také mohla vést ke snížení 

spotřeby především importovaných výrobků. 

Pro ovlivnění ukazatelů, které byly identifikovány pro Čínu, to znamená hrubé 

národní úspory, cena ropy a relativní důchod byly navrženy následující opatření 

vedoucí k eliminaci vnější nerovnováhy: 

1. Zvýšení spotřeby domácností. Mezi hlavní faktory, které by měly přispět 

ke zvýšení spotřeby, jsou: orientace Číny na sektor služeb zajišťující 

dostatečnou zaměstnanost, narovnání rozdílů ve mzdách mezi 

venkovskými a městskými dělníky, zvyšovaní produktivity v zemědělství, 

reforma daňové politiky. 

2. Rozvoj finančního a bankovního sektoru, který by byl schopen nabízet 

dostatečné množství a rozmanitost finančních produktů pro domácí 

subjekty. 

3. Vybudování záchranné sociální sítě – zahrnující mimo jiné zdravotní 

pojištění, sociální zabezpečení či starobní penze. Rozvoj sociálního 
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systému by pomohl podpořit upřednostňování současné spotřeby před 

spotřebou budoucí.  

4. Rozvoj a podpora nových strategických odvětví (biotechnologie, 

alternativní energie, výzkum nových materiálů, informační technologie 

atd.). 

Toto je jen několik návrhů opatření, které mohou ovlivnit identifikované 

proměnné a pomoci eliminovat vnější nerovnováhy Spojených států amerických 

a Číny a tím také postupně snižovat globální nerovnováhy. Mnoho dalších 

opatření a návrhů ostatních autorů, které se dotýkají i ostatních faktorů, je 

uvedeno především v kapitole 3. Otázkou zůstává, zda státy budou dostatečně 

motivovány k tomu, aby snižovaly vlastní vnější nerovnováhy, to znamená, zda 

náklady obětované příležitosti nebudou pro jednotlivé státy příliš vysoké. Mnoho 

může napovědět i schůzka v rámci skupiny G20, která se bude konat příští rok 

v Mexiku. Na tomto zasedání by se měli představitelé jednotlivých zemí 

shodnout, při jakých úrovních konkrétních ukazatelů se nerovnováhy stávají 

nebezpečnými. Mezi ukazatele, na kterých se země již shodly, patří: rozpočtové 

deficity, státní dluhy a míra úspor v soukromém sektoru. Místo běžného účtu, 

proti kterému se postavila skupina BRIC v čele s Čínou, budou země G20 

sledovat vnější bilanci složenou z obchodní bilance, čistých příjmů z investic 

a transferů a přitom brát v úvahu směnný kurz, fiskální, měnovou, popřípadě jinou 

politiku. Dalším ukazatelem, který neprošel vetem Číny, byly i devizové rezervy. 

Původní ukazatele tedy zůstaly velmi okleštěné a otázkou zůstává na jakých 

hodnotách příslušných ukazatelů, a zda vůbec, jsou schopni se představitelé 

skupiny G20 shodnout a zda porušování těchto limitů s sebou ponese i nějaké 

postihy. 
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Korelační koeficient = 0,147414   korelační koeficient = -0,51124
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Příloha č. 2: Výsledky korelační analýzy pro Čínu 

Korelace běţného účtu a vybraných determinant Číny 
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Korelační koeficient = -0,01583   Korelační koeficient = 0,631432 
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Korelační koeficient = -0,23527   Korelační koeficient = -0,33685 
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Korelační koeficient = -0,7065   Korelační koeficient = 0,7218 
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Korelace čisté investiční pozice a vybraných determinant Číny 
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Korelační koeficient = -0,88939   Korelační koeficient = -0,82405 
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Korelační koeficient = -0,6042   Korelační koeficient = -0,74791 
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Korelační koeficient = 0,670242   Korelační koeficient = 0,518346 
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Korelační koeficient = -0,92196   Korelační koeficient = 0,471
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