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Úvodník
Bohuslava Šenkýřová
Vytvoření velké asijsko-pacifické zóny
volného obchodu
RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership) je
významnou ekonomickou událostí nejen pro asijsko-pacifický region, ale pro celý svět.
Spuštění dohody ukazuje, že i země
s odlišnými zahraničně politickými
postoji, s různými formami vlády
a různé ekonomické úrovně můžou
mezi sebou úspěšně obchodovat bez
překážek a vzájemně těžit z takové
spolupráce.
Vysoká škola finanční a správní dohody o volném obchodu tohoto typu
vítá z několika důvodů.
Za prvé proto, že vyučujeme v našich studijních programech kurzy
ekonomie a mezinárodního obchodu
a studenty učíme o ekonomických
přínosech volného obchodu a negativních důsledcích protekcionismu.
Za druhé proto, že jsme instituce
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vysoce zapojená do mezinárodního
obchodu formou poskytování studia
zahraničním studentům. Každý zahraniční student na naší škole představuje v kontextu mezinárodního
obchodu export služeb z naší země.
I když se asijsko-pacifická dohoda nedotýká vztahu Evropy a Asie
a bezprostředně naše mezinárodní
aktivity neovlivní, lze říci, že jakýkoliv světový pokrok v uvolňování
mezinárodního obchodu podporuje
obecně i globální model podnikání
naší školy.
Za třetí, asijsko-pacifická obchodní
dohoda má potenciál zvýšit příjmy
obyvatel všech zúčastněných ekonomik a růst prosperity tohoto regionu
nepřímo podporuje i možnost studentů z Asie studovat v České republice.
Každopádně vnímáme, že v dnešní
době, která zasazuje volnému obchodu jednu ránu za druhou (nejprve covid a pak válka na Ukrajině),
znamená významná dohoda o volném obchodu na druhém konci světa
naději.
V tomto vydání našeho bulletinu přinášíme základní popis dohody o Re-

gionálním komplexním ekonomickém partnerství od experta VŠFS na
mezinárodní obchodní vztahy Miroslava Halouzky, srovnání výhodnosti
RCEP pro jednotlivé zúčastněné státy
od Viktora Muchina z univerzity
v čínském Wuchanu a připomenutí
Ricardovy ekonomické teorie komparativních výhod, která je ekonomickým základem pro uvolňování
mezinárodního obchodu, od ekonoma Petra Macha.
Přeji vám zajímavé čtení!

U N I T E D N AT I O N S C O N F E R E N C E O N T R A D E A N D D E V E L O P M E N T
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RCEP – největší
zóna volného
obchodu na světě
Miroslav Halouzka
Dohoda o Regionálním komplexním ekonomickém partnerství
(RCEP) je největší
dohodou o volném
obchodu na světě.
Jejích 15 členských
zemí reprezentuje 30 % světové
populace a zhruba 30 % světového hrubého domácího produktu
(HDP). RCEP je první asijskou dohodou o volném obchodu, která zahrnuje největší ekonomiky regionu,
včetně Číny, Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a Nového Zélandu.
Klíčovou integrační roli při vytváření RCEP hrála organizace
ASEAN. Její vznik je pro ASEAN
triumfem osmiletého vyjednávání.
Podle původních plánů měla být
součástí RCEP také Indie, která se
z jednání později stáhla, a to zejména z obav, že nebude schopna
chránit domácí průmysl a zemědělství.
RCEP se týká hospodářských oblastí jako obchod se zbožím a službami, přeshraniční investice, hospodářská a technická spolupráce,
intelektuální vlastnictví, urovnávání sporů, e-commerce, malé
a střední podniky (SMEs) apod.
Na rozdíl od Evropské unie či Dohody o transatlantickém partnerství
(CPTPP) dohoda RCEP nestanovuje žádné environmentální nebo
pracovně-právní standardy.

Obr. 1: Počet zemí RCEP, počet obyvatel, celkový HDP a podíl na světovém obchodě a HDP
Zdroj: Statista.com

Očekávané přínosy
Očekává se, že dohoda RCEP podpoří ekonomickou obnovu po pandemii koronaviru, včetně zvýšení
zaměstnanosti a posílení dodavatelských řetězců, které byly pandemií
narušeny.
Všichni členové si od dohody slibují zlepšení hospodářské situace,
zvýšení exportu a přilákání nových
zahraničních investic.
Cílem RCEP je vytvoření moderního, komplexního a vzájemně
výhodného partnerství členských
států. Když se podíváme na globální význam RCEP, uvidíme největší
obchodní blok v dějinách, který zahrnuje největší asijské ekonomiky
včetně Číny, Japonska, Jižní Koreje
a Indonésie.

Cílem spolupráce je dosažení významných příležitostí pro rozvoj
obchodu ve východní Asii prostřednictvím snižování obchodních
bariér a zajištění lepšího přístupu
zboží a služeb na jednotlivé trhy
regionu.
Předpokládá se, že přínosy RCEP
budou obrovské. RCEP by mohla
do roku 2030 zvýšit světový obchod o 500 miliard USD a ke světovému HDP by mohla přidat 209
miliard USD.
Dohoda přinese ekonomikám severní a jihovýchodní Asie zefektivnění díky lepšímu využití
technologií, výroby, zemědělství
a přírodních zdrojů a podpoře dodavatelské řetězce v celém
regionu.

Obr. 2: Srovnání HDP RCEP, EHP a NAFTA
Zdroj: Statista.com
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Region jihovýchodní Asie díky
RCEP získá ročně do roku 2030
dodatečných 19 miliard dolarů. Je
ro méně než přínos pro severovýchodní Asii, protože již nyní těží
z existujících dohod o volném obchodu s partnery v RCEP. Nicméně
RCEP dává příležitost k prohloubení těchto benefitů. Také může zlepšit přístup zemí k fondům čínské
iniciativy Nové Hedvábné stezky
(Belt and Road Initiative - BRI).
Existují ekonomicky atraktivní
oblasti jako doprava, energetika
a telekomunikace, pro které BRI
bude možné využít.
RCEP umožní kompenzovat ztráty u obchodní války mezi Čínou
a USA. Zejména pro Čínu dohoda znamená obrovskou příležitost
stát se v blízké budoucnosti největším hráčem v procesu globalizace
a multilaterální spolupráce. Čína
získá významnější vliv při tvorbě
pravidel mezinárodního obchodu.
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verovýchodními a jihovýchodními členy RCEP. Na počátku bude
z dohody více těžit severovýchod.
Můžeme slyšet pochybnosti ze
zemí jako Filipíny, které se obávají obchodních deficitů. Nicméně
i tak převažuje pozitivní očekávání do budoucna. Je také potřeba
zdůraznit roli ASEAN, protože bez
ASEAN by žádná RCEP nebyla.
Dnešní situace je komplikovaná
paralelní existencí dalších dohod
Čína získá významnější
o volném obchodu. Mohlo by např.
vliv při tvorbě pravidel
dojít ke zkomplikování vyjednávámezinárodního
ní mezi Evropskou unií a ASEAN
obchodu.
o dohodě o volném obchodu.
Pro investory RCEP znamená nové
korporace, které ztratí důvod pře- obchodní a investiční příležitosti
souvat výrobu z Asie do USA..
ve všech zúčastněných zemích. Cla
RCEP zajisté představuje velmi budou odstraněna během následuambiciózní obchodní projekt pro jících 20 let u 92 % výrobků. Něvýchod Asie, která získá vliv na které zemědělské a citlivé produkty
mezinárodní obchod a světovou budou z procesu odstraňování cel
ekonomiku. Je také důležité vzít vyňaty.
v úvahu jistou rozdílnost mezi se- Velmi důležitým je plán urychlení
Geopolitické důsledky
Logicky vyvstává otázka ohledně
budoucnosti světového obchodu.
Jedním z důsledků bude slabší
pozice USA v regionu kvůli odstoupení USA z Transpacifického
partnerství v roce 2017 během presidentství Donalda Trumpa.
Nižší obchodní překážky budou
velmi dobrou motivací pro globální
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celní procedury, který garantuje, že
u položek vyloučených z odstranění cel bude proces proclení trvat
nanejvýš 6 hodin.
Oblast služeb bude pro zahraniční
investory uvolněna z 65 procent
a toto uvolnění bude zahrnovat oblasti jako řemesla, telekomunikace,
finanční služby, počítačové služby
a logistika. Bude to i výzva pro
české a další evropské investory.
Koncept RCEP ukazuje, že evropské společnosti by měly vstoupit
na trhy RCEP aby se mohly na této
nové integrační příležitosti podílet.
RCEP bude výzvou pro organizaci výroby. Odhaduje se, že nový
ekonomický blok bude znamenat
větší pohyb výroby zboží ze zemí
s vyššími výrobními náklady, jako
jsou Austrálie, Nový Zéland, Jižní
Korea a Singapur do zemí s nižšími
výrobními náklady, jako je Kambodža, Laos či Myanmar. Výhoda
levnější výroby bude rozložena po
celém regionu RCEP a budou z ní
těžit i spotřebitelé v Evropě a Spojených státech.
Odstranění cel přinese úspory všem
členským zemím. Např. Čína, pro
kterou je po USA druhým největším partnerem Japonsko, budou
jen v tomto konkrétním případě
činit kolem 7.3 miliardy dolarů.
Na RCEP se nijak nepodílí USA
a zatím ani Indie. Svojí ekonomickou silou se blok může rovnat
velikosti ekonomiky USA nebo
EU. Ačkoliv Indie disponuje obrovským trhem s 1.4 miliardou lidí
trápí obchodní deficit se zeměmi
RCEP. Každoroční obchodní deficit s Čínou činí kolem 50 miliard
dolarů a obchodní deficit má Indie
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i s dalšími státy RCEP.
Jaká je budoucnost Indie a RCEP?
Indie vyčkává, ale je více méně
jasné, že se k RCEP dříve či později přidá. Navzdory obchodním
deficitům má Indie dobře fungující ekonomiku, zejména farmaceutické odvětví a IT služby a RCEP
tak je pro indické vývozce služeb
velkou výzvou. Indie má do RCEP

chodu se zeměmi RCEP. Podobná situace je ve službách, kde má
Hong Kong 48 % obchodu s RCEP,
a to kolem 56 miliard dolarů. Odstranění cel znamená pro ekonomiku Hong Kongu obrovský impuls.
RCEP je velmi významnou ekonomickou iniciativou s celosvětovým
dopadem, zejména v době po pandemii, kdy je světová ekonomika
konfrontována s poklesem obchodu. RCEP poskytuje skvělou šanci
nejen
svým členům, ale též dalším
Indie vyčkává, ale je více
zemím, aby se na vzájemném obméně jasné, že se k RCEP
chodu podílely. RCEP je výzvou
dříve či později přidá.
též pro české a evropské firmy, aby
začaly pracovat na svém zapojení
dveře otevřené a může být považo- se do projektů, které z dohody vzevána na zakládající zemi, i když se jdou. RCEP není jen severovýchod,
nakonec nepřidala.
ale též méně rozvinutý jihovýchod,
Hrozbou pro RCEP může být, který nedosahuje standardů severopokud země jihovýchodu nebudou východu. To může znamenat pro
se svého členství těžit dostatečně tento velmi ambiciózní projekt
a budou setrvávat v obchodních skryté riziko.
deficitech, zatímco severovýchod
bude na RCEP vydělávat. Příkla- Miroslav Halouzka vyučuje
dem může být Hong Kong, který mezinárodní obchodní vztahy
má 93 % svého zahraničního ob- na VŠFS
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Komu prospívá
Regionální
komplexní
ekonomické
partnerství (RCEP)
Viktor Muchin
Regionální komplexní ekonomické
partnerství (RCEP)
vzniklo na začátku
roku 2022 po deseti
letech vyjednávání.
Patnáct asijsko-pacifických zemí se rozhodlo vytvořením jedné z největších obchodních dohod v historii lidstva snížit
překážky vzájemné výměny zboží
a služeb. Které země a sektory ale
budou mít z této multilaterální spolupráce největší prospěch?
RCEP významně urychluje ekonomickou integraci v celém asijsko-pacifickém regionu. Je protikladem celosvětovému nárůstu
unilateralismu a protekcionismu,
šířícího se v posledních letech
zejména na Západě. Dohoda odstraňuje mezi 15 členy 90 % všech
cel. Konference OSN o obchodu
a rozvoji (UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development) očekává, že se v rámci
regionu zvýší vývoz o 42 miliard
amerických dolarů. Někteří ekonomové tvrdí, že dohoda by mohla
do roku 2030 přinést světové ekonomice téměř 200 miliard dolarů
ročně.
Jedním z nejpozoruhodnějších rysů
RCEP je sdružování zemí na velmi
rozdílných stupních hospodářského
rozvoje, od Japonska a Singapuru po Laos a Kambodžu. Dohoda

RCEP převzala stávající dohody
podepsané členy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN-Association of South East Asian
Nations) a spojila je do jednoho
mnohostranného paktu s Austrálií,
Čínou, Japonskem, Jižní Koreou
a Novým Zélandem.
Ekonomický model všeobecné
rovnováhy
V odborné obci se účinky obchodních dohod odhadují pomocí vypočitatelného modelu všeobecné
rovnováhy (CGE-Computable General Equilibrium model). Autoři
modelu, profesoři Peter A. Petri
a Michael G. Plummer, využívají neoklasické ekonomické předpoklady o motivaci zúčastněných
stran v ekonomickém systému,
a současně přizpůsobují model
analýze dohod o volném obchodu
v asijsko-pacifické ekonomické
integraci v různých souvislostech.
Autoři pomocí modelu vypočítávají
přírůstky reálného národního důchodu a procentní změny důchodu,
a to za existence efektů politik Asie
a Tichomoří, odhadovaných na rok

2030. Model vychází z Trumpovy
éry a je ovlivněn obchodní válkou
USA a Číny, uzavřením Komplexní
a progresivní dohody o trans-pacifickém partnerství (CPTPP-Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
a dohody RCEP.
Tyto tři politické scénáře simulují
zisky a ztráty ze spolupráce v asijském regionu a ekonomické dopady přetrvávající obchodní války
pro konkrétní země.
Obchodní válka ovlivňuje celosvětový příjem nejvýrazněji, snižuje
jej o 514 miliard dolarů. CPTPP
pak přidává zpět ke světovým příjmům 188 miliard dolarů a Dohoda RCEP vrací zpátky dalších 263
miliard dolarů. Ztráty z obchodní války nejsilněji pociťuje Čína
(-515 miliard USD) a Spojené státy
(-41 miliard USD).
RCEP tak zmírňuje následky obchodní války o dost víc než CPTPP,
zejména pro členské státy RCEP.
Obě dohody se reálně blíží vyrovnání negativních dopadů obchodní války na globální celosvětové
příjmy.
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Obr. 1
Income Effects of Asia and Pacific Policies

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, CPTPP = Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, EMENA = Europe, Middle East,
and North Africa, nie = not included elsewhere, RCEP = Regional Comprehensive Economic Partnership, US = United States. Source: Authors’ simulations.
Income effects of Asia and Pacific Policies based on CGE model. Zdroj: Park, Petri & Plummer (2021):
The Economics of Conflict and Cooperation in the Asia-Pacific: RCEP, CPTPP and the US-China Trade War
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Asijská dominance v globální
průmyslové přidané hodnotě
Nejnovější statistiky OSN ukazují,
že asijská průmyslová přidaná hodnota výrazně vzrostla, z 2,7 bilionu
dolarů v roce 2000 na 9,4 bilionu
dolarů v roce 2019, při průměrném
ročním nominálním růstu 6,7 %.
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Během tohoto období se podíl Asie
na světové průmyslové přidané hodnotě zvýšil z 35,9 % na 50,9 %, na
rozdíl od poklesu v USA (2019: 16,6
%) a západní Evropě (2019: 8,7 %).
Zejména podíl Číny se v roce 2019
prudce zvýšil na 24,9 %, zatímco
podíl zemí ASEAN se rovněž zvýšil

z 2,8 % na 4,8 %. Podíl Japonska
se snížil (2019: 6,4 %), protože japonské průmyslové aktivity byly
přesunuty do levnějších výrobních
závodů v Asii i mimo ni. Z pohledu
RCEP činil v roce 2019 společný
podíl 15 členů 40,2 %, což je nárůst
z 29,4 % v roce 2000.

Percentage share of global industrial value added by specific regions between 1970-2019. Zdroj: Chu (2021):
RCEP: Asia as the global manufacturing centre

Liberalizace cel a odklon
obchodu do RCEP
Podle modelu UNCTAD, je založení RCEP v absolutním vyjádření
hlavním motorem obchodu. Nižší
cla mají stimulovat obchod mezi
členy o téměř 17 miliard dolarů.
Díky nižším tarifům v rámci RCEP
by se obchod v přibližné hodnotě
25 miliard dolarů přesměroval od
nečlenských zemí ke členům.
Analýza UNCTAD však zdůrazňuje,
že členové RCEP budou mít z dohody různý prospěch. Očekává se, že
celní úlevy přinesou vyšší obchodní
účinky nejvyspělejším ekonomikám

bloku. Japonsko by tak díky odklonu obchodu zvýšilo svůj vývoz o 20
miliard USD, ve srovnání s vývo-

Očekává se,
že celní úlevy přinesou vyšší
prospěch nejvyspělejším
ekonomikám bloku.
zem do států RCEP za rok 2019 je
to nárůst o 5,5 %.
UNCTAD rovněž uvádí výrazně
pozitivní dopady na vývoz většiny

ostatních ekonomik, včetně Číny,
Koreje, Austrálie a Nového Zélandu. Na druhou stranu výpočty ukazují, že celní úlevy v rámci RCEP
mohou ve výsledku snížit vývoz Filipínám, Kambodži, Indonésii a Vietnamu. Tento efekt způsobí právě
odklon obchodu, v praxi to znamená
nahrazení například čínského dovozu z Vietnamu dovozem z Japonska,
z důvodu silnější celní liberalizace
mezi Čínou a Japonskem.
Tuto dynamiku budou pravděpodobně kopírovat i trendy přímých
zahraničních investic (PZI) v rámci
bloku.
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RCEP member export changes due to tariff concessions

Table 6 I RCEP members export changes
(in due
billion to
US$)tariff concessions
Overall Effects

Trade Diversion

Trade Creation

(billion US$)

(billion US$)

(billion US$)

As percentage of
exports to RCEP

RCEPon
member
changes due to tariff concessions, Zdroj: UNCTAD
Source: UNCTAD secretariat based
Nicitaexport
(2021).

Koncentrace investic
Ačkoli Dohoda RCEP obsahuje ších předností dohody sjednocení
The tariff concessions among RCEP member would divert trade from non-member to member
Na základě údajů za poslední dvě o PZI další specifická ustanovení pravidel původu pro veškeré zboží,
economies. The magnitude of these effects for non-members is related to the exposure of each nondesetiletí již PZI na zelené louce (zejména pokud jde o konference obchodované mezi jejími členy. Jimember economy to the RCEP area. The largest export losses in value terms are expected to accrue
(greenfield FDI) v rámci regionu o investicích v rámci RCEP a jejich nými slovy, když společnost vyrobí
to the European Union, the United States and to the economies of Taiwan, Province of China, and
RCEP překonaly EU jako největší propagaci), dohoda zůstává zamě- výrobek pro RCEP, tento výrobek
Hong Kong,
SAR.
their losses
relativelyobchodu,
low in relation
their total
exports.
The
export
investiční
oblast
na However,
světě. A tento
řena naare
usnadnění
zpra- to
splňuje
nároky
všech 15
zemí,
což
losses
of
countries
such
as
Bangladesh,
Pakistan,
Sri
Lanka
are
more
significant
when
measured
in
objem bude už jen narůstat, protože covatelského průmyslu a dalších znamená méně administrativní práce
percentage
terms.
In the case
is expected
that about
12 per cent
its export
to
RCEP
umožňuje
investorům
v urči-of Bangladesh,
průmyslových itodvětví,
která spojují
s dokumentací.
Je toofnejlepší
příklad,
RCEP
would
be
diverted
to
favour
RCEP
members.
tých odvětvích lépe konkurovat míst- ekonomicky různorodé země bloku. jak se touto dohodou Asie o krok
ním investorům, zejména výrobcům. V tomto ohledu je jednou z největ- přiblížila soudržné obchodní zóně,
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jakou jsou třeba EU nebo Dohoda
mezi USA, Kanadou a Mexikem.
Sílící geopolitická pozice Číny
Pokud jde o proces vyjednání Dohody RCEP, zorganizoval a vedl jej
k realizaci ASEAN, z geopolitického
hlediska z něj ale právě Čína získává
značnou výhodu a rozšiřuje svůj vliv
v Asii a Tichomoří.
Také nepřítomnost USA a Indie
v RCEP umožňuje Číně setrvat v pozici lídra tohoto regionu. Pekingu
vyhovuje, že RCEP sbližuje Čínu
s Austrálii, Japonskem a Jižní Koreou, s nimiž Čína již léta usiluje
o uzavření dvoustranných dohod
o volném obchodu. Čínu to může
povzbudit k dalšímu jednání, faktem
ale zůstává, že zvýšená ekonomická integrace může způsobit i opačný efekt, jelikož je Čína nyní více
provázaná s ekonomicky silnými
sousedy z RCEP.

Konfuciův institut a Výzkumné centrum
pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS

V každém případě bude však integrace s výše uvedenými zeměmi klíčem k čínským aspiracím na vstup
do CPTPP, nástupce Trans-pacifického partnerství (TPP), ze kterého
americká administrativa preziden-

ta Trumpa v roce 2017 vystoupila.
Prozatím se však Čína nachází ve
vůdčí pozici a vliv USA v regionu
klesá. Zdá se, že prostřednictvím
dohod RCEP a CPTPP prospívá
hospodářská integrace zemím Asie.

Použité zdroje:

UNCTAD. (2021). Asia-Pacific partnership creates new ‘centre of gravity’ for global trade.
Park, C.-Y., Petri, P., & Plummer,M. (2021). The economics of conflict and cooperation
in the Asia-Pacific: RCEP, CPTPP, and the US-China trade war.
Vojta, V., Zvolánek, P., Veselý, J., & Muchin, V. (2021). The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in the context of Asian integration and its influence on the
European Union.

Viktor Muchin je ekonom, expert na mezinárodní vztahy a Čínu.
Působí na Zhongnanské univerzitě ve Wuhanu. Článek se souhlasem
autora převzat z webu Asiaskop.cz
https://www.asiaskop.cz/analyzy-komentare/bilance-ekonomickych-modelu-ukazuje-komu-prospiva-dohoda-o-nejvetsim-volnem-trhu-sveta
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Volný obchod
vs. protekcionismus
– teorie
komparativních
výhod
Petr Mach
Po světě můžeme
pozorovat dlouhodobě dvě protichůdné
tendence – tendenci
k uvolňování mezinárodního obchodu
a tendenci k omezování zahraničního obchodu. Tyto
dvě tendence spolu soupeří. Asijsko-pacifická dohoda RCEP (Regionální komplexní ekonomické
partnerství) je významným pokrokem v trendu liberalizace obchodu.
Stavění obchodních překážek, jako
jsou zejména cla a dovozní kvóty,
má nejčastěji kořeny v lobbingu
domácích výrobců, kteří žádají
ochranu před zahraniční konkurencí. Proto se pro takovou politiku
používá pojem protekcionismus.
Ekonomickým důsledkem protekcionismu je poškození spotřebitelů,
kteří v důsledku obchodních překážek obvykle platí vyšší ceny za
zboží. Jindy je motivací k zavádění
bariér obchodu politický tlak (uvalování sankcí), ale i tehdy poškozuje omezení obchodu obě strany.
Liberalizace obchodu se naproti
tomu opírá o doktrínu ekonomického liberalismu a o ekonomickou
teorii komparativních výhod. Ta
vysvětluje, že když dvě země mají
mezi sebou volný obchod, mohou
se lidé a firmy v obou zemích
soustředit na výrobu těch výrob-

Konfuciův institut a Výzkumné centrum
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ků, které dokáží vyrobit relativně
levněji a v důsledku toho celková
výroba roste. Statisticky můžeme
proto po každé liberalizaci zahraničního obchodu očekávat rychlejší
růst HDP (hrubého domácího produktu).
Autorem teorie o komparativní výhodě je anglický ekonom David Ricardo (1772-1823). Do publikování
jeho teorie měli ekonomové za to,
že obchod mezi dvěma zeměmi se
obecně vyplácí, pokud jedna země
dokáže produkovat jeden výrobek
levněji a druhá země druhý výrobek levněji v absolutním vyjádření. Teorie komparativní výhody
byla revoluční v tom, že ukázala,
že i když jedna země dokáže dva
výrobky vyrábět levněji než druhá,
i tak se mezinárodní obchod vyplácí
oběma.
Ricardo ukázal, že i když dvě země
mají takové podmínky, že jedna
z nich dokáže ze dvou komodit obě
vyrábět s nižšími náklady, i tak se
oběma zemím vyplatí specializace a mezinárodní dělba práce na
základě volného obchodu. Každá
země by se měla soustředit na vý-

robu produktů, které dokáže vyrobit
s nižšími náklady obětované příležitosti.
Ricardo dokumentoval teorii komparativní výhody na příkladu dvou
zemí, Anglie a Portugalska, které
obě mohou vyrábět víno a oblečení.
V Ricardově příkladu Portugalsko
dokáže tunu oblečení produkovat
za použití 90 jednotek práce a tunu
vína za použití 80 jednotek práce,
zatímco Anglie dokáže tunu oblečení produkovat za použití 100 jednotek práce a tunu vína za použití 120
jednotek práce. Ricardo ukázal, že
ačkoliv Anglie obě komodity vyrábí
dráže, obě země nakonec vydělají,
pokud se budou specializovat a obchodovat na základě „komparativní
výhody“ a každá země bude vyrábět
produkt, který dokáže vyrobit s nižšími náklady obětované příležitosti.
Řekněme, že by obě země chtěly mít tunu oblečení a tunu vína.
Kdyby spolu neobchodovaly,
Anglie by na to vynaložila 220
(100+120) hodin práce a Portugalsko 170 hodin práce (90+80).
Kdyby se ale každá soustředila na
to, co vyrobí s nižšími náklady obě-

V systému dokonale
volného obchodu každá
země přirozeně používá
svůj kapitál a práci takovým
způsobem, který je pro
každou z nich nejpřínosnější.
– David Ricardo

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
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Tab. 1: Ricardův příklad – počet hodin potřebných na výrobu tuny produktu

Oblečení

Víno

Anglie

100

120

Portugalsko

90

80

tované příležitosti, Anglie na oblečení a Portugalsko na víno (Anglii
tuna oblečení stojí 0,833 nevyrobené tuny vína a Portugalsko stojí
tuna oblečení 1,125 nevyrobené
tuny vína), mohlo by Portugalsko
vyrobit 2 tuny vína za použití 160
hodin práce, z toho 1 tunu prodat
Angličanům. Anglie by mohla vyrobit 2 tuny oblečení za použití 200
hodin práce, z toho 1 tunu prodat
Portugalcům. Anglie by pak měla
to stejné, co dokáže vyrobit sama,
ale ušetřila by 20 hodin práce. Portugalsko by mělo to stejné, co by
mohlo vyrobit samo, ale ušetřilo by
10 hodin práce. Ušetřená pracovní
síla by mohla vyrábět navíc statky,
které dříve nemohly být vyrobeny

a obě země by byly bohatší.
Ricardova teorie komparativních
výhod je stále platná a stále přítomná v učebnicích ekonomie. Stejně
jako pro Anglii a Portugalsko v 19.
století platí i pro Českou republiku
nebo Čínu v 21. století a platí i pro
vztah dvou libovolných osob kdekoliv na světě. Nejdůležitější implikací teorie komparativních výhod
je, že volný mezinárodní obchod
se vždy vyplatí, protože umožňuje zemím soustředit se na výrobu
a export produktů, ve kterých země
mají komparativní výhodu. Každá
země má v některých výrobcích
komparativní výhodu, a to i když
je ve všem méně produktivní než
země ostatní. Zapojit do meziná-

rodního obchodu by se tedy neměly bát ani země chudší ani země
bohatší, všichni na tom nakonec
vydělají.
Specializace podle komparativních
výhod zvyšuje efektivnost využití
zdrojů a vede k vyšší výrobě při
použití stejného objemu zdrojů.
Slovy dnešní ekonomie, jakákoliv
liberalizace obchodu musí vést ke
zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) všech smluvních zemí.
Stejně tak platí, že omezení zahraničního obchodu poškozuje vždy
všechny strany.
Petr Mach učí ekonomii
a měnovou teorii na VŠFS
a je editorem Bulletinu.

Předchozí vydání bulletinu v české, čínské a anglické verzi najdete na
http://www.konfucius-vsfs.cz/ekonomicky-think-tank/
Bulletin

Bulletin

1/2019

1|
3|
5|
6|
7|
8|

OBSAH
VŠFS a Čína, Bohuslava Šenkýřová
Čínská ekonomika – růst bez klopýtnutí, Petr Mach
Obchodní válka mezi USA a Čínou, Petr Budinský
Celosvětový boom čínských investic zpomaluje, Lukáš Kovanda
Vzájemné obchodní vztahy ČR – ČLR, Richard Hlavatý
Konfuciův institut při VŠFS, Helga Bedáňová

VŠFS a Čína
Bohuslava Šenkýřová
Vysoká škola finanční a správní
21. 11. 2018 na základě smlouvy s Ředitelstvím Konfuciových
institutů v Pekingu
(Hanban) za účasti první místopředsedkyně čínské
vlády paní Sun ChunLan, ministra
školství pana Chen Baosheng a dalších významných představitelů čínských i českých institucí slavnostně
založila Konfuciův institut v Praze.

ální, která bude seznamovat zájemce
s tradiční čínskou kulturou, jako je
např. kaligrafie nebo čajový obřad,
a na ekonomicko-podnikatelský
think-tank. Ten ve spolupráci s čínskými univerzitami bude vyvíjet
vědecko-výzkumnou činnost, spolupracovat na společných projektech
s firmami a bude nabízet ekonomické analýzy prostřednictvím bulletinu,
jehož první číslo právě čtete. Hlavní
zaměření VŠFS na finance a mezinárodní ekonomiku se tak promítá
i do Konfuciova institutu.
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Konfuciův institut může sehrát
významnou roli v posilování byznysu, výzkumu a výuce čínského jazyka, stejně jako přiblížit mentalitu
čínského národa, což je pro úspěch
v ekonomické oblasti v případě
Číny naprosto klíčový předpoklad.
Není náhodou, že z více jak pěti
stovek Konfuciových institutů ve
světě jich je devadesát jen ve Spojených státech amerických.
Dlouholetá spolupráce se City University of Seattle, její čínští studenti
a pobočka v Pekingu inspirovaly

První místopředsedkyně čínské vlády ČLR Sun Chunlan
a Bohuslava Šenkýřová na otevření Konfuciova institutu.

„Konfuciův institut
může sehrát
významnou roli
v posilování byznysu,
výzkumu a výuce
čínského jazyka,
stejně jako
přiblížit mentalitu
čínského národa.“
Vznikl ve spolupráci s čínskou univerzitou China Jiliang University
z města Hangzhou. Jeho činnost
bude směřovat do tří oblastí: standardní výuky čínštiny, kulturně-soci-
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rozšířila do dalších oblastí Číny.
Některým čínským studentům se
podařilo vrátit do Prahy, třebaže
česká vláda 9. února ve snaze bránit
přesunu viru na české území za-

vat přednášky. VŠFS vyčlenila ve
Dopad koronaviru
vlastním ubytovacím zařízení pokona VŠFS
je, které jsou ke karanténě vhodné.
Bohuslava Šenkýřová
Disponují vlastní kuchyňkou, WC
a sprchou. Je třeba vysoce ocenit
Infekční nemoc
spolupráci ostatních čínských studentů včetně jejich učitelky, kteří
COVID-19, jejímž
„10.
března
rozhodla
byli velmi disciplinovaní a ochotní
původcem je nový
vláda ČR o uzavření škol,
typ viru označovaný
vzájemně si pomáhat. VŠFS zajisna což musela
obecně jako koronatila úklid, dezinfekci, teploměry
virus, a která u lidí
apod. Do začátku letního semestru
zareagovat i VŠFS.“
s oslabenou imunitou
se všichni čínští studenti nestihzpůsobuje těžký zápal plic, zasáhla
li vrátit ke studiu. Z 98 jich ještě
Čínu, Českou republiku, česko-čínské stavila veškeré přímé lety z Číny. v únoru bylo 38 v Číně.
vztahy i Vysokou školu finanční Ti museli zůstat ve čtrnáctidenní ka10. března rozhodla vláda ČR
a správní. Na VŠFS studuje stovka ranténě a nemohli fyzicky navštěvo- o uzavření škol, na což musela
studentů z čínské ekonomické univerzity Changchun University of Finance and Economics a několik tisíc
studentů z České republiky a desítek dalších zemí světa. COVID-19
nemá naštěstí oběti mezi zaměstnanci či studenty VŠFS, přesto
tato pandemie zásadním způsobem
ovlivnila chod školy.
Nemoc vypukla v prosinci 2019
v Čínském městě Wu-chan v době,
kdy část našich čínských studentů
odjela během zkouškového období domů, a to i na oslavu čínského Nového roku (25. ledna 2020).
23. ledna byla ve Wu-chanu zavedena karanténa, která se postupně
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Úvodník
Bohuslava Šenkýřová
Vážení přátelé,
předkládáme Vám podzimní vydání Bulletinu
Konfuciova institutu při Vysoké škole
finanční a správní.
Univerzita v letošním
akademickém roce konečně uvítala
část studentů on-site. Část ale i nadále
učíme jen on-line, neboť některým
nebylo umožněno přicestovat do Prahy.
Ani náš Konfuciův institut v této
divné době nezahálí. V uplynulých
týdnech a měsících realizoval celou
řadu úspěšných aktivit – letní tábor
pro děti s řadou výletů a workshopů
(kaligrafie, čínská medicína apod.)
včetně výuky čínštiny. Od začátku
akademického roku probíhají Chinese speaking corner, přednášky „jak se
učit čínštinu“, otevřené workshopy
kaligrafie, či semináře pro tlumočníky.
Velice úspěšná jsou tzv. Okénka do
finančních trhů, která probíhají on-line
a účastní se jich až 200 zájemců z bank
a pojišťoven, finanční zprostředkovatelé i studenti. Největší diskuze jsou na
téma ekonomické situace u nás i ve
světě. Probírají se rizika korporátních

dluhopisů a bitcoinu. Tak jako se vyvíjí nepředvídatelně statistiky covidu,
vyvíjí se nepředvídatelně i kurz bitcoinu, populární virtuální měny. V tomto
vydání přinášíme tři texty autorů, kteří
se věnují fenoménu bitcoinu z různých
úhlů pohledu.
Petr Mach, odborný asistent VŠFS
a editor Bulletinu, představuje bitcoin z pohledu měnové teorie. Ukazuje,
že bitcoin je soukromá měna, která
se neopírá ani o nucený oběh, ale
ani o vnitřní hodnotu. Bitcoin je díky
svému algoritmu postupného růstu
vhodný pro to, aby byl jednou stabilním platidlem. Jeho cena se ale může
stejně snadno „vypařit“, pokud lidé
ztratí víru v jeho budoucnost.
Bývalý pedagog VŠFS a dnes ekonom Platební instituce Roger Dominik
Stroukal popisuje tři užitečná ekonomická ponaučení, která nám bitcoin
poskytuje. Ukazuje robustnost decentralizovaných systémů oproti centralizaci. Dokládá, že peníze nemusí být
nezbytně založeny na frakčním krytí
a úvěrové emisi v komerčních bankách,
jako je tomu u národních měn. A za
třetí upozorňuje na to, jak se u bitcoinu
prolíná pojem investice a spekulace.
Odborný asistent a vedoucí Katedry informatiky a matematiky VŠFS
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Jan Lánský popisuje význam Číny
pro bitcoin. Čína totiž přinesla světu
první hardwarové zařízení specializované na těžbu bitcoinu a současně v ní
vede, protože nabízí relativně levnou
elektřinu. To je mimo jiné způsobeno
i nechtěně díky různým regionálním
subvencím ceny elektřiny. Rovněž vysvětluje důvody současných opatření
čínské vlády proti bitcoinu.
Vážení čtenáři, stejně jako naše studenty Vás považujeme za inteligentní
jedince, kteří se dokážou samostatně
rozhodovat, myslet kriticky a rozpoznat argumentační fauly. A to jak v souvislosti s covidem a covidovými opatřeními vlád, tak i pokud jde o různé
investice. Ať už jste fanoušci či odpůrci
bitcoinu, ať už preferujete jakýkoliv
přístup ke covidu nebo jakémukoliv
dalšímu společensko-ekonomickému
tématu, Vysoká škola finanční a správní je svobodnou akademickou půdou
přístupnou všem názorům a argumentům.
Přeji vám zajímavé čtení!
Bohuslava Šenkýřová je rektorkou
Vysoké školy finanční a správní
a předsedkyní správní rady
Konfuciova institutu při VŠFS.
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