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1 ÚVOD 

Vnější rovnováha patří mezi jeden ze čtyř základních makroekonomických cílů země. 

Vzhledem k tomu, ţe změny vnější nerovnováhy nemají z krátkodobého hlediska 

bezprostřední vliv na ekonomickou situaci země, jako má např. nezaměstnanost, inflace či 

ekonomický růst a tudíţ bezprostředně nepostihuje obyvatelstvo země, není tomuto cíli 

věnována dostatečná pozornost ze strany centrálních autorit. Obecně lze říci, ţe země 

přisuzují prioritu spíše rovnováze vnitřní.  

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

dlouhodobé vnější nerovnováhy nelze udrţovat nekonečně dlouho. Země s přebytkem můţe 

po určitou dobu sniţovat své závazky vůči cizině, půjčovat deficitním zemím, více investovat 

v cizině v podobě přímých či portfoliových investic nebo zvyšovat mnoţství devizových 

rezerv. Na určitém stupni však bude další úvěrování deficitních zemí nebo hromadění 

devizových rezerv stěţí únosné. A naopak, u zemí s deficitem můţe zahraniční zadluţení 

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.  

Souhrn takových nerovnováh lze nazvat souslovím globální nerovnováhy (global 

imbalances). Globální nerovnováhy lze definovat jako: vnější pozice systémově důleţitých 

ekonomik, které zobrazují distorze nebo znamenají rizika pro globální ekonomiku. Do 

popředí pozornosti představitelů jednotlivých zemí, jakoţto i mezinárodních organizací, se 

dostává problematika globálních nerovnováh především na konci devadesátých let minulého 

století, a to z toho důvodu, ţe dochází k dramatičtějšímu rozevírání nůţek mezi dluţníky 

(zeměmi s deficitem běţného účtu) a věřiteli (zeměmi s přebytkem běţného účtu). Globální 

nerovnováhy dle některých autorů také stály na pozadí „současné“ finanční krize.  

Názorů na příčiny globálních nerovnováh je relativně velmi mnoho a někdy se dosti radikálně 

liší, proto je disertační práce zaměřena právě na toto téma. Pro lepší pochopení problematiky, 

respektive pro stanovení adekvátních nástrojů hospodářské politiky pro sniţování globálních 

nerovnováh, je nutno poznat více historii, příčiny a důsledky prohlubování vnějších 

nerovnováh jednotlivých zemí. 
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2 CÍLE A METODOLOGIE DISERTAČNÍ PRÁCE 

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 jsou identifikovány pro Spojené státy americké (zemi 

s největším deficitem běţného účtu platební bilance) a Čínu (zemi s největšími přebytky 

běţného účtu platební bilance). Dílčím cílem je 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 je v práci pouţito relevantních převáţně logických metod. 

Jednotlivé metody vědecké práce se nepouţívají odděleně, ale vţdy se vzájemně kombinují, 

doplňují či překrývají tak, aby bylo dosaţeno co nejlepšího výsledku a aby vytvářely určitý 

synergický efekt. V rámci jednotlivých částí práce je vyuţívána metoda abstrakce (tedy 

jistého zevšeobecnění), která spočívá v logickém vyhodnocení určitého jevu na základě 

podstatných a nepodstatných znaků. 

V první části práce je vycházeno především z normativního přístupu. Je vyuţita metoda 

deskriptivní analýzy, kdy je na základě především primárních pramenů vymezena definice 

vnější nerovnováhy a teoretická východiska pro ovlivňování vnější nerovnováhy.  

Druhá část disertační práce je zaměřena především na vymezení základní terminologie 

týkající se globálních nerovnováh. Za tímto účelem je provedena analýza a syntéza 

primárních i sekundárních pramenů, kdy na základě rozboru vztahů, zákonitostí, vlastností, 

faktů je stanovena definice globální nerovnováhy, jsou vyčleněny etapy vývoje, respektive 

minulé i současné tendence globálních nerovnováh. V rámci komparace jednotlivých pramenů 

je také vyuţita metoda indukce, kdy na základě soudů jednotlivých autorů je přistoupeno 

k soudům obecně platným, respektive dedukce, kdy je postupováno od jednoho 

myšlenkového soudu k druhému a známé a obecně platné závěry jsou aplikovány na 

konkrétní případy. 

V rámci třetí části práce jsou vyuţity především metody exaktní, mezi které lze zařadit 

metody modelování či metody matematické, jejichţ součástí jsou také metody statistické. 

V rámci statistických metod je pouţita korelační analýza, přičemţ jsou srovnávány dvě 

proměnné, jedna z nich je vysvětlovanou a druhá z nich vysvětlující proměnnou. Jedná se 

tedy o jednoduchou lineární korelaci. Výsledky analýzy jsou srovnávány s výsledky analýz 

ostatních autorů a na základě této komparace jsou přijata konkrétní doporučení pro 
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hospodářskou politiku vybraných zemí, tedy Spojených států amerických a Číny, za účelem 

sniţování vnější nerovnováhy těchto zemí a tím i nerovnováh globálních. 

 

3 OBSAH A STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE  

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

do tří celků většího rozsahu, které se dále člení. V první části disertační práci, nepočítaje úvod 

a kapitolu věnovanou cílům, metodám a struktuře práce, je vymezen pojem vnější 

nerovnováha a moţné teoretické příčiny vzniku tohoto stavu. Jsou teoreticky popsány 

mechanismy, které působí na vyrovnávání vnější nerovnováhy. Tyto mechanismy jsou 

rozděleny na automaticky působící a intervencionisticky spouštěné mechanismy (jinými slovy 

mechanismy působící prostřednictvím hospodářské politiky). U kaţdého vyrovnávacího 

mechanismu jsou vţdy uvedeny základní předpoklady a stručný popis fungování daného 

mechanismu.  

Ve druhé části práce je vymezen pojem globální nerovnováhy a je ve stručnosti popsána 

historie globálních nerovnováh od počátku dvacátého století aţ po současnost. Více prostoru 

je věnováno novodobé historii globálních nerovnováh (období zhruba posledních dvou 

desetiletí), neboť ke značnému rozevírání nůţek mezi zeměmi s deficitem a přebytkem 

běţného účtu platební bilance docházelo ke konci minulého století. Na základě příslušných 

metod vědecké práce jsou identifikovány hlavní příčiny vzniku, respektive prohlubování 

globální nerovnováhy. Jak jiţ bylo naznačeno, globální nerovnováhy jsou relativně úzce 

spjaty se „současnou“ finanční krizí, proto je věnováno problematice propojení globálních 

nerovnováh a finanční krize více prostoru v rámci jedné z podkapitol. Na základě komparace 

empirických studií zabývajících se problematikou globální nerovnováhy jsou v závěru třetí 

kapitoly uvedeny důvody pro sledování globálních nerovnováh, respektive doporučení autorů 

či mezinárodních institucí na řešení této problematiky.  

Třetí část disertační práce je věnována identifikaci základních determinant, které ovlivňují 

vnější nerovnováhy vybraných zemí a tudíţ i nerovnováhy globální. Nejdříve je přiblíţeno 

teoretické a empirické pozadí problematiky globálních nerovnováh. Systematicky jsou 

rozebrány empirické práce zabývající se analýzou vnější nerovnováhy různých zemí a jsou 

prezentovány ve stručnosti závěry a výsledky jednotlivých analýz. Na základě těchto analýz 

a závěrů a doporučení, které jsou součástí předchozí kapitoly, jsou vybrány determinanty, 

které budou dále podrobeny korelační analýze. Po stanovení základních předpokladů pro 
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analýzu, kterými je délka období, výběr determinant, shromáţdění dat z příslušných zdrojů či 

specifikace modelu, je provedena samotná analýza, ze které jsou vyvozeny příslušné závěry. 

Na základě výsledků analýzy jsou autorem doporučeny specifické implikace pro 

hospodářskou politiku analyzovaných zemí – Spojených států amerických a Číny.  

Návrhy a doporučení k naplnění hlavního cíle disertační práce jsou uvedeny v závěru práce. 

Přínos práce spočívá v komplexním zpracování dané problematiky, identifikaci faktorů 

ovlivňujících vnější nerovnováhu vybraných ekonomik na základě provedené analýzy 

a doporučení pro hospodářskou politiku těchto zemí v souladu s cíli této práce.   

 

4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR  

Na základě analýzy primárních a sekundárních pramenů lze hlavní příčiny prohlubování 

globálních nerovnováh shrnout do sedmi bodů: 

 Rozšíření fiskálního deficitu. Tento problém se týká některých zemí Evropské unie 

a především Spojených států amerických, kde tak od poloviny devadesátých let 

dochází k „dvojitému“ deficitu. Chinn (2005) či Smaghi (2008) povaţují fiskální 

deficit za jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňující vnější nerovnováhu země.  

 Pokles míry soukromých úspor. V devadesátých letech poklesla míra úspor ve 

Spojených státech amerických z 5 na 2 % z disponibilního důchodu, coţ by 

vysvětlovalo rostoucí deficit (Gruber, Kamin, 2005). Nízké soukromé úspory 

(respektive zadluţování domácností) mohou být odrazem existence bubliny na trhu 

aktiv nebo příliš optimistického očekávání budoucího růstu na tomto trhu (Blanchard, 

Milesi-Ferretti, 2009). 

 Růst produktivity ve Spojených státech amerických. Dle Grubera, Kamina (2005) 

rostoucí produktivita v 80. a 90. letech přilákala zahraniční kapitál, coţ mj. 

ovlivňovalo devizový kurz amerického dolaru. Očekávaná vyšší míra návratnosti 

pravděpodobně také motivovala domácí subjekty k investicím, coţ mělo za následek 

růst domácí spotřeby a také cen akcií. 

 Rozšiřující se globální finanční zprostředkování. Na konci dvacátého století dochází 

k větším pohybům mezinárodního kapitálu, coţ znamená, ţe řada subjektů investuje 

i do zahraničních cenných papírů. Greenspan (2003), Lane a Milesi-Ferretti (2007) či 

Whelan (2010) se domnívali, ţe zlepšení mezinárodního finančního zprostředkování, 

je jeden z významných faktorů ovlivňující deficit běţného účtu platební bilance 

a čistou investiční pozici Spojených států amerických. 
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 Globální nadbytek úspor / finanční krize rozvíjejících se ekonomik. Bernanke (2005) 

tvrdí, ţe vysoký schodek běţného účtu Spojených států amerických vznikl především 

díky dostupnosti zahraničních úspor, které převáţně 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 tak 

způsobují přebytky běţných účtů těchto zemí. 

 Kurzové intervence asijských zemí. Jedním z dalších vysvětlení vysokých deficitů 

běţného účtu Spojených států amerických a zároveň vysokých přebytků běţných účtů 

asijských zemí jsou intervence na devizových trzích, které mají za cíl udrţení 

podhodnoceného fixního směnného kurzu a tím také zvýšení konkurenceschopnosti 

asijského zboţí a vyšší ekonomický růst. Devizový kurz povaţuje organizace 

UNCTAD
1
 za jeden z nejdůleţitějších ekonomických ukazatelů, který vede 

k deformování volného obchodu a jeho špatné nastavení se tak stává dotací, respektive 

clem (Švihlíková, 2008). 

 Rostoucí ceny ropy. Růst ceny ropy nelze povaţovat za hlavní problém prohlubujícího 

se deficitu běţného účtu Spojených států amerických, nicméně mezi lety 1996 a 2004 

dovoz ropy vzrostl téměř o 110 miliard amerických dolarů, přičemţ tento růst byl 

způsoben převáţně nárůstem ceny suroviny (Gruber, Kamin, 2005). 

Za hlavní faktory prohlubujících se globálních nerovnováh lze tedy především povaţovat 

vysokou spotřebu domácností ve Spojených státech americký a vysoké vládní výdaje, které 

bezesporu podpořila dlouhodobě nízká úroková sazba. Samotný fakt nízké úrokové míry by 

však neměl rozhodovat o neuváţených nákupech, respektive půjčkách a podporovat tak 

nadměrný konzumní způsob ţivota. Proto spíše neţ-li globální nadbytek úspor v asijských 

zemích, lze povaţovat za problematickou vysokou spotřebu především importovaných 

výrobků ze strany amerických domácností a vysoké vládní výdaje. Pokud by byla poptávka 

po importovaných výrobcích niţší, zajisté by neexistovaly tak vysoké přebytky, které by 

zvyšovaly mnoţství amerických dolarů v drţení asijských zemí a tím udrţovaly i nízké 

úrokové sazby. Druhým faktorem zapříčiňujícím prohlubování globálních nerovnováh lze 

spatřovat v podhodnocených kurzech především asijských měn v čele s čínským jüanem. 

                                                 

1
 UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji) byla ustanovena v roce 1964 a je základním orgánem 

Valného shromáţdění 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 (OSN, 2011). 
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Udrţováním podhodnocených kurzů země dosahují vysokého exportu a tím také přílivu 

především amerických dolarů do země, neboť zboţí z těchto zemí je relativně levnější neţ ze 

zemí ostatních. Úprava těchto kurzů by vedla ke sníţení globálních nerovnováh. 

Pravděpodobnost „zreálnění“ vzájemných měnových kurzů je však téměř nulová, neboť země 

s podhodnoceným kurzem se nebudou chtít vzdát své výhody ve prospěch sníţení globálních 

nerovnováh. 

Hlavním cílem disertační práce je identifikace hlavních faktorů, které ovlivňují vnější 

nerovnováhu vybraných ekonomik, a tím i nerovnováhy globální, v současném mezinárodním 

a obchodním uspořádání. Tyto faktory jsou identifikovány pro Spojené státy americké (zemi 

s největším deficitem běţného účtu platební bilance) a Čínu (zemi s největšími přebytky 

běţného účtu platební bilance). 

Na základě analýzy teoretických východisek týkajících se moţností vyrovnávání vnější 

rovnováhy a na základě empirických výsledků jednotlivých studií jsou vybrány pro analýzu 

vysvětlovaných proměnných: běţného účtu (CA/HDP) a čisté investiční pozice (NIP/HDP) 

pro Spojené státy americké a Čínu následující ukazatele (viz tabulka 1). 

Tabulka 1: Ukazatele  pro analýzu, zdroj dat, předpokládaný vliv na vysvětlované proměnné 

Ukazatele 
Očekávaný vliv na: 

Zdroj dat 
NIP/HDP CA/HDP 

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 

Rozvoj finančního prostředí ─ ─ MMF 

Finanční otevřenost +/─ ─ Ito (2006) 

Právní a institucionální prostředí  + + ICRG (2007) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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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 kaţdou dvojici, to 

znamená CA/HDP (respektive NIP/HDP) a jeden vysvětlující faktor uvedený v tabulce 1, je 

sestrojen bodový graf (scatter plot) pomocí kterého lze určit vzájemný vztah. Pro kaţdou 

dvojici hodnot je také vypočítán korelační koeficient, který určuje vzájemnou závislost mezi 

analyzovanými proměnnými. Kaţdý graf je proloţen spojnicí lineárního trendu, která určuje 

zda vzájemný vztah mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou má negativní nebo 

pozitivní charakter. Kaţdá 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 běţného účtu platební bilance, respektive čisté investiční pozice země, nikoliv přesně 

definovat jednotlivé parametry vysvětlovaných proměnných. 

Jako významné faktory ovlivňující běţný účet platební bilance  a čistou investiční pozici 

Spojených států amerických byly shledány relativní důchod, otevřenost ekonomiky (měřená 

jako export a import vůči HDP) a úrokové sazby v zemi. Jednotlivé bodové grafy nejvíce 

významných proměnných znázorňuje obrázek 1, přičemţ na ose y jsou znázorněny vţdy 

hodnoty vysvětlované proměnné, v tomto případě běţného účtu platební bilance měřeného 

jako procento HDP a čisté investiční pozice měřené jako procento HDP, a na ose x jsou 

vyneseny hodnoty jednotlivých vysvětlujících proměnných. U kaţdého grafu je vţdy uvedena 

hodnota výsledného korelačního koeficientu. 

Obrázek 1: Bodové grafy nejvíce významných proměnných ovlivňující CA/HDP (obrázky 

nalevo)  a NIP/HDP (obrázky napravo) Spojených států amerických 

y = -0,1002x + 3,3832
R² = 0,5991
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Korelační koeficient = -0,77403   Korelační koeficient = -0,94858 
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y = -0,1989x + 1,3895
R² = 0,5728
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Korelační koeficient = 0,611906   Korelační koeficient = 0,809083 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obdobně je postupováno i v případě Číny. Jednotlivé bodové grafy nejvíce významných 

proměnných znázorňuje obrázek 2, přičemţ na ose y jsou znázorněny vţdy hodnoty 

vysvětlované proměnné, tedy běţného účtu platební bilance měřeného jako procento HDP 

a čisté investiční pozice měřené jako procento HDP, a na ose x jsou vyneseny hodnoty 

jednotlivých vysvětlujících proměnných. U kaţdého grafu je vţdy uvedena hodnota 

výsledného korelačního koeficientu. 

Obrázek 2: Bodové grafy nejvíce významných proměnných ovlivňující CA/HDP (obrázky 

vlevo)  a NIP/HDP (obrázky vpravo) Číny 
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y = 0,1162x - 1,4947
R² = 0,6545
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y = -0,5068x + 25,993
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Korelační koeficient = -0,78866   Korelační koeficient = -0,88939 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jako významné faktory ovlivňující běţný účet platební bilance Číny byly shledány hrubé 

národní úspory, cena ropy a relativní důchod. V případě čisté investiční pozice jsou výsledky 

zkresleny nedostatkem vstupních dat, proto nebyly výsledky povaţovány za průkazné a proto 

s nimi jiţ dále nebylo pracováno. I přesto byl jeden ukazatel pro vysvětlující proměnné 

společný a na pomyslném čtvrtém místě „se umístily“ hrubé národní úspory, které dle analýzy 

nejvíce ovlivňují běţný účet platební bilance Číny.  

Výsledkem analýzy byla tedy identifikace hlavních determinant, které ovlivňují vnější 

nerovnováhu Spojených států amerických a Číny. Výsledné ukazatele se shodují také 

s výsledky analýz ostatních autorů a také s definovanými příčinami prohlubování globálních 

nerovnováh, které byly uvedeny výše.  

Dílčím cílem je na základně provedené analýzy definovat implikace pro hospodářskou 

politiku Spojených států amerických a Číny, 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 
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důchod, úroková sazba a otevřenost ekonomiky, byly navrţeny následující opatření vedoucí 

k eliminaci vnější nerovnováhy: 

1. Omezení spotřeby domácností a zvýšení míry úspor, která musí být doprovázena 

opatřeními, která budou stimulovat 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 dodrţování 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. 

4. Vyšší ekonomická a finanční gramotnost subjektů na trhu by přispěla 

k zodpovědnějšímu chování a sníţila by mnoţství rizikových úvěrů. Vyšší 

uvědomělost amerických občanů by pak také mohla vést ke sníţení spotřeby 

především importovaných výrobků. 

Pro ovlivnění ukazatelů, které byly identifikovány pro Čínu, to znamená hrubé národní 

úspory, cena ropy a relativní důchod, byly navrţeny 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 sluţeb 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 byl schopen nabízet dostatečné 

mnoţství a rozmanitost finančních produktů pro domácí subjekty. 

3. Vybudování záchranné sociální sítě – zahrnující mimo jiné zdravotní pojištění, 

sociální zabezpečení či starobní penze. Rozvoj sociálního 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.) 
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Toto je několik návrhů opatření, které mohou ovlivnit identifikované proměnné a pomoci 

eliminovat vnější nerovnováhy Spojených států amerických a Číny a tím také postupně 

sniţovat 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 sniţovaly vlastní vnější nerovnováhy, to znamená, 

zda náklady obětované příleţitosti nebudou pro jednotlivé státy příliš vysoké. Mnoho můţe 

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 jiţ shodly, patří: rozpočtové deficity, státní dluhy a míra úspor v soukromém sektoru. 

Místo běţného účtu, proti kterému se postavila skupina BRIC v čele s Čínou budou země G20 

sledovat vnější bilanci sloţenou 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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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. 

 


