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1 Úvod 

 

 Evropská unie plní v současnosti roli klíčového globálního hráče v mnoha oblastech, 

především však na poli mezinárodního obchodu se zbožím, službami a investicemi. Jelikož se 

jedná o ekonomiku, jejíž síla tkví hlavně ve velikosti národního produktu a objemu obchodo-

vaných statků a služeb, nikoliv pak v silné a perspektivní demografické základně nebo uspo-

kojivé hospodářské situaci, je nasnadě, že status největší či nejsilnější ekonomiky světa může 

být v blízké budoucnosti ohrožen. 

 Cílem této diplomové práce je na základě historického uspořádání a vývoje světové 

ekonomiky analyzovat pozici Evropské unie v konkurenci největších ekonomik světa na po-

čátku 21. století a přiblížit možné budoucí rozložení sil ve světové ekonomice při zohlednění 

hospodářské a demografické situace největších ekonomických celků světa. 

 K naplnění stanoveného cíle byla zvolena hypotéza, že pozice Evropské unie, potažmo 

Spojených států a Japonska, je z ekonomického hlediska v poslední době ohrožována ze stra-

ny rychle rostoucích ekonomik skupiny BRICS, především pak Čínou, jež obratně využívá 

svůj ekonomický a demografický potenciál k rozšíření působnosti na trzích ostatních ekono-

mik. 

 Diplomová práce je členěna do tří stěžejních kapitol, přičemž první část se zaměřuje 

na vývoj světové ekonomiky od poslední třetiny 19. století až dodnes. Její utváření probíhalo 

postupně v několika etapách značně nerovnoměrně a dnešní forma světové ekonomiky není 

zdaleka konečná. Kapitola se také zaměřuje na proces diferenciace světové ekonomiky  

v 90. letech 20. století a zároveň její postupnou obměnu vlivem globalizace a internacionali-

zace. Je nutné podotknout, že z procesu globalizace je prakticky nemožné se vymanit  

a úspěch proto závisí na rychlosti reakcí na dění v globalizovaném světě. V kapitole jsou na-

dále popsána hlavní centra světové ekonomiky současnosti – tedy země “Západu“ a země 

uskupení BRICS. Vývoj postavení těchto zemí ve světové ekonomice během 2. poloviny  

20. století a základní makroekonomické údaje jednotlivých zemí či integrací je možno porov-

nat v závěru kapitoly. 

 Následující kapitola je věnována společné obchodní politice Evropské unie a obchod-

ním vztahům s největšími ekonomikami světa. V kapitole jsou charakterizovány tři dimenze 

společné obchodní politiky a popsány nástroje, které Evropská unie využívá při jejím uplat-
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ňování. Evropská unie svou společnou obchodní politikou umožňuje mnohým zemím neome-

zený export zboží a služeb do členských zemí bez celního zatížení a pomáhá tak řadě států 

v jejich hospodářském rozvoji. Následně budou v kapitole popsány samotné obchodní vztahy 

Evropské unie – ať už mezi jednotlivými zeměmi integrace, nebo s ostatními významnými 

ekonomikami světa. Na vnitrokomunitární obchodní vztahy je nahlíženo z hlediska komoditní 

i teritoriální struktury obchodu se zbožím a službami a zároveň i z hlediska důležitosti intra 

obchodu pro jednotlivé státy Unie. Obchodní vztahy s ostatními státy světa, tzv. extra obchod, 

reflektují jak komoditní a teritoriální strukturu zahraničního obchodu, tak důležitost Evropské 

unie v mezinárodním obchodě. V závěru kapitoly budou podrobněji popsány hospodářské a 

obchodní vztahy se Spojenými státy americkými a Japonskem, přičemž je nahlíženo na 

smluvní základnu a objem vzájemně obchodovaného zboží a služeb. 

 Závěrečná kapitola je věnována analýze současného postavení Evropské unie ve svě-

tové ekonomice s náhledem na možný vývoj v budoucnosti. Úvodem kapitoly bude charakte-

rizován vývoj základních makroekonomických ukazatelů Evropské unie na časové ose během 

21. století. V následující subkapitole jsou pak v návaznosti na předchozí údaje komparovány 

makroekonomické ukazatele Evropské unie s ukazateli ostatních zemí triády a některých zemí 

BRICS pomocí tabulek a grafů. Na základě získaných informací lze vypovědět o současném 

postavení Evropské unie ve světové ekonomice a v mezinárodním obchodě. Tato kapitola 

také reflektuje důležitost Evropské unie jako obchodního partnera mnoha zemí a pomocí tabu-

lek přibližuje obchodní výměnu se Spojenými státy, Japonskem a zeměmi BRICS 

v posledních letech. Závěrečná subkapitola se zaobírá budoucím rozložením sil ve světové 

ekonomice. Zohledňuje hospodářský vývoj zemí v posledních 12 letech a jejich demografic-

kou situaci ve snaze naznačit, jakým směrem se bude ubírat vývoj ve světové ekonomice  

a jaké postavení připadne Evropské unii v budoucnosti. 

 Při zpracování jednotlivých kapitol diplomové práce byla využita metoda historická  

a metoda deskripce, a to především v první části této práce. V dalších kapitolách byla užita 

hlavně metoda analýzy a syntézy, a to při objasňování hospodářských a obchodních vztahů 

Evropské unie. V závěru práce byla využita metoda predikce. 
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2 Světová ekonomika a hlavní ekonomická centra 

 

Termín světová ekonomika se jako teoretický, ale i praktický pojem, začíná objevovat 

v druhé polovině 19. století, kdy se začaly prolínat jednotlivé národní ekonomiky. Od této 

chvíle se světová ekonomika a mezinárodní trhy dále rozvíjely, ekonomické vztahy a depen-

dence se prohlubovaly a světová ekonomika se postupně přetvořila do podoby, jakou známe 

dnes. Proces vývoje světové ekonomiky však v současnosti není ukončen a je zřejmé, že bude 

dále pokračovat. 

Světová ekonomika nemá ustálenou definici, nicméně zjednodušeně můžeme světovou eko-

nomiku chápat jako vnitřně různorodý systém národních ekonomik, které jsou vzájemně zá-

vislé a propojené mezinárodními ekonomickými vztahy. Tyto suverénní národní ekonomiky 

mají možnost volby své vlastní specifické hospodářské politiky, avšak ekonomické kroky  

a opatření provedené jednou ekonomikou mohou mít různě velký dopad na ostatní národní 

ekonomiky. Ve světové ekonomice tedy často dochází ke střetu zájmů, což z ní děla velice 

živý systém (Krugman, 2009). Světová ekonomika dnes také existuje v podobě rozsáhlé vědní 

disciplíny, jejímž předmětem zkoumání je právě světová ekonomika jako sociálně-

ekonomický systém. Jedná se o analytickou vědní disciplínu, která zkoumá světovou ekono-

miku metodou systémové analýzy (Cihelková, 2000). 

 

2.1 Vývoj světové ekonomiky 

 Světová ekonomika se utvářela postupně a také nerovnoměrně. Zjednodušeně se dá 

říci, že její formování souvisí s procesy v poslední třetině 19. století, kdy docházelo 

k urychlení rozvoje vědy a techniky. Výstupy technologického rozvoje se pak hojně využíva-

ly ve všech odvětvích ekonomiky, hlavně v průmyslu a dopravě. V sociální oblasti docházelo 

k transformaci na systém volného podnikání, založeném na soukromém vlastnictví.  

Nerovnoměrnost vývoje světové ekonomiky spočívala v různorodém vývoji jednotli-

vých národních ekonomik a jejich nerovné síle. Nejrozvinutější a nejsilnější země ekonomic-

ky pronikaly do méně rozvinutých zemí, podmaňovaly si je a kolonizovaly jejich území. Zís-

kané území si přivlastňovaly s veškerým jeho bohatstvím, které dále použily pro rozvoj své 
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vlastní silnější země – tzv. metropole. V důsledku toho se rozdíly mezi metropolemi a koloni-

emi dále zvětšovaly a světová ekonomika, která se utvářela zároveň s procesem kolonizace 

a vznikem ekonomických vazeb, trpěla nerovnoměrným vývojem (Cihelková, 2000). 

Pro vznik světové ekonomiky se ke konci 19. století začaly utvářet předpoklady, je-

jichž formování probíhalo celou historickou epochu, a ve finální podobě se dají shrnout do 

dvou bodů: 

 rozčlenění lidské společnosti na relativně uzavřené a ekonomicky samostatné celky 

vázané na určité území, z nichž se později vyvinuly státní útvary, 

 rozvoj dělby práce (jako důsledek rozvoje výrobních faktorů) na národní, později na 

mezinárodní úrovni (Cihelková, 2000). 

Vývoj světové ekonomiky můžeme v návaznosti na významné historické události 

(nejčastěji válečné konflikty) rozčlenit do několika etap (Cihelková, 2001): 

První etapa byla víceméně popsána v textu výše. Probíhala v poslední třetině 19. sto-

letí zároveň s kolonizací. V tomto procesu se bohatství světa nerovnoměrně rozdělovalo mezi 

jednotlivé země. Nejvýznamnějšími koloniálními metropolemi byly Velká Británie a Francie. 

Ke konci 19. století již neexistovalo území, které by nikomu nepatřilo. Všechny tyto události 

byly umožněny rychlým technologickým rozvojem neboli průmyslovou revolucí. 

 V počátcích světové ekonomiky se prosazovala tržní ekonomika, která se postupně 

rozšiřovala po celém světě. Docházelo k vzájemnému prolínání národních ekonomik, vzniku 

závislostí a hospodářskému sepjetí. Ve své rané fázi byla tedy tržní světová ekonomika jed-

notná, ale zároveň vnitřně velmi diferencovaná. 

Druhá etapa probíhala zhruba v období od přelomu století do konce 1. světové války. 

Nesla se v duchu mohutného ekonomického rozvoje a zostřujících se mezinárodních rozporů. 

Rozpory se týkaly především metropolí, které se snažily o nové rozdělení kolonizovaného 

světa, jež by lépe odpovídalo poměru sil mezi vyspělými zeměmi. Světová ekonomika byla 

i nadále ekonomikou vnitřně diferencovanou. Tato různorodost s sebou nesla také rozpory na 

národní úrovni, v jejichž důsledku proběhla např. socialistická revoluce v Rusku. 

Meziválečná třetí etapa vývoje světové ekonomiky byla charakteristická ekonomic-

kou krizí 30. let, sílícími rozpory mezi vítěznými a poraženými státy války a krizí koloniální 

soustavy, která se projevovala především lidovými povstáními v asijských zemích. Významný 
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pro tuto etapu byl také odklon od tržní ekonomiky v některých zemích (Rusko, Mongolsko)  

a budování socialistické, centrálně plánované ekonomiky. 

Čtvrtá etapa se datuje od konce 2. světové války a končí 90. lety 20. století. V tomto 

poválečném období se událo množství významných změn v uspořádání a chápání světa, po-

tažmo světové ekonomiky. Světová ekonomika prošla obdobím rozvoje i obdobím krizí  

a z tohoto hlediska je možno danou etapu rozčlenit na dvě fáze: fázi prosperity (50. a 60. léta) 

a fázi strukturálních krizí (70. a 80. léta). 

Během první fáze docházelo k všeobecnému urychlení ekonomického růstu. V rozvi-

nutých zemích rostl význam sektoru služeb, vznikala integrační uskupení a byly uplatňovány 

vhodné státní zásahy do ekonomiky. Zformovalo se také třetí jádro světové ekonomiky - Ja-

ponsko. Na druhé straně se však vybudovaly centrálně plánované ekonomiky a po rozpadu 

koloniální soustavy také rozvojové ekonomiky. V těchto dvou skupinách ekonomik naopak 

docházelo k posílení postavení průmyslu v ekonomice a rostoucí hospodářské úloze státu.  

I v těchto zemích však v 50. a 60. letech docházelo k relativnímu extenzivnímu růstu ekono-

mik, a proto se tato fáze dá nazývat fází prosperity.  

Druhá fáze byla charakteristická probíhajícími krizemi: krizí potravinářskou, ropnou, 

surovinovou a energetickou. Potravinářská krize byla v 70. letech projevem růstu cen a akut-

ního nedostatku potravin především v důsledku neúrody v Asii a Africe a hospodářských 

omezení vyspělých zemí. Současně pobíhala také surovinová a energetická krize jako násle-

dek nedostatku surovin a energií, která zvedla ceny těchto komodit. Tuto fázi vývoje světové 

ekonomiky však nejvýznamněji ovlivnily ropné krize probíhající v 70. a 80. letech. V roce 

1973 došlo k tzv. prvnímu ropnému šoku neboli skokovému nárůstu cen ropy v důsledku me-

zinárodních rozbrojů a embarga. Situace se opakovala v roce 1979, kdy trojnásobně vzrostly 

ceny ropy. Tato situace je označována jako druhý ropný šok. Ropné šoky a zvýšení cen ropy 

mělo za následek snahu zemí snížit závislost na exportérech ropy, vyvíjet alternativní zdroje 

energie, utlumovat energeticky náročné výroby či vyvíjet nové technologie těžby ropy. Tato 

opatření vedla ke snížení cen ropy na světovém trhu. 

Současně se strukturálními krizemi však probíhala i měnová krize charakteristická 

zrušením zlatého standardu a rozpadem tehdejšího Brettonwoodského měnového systému. 

V 80. letech docházelo k výraznému růstu inflace a nezaměstnanosti, což se týkalo nejen trž-

ních, ale i centrálně plánovaných ekonomik. Vyústěním byl rozpad těchto socialistických 

ekonomik na pomezí 80. a 90. let. 
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S počátkem 90. let přichází také pátá etapa vývoje světové ekonomiky přinášející do 

prostředí světové ekonomiky významné změny. Vlivem rozpadu socialistické soustavy řada 

zemí přechází z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, čímž se světová ekono-

mika opět stává víceméně jednotnou tržní ekonomikou. Přetrvávají však značné diference v 

ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí. Nově se objevují rychle se rozvíjející ekonomiky 

východní Asie (Tchaj-wan, Jižní Korea, Singapur aj.) a zároveň se ekonomiky střední a vý-

chodní Evropy dle některých názorů zařazují do zvláštní skupiny rozvojových zemí. Tato sílí-

cí diferenciace zemí světové ekonomiky byla následkem globalizace světové ekonomiky. 

V neposlední řadě se v 90. letech 20. století objevuje potřeba silnější a účinnější mezinárodní 

spolupráce, která by přispěla k řešení globálních problémů, na jejichž řešení národní rámec 

nestačí. 

 

2.2 Diferenciace světové ekonomiky v 90. letech 

 K velmi nerovnoměrnému vývoji světové ekonomiky docházelo především v první 

polovině 90. let. Tento jev, kdy se zvyšují rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, 

přičemž v rozvinutých zemích roste produkt na obyvatele rychleji než v rozvojových zemích, 

bývá označován jako rozevírání ekonomických nůžek. Tento proces je jedním z nejzávažněj-

ších globálních problémů, který se ve společnosti projevuje jako rostoucí rozdíl a rozpor mezi 

bohatým Severem a chudým Jihem (Cihelková, 2011). Přesto byla pro první polovinu 90. let 

charakteristická recese a pokles tempa růstu HDP, viz tab. 2.1. Na druhou stranu se většině 

států světa dařilo udržovat stabilní míru inflace (Cihelková, 2000). 

Tab. 2.1 Průměrná roční tempa růstu HDP ve světové ekonomice, 1981 – 1994 (%) 

 1981 – 1990 1991 1992 1993 1994 

Svět 2,9 0,3 1,1 0,9 2,4 

Zdroj: Cihelková, 2000, vlastní zpracování. 

 Vlivem diferenciačních procesů se v tomto období používá mj. rozdělení ekonomik 

světa na tři hlavní skupiny v 90. letech 20. století (dle MMF): 

 rozvinuté ekonomiky (RE) 

 transformující se ekonomiky (TE) 

 rozvojové ekonomiky (RoE) 
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Za rozvinuté ekonomiky považujeme nejvyspělejší ekonomiky světa. V 90. letech to by-

ly státy skupiny G7 (největší ekonomiky světa – USA, Japonsko, Francie, Německo, Itálie, 

Velká Británie a Kanada) společně s dvaceti dalšími státy (Austrálie, Nový Zéland, Singapur, 

Jižní Korea aj.). Tyto rozvinuté ekonomiky vykazovaly během let 1991 – 1994 tempo růstu 

HDP mezi 1,2 a 3,3 %, viz tabulka 2.2. V 90. letech mají většinový podíl na světovém HDP,  

a to více než 50%
1
. Spojené státy americké překonaly recesi mezi prvními a nastoupily cestu 

dlouhodobé konjunktury. Státy západní Evropy se potýkaly se střednědobou recesí, naopak 

Japonsko postihlo období stagnace ekonomiky. Země východní Asie zažily období ekono-

mického růstu. 

Do skupiny transformujících se ekonomik řadíme v 90. letech 28 zemí střední a vý-

chodní Evropy, bývalé sovětské ekonomiky, Rusko a Mongolsko. Podíl těchto zemí na celko-

vém HDP světa byl poměrně nízký, a to i přes účast Ruska, jen lehce přes 5 %. Pro tyto země 

byl typický transformační proces, při kterém docházelo k přeměně centrálně plánovaných 

ekonomik na tržní. Tato skupina ekonomik vesměs procházela počátkem 90. let hlubokou 

krizí charakteristickou propadem produkce a jako segment světové ekonomiky byla depresí 

zasažena nejviditelněji. Na vině byl rozpad RVHP, rozpad SSSR a navázání na ekonomiky 

západní Evropy. V roce 1992 činilo průměrné tempo růstu HDP -14,4 %, nejkritičtější byla 

situace v Rusku, kde průměrné tempo růstu HDP téhož roku dosahovalo hodnoty -19,4 %. 

Rozvojovými ekonomikami pak v 90. letech MMF označoval zbylých 128 ekonomik 

světa a zhruba 77% obyvatelstva Země. Do této skupiny spadaly země Afriky, Asie, Evropy, 

Středního východu a Jižní Ameriky. V těchto zemích byl diferenciační proces nejzřetelnější. 

Z geografického hlediska se v období celosvětové recese nejlépe dařilo Číně. Tato ekonomika 

vykazovala průměrná tempa růstu ve dvojciferných číslech. Zpočátku prosperovaly také země 

Jižní Ameriky a Mexiko do doby, než Mexiko zasáhla měnová krize (1994). Rozvoj ekono-

miky zaznamenaly také asijské nově industrializované ekonomiky druhé generace (Malajsie, 

Indonésie, Filipíny aj.). S ekonomickými, sociálními a politickými problémy se potýkala řada 

zemí Afriky a jen těžko se jim dařilo vymanit se z recese (Cihelková, 2001). Přesto však tyto 

země bojovaly proti recesi nad očekávání úspěšně, a to díky postupující industrializaci, úbyt-

ku válečných konfliktů či ukončení krize v Perském zálivu. Souhrn průměrných temp růstu 

HDP v segmentech světové ekonomiky je v tab. 2.2. 

                                                 
1
 V roce 1999 byl podíl rozvinutých zemí na světovém HDP 57,4 % (Cihelková, 2001). 
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Tab. 2.2 Průměrná roční tempa růstu HDP v částech světové ekonomiky, 1981 – 1994 

(%) 

 1981 - 1990 1991 1992 1993 1994 

RE 3,1 1,2 2,1 1,4 3,3 

TE 2,2 -7,6 -14,4 -7,6 -7,6 

RoE 4,2 4,9 6,3 6,4 6,7 

Zdroj: Cihelková, 2001, vlastní zpracování. 

 Vývoj světové ekonomiky v druhé polovině 90. let 20. století se podobal vývoji přede-

šlému. Pro USA pokračovalo období konjunktury, pro Japonsko období stagnace a pro Evro-

pu období posilování evropské integrace a hospodářského růstu. V roce 1995 zahájila činnost 

Světová obchodní organizace (WTO – World trade organisation), která navazovala na Všeo-

becnou dohodu o clech a obchodu (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade). Vývoj 

mnohých zemí však zasáhly měnové a ekonomické krize. Jako první udeřila v roce 1997 mě-

nová krize v jihovýchodní Asii, která spustila řetězovou reakci a světová ekonomika zazna-

menala pokles produkce a tempa růstu HDP (viz tab. 2.3) v některých regionech či zlevnění 

ropy a surovin. Neměla však významnější vliv na ekonomiky evropské a severoamerické 

z důvodu nízké provázanosti s těmito ekonomikami (Cihelková, 2001). 

Tab. 2.3 Průměrná roční tempa růstu HDP ve světové ekonomice, 1995 – 1999 (%) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Svět 3,6 4,1 4,1 2,6 3,4 

Zdroj: Cihelková, 2001, vlastní zpracování. 

 

2.3 Globalizace světové ekonomiky 

 Rychlý rozvoj moderních informačních technologií je zásadním jevem, který umožnil 

globalizaci světové ekonomiky. Globalizace (viz box), jakožto komplexnější a pokročilejší 

forma internacionalizace
2
, zahrnuje rostoucí ekonomickou propojenost a závislost zemí, vznik 

nadnárodních společností (TNK – transnacionální korporace) či možnost podniků operovat po 

celém světě.  

                                                 
2
 Internacionalizace popisuje rostoucí šíření ekonomických aktivit za národní hranice (Cihelková, 2001). 
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Globalizace je rostoucí mezinárodní hospodářská integrace, která je přirozená a vychází 

z historických předpokladů. Probíhá od lokální úrovně až po globální. Je spojena s rychlým 

růstem přenosu ekonomických aktivit přes národní i regionální hranice (Evropská komise, 

2013). 

Proces transnacionalizace, neboli rozvoj systémů nadstátních korporací, je nedílnou 

součástí globalizace a je také základním předpokladem pro vznik světové ekonomiky. 

S globalizací také úzce souvisí pojem integrace, který můžeme chápat v několika rovinách: 

funkcionální či institucionální. Tyto jevy a procesy existovaly ve světové ekonomice již delší 

dobu, avšak díky moderním informačním technologiím, liberalizaci a zvyšování konkurence 

se koncem 20. století začínají vyvíjet dynamičtěji a dávají prostor pro rychlý rozvoj globali-

zace. Ta se ve světové ekonomice dotýká všech jejích oblastí: trhu práce, obchodu, finančních 

trhů, informačních toků aj. Nejpomalejší proces globalizace je na trhu práce, přičemž 

k zásadním projevům globalizace v této oblasti je vytvoření Schengenského prostoru. Naopak 

nejrychleji globalizace pokročila na finančních trzích, kde dochází ke vzniku stále větších 

bankovních koncernů či vzniku společných silných měn (např. euro). Ve světové ekonomice 

klade globalizace důraz na volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a vytváření nadnárod-

ních institucí (Cihelková, 2000). 

2.3.1 Příležitosti a hrozby globalizace světové ekonomiky 

 Globalizace a s ní související změny ve všech oblastech světové ekonomiky s sebou 

logicky nese výhody i určitá rizika. Jelikož je globalizace procesem stále probíhajícím a for-

mujícím se, objevují se stále nové faktory, které se dají považovat za kladné či rizikové, při-

čemž nejistá je i otázka rizik, která se vyskytnou v budoucnu. V zásadě je z celosvětového 

hlediska na globalizaci nahlíženo jako na pozitivní jev, který s sebou nese mnoho výhod: 

 růst světového obchodu a s tím související pokles cen a nákladů včetně transakčních či 

administrativních, 

 růst konkurenceschopnosti zemí (a životní úrovně) v důsledku růstu konkurence na tr-

zích, 

 stimulaci ekonomického růstu jako důsledek volného přístupu na mezinárodní trhy, 

 větší uspokojení potřeb spotřebitelů a větší rozsah nabízených služeb jako výsledek 

vzniku nadnárodních korporací, 

 růst kvality zboží v návaznosti na konkurenční boje mezi společnostmi, 
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 možnost šetřit čas, náklady či snadněji se informovat aj. 

 

S procesem globalizace světové ekonomiky se pojí také řada negativ a rizik, která je 

třeba eliminovat, avšak jen stěží se dá nalézt komplexní řešení. Tuto skutečnost prokázaly mj. 

hospodářské krize 90. let, které ukazují světovou ekonomiku jako velmi nepředvídatelné dy-

namické prostředí plné změn, jehož regulace je nedostačující a velmi složitá. Rizikem globa-

lizace může být: 

 hrozba šíření krize (finanční, hospodářské, dluhové aj.) z jednoho státu do okolních 

z důvodu velké provázanosti ekonomik, 

 růst globální nerovnováhy a nerovné přerozdělování bohatství, 

 ohrožení malých a středních podniků vznikem množství nadnárodních společností, 

kterým podniky nejsou schopny konkurovat, 

 zvyšování nezaměstnanosti a prohlubování sociálních rozdílů jako následek přesunu 

výroby do zemí s levnější pracovní silou, 

 špatná interpretace informací a šíření paniky, což je způsobeno množstvím dostup-

ných, avšak různě uchopitelných informací, 

 vyšší znečišťování životního prostředí, šíření xenofobie, terorismu, nacionalismu aj 

(Cihelková, 2001). 

 

Globalizace světa, potažmo světové ekonomiky, je význačná tím, že se jí nedá vy-

hnout. Je důsledkem technického pokroku a integračních procesů, což jsou v dnešní době 

hnací motory růstu provázanosti a dependence ekonomik světa. Snaha vymanit se z procesu 

globalizace by nutně měla destabilizační účinky a vedla by k izolaci dané země, globalizace je 

tedy vnímána jako nástroj zajištění stability národní ekonomiky. S pomocí globalizace je 

možné odhalit slabé stránky národní ekonomiky, což je pro danou zemi v konečném důsledku 

přínosem, a proto by se státy neměly snažit s globalizací bojovat. Jelikož je globalizace pojít-

kem všech národních ekonomik světa, je zřejmé, že vyžaduje-li návody na řešení problémů 

globalizace, musí být zúčastněny všechny politické, ekonomické, soukromé aj. subjekty včet-

ně mezinárodních organizací spojených se vznikem světové ekonomiky (WTO, MMF,…). Je 

však zbytečné v takovém případě zřizovat pro koordinaci globálních problémů novou institu-

ci, vhodnějším řešením se jeví sestavení norem chování a transparentnost hospodářských dat.  
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2.4 Centra světové ekonomiky 

 Světová ekonomika je prostředí, které je značně diferencované, a jehož části se vyzna-

čují ekonomickými, politickými, geografickými, kulturními či sociálními odlišnostmi. Na 

základě rozdílného rozvoje jednotlivých segmentů nabyla světová ekonomika polycentrické-

ho
3
 charakteru. Vývoj to byl přirozený, neboť centra světové ekonomiky vznikala v oblastech, 

které se vyznačovaly výhodnými přírodními a socioekonomickými podmínkami. Centra svě-

tové ekonomiky se budovala od přelomu 19. a 20. století, avšak do dnešní podoby se zformo-

vala po 2. světové válce, konkrétně v 50. a  60. letech 20. století. Pro tento poválečný vývoj je 

charakteristický vznik tzv. triády, která určuje vývoj ve světové ekonomice, a spadají zde 

Spojené státy americké, Japonsko a Evropská unie (viz tab. 2.4). Vztahy mezi těmito třemi 

jednotkami se v průběhu času mění, stejně tak jako jejich vztahy k ostatním ekonomikám svě-

ta. Pozici center však není možné vztahovat jen k jednotlivým zemím triády, ale i k okolním 

státům, k nimž je pojí silná ekonomická vazba, proto za centra považujeme širší regiony. Cen-

trum světové ekonomiky tedy není nutně ekonomicky a politicky homogenní oblastí, proto  

i v dnešní době za centrum považujeme jak zemi s těsně navázanými ekonomikami, tak inte-

grační uskupení. Polycentrismus světové ekonomiky nabývá multiregionálního charakteru 

(Cihelková, 2002). 

 Centrem světové ekonomiky označujeme hospodářsky vyspělou zemi (či uskupení 

zemí geograficky blízkých), která je nositelem vědeckotechnického pokroku a inovací, v níž 

je soustředěna značná část ekonomického potenciálu světa. 

Tab. 2.4 Charakteristika center světové ekonomiky v roce 2011 

 
Počet obyva-

tel (mil.) 

HDP (mld. 

USD) 

HDP/obyv. 

(USD) 

Export zboží 

a služeb 

(mld. USD) 

Import zbo-

ží a služeb 

(mld. USD) 

USA 311,6 15 094 48 442 1 497 2 236 

Japonsko 127,8 5 867 45 903 788 808 

EU 503,7 17 584 34 500 2 133
4
 2 350

5
 

Zdroj: Eurostat, WTO, The World Bank, 2012, vlastní zpracování.  

                                                 
3
 Polycentrismus označuje existenci dvou a více center v rámci jednoho systému, je tedy opakem centralizace. 

4
 Neobsahuje vnitřní export mezi zeměmi EU. 

5
 Neobsahuje vnitřní dovoz v zemích EU. 
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2.4.1 Postavení Spojených států amerických ve světové ekonomice  

 Spojené státy americké těžily v poválečném období z oslabení Evropy a Japonska  

a v 50. letech dominovaly světové ekonomice. Do 80. let představovaly geograficky rozmani-

tě zaměřenou zemi z hlediska zahraničního obchodu a investic – díky spolupráci s Evropou, 

Asií a Kanadou potvrzovaly své významné postavení ve světové ekonomice, ačkoliv byly 

ekonomikou relativně málo otevřenou. Na druhé straně se USA staly dominantním dodavate-

lem zboží, služeb a kapitálu do zemí postižených 2. světovou válkou. Přesto jejich celkové 

postavení od počátku 60. let mírně oslabuje.  

V 80. letech nastaly v USA četné procesy deregulace ekonomiky, což vedlo k zostření 

konkurence a nutnosti tvorby regionálních dohod. USA společně s Kanadou (a později Mexi-

kem) od 90. let tvoří severoamerické pásmo volného obchodu (NAFTA - North American 

Free Trade Agreement). Také je pro období 80. let typické zvyšování závislosti na vnějším 

prostředí – především na mezinárodních finančních tocích. Navíc z důvodu pomalé moderni-

zace a adaptace se stávají výrobky Spojených států méně konkurenceschopnými na světových 

trzích. Nepříznivý vývojový trend podporují také obrovské investice USA do vojenství, což 

odčerpává finanční prostředky, podobně jako podpora transnacionálních společností. Do kon-

ce 80. let je tedy pro vývoj světové ekonomiky typické posilování postavení Japonska a Evro-

py na úkor USA. 

90. léta znamenala opětovné posílení pozice USA ve světové ekonomice, a to hlavně 

díky uzavření dohody NAFTA a dalšímu posilování spolupráce s ostatními ekonomikami. 

Jako nejvýznamnější se jeví podíl Spojených států na vzniku zóny volného obchodu v jihový-

chodní Asii (APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation) a vytvoření celoamerického pro-

storu volného obchodu (FTAA - Free Trade Area of Americas).  V průběhu let 1992 – 1999 

došlo v USA k nárůstu HDP zhruba o 3000 mld. USD, avšak podíl exportu zboží a služeb na 

HDP byl výrazně nižší, než v jiných zemích (viz tab. 2.5), (Cihelková, 2002). 

Tab. 2.5 Velikost HDP a podíl exportu zboží a služeb na HDP USA v letech 1992 – 1999 

(mld. USD, %) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

HDP 6 261 6 582 6 993 7 338 7 751 8 256 8 741 9 301 

Podíl exp. na HDP 10 10 10 11 11 12 11 11 

Zdroj: The World Bank, 2012, vlastní zpracování. 
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V současné době tvoří Spojené státy druhou největší ekonomiku světa dle velikosti 

HDP a 3. největší dle počtu obyvatel
6
. Na světovém HDP se v roce 2011 podílely 18,8 %. 

Velikost HDP/obyvatele v posledních letech pravidelně překračuje výši 45000 USD, přestože 

v roce 2007 zaznamenal mírný pokles. USA jsou z hlediska HDP/obyvatele na jedné 

z předních příček celosvětového žebříčku (The World Bank, 2012). 

USA představují světově významného exportéra i importéra zboží a služeb, přestože 

se vývoz a dovoz na tvorbě HDP podílejí relativně malým procentem, viz tab. 2.6. Patří také 

mezi státy, ve kterých import zboží a služeb převažuje nad vývozem. USA exportují ze 49% 

kapitálové statky,  chemikálie (26 %) a spotřební zboží (automobily aj.) z 15%. Nejvýznam-

nějšími exportními partnery jsou Mexiko, Kanada, Čína, Japonsko aj. Dovoz zboží a služeb 

do Spojených států je tvořen zhruba stejným podílem kapitálových statků, spotřebního zboží  

a průmyslových výrobků (cca 30 %), zbývající podíl (5 %) přísluší zemědělským produktům. 

Zboží a služby pocházejí nejčastěji z Číny, Kanady, Mexika a Japonska. Export i import USA 

je orientován převážně na země, s nimiž má podepsanou dohodu o volném obchodu NAFTA, 

a nejsilnější asijské ekonomiky. V oblasti importu je ze zemí Evropy nejdůležitější Německo, 

které se na importu do USA podílí 4,4 % (The World factbook, 2012). 

Tab. 2.6 Základní ekonomické charakteristiky USA, 2011 

 HDP (mld. 

USD) 

HDP/obyv. 

(USD) 

Podíl HDP 

na svět. 

HDP (%) 

Export 

zboží a slu-

žeb (mld. 

USD) 

Import 

zboží a slu-

žeb (mld. 

USD) 

Podíl exp. 

zb. a sl. na 

HDP (%) 

USA 15 094 48 442 18,8 1 497 2 236 13,0
7
 

Zdroj: The World factbook, The World Bank 2012, vlastní zpracování. 

Spojené státy jsou také důležitými příjemci a poskytovateli přímých zahraničních in-

vestic (PZI), jejichž objem se od 90. let značně zvýšil. Velikost trhu USA s PZI se během 

posledních dvaceti let zvětšila více než 6x, avšak objem přijatých i poskytnutých PZI se  

v posledních letech, zejména v důsledku finanční krize v USA a následně celosvětové hospo-

dářské krize, snížil. Podíl PZI plynoucích do USA na všech světových přijatých PZI 

v posledních letech nepřekračuje hranici 20%, zatímco podíl poskytnutých PZI ke světovým 

poskytnutým PZI i přes nepříznivé podmínky dosáhl více než 20 % v roce 2009, viz tab. 2.7 

(United nations conference on trade and developement – UNCTAD, 2010). 

                                                 
6
 Statistika nezahrnuje EU jako celek. 

7
 Údaj z roku 2010. 
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Tab. 2.7 Přehled PZI USA a jejich podíl na všech světových PZI v letech 2007 – 2009, 

mil. USD 

 Přijaté PZI Podíl (%) Poskytnuté PZI Podíl (%) 

2007 265 957 12,7 393 518 17,3 

2008 324 560 18,3 330 491 17,3 

2009 129 883 11,7 248 074 22,5 

Zdroj: UNCTAD, 2010, vlastní zpracování. 

2.4.2 Japonsko ve světové ekonomice 

 Japonsko se jako jedno z center světové ekonomiky utváří v 50. a 60. letech po 2. svě-

tové válce, kdy získalo rozhodující postavení v Asii a mělo tedy nakročeno k tomu, aby se 

stalo jednou z ekonomických světových velmocí. Japonsko se stalo centrem společně 

s ostatními zeměmi dané oblasti díky ekonomické propojenosti. Stavělo svůj ekonomický 

rozvoj na exportně zaměřené strategii, která vyplývala z úzkého národního trhu, nedostatku 

surovin a domácí koncentrace na některá odvětví zpracovatelského průmyslu. Paradoxně však 

v té době (a ani v současnosti) nedosahuje vysokého stupně otevřenosti ekonomiky. Podíl 

exportu a importu na HDP byl dokonce v 80. letech nižší než u Spojených států. Zaměření 

zahraničního obchodu směřovalo především do USA, nikoliv do jihovýchodní Asie, takže  

i v případě Japonska se dá do 80. let hovořit o globální orientaci ekonomiky a posilování po-

zice z hlediska globálního, ne regionálního. 

 V důsledku krize v 70. letech bylo nutné, aby Japonsko restrukturalizovalo svou eko-

nomiku a provedlo hospodářské reformy. Proběhla zde deregulace a liberalizace ekonomiky, 

avšak ve srovnání např. s USA v o mnoho slabší formě. Změny v hospodářské politice vedly 

k tažení ekonomického růstu domácí poptávkou a také k harmonizaci zahraničních obchod-

ních vztahů. Japonsko se začalo přiklánět k regionálním partnerům a oslaboval zahraniční 

obchod s USA. Nárůst obchodní spolupráce podmínil mj. podpis smlouvy GATT. Posílení 

obchodních a investičních vztahů se zeměmi asijského regionu mělo kladné dopady: zvýšila 

se konkurenceschopnost japonských výrobků, zvýšil se přebytek obchodní bilance Japonska  

a podařilo se překonat kurzové nevýhody japonského jenu. Na rozdíl od 80. let, kdy se Japon-

sko exportně orientovalo na USA, v 90. letech již 43,6 % veškerého exportu směřovalo do 

jihovýchodní Asie. Vyváželo se jak zboží a služby, tak investice, organizace a management 

výroby. Ze zemí jihovýchodní Asie naopak Japonsko dováželo suroviny a levné komponenty 

(Cihelková, 2002). V důsledku rozvoje obchodních a investičních vztahů s jinými zeměmi 
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docházelo v Japonsku v 90. letech k nárůstu HDP o více než 500 mld. USD. Podíl exportu na 

HDP však zůstal podobně nízký jako v případě USA, viz tab. 2.8 (The World Bank, 2012). 

Tab. 2.8 Velikost HDP a podíl exportu zboží a služeb na HDP Japonska v letech 1992 – 

1999 (mld. USD, %) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

HDP 3 852 4 414 4 850 5 333 4 706 4 324 3 914 4 432 

Podíl exp. na HDP 10 9 9 9 10 11 11 10 

Zdroj: The World Bank, 2012, vlastní zpracování. 

 V roce 2011 bylo Japonsko z hlediska velikosti HDP 5. největší ekonomikou světa. 

Počtem obyvatel 127,3 milionů se řadí na 10. příčku v počtu obyvatel. HDP ve výši 5867 mld. 

USD představuje zhruba 7,3 % světového HDP, což je méně než poloviční podíl USA na svě-

tovém HDP. Vytvořený produkt na obyvatele relativně rychle roste a za posledních 5 let se 

zvýšil o více než 10000 USD (The World Bank, 2012). 

 Japonsko je ekonomikou relativně málo otevřenou a import a export na jejím HDP 

nemají takový podíl, jako v jiných zemích světa. Struktura obchodních a investičních vztahů 

se od minulých dob výrazně nezměnila jak z hlediska komodit, tak z hlediska cílových zemí. 

Japonsko je také státem, ve kterém dovoz převyšuje vývoz, a to zejména z důvodu dovozu 

surovin, kterých je v zemi nedostatek. Podíl exportu na HDP byl v roce 2010 jen 15 %, což 

znamenalo mírný pokles oproti předchozím letům (18 % v roce 2008), viz tab. 2.9.  Z hledis-

ka objemu dovozu a vývozu je Japonsko pátou zemí na světě s nejvyšším dovozem i vývozem 

(The World factbook, 2012). 

Tab. 2.9 Základní ekonomické charakteristiky Japonska, 2011 

 HDP (mld. 

USD) 

HDP/obyv. 

(USD) 

Podíl HDP 

na svět. 

HDP (%) 

Export 

zboží a 

služeb 

(mld. USD) 

Import 

zboží a 

služeb 

(mld. USD) 

Podíl exp. 

zb. a sl. na 

HDP (%) 

Japonsko 5 867 45 903 7,3 788 808,4 15,0
8
 

Zdroj: The World factbook, The World Bank 2012, vlastní zpracování. 

Japonsko exportuje zejména motorová vozidla (13,6 %) a jejich komponenty (4,6 %), 

železné a ocelové výrobky (5,5 %) či polovodiče (6,2 %). Mezi země, kam export přednostně 

míří, se řadí Čína, USA, Jižní Korea, Hong Kong a Thajsko, přičemž téměř 40% zboží a slu-

                                                 
8
 Údaj z roku 2010. 
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žeb míří do prvních dvou zemí. Dovozu do Japonska dominují suroviny – ropa a zemní plyn 

(21,2 %), v menším měřítku Japonsko dováží uhlí, oděvy a polovodiče (cca 3,5 %). Země, ze 

kterých Japonsko dováží, jsou: Čína, USA, Austrálie, Saudská Arábie či Jižní Korea aj. Do-

minantním dovozním partnerem je Čína, ze které dováží Japonsko více než pětinu veškerého 

zboží a služeb. Ačkoliv je tedy Japonsko významným exportérem, je také relativně závislou  

a zranitelnou zemí z důvodu surovinové a potravinové nesoběstačnosti (The World factbook, 

2012). 

 Objem přijatých a poskytnutých přímých zahraničních investic je v mírném rozporu – 

velikost přijatých PZI je mnohem nižší než poskytnutých. Svou roli v tom jistě hraje malá 

otevřenost ekonomiky a mentalita Japonska. V letech 2007 – 2009 objem PZI kolísal, jak 

ukazuje tabulka 2.10. Podíl zahraničních investic Japonska na světových PZI je velmi malý, 

především těch přijatých. Zahraniční investice Japonska do jiných zemí se podílí na světo-

vých zahraničních investicích o něco více. Z tabulky jsou zřejmé výkyvy PZI z důvodu hos-

podářské krize, která způsobila pokles přijatých i poskytnutých zahraničních investic v roce 

2009. Podíl poskytnutých PZI Japonska na všech světových poskytnutých PZI světa však 

v letech 2008 a 2009 skokově vzrostl, a to z důvodu poklesu celkového objemu poskytnutých 

světových zahraničních investic (UNCTAD, 2010). 

Tab. 2.10 Přehled PZI Japonska a jejich podíl na všech světových PZI v letech 2007 – 

2009, mil. USD 

 Přijaté PZI Podíl (%) Poskytnuté PZI Podíl (%) 

2007 22 550 1,07 73 548 3,24 

2008 24 426 1,37 128 019 7,00 

2009 11 939 1,07 74 699 6,78 

Zdroj: UNCTAD, 2010, vlastní zpracování. 

 

2.4.3 Pozice Evropské unie ve světové ekonomice 

 Budování třetího centra světové ekonomiky, poslední části triády, je spojeno přede-

vším s regionální integrací a právě u Evropy platí nejvíce, že centrum světové ekonomiky je 

sítí propojených heterogenních ekonomik. Již od konce 2. světové války se země západní Ev-

ropy postupně integrují na stále vyšší a vyšší stupeň. V 50. a 60. letech tedy západoevropský 

region posiluje své postavení ve světové ekonomice. Země prohlubují svou propojenost a na 

základě Pařížské (1952) a Římských (1957) smluv vytvářejí Evropská společenství (ES) ja-
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kožto základ budoucí hlubší integrace. Cílem evropských zemí je vytvoření společného trhu, 

kde bude panovat volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu a plateb. Kroky, vedoucí v 80. 

letech k vytvoření jednotného vnitřního trhu, měly za následek posílení vnitroregionálních 

aktivit, především obchodu a investic. Nutnost dotvoření jednotného vnitřního trhu vycházela 

také ze skutečnosti, že USA i Japonsko prováděly deregulační a liberalizační kroky, čímž 

ohrožovaly pozici Evropy jako světového centra. ES proto musela tento trend následovat  

a počátkem 90. let vytvořila společný trh se všemi jeho svobodami. Zvyšování HDP a konku-

renceschopnosti Evropského regionu se projevilo i v globálním, ne jen regionálním, měřítku  

a Evropa si zajistila pozici jednoho z center světové ekonomiky. Evropa, konkrétněji Evrop-

ské společenství a později Evropská unie, volí ze tří center nejhlubší formu regionální inte-

grace na základě odstranění vnitřních bariér a protekcionismu. Podporuje konkurenci uvnitř 

regionu a také schopnost obchodníků prosadit se na vnějším trhu mimo ES (EU). 90. léta jsou 

tedy ve znamení posilování pozice Evropské unie ve světové ekonomice. Evropská unie se 

pomalu, ale jistě, stává důležitým obchodním a investičním partnerem mnoha zemí (Cihelko-

vá, 2002). EU zvyšuje své HDP, což je ovlivněno rozšiřováním o nové členské země. 

V letech 2009 – 2011, kdy Evropská unie měla 27 členských zemí, vzrostlo HDP z 11754 

mld. EUR na 12 643 mld. EUR, což v roce 2011 představovalo zhruba 17 083 mld. USD (Eu-

rostat, 2012). Průměrný HDP/obyvatele se zvýšil o 1000 USD na 34500 USD (The World 

factbook, 2012). 

 V současné době je ekonomika Evropské unie největší na světě z hlediska velikosti 

HDP a jeho podílu na světovém HDP, viz tab. 2.11. Co do počtu obyvatel se EU s počtem 

503,8 mil. obyvatel řadí na třetí místo za Čínu a Indii (The World factbook, 2012). 

Tab. 2.11 Základní ekonomické charakteristiky Evropské unie, 2011 

 HDP (mld. 

USD) 

HDP/obyv. 

(USD) 

Podíl HDP 

na svět. 

HDP (%) 

Export zbo-

ží a služeb 

(mld. USD) 

Import zbo-

ží a služeb 

(mld. USD) 

Podíl exp. 

zb. a sl. na 

HDP (%) 

EU 17 584 34 500 21,5 2 133 2 350 10,3
9
 

Zdroj: The World factbook, 2012, WTO, 2012, vlastní zpracování. 

 Svým objemem vývozu a dovozu do třetích zemí je Evropská unie na druhém místě za 

Čínou. Hodnota vnitřního dovozu a vývozu zboží a služeb je však vyšší než vnější: Intra ex-

port dosahuje hodnoty 2804 mld. EUR a intra import 2728 mld. EUR (Europa, 2012). Do 

                                                 
9
 Vztahuje se pouze na export do třetích zemí mimo EU. V rámci EU tvoří export 43,7 % HDP (Eurostat, 2012). 
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třetích zemí se vyváží především stroje, motorová vozidla, farmaceutické výrobky, paliva, 

plasty, železné a ocelové produkty aj. Dovoz tvoří ropa a zemní plyn, stroje, farmaceutické 

výrobky, oděvy aj, přičemž právě ropa a jiná paliva tvoří největší část dovozu. Evropská ko-

mise vydala v červnu 2007 dokument, ve kterém hovoří o závislosti EU na dovozu ropy: 

„Přestože se EU snaží snížit svoji energetickou spotřebu a podporovat obnovitelné zdroje 

energií, zvyšuje se její závislost na vnějších dodavatelích fosilních paliv. Hlavním důvodem je 

to, že její vlastní zásoby ropy a plynu se ztenčují. Evropská unie je největším světovým dovoz-

cem energie a jejím druhým největším spotřebitelem. EU je již závislá na třech zemích – Rus-

ku, Norsku a Alžírsku, pokud jde o téměř polovinu jejích dodávek zemního plynu, nejméně 

znečišťujícího fosilního paliva. Pokud brzy nebudou provedena radikální opatření, její závis-

lost na dovozu ropy se zvýší ze současných 50 % na 70 %,“ (EK, EU ve světě - Zahraniční 

politika Evropské unie, 2007, str. 17). Evropská unie exportuje nejvíce do USA (17,0 %), 

Číny (8,9 %), Indie, Švýcarska, Japonska či Jižní Koreje, dovoz pochází nejčastěji z Číny 

(17,3 %), Ruska (11,8 %), USA, Japonska, Norska, Jižní Koreje aj. (Europa, 2012). 

 

Přímé zahraniční investice, ať už plynoucí do nebo z Evropské unie, v posledních le-

tech výrazně poklesly. Na vině je hospodářská krize, která způsobila útlum na obou stranách. 

Zahraniční investice EU se na světových podílejí nejvíce ze všech ostatních ekonomik a to  

i přesto, že jejich objem znatelně klesl. Na všech světových přijatých PZI se unijní podílejí 

zhruba třetinou, u poskytnutých je to také třetinou, přestože v roce 2007 tvořily unijní poskyt-

nuté PZI více než polovinu světových poskytovaných zahraničních investic, viz tab. 2.12 

(UNCTAD, 2010). 

Tab. 2.12 Přehled PZI EU a jejich podíl na všech světových PZI v letech 2007 – 2009, 

mil. USD 

 Přijaté PZI Podíl (%) Poskytnuté PZI Podíl (%) 

2007 923 810   43,9 1 287 277 56,7 

2008 536 917   30,3 915 780 47,5 

2009 361 949 32,4 388 527 35,3 

Zdroj: UNCTAD, 2010, vlastní zpracování. 
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2.4.4 Země BRICS ve světové ekonomice 

 

Byla-li pro Evropskou unii charakteristická nehomogenita území, pak skupina zemí 

BRICS z tohoto hlediska Unii předčí. Do skupiny zemí BRICS patří Brazílie, Rusko, Indie, 

Čína a od roku 2011 také Jihoafrická republika. Jedná se tedy o ekonomiky ze tří různých 

kontinentů lišící se historií, kulturou, náboženstvím, strukturou trhu atd. Jsou to však ekono-

miky, pro které je typický rychlý hospodářský rozvoj a ve kterých mnozí vidí potenciál stát se 

dominantními ekonomikami světa. Očekává se, že v roce 2030 budou země BRICS tvořit více 

než 30 % světového HDP, přičemž dnes v roce 2012 je to odhadem 18 % 
10

, viz tab. 2.13 

(The Economic Times, 2012). 

Tab. 2.13 Základní ekonomické charakteristiky zemí BRIC a BRICS, 2010, 2011, 2012 

 HDP (mld. 

USD) 

Podíl HDP 

na svět. HDP 

(%) 

Export zboží 

(mld. EUR) 

Import zboží 

(mld. EUR) 

Podíl exp. 

zb. na svět. 

exp. zb. (%) 

BRIC 2010 11 244 - 1 771 1541 21,3 

BRICS 2011 13 907 16,7 - - - 

BRICS 2012 - 18,0 - - - 

Zdroj: The World Factbook, Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

Skupina BRICS je z hlediska počtu obyvatel nejpočetnějším seskupením, zahrnuje 

totiž dva nejpočetnější státy světa – Čínu a Indii – ve kterých žije dohromady více než 2 mld. 

obyvatel. Celkový počet obyvatel BRICS je 2,938 mld., což je cca 42 % všech obyvatel pla-

nety.  

Země BRICS mají jako jediné ze zmiňovaných center světové ekonomiky kladné sal-

do obchodní bilance v oblasti zboží. Objem exportu zboží převyšuje objem dovezeného zboží, 

přestože mezi roky 2008 a 2010 došlo k poklesu obchodní bilance zboží cca o 100 mld. EUR. 

BRICS exportují především ropu a jiná paliva, přepravní stroje, chemikálie aj., dovoz je tvo-

řen především stroji a chemikáliemi. V obou směrech je pro země BRIC (BRICS) stěžejní 

Evropská unie, země BRICS zde exportují cca 25 % zboží a služeb a z Unie dovážejí 17 % 

zboží a služeb. Dalšími významnými obchodními partnery jsou USA, Japonsko, Hong Kong  

a Jižní Korea (Evropská komise, 2012). 

                                                 
10

 V PKS tvoří HDP zemí BRICS již dnes asi 30 % světového HDP. 
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Čína 

 Čína se může pyšnit mnohými nej – je rozlohou největším a z hlediska obyvatel nej-

početnějším státem na světě, ve skupině BRICS má nejvyšší HDP i jeho meziroční růst, má 

největší spektrum pracovních sil, avšak pracujících v jedněch z nejhorších podmínek  

a HDP/obyvatele je velmi nízký, viz tab. 2.14 (The World Bank, The Word factbook, 2012).  

Tab. 2.14 Charakteristiky Číny, 2011 

Počet  

obyvatel 

HDP (mld. 

USD) 

Mezir. růst 

HDP (%) 

HDP/obyv. 

(USD) 

Export zboží 

a služeb 

(mld. USD) 

Import zboží 

a služeb 

(mld. USD) 

1 343 239 923 7 318 9,3 5 445 1 904 1 743 

Zdroj: The World Bank, The Word factbook, 2012, vlastní zpracování. 

Čína má však nakročeno stát se dominantní ekonomikou světa. Růst čínské ekonomiky 

začal v 70. letech, kdy proběhly hospodářské reformy, modernizace ekonomiky a otevření se 

světu. Nedošlo však k takové decentralizaci, jako v jiných ekonomikách a prvky tržní ekono-

miky byly zaváděny poněkud experimentálně. V 80. a 90. letech se Čína zařadila mezi nej-

rychleji a nejdynamičtěji rostoucí ekonomiky, přičemž tento trend neslábne ani v posledních 

letech, viz tab. 2.15 (The World Bank, 2012). Integraci Číny do světové ekonomiky provází 

řada rozporů – Čína je již nyní závislá na jiných ekonomikách (USA, Japonsko), avšak její 

konkurenceschopnost stojí na jiných pilířích, než konkurenceschopnost jiných vyspělých eko-

nomik (pracovně intenzivní produkce, málo technologie). Technologie však přicházejí ze za-

hraničí a Čína se tak staví před otázku, zdali si zachovat jistý druh nezávislosti anebo ještě 

více otevřít ekonomiku světu (Cihelková. 2002). 

Tab. 2.15 Tempo růstu HDP čínské ekonomiky, 1988 – 2011, % 

 1988 1990 1992 1995 1998 2001 2004 2008 2011 

Tempo růstu 11,3 3,8 14,2 10,9 7,8 8,3 10,1 9,6 9,3 

Zdroj: The World Bank, 2012. 

Čína je v současné době největším exportérem zboží a služeb na světě a třetí zemí na 

světě s nejvyššími dovozy. Objem exportu i importu se v letech 2010 a 2011 meziročně zvý-

šil, a to přes působení hospodářské krize (The World factbook, 2012). Vývoz z Číny je tvořen 

hlavně elektrotechnickými výrobky, zařízeními na zpracování dat, oděvy, železem a ocelí aj. 

Je cílen především do USA (17,1 %), Hong Kongu (14,1 %), Japonska (7,8 %), Německa  
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(4 %) a Jižní Koreje (4,4 %). Do země se dováží zejména elektrotechnické výrobky, oleje  

a minerální paliva, optické a lékařské vybavení aj. Zboží a služby pochází nejčastěji 

z Japonska (11,2 %), Jižní Koreje (9,3 %), USA (6,8 %), Německa (5,3 %) aj (The World 

factbook, 2012). 

 Vzhledem k malé otevřenosti čínské ekonomiky jsou zahraniční investice plynoucí  

z i do země velmi nízké v porovnání s jinými vyspělými ekonomikami. Ačkoliv jejich vývoj 

nebyl víceméně poznamenán hospodářskou krizí, je celkový objem PZI relativně malý, viz 

tab. 2.16 (UNCTAD, 2010). Přijaté zahraniční investice tvořily v roce 2009 jen 8 % všech 

světových přijatých investic, poskytnuté jen 4 % všech světových poskytnutých investic. Na 

druhou stranu má např. Japonsko na světových PZI ještě menší podíl než Čína. 

Tab. 2.16 Přímé zahraniční investice Číny v letech 2007 - 2009, mil. USD 

 2007 2008 2009 

Přijaté PZI 83 521 108 312 95 000 

Poskytnuté PZI 22 469 52 150 48 000 

Zdroj: UNCTAD, 2010, vlastní zpracování. 

 

Rusko 

 Ruské ekonomika prošla transformací na počátku 90. let. Vzhledem k velikosti a stavu 

ekonomiky (po rozpadu SSR) byl tento proces velmi složitý a nakonec se projevil i jako ne-

vhodný, a to pro důsledky, které s sebou nesl. V Rusku došlo k poklesu HDP a k vytvoření 

velké skupiny lidí na hranici chudoby, čímž se prohloubila sociálně – ekonomická krize. HDP 

poklesl ze 460 mld. USD v roce 1992 na 195 mld. USD v roce 1999. Od roku 2000 HDP roste 

až k současné hodnotě 1857 mld. USD v roce 2011, viz tab. 2.17 (The World Bank, 2012). 

Rusko se tak pomalu, ale jistě, vrací mezi světové supervelmoci, k čemuž mu dopomáhá také 

členství ve skupině BRICS. Důležitá je však také ekonomická a politická stabilita. 

Tab. 2.17 Základní charakteristiky Ruska, 2011 

Počet obyv. HDP (mld. 

USD) 

Mezir. růst 

HDP (%) 

HDP/obyv. 

(USD) 

Export zboží 

a služeb 

(mld. USD) 

Import zboží 

a služeb 

(mld. USD) 

142 517 670 1 857 4,3 13 089 520,9 322,5 

Zdroj: The World Bank, The Word factbook, 2012, vlastní zpracování. 
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 Rusko zaujímá velice důležitou pozici ve světové ekonomice především z důvodu zá-

sob surovin, hlavně ropy a zemního plynu. Je jedním z jejich největších vývozců a mnoho 

zemí je na dovozu z Ruska závislých. Na druhou stranu je na exportu ropy a zemního plynu 

závislé i Rusko a stav jeho ekonomiky se odvíjí právě od exportu těchto surovin. Rusko vyvá-

ží v prvé řadě do Evropy, ale v posledních letech se orientuje i na východní trhy. V roce 2011 

exportovalo zboží a služby v hodnotě 520 mld. USD, přičemž nejvíce putovalo do EU, kon-

krétně Nizozemí, Itálie, Německa a Polska, dále do Číny aj. Předmětem exportu byly 

z největší části ropné produkty a zemní plyn (až 80 %). Dovoz tvoří hlavně stroje, dopravní 

prostředky, plasty, léky, železo a ocel, přičemž nejvíce zboží a služeb pochází ze zemí EU, 

Číny, Ukrajiny a Japonska (The World factbook, 2012). 

 Objem přímých zahraničních investic plynoucích z i do Ruska není velký. Podobně 

jako u Číny, ruské PZI se na světových podílejí jen malým procentem (pod 5 %). Odhaduje 

se, že 75 % zahraničních investic plynoucích do Ruska pochází z Evropské unie. Tak jako 

klesaly v důsledku hospodářské krize PZI na celém světě, nevyhnul se tento trend ani Rusku  

a po roce 2008 je možné sledovat pokles jak přijatých, tak poskytnutých PZI. Souhrn PZI 

z posledních let viz tab. 2.18 (UNCTAD, 2010). 

Tab. 2.18 Přímé zahraniční investice Ruska v letech 2007 - 2009, mil. USD 

 2007 2008 2009 

Přijaté PZI 55 073 75 461 38 722 

Poskytnuté PZI 45 916 56 091 46 057 

Zdroj: UNCTAD, 2010, vlastní zpracování. 
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3 Společná obchodní politika a obchodní vztahy Evropské unie 

 

Evropská unie patří mezi světově nejvýznamnější obchodní aktéry z hlediska objemu 

obchodu se zbožím a službami. Na světovém obchodu se zbožím se Unie podílí asi 15 % 

(WTO, 2013) a tři ze zemí sedmadvacítky se řadí mezi největší obchodní velmoci světa (Ně-

mecko, Velká Británie a Francie). Obchod se zbožím a službami se v EU odehrává na dvou 

úrovních - vnitrokomunitární a extrakomunitární obchod. Vnitrokomunitární obchod zahrnuje 

obchod se zbožím a službami probíhající mezi členskými zeměmi EU v rámci jednotného 

vnitřního trhu. Tento obchod se na celkovém obchodu se zbožím a službami podílí asi dvěma 

třetinami. Extrakomunitární obchod se týká obchodu se třetími zeměmi mimo EU, přičemž 

pro realizaci tohoto obchodu byla budována společná obchodní politika EU, ve které mají 

výlučné rozhodovací právo instituce Unie. Vztahy s třetími zeměmi jsou upraveny různě – 

existuje mnoho úrovní a podob realizace obchodu se třetími zeměmi – například zóny volné-

ho obchodu či celní unie. Cílem Unie je v tomto případě mj. také liberalizace a růst světového 

obchodu prostřednictvím odstraňování překážek obchodu a rozvoj nejchudších států světa 

(Baldwin, 2008). 

 

3.1 Společná obchodní politika EU 

 Myšlenka společné obchodní politiky se vyskytovala mezi členskými státy Evropské-

ho hospodářského společenství (EHS) již od jeho samotného založení v roce 1957. Státy de-

klarovaly snahu liberalizovat světový obchod a odstranit překážky obchodu, zároveň si kladly 

za cíl koordinovat obchodní politiky členských zemí. Od roku 1968 fungovala mezi členský-

mi zeměmi EHS celní unie, která znamenala odstranění cel na vnitřních hranicích a vytvoření 

společného celního sazebníku, který země EHS uplatňovaly vůči třetím zemím. Byla také 

sjednocena pravidla pro preferenční zacházení a zavádění ochranných opatření vůči nečlen-

ským zemím. Těmito postupy a jejich rozvojem byly položeny základy ve vytváření společné 

obchodní politiky, která tedy byla prakticky budována již od 70. let 20. století. Dalším kro-

kem ve vytváření společné obchodní politiky bylo podepsání Jednotného evropského aktu 

v roce 1986. Cílem bylo vytvoření prostoru bez vnitřních hranic, v němž budou zajištěny čtyři 

základní svobody – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Došlo také k odstranění neta-

rifních překážek (např. technické, fiskální aj.). Jednotný vnitřní trh byl dokončen v roce 1993 



27 

 

Maastrichtskou smlouvou, která také potvrdila principy a cíle společné obchodní politiky, 

kterými jsou: 

 harmonický rozvoj světového obchodu, 

 odstraňování překážek obchodu, 

 snižování celních bariér, 

 růst konkurenceschopnosti EU, 

 podpora evropských zájmů (MPO, 2007). 

 

Dle Maastrichtské smlouvy disponovala Unie výlučnými pravomocemi pouze v oblasti 

obchodu se zbožím, smlouva z Nice (2000) tyto pravomoci rozšířila na obchod se službami  

a s právy k duševnímu vlastnictví. V současné době společnou obchodní politiku upravuje 

Lisabonská smlouva (2009), která potvrzuje výlučné pravomoci Unie a ustanovuje provádění 

společné obchodní politiky na jednotných principech, uplatňovaných v oblasti úpravy celních 

sazeb, uzavírání preferenčních dohod se třetími zeměmi, přímých zahraničních investic, libe-

ralizačních opatření a opatření na ochranu obchodu (antidumpingová a antisubvenční). Lisa-

bonská smlouva přináší několik změn ve společné obchodní politice: 

 Společná obchodní politika musí zohledňovat zásady udržitelného hospodářského, so-

ciálního a environmentálního rozvoje. 

 Ruší tzv. smíšené smlouvy, které se týkaly kulturních, audiovizuálních, sociálních, 

vzdělávacích a zdravotnických služeb a vyžadovaly ratifikaci členskými zeměmi. Ny-

ní spadají do výlučné pravomoci EU, avšak k jejich schválení je potřeba jednomyslné-

ho rozhodnutí Rady EU. 

 Rozšiřuje výlučnou pravomoc EU také na rozhodování o přímých zahraničních inves-

ticích. 

 Posiluje pravomoci Evropského parlamentu. 

 

 Orgánem Unie, který má stěžejní roli při vytváření a provádění společné obchodní politi-

ky, je Rada EU, která rozhoduje na základě návrhů, jež jsou předloženy Evropskou komisí. 

Rada EU také ustavuje Výbor pro obchodní politiku, který pravidelně zasedá a je řízen před-

stavitelem státu, který momentálně předsedá Radě EU (Businessinfo, 2013). Účast Evropské-

ho parlamentu na rozhodovacích procesech ve společné obchodní politice je omezená, ačkoliv 

Lisabonská smlouva jeho pravomoci rozšířila. Parlament například vyjadřuje souhlas s uza-
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vřením dohod o přidružení či souhlas s obchodními dohodami, které vytvářejí zvláštní institu-

cionální rámec nebo mají znatelný dopad na rozpočet EU (Euroskop, 2013). 

3.1.1 Dimenze společné obchodní politiky 

Společná obchodní politika EU má 3 dimenze, ve kterých disponuje různými obchod-

ními nástroji, kterými se snaží o rozvoj mnohostranného obchodu a ochranu zájmů Evropské 

unie. Tři dimenze společné obchodní politiky jsou: 

 autonomní, 

 bilaterální, 

 multilaterální. 

 

Autonomní obchodní politiku Unie uplatňuje ve vztahu ke třetím zemím v případě, že 

s těmito zeměmi neexistuje smluvní úprava obchodních vztahů. Nástroji, které zde užívá, jsou 

různá ochranná opatření (cla, kvóty aj.), ale také ofenzivní opatření.  

Cla, která Unie zavádí, mohou být z hlediska směru pohybu dovozní či vývozní. Po-

mocí dovozních cel se Unie snaží chránit určitá odvětví obchodu před konkurencí ze zahraničí 

a prostřednictvím vývozních naopak podporovat dovoz produktů, které slouží jako vstupy do 

výroby a Unie jich má nedostatek. V současnosti aplikuje Unie pouze cla dovozní. Dělení cel 

podle způsobu vybírání stanovuje několik typů cel: hodnotové, specifické, kombinované, smí-

šené či variabilní. Nejpoužívanějším je clo hodnotové (ad-valorem), které je určeno procentní 

sazbou z celní hodnoty zboží. Veškerá cla jsou obsažena v Celním sazebníku Společenství 

(CCT), kde je uvedena jak výše cla, tak zboží, kterému je dávka přidělena. Celní sazby uve-

dené v CCT jsou jednotné v celé Evropské unii, avšak jejich výše se může měnit v závislosti 

na tom, z jaké země je výrobek dovážen. Sazby se pohybují v rozmezí od nuly až po  

209,9 %
11

. Průměrné sazby u vybraných skupin produktů zobrazuje tab. 3.1. Příjmy z cel jsou 

děleny mezi členský stát a Unii v poměru 25:75, tyto příjmy tvoří nezanedbatelnou část roz-

počtu Evropské unie
12

. Celní sazby je v Unii možno zvyšovat jen v případě, že bude poskyt-

nuta kompenzace ve formě snížení jiných celních sazeb, což vyplývá ze závazků a pravidel ve 

WTO.  

 

                                                 
11

 V roce 2004 u výrobků obsahující přírodní mléčné prvky (Fojtíková, 2008). 
12

 V roce 2012 tvořily příjmy z cel a dávek z cukru 12,4 % veškerých příjmů (EurLex, 2013). 
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Tab. 3.1 Výše průměrných cel u vybraných skupin výrobků v roce 2011, v % 

 Celkové clo Zemědělské výrobky Nezemědělské výr. 

2011 5,3 13,9 4,0 
Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracováni. 

Dalším tarifním nástrojem autonomní obchodní politiky jsou celní kvóty, neboli 

množstevní omezení dovozu se sníženou celní sazbou. Dovozci tak mohou do EU importovat 

určité množství zboží, u kterého byla celní sazba snížena. V Unii existují dva typy celních 

kvót – smluvní a preferenční, přičemž preferenční jsou omezeny pouze na některé (preferova-

né) státy mimo EU. Celní kvóty se také vztahují na zemědělské produkty. Podobným opatře-

ním jsou celní stropy, které taky umožňují dovoz určitého množství vybraného zboží do EU 

se sníženou celní sazbou, avšak tato snížena celní sazba může být uplatňována i po překročení 

hranice množství importovaného zboží. Zboží za zvýhodněnou celní sazbu je možné dovážet 

až do okamžiku, kdy je na základě podnětu některé členské země EU tato sazba zrušena (Foj-

tíková, 2008).  

V autonomní obchodní politice dále EU disponuje obrannými a ofenzivními nástroji, 

kterými se snaží bránit spravedlivý obchod a zájmy Společenství. Obrannými nástroji jsou 

antidumpingová, antisubvenční a obchodně politická ochranná opatření, jež jsou užívána 

v případě, že dovoz zboží či služeb do EU ohrožuje či způsobuje materiální újmu výrobnímu 

odvětví v EU. Antidumpingová opatření omezují dovoz ze třetí země v případě, že je výrobek 

prodáván na trhu Unie za dumpingovou cenu, tedy cenu nižší, než na domácím trhu. Tato 

opatření mají nejčastěji podobu antidumpingového cla a jsou uvalována pouze Radou EU. 

Antisubvenční opatření jsou uplatňována v situaci, kdy prudce vzroste dovoz výrobků do EU 

z důvodu poskytnutí vládních subvencí vývozci, čímž jsou snižovány náklady na výrobu a 

dovoz tak může ohrozit domácí producenty na trhu EU. V tomto případě EU uvalí na dovoz 

tzv. vyrovnávací clo. Obchodně politická ochranná opatření jsou aplikována v případě ohro-

žení domácích producentů zvýšeným objemem dovozu z členských zemí WTO. Příkladem 

takového opatření může být omezení dovozu textilu z Číny nebo ocelových výrobků z Ruska 

(Fojtíková, 2008). Skupina ofenzivních nástrojů obchodní politiky obsahuje dva prvky: me-

chanismus obrany před nedovolenými překážkami obchodu (Trade Barriers Regulation, 

TBR) a opatření na dovoz/vývoz výrobků do/z EU z politických, bezpečnostních aj. důvodů 

(např. embargo). TBR má za cíl odstraňovat překážky obchodu se třetími zeměmi, přičemž 

objeví-li se podezření, že je nějakému unijnímu výrobci kladena překážka v obchodu, podá 

stížnost Evropské komisi a ta případ převezme (Euroskop, 2013). 
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Bilaterální úrovní obchodní politiky rozumíme především smluvní nástroje a prefe-

renční systém Evropské unie. Na této úrovni je s třetími zeměmi nebo skupinami zemí reali-

zována obchodní politika na základě dohod či smluv. Tyto bilaterální smlouvy pak mohou být 

z hlediska poskytování výhod buď jednostranné, nebo reciproční
13

. Přístup k jednotlivým ze-

mím je odlišný, což dokazují různé úrovně poskytovaných preferencí. Podstatou těchto prefe-

rencí je zajistit vstup producentů na vnitřní trh Unie za zvýhodněných podmínek (např. prefe-

renční clo, preferenční celní kvóta, sezonní celní kvóta aj.). V obchodní politice EU existuje 

hierarchie obchodních preferencí Unie, která odráží míru poskytovaných preferencí ze strany 

Unie. 

Nejvyšší míry preferencí a integrace vykazuje Evropský hospodářský prostor 

(EHP), který je vytvořen mezi členskými státy Unie a Islandem, Lichtenštejnskem a Nor-

skem. Tyto tři státy přijaly principy fungování jednotného vnitřního trhu a kromě aplikace 

čtyř základních svobod na své území dále s EU spolupracují v oblasti výzkumu a vývoje, 

vzdělání či sociální politiky. V rámci EHP byly odstraněny tarifní i netarifní překážky obcho-

du, avšak v oblasti zemědělských výrobků stále ještě existují určité regulace ve vztahu mezi 

EU a ostatními státy. 

Co do množství poskytovaných preferencí následují obchodní vztahy se zeměmi afric-

ké, karibské a pacifické oblasti (African, Carribean and Pacific Group od States – ACP). 

Vztahy s těmito státy se rozvíjely od 60. let 20. století na základě dohod z Yaoundé, které 

byly založeny na reciprocitě. Od 70. let až po rok 2000 (resp. 2002) byly vztahy s ACP pod-

loženy čtyřmi dohodami z Lomé, které však měly jednostranný nereciproční základ. Umož-

ňovaly tedy zemím ACP čerpat výhody preferenčního zacházení, aniž by státy Evropských 

společenství měly podobný nárok. V té době vzrostl počet zemí ACP ze 46 na 79. Od roku 

2000 vzájemné vztahy fungují na základě dohody z Cotonou, která je v platnosti až do roku 

2020. Je opět založena na reciprocitě a týká se obecně jak obchodní, tak hospodářské a rozvo-

jové spolupráce. Se zeměmi ACP (jednotlivými zeměmi i skupinami zemí) jsou v rámci ob-

chodní spolupráce podepisovány reciproční obchodní dohody, tzv. Dohody o ekonomickém 

partnerství. Se zeměmi ACP tvoří státy EU zónu volného obchodu, přičemž zvláštní zachá-

zení mají některé zemědělské produkty, resp. výrobky spadající pod společnou zemědělskou 

politiku, a zbraně. (Baldwin, 2008). 

                                                 
13

 U recipročních smluv jsou výhody poskytovány oběma smluvním stranám, ne nutně ve stejné míře. 
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Další skupinou zemí, se kterou Unie navázala preferenční vztahy, jsou země západní-

ho Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko a Černá Hora), 

se kterými udržuje Unie vztahy na základě Asociačních dohod (dohody o spolupráci). 

V rámci těchto dohod je upravena nejen obchodní spolupráce, ale také politická, ekonomická, 

či lidsko-právní spolupráce. Obchodní spolupráce funguje na principu nerecipročního zachá-

zení.  

Se zeměmi spadajícími pod Evropskou politiku sousedství (přímí sousedé EU - stře-

domořské a východní státy) zakládá EU vzájemné vztahy na Dohodách o partnerství a spo-

lupráci. 

O sjednání takovýchto dohod, které by zahrnovaly politickou i sociální spolupráci, se 

Evropská unie snaží i s Mercosurem a Andským společenstvím. Konkrétně s Mercosurem 

(Argentina, Brazílie, Uruguay, Venezuela a Paraguay
14

) proběhlo do konce roku 2012 celkem 

devět vyjednávacích kol, poslední v říjnu 2012, přičemž oficiální obnovení těchto jednání 

proběhlo v květnu 2010. Cílem je, aby mezi Unií a Mercosurem byla vyjednána komplexní 

obchodní dohoda zahrnující obchod s průmyslovým zbožím, službami, zemědělským zbožím 

a zlepšení podmínek pro zadávání veřejných zakázek apod. Evropská unie je přitom pro Mer-

cosur nejvýznamnějším obchodním partnerem, jelikož se celá pětina obchodů se zbožím  

a službami Mercosuru uskutečňuje právě s Unií. Mercosur do Unie vyváží především země-

dělské výrobky, naopak Unie vyváží průmyslové produkty a stroje (Evropská komise, 2012). 

V oblasti obchodu se zbožím je obchod Unie deficitní, v obchodu se službami naopak přebyt-

kový. Unie má zájem podepsat podobné dohody i s Andským společenstvím, které zahrnuje 

Bolívii, Ekvádor, Kolumbii a Peru. V červnu 2012 byly komplexní obchodní dohody pode-

psány s Kolumbií a Peru, jejichž cílem je otevření trhů na obou stranách a stabilizace obchod-

ního prostředí. Mimo to poskytuje Evropská unie andským zemím preference ve všeobec-

ném systému preferencí plus (GSP+), (Evropská komise, 2012). 

Téměř na konci hierarchie obchodních preferencí EU se nachází Všeobecný systém 

preferencí (Generalised System of Preferences, GSP). Tento systém je jednostranným opat-

řením, které provádějí vyspělé země ve prospěch rozvojových států, čímž chudé země získají 

přístup na trhy vyspělých zemí. Evropská společenství začala GSP aplikovat v roce 1971  

a v současné době umožňuje 176
15

 zemím světa dovoz za zvýhodněných podmínek (nulové 

                                                 
14

 V červnu 2012 bylo Paraguayi dočasně pozastaveno členství (Evropská komise, 2012). 
15

 Myanmar a Bělorusko jsou dočasně ze systému vyřazeny na základě rozhodnutí Rady EU (MPO, 2010). 
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nebo snížené clo apod.). Na základě rozhodnutí Rady EU č. 980/2005 se v současnosti reali-

zují 3 typy plánů: GSP, GSP+ a EBA. GSP značí všeobecný plán, GSP+ je speciální plán pro 

zranitelné ekonomiky a EBA (everything but arms) je iniciativa pro 49 nejméně rozvinutých 

zemí světa, která umožňuje bezcelní dovoz veškerých výrobků vyjma zbraní. 

Posledním projevem preferenčního zacházení je režim doložky nejvyšších výhod 

(Most Favoured Nations, MFN). Tento režim představuje nejnižší úroveň preferenčních vzta-

hů a je založen na vzájemném poskytování výhod v mnohostranném systému obchodování. 

Zeměmi, které se společně s EU režimu nejvyšších výhod účastní, jsou např. Austrálie, Kana-

da, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a USA. EU uplatňuje doložku nejvyšších 

výhod i ve vztahu k Rusku a státům SNS (Společenství nezávislých států), kam patří např. 

Arménie, Kazachstán, Moldavsko, Turkmenistán aj.  

Obecně se dá říci, že nejčastější formou spolupráce v obchodní oblasti je utváření zóny 

volného obchodu. EU ji tvoří se zeměmi ACP, Faerskými ostrovy, Chorvatskem, JAR, Izrae-

lem, Marokem, Mexikem, Švýcarskem, Tuniskem aj. Cílem EU bylo do roku 2010 vytvořit 

Euro-středomořskou zónu volného obchodu, avšak k tomuto datu zóna volného obchodu vy-

tvořena nebyla. Vyšší formou spolupráce je obchod rozvíjený v rámci celní unie. Celní unii 

tvoří země Evropské unie společně s Andorrou, San Marinem a Tureckem, přičemž ve vztahu 

s Tureckem se celní unie vztahuje pouze na průmyslové výrobky (Fojtíková, 2008). 

 

Multilaterální úroveň obchodních vztahů je realizována prostřednictvím členství Unie 

ve WTO. Obecným cílem mnohostranného obchodního systému je postupná liberalizace svě-

tového obchodu a odstraňování překážek obchodu. Základem tohoto systému byla Všeobecná 

dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tarrifs and Trade, GATT), která byla 

v platnosti od roku 1948. Měla však podobu mezinárodní smlouvy a obsahovala řadu výji-

mek, takže naplňování podstaty této dohody bylo nedostatečné. V roce 1995 došlo na zákla-

dech této dohody k vytvoření mezinárodní organizace World Trade Organisation (WTO, Svě-

tová obchodní organizace), která si kladla stejné cíle jako GATT, avšak v jejich realizaci je 

úspěšnější. Evropská unie je její součástí od 1. ledna 1995 a k srpnu 2012 měla WTO celkem 

157 členů. V rámci WTO jsou členské státy povinny respektovat pravidla mezinárodního ob-

chodu a snažit se naplnit podstatu této organizace – liberalizaci a růst světového obchodu.  
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3.2 Obchodní vztahy Evropské unie 

 

Evropská unie je nejvýznamnějším exportérem zboží a služeb na světě. V roce 2011 

byla na první příčce z hlediska objemu exportu i importu jak zboží, tak služeb. Podíl na svě-

tovém obchodu se zbožím se pohybuje okolo 15 % a na obchodu se službami lehce přes 20 %. 

(WTO, 2013). Unie je značně nehomogenní celek složený ze sedmadvaceti členských států. 

Obchodní výměna proto probíhá na dvou úrovních – mezi těmito státy a mezi Unií a třetími 

zeměmi. Tyto dvě formy obchodu se nazývají intrakomunitární a extrakomunitární obchod. 

Obchodní výměna mezi jednotlivými zeměmi Unie převažuje nad objemem obchodu se třetí-

mi zeměmi a tvoří asi dvě třetiny veškerého obchodu Evropské unie. Po evropských trzích 

jsou hlavními obchodními partnery Spojené státy americké, Čína, Švýcarsko nebo Rusko. 

3.2.1 Intra obchod Evropské unie 

Intra obchod probíhá v rámci samotné Evropské unie, přičemž mezi jednotlivými státy de 

facto neexistují bariéry, které by omezovaly obchodní výměnu. V rámci jednotného vnitřního 

trhu EU probíhá obchod se zbožím a službami bez jakýchkoli tarifních a netarifních omezení. 

Zboží, které je předmětem intra obchodu, musí splňovat podmínku, že bylo vyrobeno 

v některé ze zemí Unie. Hodnota obchodu se zjišťuje každý měsíc vnitřním statistickým sys-

témem INTRASTAT a informace do tohoto systému dodávají přímo firmy, které se na vnitř-

ním obchodu podílejí. 

V roce 2011 bylo v zemích EU exportováno (a tudíž zároveň i importováno) zboží za 3,9 

bilionu USD, což znamenalo nárůst oproti roku 2010 i 2009 a objem obchodovaného zboží se 

přiblížil hodnotě z roku 2008. Největší nárůst intra exportu byl v roce 2010 zaznamenán 

v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Švédsku. Naopak úbytek vykazovala Malta a Řecko. Je také 

důležité zmínit, že všechny státy sedmadvacítky vyvezly v roce 2010 více zboží do zemí 

v rámci EU než do třetích zemí. Nejvyšší podíl intra obchodu se zbožím na svých celkových 

exportech zboží mělo Lucembursko, Česká republika a Slovensko (Eurostat, 2012). 

Z hlediska komoditní struktury převažují v obchodu se zbožím zpracované průmyslové vý-

robky (2,916 bil. USD). Dalšími skupinami zboží obchodovaného v rámci EU jsou například 

zemědělské produkty, paliva a nerostné suroviny či farmaceutické výrobky, viz tab. 3.2 

(WTO, 2013). 
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Tab. 3.2 Objem obchodovaného zboží v rámci EU v letech 2008 - 2011 (bil. USD) 

 2008 2009 2010 2011 

Obchod se zbožím 3,997 3,063 3,367 3,905 

Z toho zemědělské produkty 0,467 

Z toho paliva 0,312 

Z toho průmyslové výrobky 2,916 

Z toho farmaceutické výrobky 0,186 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Objem obchodu s komerčními službami v rámci Evropské unie je podstatně nižší, než 

obchod se zbožím
16

, ačkoli i v této oblasti existuje volný pohyb těchto služeb. Přitom služby 

hrají významnou roli ve všech moderních ekonomikách a mají zásadní význam pro obchod  

a hospodářský růst. Zvýšení obchodu se službami a jejich rozšířená dostupnost může podpořit 

hospodářský růst například tím, že zlepší výkon ostatních průmyslových odvětví nebo po-

skytne meziprodukty. Jak je patrné z tab. 3.3, i v oblasti obchodu se službami byl zaznamenán 

značný pokles objemu obchodu v rámci EU z důvodu působení světové hospodářské krize. 

Největší položkou obchodu s komerčními službami jsou přepravní a cestovní služby, které 

tvoří přes 40 % obchodu s komerčními službami v rámci EU. Dalšími složkami jsou například 

finanční nebo informační a počítačové služby.  

Tab. 3.3 Objem obchodovaných komerčních služeb v rámci EU v letech 2008 - 2011 (bil. 

USD) 

 2008 2009 2010 2011 

Obchod se službami 1,023 0,883 0,899 0,997 

Z toho cestovní služby 0,259 

Z toho přepravní služby 0,187 

Z toho finanční služby 0,088 

Z toho informační a počítačové služby 0,071 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Teritoriální struktura intra obchodu EU 

Zaměříme-li se na intra obchod se zbožím Evropské unie z hlediska jednotlivých států 

a jejich podílu na vzájemném obchodě, můžeme si všimnout, že většina intra obchodu se ode-

hrává mezi zeměmi EU-15. Z nově přistoupených států má větší podíl Polsko, Maďarsko  

a také Česká republika. Pro Německo a Nizozemsko bylo v letech 2010 a 2011 typické, že 

                                                 
16

 V roce 2009 se obchod se službami podílel 30 % na veškerém unijním obchodu, v roce 2010 to bylo už jen 

27,8 % (Eurostat, 2012). 
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dosahovali výrazného obchodního přebytku v obchodu se zbožím uvnitř Evropské unie. Mír-

ný přebytek vykazovala také Belgie, Polsko, Česká republika a Maďarsko. Naopak deficit 

zaznamenala především Francie (85 mld. EUR v roce 2011), ale také Itálie, Spojené králov-

ství a z neuvedených zemí dále Španělsko, Řecko a Portugalsko, viz tab. 3.4 (Eurostat, 2012). 

Tab. 3.4 Intra obchod se zbožím v EU dle zemí, 2010 – 2011, mld. EUR 

 2010 2011 

 Odchozí zb. Příchozí zb. Odchozí zb. Příchozí zb. 

Německo 570,9 502,9 627,2 572,6 

Nizozemí 334,4 181,4 368,2 199,8 

Francie 240,4 314,0 261,4 346,5 

Belgie 225,2 205,5 246,8 226,5 

Itálie 193,5 201,4 210,5 213,5 

Spojené království 165,5 218,8 182,5 235,8 

Polsko 95,3 85,1 104,7 103,6 

Česká republika 84,3 71,6 96,7 81,1 

Maďarsko 55,6 45,0 61,2 51,2 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

V oblasti intra obchodu se službami je objem služeb přijatých i poskytnutých člen-

skými státy EU v rámci Unie znatelně nižší, než v případě obchodu se zbožím. Nejvíce služeb 

v roce 2009 poskytlo, a zároveň nejvyšší deficit zaznamenalo, Německo. Další deficitní zemí 

je pak Itálie, ale také Finsko či Slovensko. Ostatní země Unie se pohybovaly v přebytku, 

včetně České republiky, jak ukazuje tab. 3.5 (Eurostat, 2012). 

Tab. 3.5 Intra obchod se službami v EU, 2009, mld. EUR 

 2009 

 Poskytnuté služby Přijaté služby Saldo 

Německo 87,4 107,3 -19,8 

Nizozemí 49,3 40,2 9,1 

Francie 51,2 47,3 3,9 

Belgie 40,4 37,8 2,6 

Itálie 39,5 45,3 -5,8 

Spojené království 66,3 59,4 6,9 

Polsko 15,2 13,2 2,0 

Česká republika 10,7 9,0 1,7 

Maďarsko 9,1 8,2 0,9 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 
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3.2.2 Extra obchod Evropské unie 

 V případě extra obchodu Evropské unie jsou trhy sedmadvaceti zemí Unie vnímány 

jako jednotný trh. Tento obchod se tedy uskutečňuje mezi trhem Unie a třetími zeměmi (ne-

členskými státy EU). Naprostá většina zemí, se kterými Unie obchoduje, je členem WTO, 

tudíž pravidla obchodování jsou stanovena na základě dohod, které utváří strukturu WTO. 

Systém dohod je velmi složitý, celý ho však propojují základní zásady, které jsou všem doho-

dám společné – zásada nediskriminace, princip nejvyšších výhod a národního zacházení.  

 Důležitým faktorem, který dozajista určuje postavení Evropské unie ve světovém ob-

chodu se zbožím a službami, potažmo v celé světové ekonomice, je otevřenost evropské eko-

nomiky. Budeme-li nahlížet na otevřenost ekonomiky jako na podíl obchodu se zbožím  

a službami na HDP, pak je Unie jedním z nejotevřenějších subjektů. Svůj podíl na tom nese 

především velikost ekonomiky a stupeň ekonomického rozvoje, ale také existence liberálních 

tržních mechanismů atd. V letech 2008 – 2010 činil průměrný podíl obchodu se zbožím  

a službami na unijním HDP 29,8 %. Z toho také vyplývá jistá závislost na vývoji mezinárod-

ního obchodu a vůbec světové ekonomiky (WTO, 2013). 

Obchod se zbožím 

Evropská unie jako celek je nejvýznamnějším světovým aktérem na poli obchodu se 

zbožím a službami. V roce 2011 se na světových exportech zboží Unie podílela 12 % a na 

světových importech zboží 13 %. V oblasti exportu a importu služeb se Unie na světových 

obchodech podílí více než 20 %. Objem exportovaného zboží v letech 2008 – 2011 dosahoval 

nejvyšších hodnot na celém světě, ačkoli v letech 2009 a 2010 zaznamenal v důsledku hospo-

dářské krize pokles. Největší podíl na exportovaném zboží měly v roce 2011 průmyslové vý-

robky (80 %). Paliva, nerostné suroviny a zemědělské výrobky nepřesahovaly svým podílem 

na exportu zboží mimo Evropskou unii 10 %, viz tab. 3.6 (WTO, 2013). 

Tab. 3.6 Objem a komoditní struktura exportovaného zboží mimo EU v letech 2008 – 

2011, bil. USD 

 2008 2009 2010 2011 

Export zboží 2,738 2,042 1,788 2,132 

Z toho zemědělské produkty 7,4 % 

Z toho paliva a nerostné suroviny 9,4 % 

Z toho průmyslové výrobky 80,0 % 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 
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Obchodní bilance se zbožím je v EU dlouhodobě nevyrovnaná, resp. deficitní. Na roz-

díl od intra obchodu, ve kterém je bilance vyrovnaná, dosahovala Unie v extra obchodu se 

zbožím v roce 2011 deficitu v hodnotě 217 mld. USD. Procentní nárůst dovozu zboží ze tře-

tích zemí oproti roku 2010 dosahoval 17 %. Komoditní struktura importovaného zboží se liší 

od exportovaného, jelikož zhruba třetinu všech dovozů tvoří dovoz paliv a nerostných suro-

vin. Průmyslové výrobky se na dovozu podílejí 56,1 % a zemědělské produkty necelými 8 %, 

viz tab. 3.7 (WTO, 2013). 

Tab. 3.7 Objem a komoditní struktura importovaného zboží mimo EU v letech 2010 a 

2011, bil. USD 

 2008 2009 2010 2011 

Import zboží - - 1,990 2,349 

Z toho zemědělské produkty 7,9 % 

Z toho paliva a nerostné suroviny 34,0 % 

Z toho průmyslové výrobky 56,1 % 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Státy Evropské unie, které se nejvíce podílejí na vývozu či dovozu do/z třetích zemí 

mimo Evropskou unii jsou především Německo (27 % vývozů a 20 % dovozů), dále Velká 

Británie (10 % vývozů, 14 % dovozů), Francie (12 % vývozů, 10 % dovozů) a Itálie (11 % 

dovozů i vývozů), (Eurostat, 2010).  

Teritoriální struktura obchodu se zbožím 

 Tradičně nejvýznamnějším obchodním partnerem EU v obchodu se zbožím jsou Spo-

jené státy americké. Na druhé místo se v současnosti řadí Čína, ačkoli tomu tak ještě v roce 

2009 nebylo, jelikož v tomto roce druhá pozice patřila Švýcarsku. Třetím nejvýznamnějším 

obchodním partnerem současnosti je již zmiňované Švýcarsko, s nímž byla obchodní výměna 

zasažena hospodářskou krizí nejméně. Na druhou stranu došlo po roce 2008 k výraznému 

poklesu exportu zboží do Ruska (pokles asi o 40 %, kdy objem exportu poklesl ze 155 mld. 

USD na 91 mld. USD), přičemž ani v roce 2011 nedosahoval objem vyvezeného zboží hodno-

ty z roku 2008. Jak již bylo řečeno, Evropská unie do těchto zemí vyváží především průmys-

lové výrobky. Nejdůležitější exportní partnery v obchodu se zbožím sumarizuje tab. 3.8 

(WTO, 2013). 
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Tab. 3.8 Objem exportů zboží mimo EU, 2009 – 2011, mld. USD 

 2009 2010 2011 Podíl v roce 2011 

USA 285,4 320,7 329,3 17,0 % 

Čína 113,9 149,7 172,0 8,9 % 

Švýcarsko 125,0 140,8 155,1 8,0 % 

Rusko 91,6 114,5 136,9 7,1 % 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Z hlediska importu zboží ze zemí mimo Evropskou unii je stěžejním dovozcem Čína, 

jejíž dovozy skokově rostou (mezi roky 2009 a 2010 téměř o třetinu). Z tohoto důvodu jsou 

vztahy mezi EU a Čínou upraveny dohodou, která omezuje dovoz některých komodit z této 

země (nejčastěji textil), aby uchránila domácí producenty. Před Spojené státy se v roce 2011 

dostalo také Rusko, které do Unie vyváží především nerostné suroviny a na jehož dovozech je 

Unie závislá
17

. Mírný nárůst dovozu v posledních letech zaznamenaly také Spojené státy, 

Švýcarsko a také Norsko, ze kterého EU dováží zhruba stejný objem zboží (hlavně nerostné 

suroviny), jako ze Švýcarska. Podíl jednotlivých importérů viz tab. 3.9 (WTO, 2013). 

Tab. 3.9 Objem dovozů ze zemí mimo EU, 2009 – 2011, mld. USD 

 2009 2010 2011 Podíl v roce 2011 

Čína 298,3 374,0 404,8 17,3 % 

Rusko 163,1 207,7 274,2 11,8 % 

USA 223,0 224,4 256,7 10,9 % 

Švýcarsko 104,2 112,8 133,6 5,5 % 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

 

Obchod se službami 

 Evropská unie je také největším dovozcem a vývozcem komerčních služeb do třetích 

zemí. Na celkových světových vývozech komerčních služeb se podílí 24,7 % a na dovozech 

komerčních služeb 21,1 % (v roce 2011). V obchodu se službami vykazovala Evropská unie 

v roce 2011 přebytek, přičemž meziroční růst dosahoval v obou směrech zhruba 10 % oproti 

roku 2010, viz tab. 3.10. Nejvýznamnější podíl na dovozech i vývozech z/do třetích zemí mají 

přepravní a cestovní služby (WTO, 2013). 

                                                 
17

 V roce 2010 pocházelo z Ruska více než 30 % veškerých dovezených nerostných surovin, z Norska asi 12 % a 

z Libye 7 % (Eurostat, 2012). 
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Tab. 3.10 Export a import komerčních služeb mimo EU v roce 2011, mld. USD 

    2011 

Export komerčních služeb 784,2 

Z toho přepravní služby 23,6 % 

Z toho cestovní služby 15,0 % 

Ostatní komerční služby 61,3 % 

Import komerčních služeb 644,3  

Z toho přepravní služby 24,2 % 

Z toho cestovní služby 19,3 % 

Ostatní komerční služby 53,4 % 

Bilance 139,9 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Největší množství služeb je v rámci extrakomunitárního obchodu vyváženo do Spoje-

ných států amerických (10,6 %) a do Švýcarska (6 %), ačkoliv v roce 2010 byl zaznamenán 

pokles celkového objemu vyvezených komerčních služeb, tedy i objemu vývozu do těchto 

států. Se Spojenými státy, potažmo celou Severní Amerikou, měla Evropská unie v roce 2009 

zápornou bilanci, stejně jako se Střední Amerikou a Severní Afrikou. 

Je důležité zmínit, že na celkovém vývozu komerčních služeb ať už do zemí EU nebo 

mimo ně se většinou podílí státy jako Spojené království, Německo, Francie aj., jelikož 

v těchto zemích mají sídla velké nadnárodní společnosti. 

 Porovnáme-li význam intra a extra obchodu se zbožím v rámci jednotlivých států Ev-

ropské unie, neboli zaměříme-li se na podíl intra obchodu na celkovém obchodu se zbožím, 

zjistíme, že v naprosté většině států hraje významnější roli než obchod se třetími zeměmi. 

Průměrně je v členském státě Unie podíl intra k extra obchodu se zbožím asi 60 ku 40, což 

zhruba reflektuje vztah intra a extra obchodu z hlediska celé Evropské unie. Státy, ve kterých 

tvoří extra obchod více než 40 % obchodu, jsou například Spojené království, Finsko, Řecko 

nebo Itálie. Na opačném konci se nachází státy, pro které intra obchod se zbožím uvnitř Unie 

znamená více než tří čtvrtinový podíl na celkovém obchodu. Mezi tyto státy řadíme Lucem-

bursko, Českou republiku či Slovensko (všechny tři státy měly podíl intra obchodu okolo 80 

% v roce 2011), viz obr. 3.1 (Eurostat, 2012).  
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Obr. 3.1 Podíly intra a extra obchodu na celkovém obchodu v EU, 2009 

 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

 

3.2.3 Transatlantické obchodní vztahy 

 Hospodářské vztahy, udržované mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa, jsou 

založeny na ekonomické provázanosti obou celků, vzájemné závislosti a sdílení stejných hod-

not. Toto euroatlantické partnerství do značné míry určuje nynější mezinárodněpolitické 

uspořádání světa. Vývoj na obou kontinentech je důležitý pro ostatní části světa, jelikož EU  

i USA jsou největšími obchodními partnery a investory většiny zemí světa, a je tedy v zájmu 

obou aktérů, aby byly vzájemné vztahy posilovány a upevňovány.  

 První diplomatické vztahy byly navázány v roce 1953, kdy na evropském kontinentě 

existovalo Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO). Podstatnějším krokem k formalizaci vzta-

hů bylo podepsání Transatlantické deklarace v roce 1990 mezi tehdejším EHS a USA. Tato 

deklarace zavádí systém pravidelných konzultací ministrů zahraničí EHS a USA či členů 

Komise a vlády USA. V prosinci 1995 proběhl summit EU – USA, na kterém došlo k přijetí 

významných dokumentů – Nové transatlantické agendy (New Transatlantic Agenda, NTA)  

a společného akčního plánu EU - USA. Tato agenda ustavuje čtyři společné cíle, o které by se 

měly oba celky společně snažit: usilovat o mír, rozvoj a demokracii, řešit globální problémy, 

přispívat k růstu a rozvoji světového obchodu a navázat užší hospodářské vztahy. Součástí 

akčního plánu bylo vymezení více než 150 oblastí činností, ve kterých se EU a USA dohodli 
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na vzájemné spolupráci. V rámci posilování míru bylo cílem také dosažení stability a prospe-

rity v problémových regionech – Jugoslávii, Ukrajině a zemích Blízkého východu. Obchodní 

spolupráci mezi EU a USA podpořil v roce 1998 vznik Transatlantického hospodářského 

partnerství. Značnou vzájemnou obchodní závislost dokazuje také fakt, že každý den dosa-

hují obchodní toky přes Atlantik výše asi 1,7 mld. EUR a na těchto tocích je závislých asi 14 

milionů lidí – zaměstnanců. V dubnu 2007 proběhl summit EU – USA, na kterém byla přijata 

Rámcová dohoda o prohloubení transatlantické hospodářské integrace mezi USA a EU, jejíž 

součástí bylo také vytvoření Transatlantické hospodářské rady (Transatlantic Economic 

Council, TEC). Úkolem této rady bylo dohlížet na průběh a plnění pracovního programu. 

Členy rady jsou komisaři Evropské komise a členové vlády USA a scházejí se alespoň jednou 

za rok. Ačkoliv byla činnost rady ve svých počátcích nevyrovnaná, v současnosti její působe-

ní pokračuje relativně úspěšně. Další jednání mezi EU a USA směřují k postupnému odstra-

ňování překážek obchodu a vytvoření zóny volného obchodu. V roce 2011 byla ustavena Pra-

chovní skupina na vysoké úrovni o pracovních místech a růstu, která v roce 2012 vydala 

zprávu, na jejímž základě začaly rozhovory o vzniku důkladné obchodní dohodě. Tato dohoda 

by se měla zabývat otázkou tarifních i netarifních překážek obchodu, regulací, služeb či inves-

tic a podepsána by měla být příští rok. 

V současné době jsou vztahy mezi USA a EU založeny jak na bilaterálních, tak na 

multilaterálních dohodách. V rámci multilaterálních vztahů usilují oba celky o naplňování 

společných cílů, jako například šíření demokracie, posilování lidských práv nebo tržní eko-

nomiky. Jelikož jsou oba partneři členy WTO, vychází úprava jejich společných obchodních 

vztahů také z pramenů této organizace. Na půdě WTO také USA a EU mezi sebou řeší spory, 

jejichž podstatou je správná implementace dohod WTO. V současné době se projednává mezi 

USA a EU 13 sporů, přičemž v 7 případech je žalobcem EU. Tyto spory však nepokrývají ani 

2 % obchodní výměny mezi těmito celky. V návaznosti na spory je nutné zmínit oblasti, ve 

kterých se obě strany názorově rozcházejí: jedná se o geneticky modifikované plodiny, jejichž 

vývoj Spojené státy podporují daleko více než EU, a také o hospodářskou soutěž v některých 

odvětvích (například výroba letadel). Další názorové rozkoly se objevily také v otázce nasa-

zení vojenských sil na mezinárodním poli. Naopak shodu nalezli zástupci obou celků v otázce 

bezpečných a účinných dodávek energie nebo v boji proti padělání. Zároveň obě strany úzce 

spolupracují v boji proti terorismu či šíření zbraní, posilování demokracie a lidských a občan-

ských práv (Schulz, 2011). 
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Obchod se zbožím a službami 

Evropská unie a USA jsou si vzájemně nejdůležitějšími obchodními partnery a objem 

obchodu se zbožím a službami vykazuje vysoké hodnoty. Přesto se celkové množství zboží  

a služeb, které mezi sebou oba partneři vymění, rok od roku snižuje a čím dál silnější posta-

vení zaujímá především Čína. Mezi roky 2004 a 2009 poklesl podíl exportu zboží a služeb do 

USA na celkovém extra exportu EU z 25 na 19 procent a import zboží a služeb z 16 na 13 

procent. Od roku 2006 také klesá přebytek obchodní bilance, který EU v obchodu s USA vy-

kazuje, a to na hodnotu asi 45 mld. EUR v roce 2009. Obchodní bilanci EU a USA shrnuje 

tabulka 3.11 (Eurostat, 2010). 

Tab. 3.11 Obchodní bilance EU – USA v letech 2007 – 2009, mld. EUR 

  2007 2008 2009 

Export zboží a služeb do USA 261,5 250,1 204,7 

Z toho potraviny a nápoje 11,2 10,0 9,2 

Z toho chemikálie 55,8 53,5 53,8 

Z toho stroje a dopravní prostředky 42,6 46,6 47,6 

Ostatní průmyslové výrobky 58,4 52,6 40,1 

Import zboží a služeb z USA 181,7 186,8 159,5 

Z toho potraviny a nápoje 5,9 6,0 4,8 

Z toho chemikálie 35,9 35,9 33,9 

Z toho stroje a dopravní prostředky 79,4 75,7 62,0 

Ostatní průmyslové výrobky 37,1 35,9 30,3 

Bilance s USA 79,7 63,4 45,2 

Zdroj: Eurostat, 2010, vlastní zpracování. 

Komoditní struktura obchodu se zbožím ukazuje, že skupina potravin a nápojů (kam 

se kromě nápojů a potravin řadí také živá zvířata a tabák) dosahuje na exportu podílu asi  

4,4 % a na importu podílu asi 3 %. Většina importovaných potravin a nápojů je čaj, káva, 

ovoce, zelenina a ryby. Přebytku obchodní bilance dosahuje EU také v oblasti chemikálií (pa-

tří zde organické a anorganické chemikálie, plasty a farmaceutické produkty). Pro dovoz  

a vývoz chemikálií jsou Spojené státy pro Unii vůbec nejdůležitějším obchodním partnerem. 

Deficit obchodní bilance vykazuje EU ve skupině strojů a dopravních prostředků, přičemž 

tato skupina zahrnuje průmyslové a dopravní stroje, počítače, elektronické součástky aj. USA 

je v tomto okruhu zboží nejdůležitější cílovou zemí, míří sem 17 % exportu strojů a doprav-

ních prostředků (v roce 2009). Zároveň i 29 % dovozů z této skupiny pochází z USA (2009), 

ačkoli objem importu tohoto druhu zboží z USA se od roku 2004 snížil o 10 % ve prospěch 
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Číny. Do skupiny ostatních průmyslových výrobků spadá kůže, dřevo, textil, papír aj., při-

čemž je patrné, že i v této skupině zboží dosahuje EU přebytku obchodní bilance, který kul-

minoval v roce 2007. USA však nejsou nejvýznamnějším importním partnerem v této skupině 

zboží – je jím Čína, ze které bylo v letech 2007 – 2009 dovezeno zhruba třikrát více těchto 

výrobků, než z USA (Eurostat, 2010). 

Pro jednotlivé státy sedmadvacítky nejsou Spojené státy klíčovým obchodním partne-

rem, jelikož většina obchodní výměny se zbožím a službami se uskutečňuje v rámci intra ob-

chodu uvnitř Unie, viz tab. 3.12. Z hlediska třetích zemí mimo Unii bychom však USA mohli 

zařadit na přední příčku jakožto významného činitele obchodní výměny po bok Číny. Nejvíce 

obchodních transakcí se zbožím a službami se uskutečňuje s největšími zeměmi EU – Ně-

meckem, Francií a Spojeným královstvím – a zeměmi Beneluxu. Většina zboží, se kterým se 

obchoduje, patří do skupiny průmyslových výrobků, strojů a dopravních prostředků. 

Tab. 3.12 Obchod se zbožím a službami mezi zeměmi EU a USA, 2009, mld. EUR 

 2009  2009  2009 

Belgie 28,7 Kypr - Portugalsko 1,9 

Bulharsko - Litva - Rakousko 5,5 

ČR - Lotyšsko - Rumunsko - 

Dánsko 6,0 Lucembursko 0,7 Řecko 2,0 

Estonsko 0,4 Malta 0,23 Slovinsko - 

Finsko 4,4 Maďarsko - Slovensko - 

Francie 38,6 Německo 84,9 Spoj. království 70,8 

Irsko 24,8 Nizozemí 38,8 Španělsko 12,5 

Itálie 26,6 Polsko - Švédsko 9,2 

Zdroj: Eurostat, 2010, vlastní zpracování. 

 

3.2.4 Obchodní vztahy EU s Japonskem 

 Vedle Spojených států se mezi nejdůležitější obchodní partnery Evropské unie řadí 

také Japonsko jakožto třetí člen tzv. triády. Vztahy mezi EU a Japonskem byly v 70. a 80. 

letech definovány víceméně pouze vzájemnou obchodní výměnou, avšak v roce 1991 bylo 

podepsáno politické prohlášení, které stanovovalo společné zásady, jimiž se vztahy mezi EU  

a Japonskem měly řídit. Toto prohlášení obsahovalo mimo politických cílů také cíle hospo-

dářské a kulturní a vytvořilo systém pravidelných konzultací. Od té doby je vzájemný vztah 

obou celků založen na snaze dosáhnout v obchodních vztazích deregulace a v samotném Ja-
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ponsku strukturálních reforem. V roce 2001 byl vytvořen akční plán s platností deset let, který 

zadával čtyři společné cíle: podpora míru a bezpečnosti, prohlubování hospodářského a ob-

chodního partnerství, řešení globálních problémů a sbližování národů a kultur. Na bilaterální 

úrovni funguje především tento akční plán, který byl v roce 2011 prodloužen Evropskou ko-

misí. Na multilaterální úrovni jsou vztahy zastřešeny pravidly WTO, stejně jako v případě 

vztahu EU – USA (Schulz, 2008).  

 Obchodní bilance Evropské unie je při obchodování s Japonskem dlouhodobě záporná, 

v roce 2008 dosahoval deficit zhruba 52 mld. EUR. Objem exportu i importu do roku 2008 

rostl, avšak v důsledku hospodářské krize následoval v roce 2009 v obou směrech pokles. 

Nejdůležitějším obchodním partnerem Japonska je v současnosti Čína a z hlediska exportu 

zboží také Spojené státy. Evropská unie, ačkoliv je významným investorem a importérem 

japonského zboží, pomalu ale jistě ztrácí vliv na Japonském trhu a nahrazuje ji Čína. Největší 

deficit Evropské unie najdeme v oblasti obchodu se stroji a dopravními prostředky, v roce 

2009 dosahoval výše 27 mld. EUR, viz tab. 3.13. Důvodem tohoto dlouhodobého deficitu je 

dovoz osobních automobilů japonských společností aj. Přestože je Japonsko třetím největším 

dovozcem této skupiny výrobků do EU, jeho podíl na trhu EU klesá, zatímco roste podíl Číny 

(Eurostat, 2010). 

Tab. 3.13 Obchod se zbožím a službami mezi zeměmi EU a Japonskem, 2007 - 2009, 

mld. EUR 

  2007 2008 2009 

Export zboží a služeb do Japonska 43,6 43,8 37,5 

Z toho potraviny a nápoje 3,7 3,9 3,5 

Z toho chemikálie 8,8 8,8 9,5 

Z toho stroje a dopravní prostředky 15,8 14,7 11,0 

Ostatní průmyslové výrobky 11,8 11,1 9,2 

Import zboží a služeb z Japonska 76,7 95,9 68,6 

Z toho potraviny a nápoje 0,1 0,1 0,1 

Z toho chemikálie 6,5 6,1 5,6 

Z toho stroje a dopravní prostředky 57,3 53,8 38,0 

Ostatní průmyslové výrobky 12,8 13,3 10,7 

Bilance s Japonskem -33,1 -52,2 -31,1 

Zdroj: Eurostat, 2010, vlastní zpracování. 
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4 Postavení Evropské unie ve světové ekonomice 

 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, Evropská unie si drží přední příčku ve 

světové ekonomice z hlediska velikosti HDP i podílu na světovém obchodu. Ačkoliv tempo 

růstu HDP nedosahuje (resp. v období před krizí nedosahovalo) takových hodnot, jako v 50.  

a 60. letech, udržovala si Unie v posledním desetiletí prvenství ve světové ekonomice. Vlivem 

mnoha vnitřních i vnějších faktorů se ale zdá být Unie v tomto ohledu za zenitem, a proto je 

v současnosti nutné promyslet přijetí změn a vytvoření strategií, které by upevnily postavení 

unijní ekonomiky ve světové ekonomice. Její pozice je také oslabována ze strany rostoucích 

asijských zemí (hlavně Číny) a bude záviset na mnoha okolnostech, jestli si své postavení 

udrží, nebo statut nejsilnější ekonomiky světa připadne některé z asijských velmocí. 

4.1 Makroekonomické ukazatele Evropské unie v letech 2000 - 2012 

Pro určování výkonnosti ekonomiky používáme nejčastěji ukazatel hrubého domácího 

produktu. HDP Evropské unie v posledním desetiletí rostl, pouze v roce 2009 zaznamenal 

pokles, který byl zapříčiněn hospodářskou krizí. Ačkoliv mnoho zemí Unie zaznamenalo 

v roce 2012 pokles HDP, hodnota celkového HDP Unie oproti roku 2011 vzrostla a růst je 

očekáván navzdory dopadům krize i v roce letošním a příštím (Eurostat, 2013). Samotný uka-

zatel HDP však dostatečně nereflektuje bohatství obyvatel dané země ani nevypovídá o geo-

grafické velikosti státu, pouze sumarizuje množství vyprodukovaných statků a služeb, proto 

není nejvhodnějším ukazatelem pro srovnávání ekonomik. Vyšší vypovídací hodnotou o bo-

hatství obyvatelstva disponuje HDP/obyvatele. Průměrný HDP/obyvatele v Evropské unii se 

ve světě řadí k těm vyšším, avšak v rámci Unie existuje relativně vysoký rozptyl této hodnoty 

– jsou země, ve kterých úroveň HDP/obyvatele nedosahuje 50 % průměru Unie (např. Bul-

harsko, 46 %) a stejně tak máme země, jejichž HDP/obyvatele se blíží trojnásobku průměru 

Unie (např. Lucembursko, 271). Tyto hodnoty jsou z roku 2011, kdy průměrný 

HDP/obyvatele v Unii dosahoval výše 25 100 EUR, v eurozóně pak 27 200 EUR (Eurostat, 

2013). Posledním uvedeným ukazatelem, který souvisí s HDP, je tempo růstu HDP. 

V Evropské unii byla tempa růstu v posledním desetiletí kladná, vyjma roku 2009, nepřekro-

čila však hranici 3,3 %. Průměrné tempo růstu evropské ekonomiky bylo v letech 2002 – 

2011 v hodnotě 1,4 %, růst eurozóny byl o tři desetiny nižší na úrovni 1,1 % (Eurostat, 2013). 

Ukazatele HDP, HDP/obyvatele a tempo růstu HDP sumarizuje tabulka 4.1. 
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Tab. 4.1 Základní makroekonomické ukazatele EU, 2003 – 2012 

A: HDP EU v letech 2003 – 2012, bil. EUR. 

B: HDP/obyvatele EU v letech 2003 – 2011, EUR. 

C: Meziroční tempo růstu HDP EU v letech 2003 – 2011, %. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 10,1 10,6 11,1 11,7 12,4 12,5 11,8 12,2 12,6 12,9 

B 20700 21700 22500 23700 25000 25000 23500 24500 25100 - 

C 1,5 2,5 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,0 1,6 - 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

  

Na počátku nového tisíciletí bylo v Evropské unii nezaměstnaných asi 8,7 % obyvatel-

stva, což bylo procento srovnatelné s nezaměstnaností v eurozóně (8,5 %). Nezaměstnanost 

okolo 9 % přetrvávala až do roku 2005, od té doby následovaly tři roky stabilního poklesu 

nezaměstnanosti až na úroveň 6,7 % v prvním čtvrtletí 2008. V důsledku hospodářské krize 

došlo v roce 2009 k prudkému nárůstu nezaměstnanosti v celé Unii i eurozóně. Nejmarkant-

nější změna míry nezaměstnanosti mezi roky 2008 a 2009 byla zaznamenána v pobaltských 

státech, ve kterých tento nárůst činil 8 – 10 p. b. V celé Evropské unii v té době neexistovala 

země, ve které by se nezaměstnanost nezvýšila. Z hlediska skupin obyvatelstva se nezaměst-

nanost nejvíce zvýšila mezi mladými lidmi, přičemž nejvíce mladých bez práce bylo ve stá-

tech jižní Evropy (Španělsko 46,4 %, Řecko 44,4 %), (Eurostat, 2013). 

V současnosti je v Evropské unii nezaměstnaných celkem 21, 2 milionů lidí, z toho 19 

milionů žije v zemích eurozóny (k lednu 2013). Oproti prosinci roku 2012 se počet nezaměst-

naných zvýšil o 423 000 osob, z toho 201 000 osob je ze zemí eurozóny. Nezaměstnanost 

v eurozóně tak v lednu 2013 dosahovala 11, 9 %, což je o procento více, než v lednu 2012. 

Ačkoliv průměrná nezaměstnanost v Evropské unii stále roste, existuje sedm zemí, ve kterých 

je nezaměstnanost v roce 2013 nižší než v roce 2012 – Belgie, Dánsko, Estonsko, Litva, Lo-

tyšsko, Malta a Rumunsko. Nejnižší mírou nezaměstnanosti se v lednu 2013 vyznačovalo 

Rakousko (4,9 %), Lucembursko a Německo (shodně 5,3 %), naopak nejvyšší mírou neza-

městnanosti Řecko (27 %), Španělsko (26,2 %) a Portugalsko (17,6 %). Nejohroženější sku-

pinou obyvatelstva jsou mladí lidé, jichž bylo bez práce v lednu 2013 celkem 5,7 milionů, 

z toho 3,6 milionů ze zemí eurozóny. Míra nezaměstnanosti mladých lidí byla 23,6 % resp. 

24,2 % v eurozóně. Hodnoty nezaměstnanosti v eurozóně zvyšují především státy jižní Evro-
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py, ve kterých přesahuje míra nezaměstnanosti mladých lidí 50 % hranici (Řecko, Španělsko). 

Průměrné míry nezaměstnanosti EU a eurozóny shrnuje tabulka 4.2 (Eurostat, 2013). 

Tab. 4.2 Míry nezaměstnanosti v Evropské unii a eurozóně v letech 2003 – 2012, % 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12/2012 

EU 27 9,0 9,1 9,0 8,2 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,7 

Eurozóna 8,8 9,0 9,1 8,5 7,6 7,6 9,6 10,1 10,2 11,8 

Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

 

Ukazatelem, který měří změnu cen spotřebního zboží a služeb pořízených domác-

nostmi v průběhu času, je míra inflace neboli harmonizovaný index spotřebitelských cen. 

Tento index má několik složek, přičemž největší podíl v něm zaujímají služby (42,3 %), dále 

pak neenergetické průmyslové zboží (27,4 %) a potraviny, alkohol a tabák (19 %). Křivka 

inflace v Evropské unii více méně kopíruje křivku inflace v eurozóně, viz obr. 4.1. Inflační cíl 

pro eurozónu byl ECB stanoven na 2 %, což je také hodnota, kolem které inflace v období od 

ledna 2001 do ledna 2013 oscilovala s mírnými výkyvy v letech 2007 – 2009. Inflace 

v eurozóně dosáhla maxima v červnu 2008, a to hodnoty 4 %, naopak přesně o rok později se 

eurozóna nacházela v deflaci, a to -0,6 %. V lednu 2013 se hodnota inflace v eurozóně pohy-

bovala na úrovni 1,8 % (Eurostat, 2013). 

Obr. 4.1 Míra inflace v Evropské unii a eurozóně, 2001 – 2013, % 

 

Zdroj: Eurostat, 2013. 
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4.2 Evropská unie v konkurenci největších ekonomik světa  

Při analýze postavení Evropské unie ve světové ekonomice budeme využívat makroe-

konomických a socioekonomických ukazatelů, které slouží k pozorování hospodářských poli-

tik zemí, na pozadí světové hospodářské krize. Cílem analýzy je zjistit, jak Evropská unie 

dokáže ve 21. století konkurovat největším ekonomikám světa, a to z pohledu velikosti eko-

nomiky, postavení v mezinárodním obchodě, či sladěnosti hospodářského cyklu Evropské 

unie s ostatními ekonomikami. 

Všechny ekonomiky světa vyprodukovaly v roce 2010 statky a služby v celkové hod-

notě 47 570 mld. EUR. Země skupiny G 20
18

 se na celkovém světovém HDP podílely 86,7 %, 

což je o 3 % méně než v roce 2000. Největší podíl (25,8 %) na celkovém HDP světa měla 

v roce 2010 Evropská unie, což znamenalo, že byla z hlediska velikosti HDP největší ekono-

mikou světa. Prvenství v této oblasti si drží i v současnosti, ačkoli její podíl v průběhu let kle-

sá, v roce 2000 byl zhruba o jedno procento vyšší. Druhou největší ekonomikou světa v roce 

2010 z hlediska velikosti HDP byly Spojené státy, kterým patřil podíl 22,9 %. U této země je 

však pokles podílu na světovém HDP během posledních deseti let markantnější než u jakékoli 

jiné země. Třetí příčka patřila Číně, která tak předstihla Japonsko (s podílem 8,7 %), jelikož 

HDP Číny se za deset let zvýšil o 3 biliony EUR a podíl na světové ekonomice narostl na  

9,1 % v roce 2010. Právě o Číně se hovoří jako o nástupci na trůnu světové ekonomiky. Za 

výše uvedenými zeměmi pak následovaly další země BRICS, a to Brazílie a Indie. Postavení 

Evropské unie z hlediska velikosti HDP ukazuje obr. 4.2 (Eurostat, 2012). 

Obr. 4.2 Podíl zemí na světovém HDP v roce 2010 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

                                                 
18

 Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, JAR, Jižní Korea, Kanada, 

Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Turecko, Velká Británie, USA, Evropská unie. 
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 V návaznosti na předchozí graf je důležité zmínit, jak se velikost HDP u pěti největ-

ších ekonomik světa (v roce 2010) vyvíjela v čase. Z tabulky 4.3 je patrné, že v Evropské 

unii, Číně a Brazílii došlo v letech 2003 – 2011 k výraznému nárůstu absolutní hodnoty HDP. 

Tento růst však nemá ve všech zemích stejný původ – zatímco v Evropské unii došlo v roce 

2004 a 2007 k rozšiřování a přístupu nových zemí do integrace, v Číně a Brazílii narůstal ob-

jem HDP z důvodu výkonnosti ekonomiky, aniž by vývoj v těchto zemích reflektoval násled-

ky hospodářské krize tak, jako se to dělo v „západních“ ekonomikách. Nejpomalejší růst eko-

nomiky v daných letech zaznamenalo Japonsko, jehož ekonomika oslabovala dokonce ve 

chvíli, kdy ostatní státy před úderem krize prosperovaly. Relativně stabilní růst vykazovaly 

také Spojené státy, jejichž HDP v roce 2011 dosahoval bezmála 15 bil. USD (The World 

Bank, UNCTAD, 2013). 

Tab. 4.3 Vývoj HDP vybraných zemí v letech 2003 – 2011, bil. USD 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU 11,40 13,17 13,74 14,66 16,96 18,25 16,32 16,23 17,54 

USA 11,01 11,79 12,56 13,31 13,96 14,20 13,89 14,42 14,99 

Japonsko 4,30 4,65 4,57 4,35 4,35 4,85 5,03 5,48 5,86 

Čína 1,64 1,93 2,26 2,71 3,50 4,52 4,99 5,93 7,32 

Brazílie 0,55 0,66 0,88 1,09 1,36 1,65 1,62 2,14 2,47 

Zdroj: The World Bank, UNCTAD, 2013. 

 

Z důvodu vysokého růstu HDP u Číny se v posledních letech mění žebříčky ve světo-

vé ekonomice, ať už z hlediska velikosti HDP či světových exportů a importů. Od roku 2001 

nekleslo tempo růstu čínské ekonomiky pod 8,3 %, což staví Čínu pomalu ale jistě do čela 

světové ekonomiky. V závěsu za Čínou je další země Asie – Indie, která je prakticky celou 

dobu ve stínu Číny a často se na ni zapomíná jako na dalšího z nástupců „zemí Západu“. Růst 

ekonomiky Evropské unie je tedy ve srovnání s těmito, ale i dalšími zeměmi, viz obr. 4.3, 

poněkud nedostatečný a z dlouhodobého hlediska neumožňuje setrvání Unie v čele světové 

ekonomiky. Podobně jsou na tom tempa růstu ostatních západních ekonomik vč. Japonska, ve 

kterém došlo ke konci prvního desetiletí 21. století k poklesu ekonomiky. Japonská recese je  

v posledních dvou dekádách doprovázena také deflací ekonomiky. 
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Obr. 4.3 Tempa růstu vybraných ekonomik v letech 2000 – 2010, výchozí hodnota rok 

2000 = 100 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

 

Jak bylo uvedeno výše, Evropská unie dominuje světové ekonomice z hlediska abso-

lutní velikosti HDP. Nelze však říci, že by dominovala i v oblasti HDP/obyvatele, jelikož nej-

vyšší produkt na obyvatele v zemích G 20 vyprodukovaly v roce 2010 Spojené státy americ-

ké. Světový průměrný HDP/obyvatele činil v roce 2010 zhruba 11 068 USD, přičemž ve Spo-

jených státech byl HDP/obyvatele 4,3x vyšší a v zemích jako Kanada, Austrálie či Japonsko 

byl taktéž více než 3x vyšší než průměr. V žebříčku zemí následuje Evropská unie, ve které 

byl v roce 2010 HDP/obyvatele asi 2,9x vyšší než světový průměr. Na opačném konci výčtu 

zemí G 20 se nachází právě nejrychleji rostoucí ekonomiky světa – Čína, Indie, Brazílie či 

Jihoafrická republika, ve kterých je HDP/obyvatele v průměru nižší, než světový 

HDP/obyvatele. Na základě empirického pozorování se dá konstatovat, že v tomto případě 

byla naplněna podstata tzv. Balassa – samuelsonova efektu, neboli skutečnost, že ve vyspě-

lých ekonomikách (hodnoceno na základě velikosti produktu na obyvatele), existuje zpravidla 

menší ekonomický růst než v rozvíjejících se ekonomikách, které vykazují nízký produkt na 

obyvatele. Zároveň se však vyspělé země potýkají s vymíráním a stárnutím obyvatelstva (na-

příklad Japonsko či Evropská unie), naopak rychle rostoucí ekonomiky bojují s vysokou po-

rodností a přelidněním, ačkoliv se to mohou snažit korigovat (např. Čína a politika jednoho 

dítěte). Vztah velikosti HDP/obyvatele a rychlost ekonomického růstu mapuje obr. 4.4 (Eu-

rostat, 2012). 
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Obr. 4.4 Velikost HDP/obyv. vybraných ekonomik v roce 2010 (USD) a růst HDP mezi 

roky 2000 – 2010 (%) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

Z předchozího grafu je zřejmé, že mezi zeměmi G 20 mají nejmenší HDP/obyvatele 

země ze skupiny BRICS (hlavně Čína a Indie), Indonésie, Argentina a Mexiko. Tabulka 4.4 

zachycuje vývoj tohoto indikátoru v čase v zemích triády, Číně a Indii. V “západních“ státech 

došlo v roce 2009 k poklesu HDP/obyvatele v reakci na probíhající světovou krizi, avšak 

v rozvíjejících se zemích BRICS žádný výkyv v růstu HDP/obyvatele zaznamenán nebyl. 

Ačkoliv se v Číně produkt připadající na jednoho obyvatele během let 2003 – 2011 více než 

zdvojnásobil, zdaleka nedosahuje hodnot jako ve vyspělých ekonomikách ani průměrného 

světového HDP/obyvatele (OECD, The World Bank, 2013). 

Tab. 4.4 Velikost HDP/obyvatele ve vybraných zemích, PKS, USD, 2003 - 2011 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU 27 039 28 058 29 314 31 636 33 500 35 805 33 731 34 390 35 351 

USA 38 157 40 230 42 448 44 557 46 278 46 691 45 236 46 528 48 043 

Japonsko 27 953 29 394 30 446 31 742 33 345 33 500 31 627 33 512 33 834 

Čína 3 217 3 614 4 102 4 747 5 548 6 186 6 781 7 554 8 387 

Indie 1 819 1 986 2 209 2 454 2 733 2 861 3 094 3 366 3 627 

Zdroj: OECD, The World Bank, 2013, vlastní zpracování. 

Posledním ukazatelem spojeným s HDP, na základě kterého budeme hodnotit pozici 

Evropské unie ve světové ekonomice, je struktura HDP. Je zvykem, že v rozvinutých zemích 

mají nejvyšší podíl na HDP služby a naopak do pozadí ustupuje zemědělství a sekundárně 
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také průmyslová výroba. Z tohoto hlediska můžeme Evropskou unii řadit mezi nejrozvinutější 

ekonomiky světa, a to na druhou pozici za Spojené státy americké. Ve Spojených státech, 

Evropské unii a Japonsku tedy struktuře HDP vévodí služby, jejichž podíl na HDP je zhruba 

okolo 75 %
19

. Naopak nejméně se služby podílí na HDP například v Saúdské Arábii, In-

donésii a Číně. Zároveň v těchto zemích tvoří převážnou část struktury HDP průmyslová vý-

roba a zemědělství, přičemž průmyslová výroba dominuje saúdskoarabskému HDP, ve kterém 

má asi 57 % podíl. Zemí, jejíž HDP utváří z relativně velké části zemědělství, je Indie, kde 

jeho podíl dosahuje asi 10 %, což je ze zemí G 20 nejvíce. Zemědělská soběstačnost je tedy 

velkou výhodou Indie, jelikož disponuje velkým množstvím úrodné půdy a dostatkem vody. 

Je proto na druhém místě z hlediska zemědělského výstupu a v zemědělství je zaměstnáno 

přes 50 % populace (Švihlíková, 2010). V Evropské unii, Spojených státech a Japonsku tvoří 

zemědělská výroba méně než 1,5 % HDP (Eurostat, 2012). Strukturu HDP v zemích G 20 

ukazuje obr. 4.5. 

Obr. 4.5 Struktura HDP vybraných zemí v roce 2010, %  

 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

Míra nezaměstnanosti je posledním indikátorem, na základě kterého budeme srovnávat 

Evropskou unii, Spojené státy, Japonsko a některé zástupce BRICS. Ze zemí “západu“ je ev-

ropská ekonomka tou, jež dlouhodobě vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti, a to i přesto, 

že v rámci EU existuje volný pohyb pracovníků. Mobilita pracovní síly však není dostatečná, 

proto v rámci Unie existují země či regiony, ve kterých je nezaměstnanost velmi vysoká 

(Řecko, 27 %), či naopak relativně nízká (Rakousko, 4,9 %). Nejnižší procento nezaměstna-

                                                 
19

 Řadíme zde obchodní, přepravní, informační a komunikační služby, pohostinství a ostatní služby. 
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ných od roku 2003 zaznamenala EU v roce 2008 (7,1 %), přičemž následující rok se vlivem 

krize situace zhoršila a nezaměstnanost stoupla na 9,7 % v roce 2011. V dalších dvou státech 

triády byla v letech 2003 – 2011 míra nezaměstnanosti nižší. Ve Spojených státech se míra 

nezaměstnanosti před rokem 2009 pohybovala průměrně okolo 5,2 %, přičemž důležitou roli 

zde hraje flexibilita pracovní síly. Přesto je však třeba brát tento ukazatel s rezervou, jelikož 

za zaměstnaného se považuje například i člověk, který jednou či dvakrát týdně pracuje jako 

brigádník, aniž by mu tyto příjmy měly stačit na obživu. V roce 2009 se však hospodářská 

krize projevila i na nezaměstnanosti ve Spojených státech – oproti roku 2008 se v roce 2009 

zvýšila o 3,5 p.b. Nezaměstnanost japonského obyvatelstva se v období 2003 – 2011 pohybo-

vala průměrně okolo 4,5 %, přičemž nejnižší byla v roce 2007, a to 3,9 %. V zemích BRICS 

se nezaměstnanost různí, jak ukazuje tab. 4.5. Míra nezaměstnanosti v čínské ekonomice byla 

na počátku 21. století stabilně okolo 4 %, naopak v Brazílii se pohybovala kolem 8 – 9 % (Eu-

rostat, The World Bank, 2013). 

Tab. 4.5 Míra nezaměstnanosti vybraných zemí v letech 2003 – 2011, % 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EU 9,1 9,3 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 

USA 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 

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

Čína 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 - 4,3 - - 

Brazílie 9,7 8,9 9,3 8,4 8,1 7,1 8,3 - - 

Zdroj: The World Bank, Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

Stejně důležitou roli pro možnost posouzení postavení evropské ekonomiky ve světě 

mají ukazatele spojené s mezinárodním obchodem se zbožím a službami. Evropská unie je co 

do objemu obchodovaného zboží a služeb největší ekonomikou světa (i když pomineme intra 

obchod EU) a také pro mnoho zemí nejdůležitějším obchodním partnerem světa. Její podíl na 

světovém exportu zboží a služeb však mezi roky 2005 – 2011 klesl o šest p. b., tudíž v roce 

2011 se Unie na celosvětovém exportu zboží a služeb podílela 34 %. Pomineme-li intra ob-

chod mezi členskými státy Unie, pak je Unii připisován 12 % podíl na světových exportech, 

což je pouze o 1 % více, než exportní velmoci Číně. Tak jako poklesla role Evropské unie ve 

světových exportech, poklesla i role Spojených států a Japonska. Naopak v této oblasti posíli-

ly asijské země BRICS, jako třeba Čína a Rusko. Z tabulky 4.6 je patrné, že nejvyšší procen-

tuální změnu v exportu mezi roky 2005 – 2011 zaznamenala Čína, Rusko a Korea, tedy asij-

ské státy, jejichž ekonomiky posledních let nabývají na síle a významu (WTO, 2013). 
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Tab. 4.6 Export zboží a služeb vybraných zemí (2011, mil. USD) a jejich podíly na světo-

vých exportech (2005 – 2011, %) 

 2011 % podíl 2005 % podíl 2011 % změna 2005 - 2011 

EU celkem 6 038 597  40 34 7 

EU extra 2 132 888 13 12 8 

Čína 1 898 381 7 11 16 

Spojené státy 1 480 432 9 8 9 

Japonsko 822 564 6 5 6 

Jižní Korea 555 214 3 3 12 

Rusko 522 013 2 3 14 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Tak jako Evropská unie dominovala v roce 2011 ve světových exportech zboží a slu-

žeb, byla na prvním místě také v objemu importovaného zboží a služeb, a to s podílem 35 % 

včetně intra importu EU. Zaměříme-li se pouze na obchod se třetími zeměmi, dělí se o prven-

ství největšího importéra světa společně se Spojenými státy, které však ještě v roce 2005 žeb-

říčku dominovaly s podílem 16 %. Dnes zaujímají dvě největší ekonomiky podíl 13 %. Rela-

tivně velký meziroční růst v objemu importovaného zboží a služeb zaznamenala Čína, která 

se na veškerých světových dovozech podílí 10 %, ačkoli v roce 2005 to bylo jen 6 %. Kon-

krétně v Číně má velký vliv na nárůst importu především dovoz ropy, na kterém je Čína zá-

vislá z více než 50 % (Švihlíková, 2010). Státem, jehož podíl importu zboží a služeb na svě-

tovém importu vzrostl, je Jižní Korea, která během let 2005 – 2011 zvýšila svůj podíl na im-

portu ve světě na 3 % (WTO, 2013). Přehled světových importérů viz tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Import zboží a služeb vybraných zemí (2011, mil. USD) a jejich podíly na svě-

tových importech (2005 – 2011, %) 

 2011 % podíl 2005 % podíl 2011 % změna 2005 - 2011 

EU celkem 6 255 558 40 35 7 

EU extra 2 349 849 14 13 8 

Spojené státy 2 265 894 16 13 5 

Čína 1 743 484 6 10 18 

Japonsko 854 998 5 5 9 

Jižní Korea 524 413 2 3 12 

Hong Kong 510 855 - - 9 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

Export a import zboží a služeb je jednou z částí transakcí, které sumarizují běžný účet 

platební bilance. Největší přebytek v roce 2010 zaznamenala Čína, a to 144 mld. EUR, což je 
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vzhledem k exportnímu zaměření této země relativně očekávatelné. Přebytkové byly v roce 

2010 také všechny ostatní asijské země, jež jsou členy G 20, vyjma Indie. Například přebytek 

běžného účtu platební bilance v Saúdské Arábii představoval 24,4 % celkového HDP. Na se-

znam deficitních zemí řadíme kromě Evropské unie (i eurozóny samostatně) také Austrálii, 

Brazílii, Kanadu a především Spojené státy americké, jejichž deficit běžného účtu platební 

bilance dosáhl v roce 2010 asi 340 mld. EUR. Nutno podotknout, že v roce 2000 byl tento 

ukazatel ještě vyšší, a to o necelých 100 mld. EUR (Eurostat, 2012). Stav běžných účtů pla-

tební bilance zemí G 20 najdeme v obr. 4.6. 

Obr. 4.6 Salda běžného účtu platební bilance v zemích G 20, 2001 a 2011, mld. EUR 

Zdroj: Eurostat, 2012. 

Samotné absolutní hodnoty exportu a importu zboží a služeb však dostatečně nevypo-

vídají o zaměření dovozů a vývozů a taktéž nespecifikují závislosti a partnerství mezi ekono-

mikami. Evropská unie je sice pro většinu zemí významným obchodním partnerem, ale jak se 

partnerství mezi zeměmi vyvíjelo v poslední dekádě? A bude vůbec Evropská unie i do bu-

doucnosti na špici mezinárodního obchodu nebo podlehne síle asijských rychle rostoucích 

ekonomik? 

Evropská unie tvoří se Spojenými státy americkými oblast, ve které docházelo a stále 

dochází k největší obchodní výměně zboží a služeb. Množství obchodovaných statků a služeb 

je však po celou dekádu 21. století více méně konstantní a nedochází k žádnému významné-

mu nárůstu ani v jednom směru. V roce 2009 je patrný propad na obou stranách, což je připi-

sováno důsledkům hospodářské krize ve světě, nicméně v roce 2010 je zaznamenán opětovný 

nárůst obchodní výměny. Podrobnější informace o struktuře obchodní výměny viz kapitola 3. 

Vývoj obchodních vztahů mezi EU a USA v prvním desetiletí 21. století mapuje tabulka 4.8 

(Eurostat, 2011). 
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Tab. 4.8 Obchodní výměna EU a USA v letech 2001 – 2010, mld. EUR 

A: Export EU do USA, mld. EUR 

B: Import EU z USA, mld. EUR 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A 239,9 242,1 221,0 234,6 251,5 286,2 259,2 250,1 205,4 242,3 

B 195,8 175,5 151,4 158,4 162,3 174,2 174,1 186,7 159,3 170,4 

Zdroj. Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

V posledních třech letech dochází k mírnému oživování obchodní výměny a rostou jak 

vývozy, tak dovozy zboží mezi EU a USA. V roce 2012 představoval export zboží z Unie do 

Spojených států zdaleka nejvyšší objem vyvezeného zboží v historii. Situace v lednu 2013 

naznačuje, že by tento trend měl pokračovat. Evropská unie si nadále drží kladnou obchodní 

bilanci ve výměně zboží, což zobrazuje tab. 4.9 (US Census burreau, 2013).  

Tab. 4.9 Obchodní výměna se zbožím EU a USA, 2011 – 2013, mld. USD 

 2011 2012 1/ 2013 

Export EU do USA 368,3 380,8 28,8 

Import EU z USA 268,5 265,1 20,2 

Bilance 99,8 115,7 8,6 

Zdroj: US Census burreau, 2013, vlastní zpracování. 

 

Obchodní výměna Evropské unie se zbožím a službami s Japonskem odpovídala svou 

neměnností v první dekádě 21. století výměně s USA. V roce 2001 exportovala Evropská unie 

do Japonska zboží a služby za necelých 45 mld. EUR, což bylo dokonce o 15 mld. EUR více, 

než představoval objem exportu z Evropské unie do Číny. Export do Japonska byl však po 

deset let relativně stabilní s mírným výkyvem v roce 2009, což naznačuje, že Evropská unie je 

pro Japonsko důležitým obchodním partnerem, který však nevyužívá svůj potenciál a nezvy-

šuje svůj podíl na japonském trhu, jako například Čína. Export zboží a služeb Číny do Japon-

ska vzrostl v poslední dekádě téměř dvojnásobně (z 50 mld. EUR v roce 2001 na 90 mld. 

EUR v roce 2010, Eurostat, 2011). Je ovšem nutné říci, že exporty do Japonska obecně nijak 

skokově nevzrostly v žádné zemi, byl pouze zaznamenán mírný růst exportu z malých asij-

ských zemí a naopak se například znatelně snížily exporty ze Spojených států (o více než 10 

mld. EUR, Eurostat, 2011). Z pohledu Unie je tedy Japonsko stabilním exportním partnerem. 

Naopak z pohledu Japonska, které do EU vyváží stále méně zboží a služeb, mírně ztrácí ev-
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ropský trh na významu a Japonsko svůj odbyt uskutečňuje především v Číně. Bilanci 

v obchodu se zbožím a službami má však Evropská unie stále zápornou, viz tab. 4.10 (Eu-

rostat, 2011). 

Tab. 4.10 Obchodní výměna EU a Japonska, 2001 – 2010, mld. EUR 

A: Export EU do Japonska, mld. EUR 

B: Import EU z Japonska, mld. EUR 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A 44,9 42,7 40,2 43,4 43,7 44,7 43,6 42,3 36,0 43,8 

B 76,3 68,6 66,8 74,2 73,4 76,7 78,4 75,1 56,7 65,8 

Zdroj: Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Při bližším pohledu na obchodní výměnu se zbožím v posledních třech letech lze kon-

statovat, že trend záporné obchodní bilance Evropské unie zůstává, ačkoli v lednu tohoto roku 

byl export zboží nepatrně vyšší než import, což se dá vysvětlit spíše jako výjimečný stav než 

pravidlo, viz tab. 4.11. Je znatelný také pokles dovozu zboží z Japonska a v roce 2012 také 

pokles exportu zboží do Japonska, což bude moci být analyzováno až s odstupem času (JET-

RO, 2013). 

Tab. 4.11 Obchodní výměna se zbožím EU a Japonska, 2011 – 2013, mld. USD 

 2011 2012 1/ 2013 

Export EU do Japonska 80,3 66,2 6,6 

Import EU z Japonska 95,4 86,7 5,8 

Bilance -15,1 -20,5 0,8 

Zdroj: JETRO, 2013, vlastní zpracování. 

Při zkoumání postavení Evropské unie v mezinárodním obchodě, potažmo ve světové 

ekonomice, narazíme na fenomén poslední doby – Čínu. Tato rychle rostoucí asijská ekono-

mika, která je momentálně exportní velmocí a která nezadržitelně zvyšuje svůj podíl na svě-

tovém obchodě i HDP, ovlivňuje také postavení Evropské unie. Netřeba dodávat, že postavení 

evropské ekonomiky oslabuje, ale nejen této. Na úkor Číny se snižuje také podíl Spojených 

států na světovém HDP a obchodní výměně se zbožím a službami, Čína také předstihla Ja-

ponsko ve velikosti HDP a objemu exportu a importu zboží. Je to tedy ekonomika, které bude 

pravděpodobně patřit 21. století, jelikož se během velmi krátké doby stala z rozvojové země 

aspirantem na světovou velmoc. Úvahy o budoucnosti Číny respektive rozložení sil v celé 

světové ekonomice jsou předmětem následující subkapitoly. 
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Jak roste význam Číny ve světovém obchodě, tak roste i objem exportů z většiny států 

světa do této země. Světové exporty zboží a služeb do Číny vzrostly za první desetiletí 21. 

století z 241 mld. EUR na 886 mld. EUR, což je více než 3,5x (Eurostat, 2011). Není tedy 

překvapením, že i Evropská unie momentálně exportuje do Číny několikanásobně více zboží 

a služeb než tomu bylo v roce 2001. Řadí se mezi tři země, jejichž objem exportů do Číny je 

nejvyšší – společně s Hong Kongem a Japonskem. Z tohoto hlediska je tedy Evropská unie 

velmi významným dodavatelem zboží a služeb do Číny, čínský trh je totiž druhé největší od-

bytiště pro evropské zboží a služby. Daleko větší roli pro Čínu však Unie hraje jako dovozce 

čínského zboží a služeb a společně se Spojenými státy je Evropská unie největším importérem 

čínského zboží a služeb. Pro Evropskou unii je taktéž Čína zemí, ze které nejvíce dováží zbo-

ží a služby (17,3 % veškerých dovozů EU, WTO, 2013). Není překvapením, že v obchodu se 

zbožím a službami si Evropská unie udržovala po celé desetiletí zápornou bilanci, která rostla 

přímo úměrně objemu obchodů. Tento trend pokračuje i v druhém desetiletí 21. století, kon-

krétně v roce 2011 činil schodek Evropské unie v obchodu pouze se zbožím asi 160 mld. 

EUR (Evropská komise, 2012). 

Je tedy patrná vzájemná závislost a důležitost obou zemí v mezinárodním obchodě. 

Mělo by být proto v zájmu Evropské unie, aby objemy obchodovaného zboží i služeb nadále 

rostly tak, jako poroste význam Číny ve světové ekonomice. Objem exportu a importu zboží  

a služeb do/z Číny shrnuje tabulka 4.12 (Eurostat, 2011). 

Tab. 4.12 Obchodní výměna EU a Číny, 2002 – 2011, mld. EUR 

A: Export EU do Číny, mld. EUR 

B: Import EU z Číny, mld. EUR 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A 34,2 40,4 48,2 51,6 63,6 71,8 78,4 82,4 113,3 136,3 

B 81,8 95,8 127,5 158,4 192,4 232,6 247,9 214,1 282,5 293,3 

Zdroj: Eurostat, 2011, Evropská komise, 2012, vlastní zpracování. 

 Čína představuje největší ekonomiku z uskupení BRICS, součástí této skupiny jsou 

však také další čtyři rychle rostoucí ekonomiky, které postupně získávají větší podíl na světo-

vém HDP a mezinárodním obchodě zbožím a službami, ačkoli nedosahují takového tempa 

růstu jako Čína. Velmi podobné tempo růstu ekonomiky však v posledních letech zazname-

nává Indie, která je ke své nelibosti jakoby vždy ve stínu Číny, ačkoli do období hospodářské 

krize byla druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa (průměrně 7 %, Švihlíková, 2010). 
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Pro Evropskou unii je Indie stabilním obchodním partnerem, avšak nikterak nepřevyšuje dů-

ležitost ostatních velkých ekonomik, jelikož pozici hlavního investora v Indii zastávají Spoje-

né státy americké a Čína. V roce 2011 skutečně směřovalo nejvíce exportovaného zboží do 

Evropské unie (55 ml. USD), naopak nejvíce zboží pocházelo z Číny (55 mld. USD), násle-

dované Evropskou unií (54 mld. USD), (WTO, 2013). Indie je však ekonomikou, jejíž bu-

doucnost je ve službách, konkrétně počítačových. 

Ze skupiny BRICS je pro Evropskou unii daleko důležitějším partnerem, na kterém si 

Unie vybudovala ekonomickou závislost, Rusko. Ačkoli se objevují spekulace, zda Rusko 

vůbec do skupiny BRICS patří (kvůli absenci rozvinutého průmyslu a přílišnou orientaci na 

export surovin), je nepochybně ekonomikou s rostoucí rolí ve světové ekonomice, především 

z důvodu zásob nerostných surovin. Jeho růst a význam je založen na existenci palivovo-

energetického komplexu, který se na ruském HDP podílí jednou třetinou a na exportu asi  

70 % (Švihlíková, 2010). Nejedná se jen o zemi těžební, ale také tranzitní. Závislost Evropské 

unie na ruské ropě a zemním plynu je zřejmá – asi třetinu veškeré spotřeby ropy dodává Rus-

ko, přičemž v Evropské unii existují velké rozdíly v závislosti mezi jednotlivými zeměmi 

(pobaltské země až 100 %, jižní Evropa asi 30 %). V období let 2001 – 2010 vzrostl import 

z Ruska o zhruba 100 mld. EUR na 138 mld. EUR (Eurostat, 2011). Na druhou stranu je mi-

mořádná také závislost ruské ekonomiky na exportu ropy do Evropské unie, jelikož do Unie 

směřují více než dvě třetiny ruských exportů ropy a zemního plynu. V roce 2011 přestavoval 

objem zboží exportovaného do Evropské unie hodnotu přes 230 mld. USD, přičemž druhý 

největší objem zboží směřoval do Číny, a to v hodnotě „jen“ 35 mld. USD (WTO, 2013). 

Zástupcem Jižní Ameriky v uskupení BRICS je další surovinově bohatá země, která 

disponuje nejen zásobami surovin, ale také úrodnou půdou - Brazílie. Tato země patří mezi 

deset největších ekonomik světa a již několik desetiletí je regionální velmocí, která se snaží 

posílit i svou mezinárodní pozici. Po dlouhou dobu byly pro Brazílii největším obchodním 

partnerem Spojené státy americké, které však byly v posledním desetiletí nahrazeny Evrop-

skou unií a pomalu také Čínou - v roce 2011 exportovala Brazílie do Evropské unie zboží za 

53 mld. USD, do Číny za 44 mld. USD a do USA jen za 26 mld. USD (WTO, 2013). 

Z hlediska importu zboží je brazilským nejvýznamnějším partnerem Evropská unie následo-

vaná Spojenými státy a Čínou. Objem zboží dovezeného z Evropské unie dosahoval v roce 

2011 hodnoty 46 mld. USD, ze Spojených států 34 mld. USD a z Číny 33 mld. USD (WTO, 

2013). Je tedy zřejmé, že je Brazílie napojena na Západ, stejně jako ostatní země BRICS, ale 

je ve srovnání s ostatními méně zranitelná (např. z důvodu potravinové soběstačnosti).  
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Jedinou zemí BRICS, nalézajícím se na africkém kontinentu, je Jihoafrická republika, 

ekonomicky nejvýznamnější země Afriky, ačkoli se na tvorbě světového HDP podílí necelým 

1 %. Na africkém HDP se však podílí 23 % a podobným procentem i na exportu Afriky 

(MZV, 2013). Jihoafrická republika je stejně jako Brazílie významným exportérem zeměděl-

ských produktů, ale má i dostatek nerostných surovin – nacházejí se zde největší zásoby zlata, 

manganu nebo platiny. Evropská unie jako celek je nevýznamnějším investorem a obchodním 

partnerem této země – je destinací, do které míří nejvíce zboží z Jihoafrické republiky a taktéž 

zemí, ze které pochází největší množství importovaného zboží. Vzájemné obchodní vztahy 

mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou byly posíleny po roce 1999, kdy byla pode-

psána Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci. Na základě této dohody vzrostla obchodní 

výměna a export zboží a služeb do EU vzrostl o 35 %, stejně jako import z EU vzrostl o 20 % 

(MZV, 2013). V roce 2011 proto Jihoafrická republika exportovala do Evropské unie zboží za 

20 mld. USD, o něco méně pak do Číny (12 mld. USD) a Spojených států (8 mld. USD). 

V tomtéž roce importovala Jihoafrická republika zboží z Unie za 30 mld. USD, z Číny 

v hodnotě 14 mld. USD a ze Spojených států za 8 mld. USD (WTO, 2013).  

S výše zmiňovanými zeměmi Evropská unie udržuje stabilní obchodní vztahy a je vý-

znamnou destinací, do které směřuje značné množství exportu zboží a služeb ze zemí BRICS. 

Se všemi těmito státy má však Evropská unie záporné saldo obchodní bilance, vyjma Jihoaf-

rické republiky, se kterou v roce 2010 (a také 2001) zaznamenala přebytek obchodní bilance. 

Nejvýznamnější deficit obchodní bilance je viditelný v případě obchodní výměny s Ruskem, 

což je zapříčiněno dovozy nerostných surovin. Naopak nejmenší deficit vykazuje Evropská 

unie při obchodování s Brazílií, v roce 2010 to bylo zhruba 0,2 mld. EUR. Vývoj postavení 

Evropské unie z hlediska exportu a importu zboží a služeb v konkurenci některých ekonomik 

světa ze skupiny BRICS sumarizuje tabulka 4.13 (Eurostat, 2011). 

Tab. 4.13 Obchodní výměna se zbožím a službami s vybranými zeměmi BRICS, 2001, 

2005, 2010, mld. EUR 

 Export EU Import EU 

 2001 2005 2010 2001 2005 2010 

Indie 13,4 17,6 29,7 11,9 17,5 31,4 

Rusko 16,6 34,9 70,3 35,7 107,4 138,5 

Brazílie 18,4 16,0 32,4 17,3 21,3 32,6 

JAR 12,7 18,6 21,2 11,4 13,7 16,2 

Zdroj: Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 
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Z předchozího textu je tedy zjevná dominance Evropské unie jako obchodního partne-

ra největších ekonomik světa, především však ekonomik z uskupení BRICS. Důležitým ob-

chodním partnerem je také pro dvě země triády – USA a Japonsko – ačkoliv je zřejmé, že obě 

tyto země kladou důraz na regionální zaměření svých obchodních aktivit. Postavení Evropské 

unie jako partnera při obchodu se zbožím ukazuje tabulka 4.14, která určuje pořadí zemí 

podle toho, jaké množství exportovaného zboží do nich proudilo v roce 2011 z uvedených 

vyvážejících zemí (WTO, 2013). 

Tab. 4.14 Nejvýznamnější exportní partneři zboží vybraných zemí, 2011 

 USA Japonsko Brazílie Rusko Indie Čína JAR 

1. Kanada Čína EU EU EU EU EU 

2. EU USA Čína Čína SAE USA Čína 

3. Mexiko EU USA Ukrajina USA Hong Kong USA 

Zdroj: WTO, 2013, vlastní zpracování. 

 

4.3 Budoucí rozložení sil ve světové ekonomice 

O tom, která země bude ekonomickým vůdcem po ústupu “Západu“, se již nějaký čas 

vedou spekulace. Před dvaceti lety se hovořilo o tom, že 21. století bude patřit Japonsku – 

dnes je však jasné, že tento asijský stát vlivem dvacetileté stagnace ekonomiky vedení nepře-

vezme. Na ústupu je také ekonomika americká a evropská navzdory všem pokusům o reformy 

a posílení konkurenceschopnosti. Naopak se zdá, že i přes působení světové (z tohoto pohledu 

pak spíše euroamerické) krize, jsou na vzestupu asijské ekonomiky, které svým rychlým růs-

tem a zvyšující se rolí ve světové ekonomice pravděpodobně doženou a možná předběhnou 

západní ekonomiky (včetně Japonska, které své postavení již ztratilo a Čína jej v mnohých 

ohledech předstihla). Je však otázkou proč západní země tak těžko odolávají následkům krize, 

proč roste jejich zadlužení, proč nevytvářejí dostatečný počet pracovních míst a nevyužijí 

přístupné technologie k podpoře hospodářského růstu.  

Situace Evropské unie je krajně neuspokojivá – kromě neschopnosti naplňovat své 

strategické cíle, efektivně rozhodovat a omezit byrokracii, existuje v Evropské unii mnoho 

hlubších socioekonomických problémů, které znemožňují udržení Evropské unie v čele svě-

tové ekonomiky společně se Spojenými státy. Obecně se dá říci, že Evropskou unii zastihla 

globalizace nepřipravenou. Evropská unie není schopna dostatečně podporovat svou konku-
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renceschopnost a bojuje s relativně nízkou otevřeností ekonomiky ve srovnání například 

s Čínou. Výrazným problémem v současné Evropské unii jsou vysoké deficity veřejných fi-

nancí a obrovské vládní dluhy, které jsou následkem především špatně nastavených politik 

v jednotlivých zemích (hlavně sociálních politik) a žití si „nad poměry“. V dnešní eurozóně 

existují pouze tři státy (Estonsko, Finsko a Lucembursko), které měly v roce 2011 deficit stát-

ního rozpočtu pod 3 % HDP, a zároveň zadlužení veřejných financí nepřevyšuje 60 % HDP
20

. 

Na druhé straně existuje 13 zemí eurozóny, jejichž vládní dluh přesahuje stanovenou hranici 

60 % HDP, přičemž v zemích jižní Evropy dosahovala výše dluhu nad 100 % HDP v roce 

2011, viz obr. 4.7 (Eurostat, 2012). Je paradoxní, že nejvyšší zadlužení nemají země, které 

preferují sociální stát (Švédsko, Dánsko), ale země, které v minulých letech zavedly rovnou 

daň z příjmu. Celkové zadlužení zemí eurozóny je v současné době necelých 9 bil. EUR, což 

mnohonásobně převyšuje množství peněz, kterými disponuje Evropský stabilizační mecha-

nismus
21

. Již samotný tento fakt způsobuje neschopnost evropských ekonomik dostatečně 

(pokud vůbec) růst a konkurovat tak ostatním světovým velmocím.  

Obr. 4.7 Velikost vládního zadlužení ve vybraných zemích, 2010, 2011, % HDP 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, vlastní zpracování. 

V souvislosti se zadlužením mnoha zemí a dluhovými krizemi evropských ekonomik 

se objevuje problém koordinace politik a postavení Evropské centrální banky (ECB). Kon-

krétně může být problematická samotná existence eurozóny z hlediska sladěnosti cyklů 

s ostatními ekonomikami, případně celosvětovým průměrem hospodářského cyklu. Již v roce 

1992 se projevila krize Evropského měnového systému (EMS), avšak došlo k relativně rych-

lému oživení ekonomiky. Následující proces integrace evropské ekonomiky předpokládal 

nejen dlouhodobý ekonomický růst, ale z důvodu lepší alokace zdrojů nebo snížení transakč-

                                                 
20

 Kritéria Paktu stability a růstu. 
21

 Evropský stabilizační mechanismus (ESM) disponuje 700 mld. EUR. 



63 

 

ních nákladů také případný rychlý návrat do fáze konjunktury. Srovnáme-li ekonomický růst 

Evropské unie (eurozóny) s celosvětovým průměrem zjistíme, že produkční mezera se 

s postupem času prohlubuje, viz tab. 4.15 (Lacina, 2007). „Samotná skutečnost, že 

k nejvýraznějšímu navýšení mezery ekonomického růstu mezi eurozónou a celosvětovým prů-

měrem došlo až po zavedení společné měny, je jistě překvapující skutečností. Pokud má na 

zmíněný pokles ekonomického růstu vliv právě přijetí společné měny euro a ztráta autonomie 

monetárních politik centrálních bank, lze předpokládat, že v daném období časová řada vyka-

zuje zlom, strukturální změnu,“ jak píše Lacina (2007, s. 87). 

Tab. 4.15 Průměrná mezera růstu zemí eurozóny, 1971 – 2007 

 1971 - 1991 1992 - 1998 1999 - 2007 

Země eurozóny -0,56 -0,69 -0,71 

Zdroj: Lacina, 2007, vlastní zpracování. 

 Dalším problémem, který se přímo dotýká budoucnosti Evropské unie a jejího posta-

vení v rámci světové ekonomiky, je nepříznivá demografická situace. Každá země, která chce 

aspirovat na pozici silného globálního hráče, nutně potřebuje silnou demografickou základnu. 

Evropská unie však trpí stárnutím obyvatelstva a vymíráním. Porodnost ve většině evrop-

ských zemí se pohybuje pod hranicí, která je žádoucí pro zachování prosté reprodukce.  Ani 

přistěhovalectví a podpora multikulturalismu (hlavně do roku 2001, kdy byly spáchány tero-

ristické útoky v USA) nezajistily kvalifikovanou pracovní sílu. S postupem času se také 

upouští od podpory multikulturalismu a země Evropské unie spíše tyto potíže řeší zvyšováním 

věku odchodu do důchodu apod. Je však nutno říci, že Evropská unie není jedinou ekonomi-

kou, která se s takovýmto demografickým problémem potýká. Problém stárnutí obyvatelstva 

je z velkých ekonomik nejvýznamnější v Japonsku, ve kterém je obecně nejvyšší průměrný 

věk dožití jak u mužů, tak žen. V Japonsku bude v roce 2050 méně než 100 milionů obyvatel 

a podíl obyvatel starších 65 let bude jeden z nejvyšších ve světě (OECD, 2010). Svou demo-

grafickou situaci však zcela neovládá ani Čína s Indií. V Číně způsobila politika jednoho dítě-

te závažné nerovnováhy – zavinila rychlé stárnutí obyvatelstva, jelikož při jednom dítěti na 

něj spadá povinnost uživit dva rodiče. Tento systém však vedl k preferenci synů, tudíž 

v současné Číně existuje výrazný nedostatek mladých žen a poměr mužů a žen je vychýlen na 

119:110 (Švihlíková, 2010). Jakýmsi přínosem této politiky budiž alespoň větší schopnost 

Číny uživit své obyvatelstvo, jehož počet přesahuje 1,3 mld. Populace Indie, která mimocho-

dem také přesáhla 1 mld. a blíží se k čínským údajům, trpí na rozdíl od evropských a japonské 
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populace velmi vysokou porodností. S tou souvisí také neschopnost zajistit dostatečné množ-

ství potravin, proto asi 80 % populace žije s méně než 2 USD na den (Švihlíková, 2010). 

Ve výčtu překážek, které znemožňují Unii dosažení pozice světové velmoci, je 

v neposlední řadě nutné zmínit energetickou bezpečnost. Závislost Evropské unie na dovozu 

ropy a zemního plynu ze zemí mimo Evropu (Velká Británie a Norsko již pomalu vyčerpaly 

své zásoby) je stále zjevnější a větší. Jak již bylo řečeno, zhruba třetinu dovozu ropy a zemní-

ho plynu Unie pokrývá Rusko, viz tabulka 4.16. Ropa a zemní plyn do států Unie proudí pře-

devším plynovodem Nord Stream a ropovody Družba. Evropská unie se však snaží o nalezení 

alternativních zdrojů těchto surovin mimo Rusko. Nejvýznamnějším počinem v této oblasti je 

vytvoření projektu Nabucco, kterým by měl být zemní plyn veden do zemí Unie přes Turec-

ko. Tomuto projektu však konkuruje ruský South Stream, tudíž vymanit se ze závislosti na 

ruských dodávkách bude obtížné. V souvislosti s energiemi je třeba zmínit také postoj Evrop-

ské unie k jaderné energetice, kterou se v mnoha zemích snaží omezit na úkor obnovitelných 

zdrojů energie. 

Tab. 4.16 Největší importéři ropy a zemního plynu do EU, 2009, % celkových dovozů 

 Ropa % podíl Zemní plyn % podíl 

1. Rusko 33,1 Rusko 34,2 

2. Norsko 15,2 Norsko 30,7 

3. Libye 9,0 Alžírsko 14,1 

Zdroj: Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Předchozí text představil nejdůležitější důvody, proč Evropská unie s největší pravdě-

podobností nebude světovou velmocí v následujících letech. Celým zastřešujícím prvkem této 

teorie je existence Kondratěvových vln
22

. Podle mnoha ekonomů se totiž nejen Evropská 

unie, ale také Spojené státy americké a Japonsko (ekonomiky Západu) nacházejí 

v současnosti na konci 4. vlny (v její dolní fázi) a nejsou schopny se z této situace vymanit. 

Jiný scénář je však viditelný u zemí BRICS (zemí Východu) – ty jsou totiž právě v této době 

na samotném vrcholu 4. vlny, jsou tedy opožděné oproti ekonomikám Západu. Země BRICS 

se tedy nacházejí ve fázi expanze ekonomiky, v jaké se nacházely západní země před pár de-

sítkami let. Z tohoto pohledu je tedy možné očekávat, že budoucí velmocí bude některá ze 

zemí BRICS. Všechny tyto země patří do skupiny rychle se rozvíjejících ekonomik a zažívají 

                                                 
22

 Kondratěvovy vlny popisují jevy v ekonomice s periodou okolo 50 let, přičemž odráží procesy ekonomické a 

sociální. Jádrem těchto vln jsou technologie, které v nové podobě přichází co 25 let. Horní fáze vlny představuje 

expanzi technologií, která vtahuje velké množství pracovní síly (Švihlíková, 2010). 
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rychlý hospodářský růst (vyjma období krize okolo roku 2009). Při analýze jednotlivých eko-

nomik narazíme na značné rozdílnosti v mnoha oblastech – ekonomické, kulturně-sociální, aj 

(Švíhlíková, 2010). 

Největší ekonomikou BRICS co do rozlohy, počtu obyvatel i velikosti HDP je jedno-

značně Čína. Podle některých ekonomů je právě Čína tou zemí, které bude patřit 21. století, 

na rozdíl od Japonska, o němž se takto hovořilo před 20 lety. Někdy bývá dokonce zmiňován 

tandem G-2, který představuje spojení Číny a USA. Otázkou je, jestli je Čína opravdu tak 

silnou ekonomikou a jestli její růst je dlouhodobě udržitelný. Pozitivem čínské ekonomiky je 

bezesporu orientace na export a investice, což značí otevřenou čínskou ekonomiku. Otevře-

nost má však také své nevýhody, proto Čína nešla cestou liberalizace plné, ale omezené, což 

se projevilo jako správný krok, nicméně dlouhodobě udržitelným stavem se to také nejeví. 

Čína šla také cestou efektivnosti a pragmatismu řídící se heslem „pokud to funguje, necháme 

to, pokud ne, budeme hledat něco jiného,“ jak píše Švíhlíková (2010, str. 232). 

S pragmatismem také souvisí určitá postupnost, kterou Čína volila při vstupu do tržní ekono-

miky. Překážky, které naopak stojí Číně v cestě na vrchol světové ekonomiky je právě přílišná 

orientace na export, demografické a sociální problémy (viz výše) a také ekologické problémy 

související s rychlou industrializací. Čína již předběhla Spojené státy ve spotřebě energií a její 

závislost na dovozu ropy překročila 50 %. Je však otázkou, jestli je vůbec možné, aby si Čína 

udržela tempo růstu ekonomiky, tempo industrializace apod., a také zdali je to pro naši plane-

tu vůbec ekologicky udržitelné. Čína má totiž svou velikostí vliv na celosvětové dění a její 

rozhodnutí v oblasti ekonomiky mívají globální dopad. Vláda v Číně silně podporuje vědu  

a výzkum a mnoho studovaných vědců tak dává Číně podmínky pro to, aby nezapadla na dno 

čtvrté Kondratěvovy vlny, jako země Západu, ale aby se rovnou pokusila o nástup páté vlny 

(Švihlíková, 2010). 

V pozadí čínské ekonomiky je po celé desetiletí další asijská rostoucí ekonomika – In-

die. Ta na rozdíl od Číny šla cestou plně liberalizované ekonomiky. Nejdůležitější složkou 

v indické ekonomice jsou služby, konkrétně informační a počítačové. V situaci, kdy je čínská 

ekonomika utvářena průmyslovou výrobou, je ta indická tažena právě službami a průmysl 

ustupuje do pozadí. Indie je také zemědělskou velmocí – kromě toho, že je soběstačná, patří jí 

také druhé místo ve velikosti zemědělského výstupu na světě. Indická ekonomika má tedy 

převážně duální charakter. Jak již však bylo řečeno, potýká se s chudobou svých obyvatel  

a dalšími sociálními problémy (sociální rozdíly). K dalším indickým slabostem řadíme silnou 

byrokratizaci, špatnou infrastrukturu a neefektivnost ve výrobě elektřiny. Tyto faktory působí 
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proti možnosti přenést se z čtvrté Kondratěvovy vlny přímo do páté a pravděpodobně není 

možné se spoléhat na sílu služeb v indické ekonomice (Švihlíková, 2010). 

Ostatní státy skupiny BRICS více méně nesplňují kritéria ekonomických velmocí svě-

ta, ať už z hlediska velikosti ekonomiky (JAR), podílu na světovém HDP, zaměření ekonomi-

ky, sociální situace (Rusko, Brazílie) apod., ačkoli se také nachází ve vzestupné fázi 4. Kon-

dratěvovy vlny. Je možné, že se jim přestup do páté vlny podaří mnohem rychleji než západ-

ním ekonomikám, avšak je jen malá pravděpodobnost, že by se ujaly role světové velmoci, 

zvláště pak existuje-li konkurence v podobě Číny a Indie. 
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5 Závěr 

 

 Evropa jako kontinent, potažmo Evropská unie jako integrační uskupení v ní se nachá-

zející, získala svým relativně příhodným geografickým umístěním výhodnou pozici pro bu-

dování svého postavení v rámci světové ekonomiky. Společně se Spojenými státy americkými 

a Japonskem patřila v druhé polovině 20. století ke třem největším a nejvýznamnějším eko-

nomikám světa. Evropské unii se dařilo zvyšovat svůj podíl na světovém HDP  

i v mezinárodním obchodě a v současné době je největší ekonomikou světa. Na poli meziná-

rodního obchodu se zbožím a službami je velmi významným aktérem, jelikož exportuje i im-

portuje největší objemy zboží a služeb na světě, a to i v případě, pomineme-li vnitrokomuni-

tární obchod tohoto uskupení, jak je dokázáno v subkapitole 3.2.2. 

Sloučením intrakomunitárního a extrakomunitárího obchodu Evropské unie dostaneme 

hodnoty, které vypovídají o důležitosti a významnosti evropské ekonomiky. Na základě pra-

videl společné obchodní politiky, jednotného vnitřního trhu a Světové obchodní organizace 

zaujímá Evropská unie v současné době pozici výrazného globálního hráče. Společně 

s dalšími zeměmi se zasazuje o liberalizaci světového obchodu, odstraňování bariér v jeho 

fungování a rozvoj světového hospodářství. Evropská unie je zásadním obchodním partnerem 

většiny států světa – od nejvyspělejších až po rozvojové země, jímž poskytuje rozvojovou 

pomoc v různých podobách a snaží se napomoci jejich celkovému rozvoji.  

 Podíl Evropské unie na světovém obchodě se zbožím a službami je stále vysoký, avšak 

v posledních letech je ohrožován především ze strany zemí BRICS, jejichž podíl na světovém 

obchodě roste na úkor většiny ekonomických velmocí světa. Z této skupiny zemí je nevý-

znamnějším obchodním partnerem Evropské unie Čína, ze které Unie dováží největší množ-

ství zboží, jehož objem rok od roku stoupá velmi rychlým tempem, což dokazuje subkapitola 

4.2. Pro členské země EU, potažmo celou Unii, je však důležitější intrakomunitární obchod se 

zbožím a službami, jehož objem je zhruba dvakrát větší, než objem zboží a služeb obchodo-

vaných mimo země Unie. Podíl tohoto obchodu uvnitř Unie na celkovém obchodu se 

v jednotlivých zemích liší, avšak průměrně se intra obchod podílí asi 60 %, viz subkapitola 

3.2.2. Nezahrneme-li množství tohoto vnitřního obchodu do celkového objemu obchodované-

ho zboží a služeb Evropskou unií, můžeme o evropské ekonomice stále hovořit jako o největší 

ekonomice světa z hlediska objemu obchodu se zbožím, ale i se službami (v roce 2011).  
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V průběhu let však docházelo k oslabování postavení nejen evropské ekonomiky, ale 

také Spojených států a Japonska. Obě tyto země zaznamenaly v posledních letech úbytek po-

dílu na HDP světa i na světovém exportu a importu zboží a služeb. Na druhé straně sílí role 

rozvíjejících se asijských ekonomik (Čína, Indie, Rusko), které svým tempem ekonomického 

růstu několikanásobně převyšují ekonomiky Západu. O výrazném hospodářském růstu těchto 

ekonomik, jejich demografické situaci a rostoucím podílu na světových exportech i importech 

zboží a služeb je psáno v subkapitole 4.3. Na základě informací ze subkapitol 4.2 a 4.3 je 

možné verifikovat stanovenou hypotézu, a to sice, že pozice Evropské unie, potažmo Spoje-

ných států a Japonska, je z ekonomického hlediska v poslední době ohrožována ze strany 

rychle rostoucích ekonomik skupiny BRICS, především pak Čínou, jež obratně využívá svůj 

ekonomický a demografický potenciál k rozšíření působnosti na trzích ostatních ekonomik. 

 O příčinách takto rozdílného vývoje v jednotlivých regionech světa, který byl před pár 

lety zasažen hospodářskou krizí, se dá spekulovat. Světlo do této problematiky částečně může 

vnášet teorie, která se opírá o existenci Kondratěvových vln v ekonomice a jejich působení na 

rozložení sil v současnosti. Podle této teorie se vyspělé ekonomiky Západu nachází ve fázi 

poklesu či úpadku a jejich hlavním cílem by mělo být co nejrychlejší překonání této fáze  

a opětovné nastartování ekonomik. Zdá se však, že západní ekonomiky se z tohoto stavu ne-

mohou vymanit (např. dvě japonské ztracené dekády) a překonat tak následky hospodářské 

krize. Naopak opožděnost „východních“ ekonomik, které se zrovna nacházejí v rostoucí fázi 

čtvrté Kondratěvovy vlny, má za následek snadné přenesení se přes důsledky hospodářské 

krize a pokračování v rychlém ekonomickém růstu. Dokážou-li tyto země dlouhodobě udržet 

příznivý hospodářský vývoj s ohledem na sociální aspekty a podaří-li se jim vyhnout tak dras-

tickému působení klesající fáze Kondratěvovy vlny, pak nebude nic bránit tomu, aby 

s nástupem páté vlny zaútočily na pozici světových hospodářských velmocí. 
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7 Seznam zkratek 

 

ACP     African, Carribean and Pacific Group of States 

aj.     a jiné 

APEC      Asia-Pacific Economic Cooperation 

apod.      a podobně 

atd.      a tak dále 

atp.     a tak podobně 

bil.     bilion 

BRIC(S)    Brazílie, Rusko, Indie, Čína, (Jihoafrická republika) 

CCT     celní sazebník Společenství 

EHS     Evropské hospodářské společenství 

ES     Evropské společenství 

ESUO     Evropské sdružení uhlí a oceli 

EU     Evropská unie 

EUR     euro 

ex.     export 

FTAA     Free Trade Area of America 

GATT     General Agreement on Tariffs and Trade 

HDP     hrubý domácí produkt 

JAR     Jihoafrická republika 

Jap.     Japonsko 

MERCOSUR    Mercado Común del Sur 
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mezir.     meziroční 

mil.     milion 

mld.     miliarda 

MMF     Mezinárodní měnový fond  

MPO     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MZV     Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

např.     například 

NTA     nová transatlantická agenda 

obr.     obrázek 

obyv.     obyvatelé  

OECD     Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

p.b.     procentní bod 

PZI     přímé zahraniční investice 

RVHP     Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SSSR     Svaz sovětských socialistických republik 

tab.     tabulka 

TEC     Transatlantická hospodářská rada 

TNK     transnacionální korporace 

tzv.     tak zvaný 

UNCTAD    United Nations Conference on Trade and Developement 

USA     Spojené státy americké 

USD     americký dolar 

WTO     World Trade Organisation 
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