


 

DIPLOMOVÁ 
PRÁCE  
 

Zahraniční obchod Velké Británie v	kontextu Brexitu 

 

External Trade of Great Britain in the context of Brexit 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAM 
Řízení rozvojových projektů 

 

STUDIJNÍ OBOR 
Projektové řízení inovací v podniku 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.



 

 



 

SIRKA, Jan. Zahraniční obchod Velké Británie v	kontextu Brexitu. Praha: ČVUT 2020. Di-
plomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně. Dále prohlašuji, že 
jsem všechny použité zdroje správně a úplně citoval a uvádím je v přiloženém se-
znamu použité literatury. 
Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této závěrečné práce v souladu se záko-
nem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 
 
 
V Praze dne: 20. 08. 2020 Podpis:  

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 

Děkuji doc. Ing. Vítu Poštovi, Ph.D. za cenné rady, rodině a pedagogům. 



 

 
  



 

Abstrakt 

Výzkum dvou pravděpodobných bilaterálních podmínek budoucího vztahu mezi Vel-

kou Británií a Evropskou Unií umožňuje nahlédnout do struktury budoucího uspořá-

dání těchto dvou subjektů. Předpoklady obchodních podmínek jsou vymezeny změ-

nou dílčích pravidel a vymezením předpokládaných následků pro ekonomiku Velké 

Británie.  

Analýza Platební bilance Velké Británie otevírá strukturu ekonomické závislosti a 

umožňuje pochopit rizika vyplývající z	tvorby bariér mezi jednotlivými celky. Práce je 

primárně zaměřena na obchod mezi VB a EU. Další pozornost je věnována financování 

deficitů vznikajících v	průběhu let 2000 a 2018 na běžném účtu platební bilance.  

 

Klíčová slova 
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Abstract 

The research of two possible bilateral conditions of the future relationship between 
the United Kingdom and the European Union allows us to look at the future structure 
of these subjects. The pre-dictions of trade conditions are defined as the change of 
particular rules and specified by expected consequences for Great Britain’s economy.  
The analysis of Balance of payments of the United Kingdom shows the structure of 
economic dependence and enable to recognize risks caused by barriers between both 
units. This paper is primarily focused on the trade between the UK and the EU. Sec-
ondly, the thesis is devoted to financing deficits which were emerging during 2000 and 
2018 on the current account on the balance of payments. 
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ÚVOD 
Fenomén národních a suverénních států začíná být v	mezinárodní politice 

téma. Tak tomu je i v	případě Brexitu, kdy Spojené Království Velké Británie a 

Severního Irska (VB) dne 31. 1. 2020 opustilo Evropskou unii (EU) dle článku 50 

(2) Lisabonské smlouvy, který byl aktivován v	roce 2017 tehdejší premiérkou 

Theresou May. Již 12 dní po ukončení členství VB v	EU HM Government (2020) 

potvrdila záměr zavést dovozní kontroly a tarify na veškeré zboží dovážené 

z	EU. Opuštěním jednotného trhu a celní unie podle vyjádření umožňuje převzít 

zpět kontrolu a dopadnout obchodní dohody po celém světě. Jako hlavní dů-

vody implementace kontrol uvádí HM Government (2020): „abychom udrželi 

naše hranice v	bezpečí a bezpečí, a abychom věděli, kdo přichází, jak často a 

proč“, dalším důvodem je rovné zacházení se všemi státy skrze vlastní ob-

chodní dohody, vybíráním rovných cel, DPH a spotřebních daní. 

V	návaznosti na vyjádření voličů nedošlo podle Breinlicha et al. (2017, str. 3) k 

rychlé	změně obchodních vztahů. Nicméně nejzřetelnějším ekonomickým 

efektem byla depreciace měny. Britský libra v	souvislosti s	rozhodnutím brit-

ského obyvatelstva mezi 23. a 27. červnem výrazně znehodnotila, a to o 11 % 

vůči dolaru a 8 % vůči euru. V	srpnu 2016 na tomto základě došla Bank of En-

gland k	rozhodnutí uvolnit pravidla monetární politiky skrze snížení úrokové 

míry o 25 bazických bodů a obnovit kvantitativní uvolňování. Skrze depreciaci 

došlo ke zdražení importů VB a zlevnění exportů.  

 

Aktuálně se oba jednotlivé subjekty nachází v	přechodném období a o budou-

cím právním uspořádání, obchodních vztazích a podmínkách bude v	následují-

cích měsících vyjednávat.  

Toto období přináší do společnosti mnoho otázek a nejistoty. Domácnosti, 

vlády a podnikatelské subjekty čekají, za jakých podmínek se bude v	následují-

cích letech uskutečňovat zahraniční obchod, tedy pohyb zboží přes hranice a 

toky investic, zaměstnanost přeshraničních pracovníků a dalších jiných skuteč-

nost 
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Ve své diplomové práci bych se chtěl v	první řadě zaměřit na dva možné scé-

náře, které jsou aktuálně diskutovány, a které mohou být v	budoucnu imple-

mentovány. Tyto dvě diskutované možnosti nastavují rámec ekonomicko-poli-

tických podmínek, na jejichž základech bude uskutečňována mezinárodní 

směna mezi EU a VB po uplynutí přechodného období. Konkrétně se však bude 

práce soustředit na analýzu platební bilance VB, tedy běžného, finančního a ka-

pitálového účtu. V	souvislosti s	platební bilancí je neméně důležité objasnit a 

pochopit monetární a fiskální kompetence a nástroje vlády a centrální banky 

VB.  

První kapitola vysvětluje historický vývoj vztahu mezi VB a EU, který je podstatný 

pro pochopení současného vyjednávání ekonomických podmínek mezi těmito 

dvěma subjekty. Následující kapitoly se zaměřují na definici volného obchodu 

a vývoje v	globálním světě. V	kontextu globalizace se totiž téma Brexitu vyvíjí 

opačným směrem, a proto je nutné definovat, k	jakým možným překážkám 

v	dezintegraci dochází. Druhá kapitola teoretické práce má za cíl nastínit pro-

blematiku a vysvětlit národní účetnictví platební bilance na základě metodiky 

IMF BMP6.   

V	praktické části se diplomová práce zabývá analýzou platební bilance a účtů 

v	ní. Přínosem je především pochopení vzájemnosti jednotlivých obchodních 

vztahů mezi EU a VB. Na základě zanalyzování těchto účtů můžeme minimálně 

pochopit, k	jaké mezinárodní výměně z	pohledu produkce, investic a kapitálo-

vých toků  mezi VB a zeměmi EU dochází.  
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1 Vztah VB a EU 
Na základě podpisu Římské smlouvy v	roce 1957 bylo 1.1.1958 založeno Evrop-

ské hospodářské společenství (EHS). Součástí úmluvy byl i vznik několika dílčích 

orgánů: Rada ministrů, Komise, Parlamentní shromáždění a Soudní dvůr.  Cílem 

signatářů bylo zajistit vyšší míru integrace a hospodářské prosperity, zlepšení 

podmínek pro práci a život obyvatel, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 

a společným postupem rušit obchodní a jiné překážky mezi nimi (Římská 

smlouva, EHS, 2017).  

Hlavní body této úmluvy zavazovaly šest zakládajícím státům (Belgie, Nizozem-

sko, Lucembursko, Itálie, Federální republiku Německo a Francii) k založení spo-

lečné celní unie, tvorbě společné zemědělské, obchodní a dopravní politiky. 

V	oblasti pro vytváření „volného“ trhu jednotlivé státy postupně odbourávaly 

všechny překážky bránící volnému pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní 

síly. V	kontextu doby se nejvíce jednalo o eliminaci kvót a cel, které historicky 

ochraňovaly členské státy EHS. Dalším z	několika kroků pro optimalizaci celní 

politiky bylo zavedení jednotných cel pro státy mimo EHS (Craft, 2017, str. 12). 

Jako protiváhou EHS byla v	roce 1960 založena European Free Trade Asociation 

(EFTA), jejíž členem a iniciátorem byla právě VB. Cíl této organizace byl o dost 

užší oproti EHS a záměr EFTA byl pouze založen na volném mezinárodním ob-

chodu mezi zakládajícími členy (ibid.).  

Ke vstupu VB do EHS/EU došlo až po schválení třetí žádosti o přijetí. Do roku 

1970 byla žádost VB blokována Francií, která znemožňovala vstup VB na zá-

kladě historické nedůvěry a vzájemné rivality z	kolonialistické éry. Vstupem VB 

do Evropského Hospodářského společenství vyžadovalo několik podmínek. Žá-

dost musela být podpořena majoritou hlasů Rady Ministrů členských zemí, zá-

vazkem ke znehodnocování britského sterlingu, akceptací vztahů mezi komu-

nitou a Francouzskými ex-koloniemi a respektováním francouzského jazyka, ja-

kožto úřední řečí evropské komunity. Oproti tomu se dostalo VB výjimky na po-

zvolné přispívání do společného rozpočtu, vztahu s	Novým Zélandem a v 

otázce rybaření (Chochia et al., 2018, str. 117). 
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Spojené Království přistoupilo do EHS/EU až v	roce 1973, kdy vstoupilo společně 

se dvěma	partnery z EFTA	Dánskem a Irskem. Velkým krokem v integraci a od-

bourání netarifních bariér bylo podepsání Maastrichtské smlouvy, která umož-

nila na společném trhu využívat od roku 1999 společnou měnu v	11 členských 

státech (Craft, 2017, str. 12). Ve vyjednávání o Maastrichtské smlouvě 1992 si VB 

vyžádala výjimku, která umožňovala zachování vlastní měny, ale i přesto vstou-

pit do Euro systému. Ten má za úkol sjednocovat spolupráci guvernérů národ-

ních bank (Tupis, 2018, str. 176).  

Ačkoliv vláda UK měla vyjednanou výjimku, provedla v	následujících letech mě-

ření, ve kterých prokázala, že UK nesplňuje požadavky k	tomu, aby do měnové 

unie vstoupila. Tento akt také upevňoval Act Evropské unie z	roku 2011, který 

požadoval potvrzení přijetí společné měny Parlamentem dané země a mimo 

jiné souhlasem uděleným občany v referendu. Tato přijatá výjimka VB, oprav-

ňuje daný stát k	několika kompetencím. UK má proto kontrolu nad svou vlastní 

měnou, může provádět vlastní makroekonomickou politiku, nemůže být sank-

cionována za nesplnění fiskálních pravidel EU a nenese závazky za státy, které 

prochází krizí. VB má tedy v	EU výsadní postavení. Je plnohodnotným členem 

jednotného trhu, ale nikdy neparticipovala v	otázce jednotné měny nebo v	do-

hodě o otevřeném Schengenském prostoru (HM Treasury, 2016, str. 27-28).  

1.1 VB a vztah k	jednotnému trhu EU 

Jednotný trh je postaven na čtyřech základních svobodách – volný pohyb zboží, 

služeb, kapitálu a lidí. Tyto svobody jsou ukotveny v dohodě o jednotném ev-

ropském trhu jako SEA (Single Economic Area). Jednotný trh umožňuje přístup 

do širšího spektra Evropských trhů pomocí tří základních elementů. Zaprvé se 

jedná o odbourání tarifů a kvót na zboží obchodované uvnitř EU. Zadruhé, 

tvorba společné celní unie a nastavení společných celních podmínek pro třetí 

státy. A zatřetí, vytváření rovných podmínek společně s redukcí netarifních další 

bariéry ve vnitřním prostoru EU pomocí slaďování norem a specifikací, požado-

vaných pro obchod se zbožím i službami. Jednotný trh také poskytuje přístup 

na trhy třetích států prostřednictvím smluv o volném obchodu (FTA). VB ani jiný 
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členský stát EU nemá vlastní dohodu se třetí zemí, avšak každý z	nich může 

participovat skrze dohody EU (HM Treasury, 2016, str. 27).  

 
Obrázek 1 Vliv členství VB v	EU (HM Treasury, 2016, str. 27) 

Z	hlediska objemu byla hodnota exportu VB v	roce 2015 směřující na trhy EU 

(jednotný trh) podle OECD (2016, str. 14) 12 % HDP VB. Z	hlediska celkového ex-

portu VB, obchodovaných celosvětově, směřovalo na jednotný trh 45 % ob-

jemu. S	touto produkcí je podle odhadů úzce spojeno ve VB přes 3 miliony pra-

covních míst. Zřejmé je tedy to, že EU je pro VB důležitým obchodním partne-

rem a VB mohla doposud profitovat z	neomezeného přístupu, a to především 

z	hlediska obchodovaných zboží a služeb.  
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1.2 Legislativní proces odchodu článek 50  

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy, která přišla v		platnost 1. 

12. 2009, poprvé umožnila zemi od založení EHS jednostranně vypovědět člen-

ství v		EU, a to na základě článku 50 této smlouvy. Tuto možnost využila i bývalá 

premiérka Theresa May a na konci května roku 2017 tím spustila proceduru od-

chodu. Procedura oznámení je jednoduchá. Stát, který má v	úmyslu opustit EU 

tento záměr oznámí písemně Evropské komisi (Whyman, 2017, str. 298). 

Vláda Spojeného Království (zastoupena předsedou této vlády) se sídlem 

Downing street 10 tak učinila písemně dopisem předsedovi Evropské rady Do-

naldu Tuskovi 29. 3. 2017. Dne 17. října 2019 po několika kolech jednáních došlo 

ke společné dohodě o vystoupení, která vstoupilo v	platnost 31.1. 2020. Dalším 

z	důležitých bodů je schválení společného rámce budoucího vztahu, který by 

měl zakládat na rozsáhlé obchodní dohodě. Smlouva o vystoupení VB z	EU ob-

sahuje přechodné období, které má zajistit překlenutí doby mezi datem vy-

stoupení a datem vstupu v	platnost nových obchodních dohod o partnerství 

mezi těmito subjekty. VB a EU se shodly na nastavení přechodného období do 

31. 12. 2020 (Bank of England, 2020, str. 13). V	souvislosti s	přechodným obdo-

bím byla vyjednána výjimka, která umožňovala VB jednostranně požádat do 

30.6.2020 o prodloužení přechodného období, které by poskytlo jednotlivým 

subjektům napříč VB a EU čas k	připravení na nově vzniklé rámce nově vyjed-

návaných obchodních podmínek. Představitelé Evropské komise (2020) 15. 

června zaznamenali záměr o neprodloužení přechodného období Borisem Jo-

hnsonem. Toto rozhodnutí dává dvě možnosti budoucího uspořádání mezi EU 

a VB a to Free Trade Agreement, nebo obchodování pod pravidly WTO. 

1.3 Možnosti budoucího uspořádání  

Dle analýzy Pirise (2016 in Daugéliené a Puskunigis, 2018, str. 276) existuje 

sedm možných budoucích vztahů VB a EU. Na základě proslovu premiérky May 

jsou právě čtyři z	nich (poupravené vztahy EU, nebo EHS: Celní unie, Švýcarský 

model, EFTA) nepřijatelných.  

Predikce Bank of England (2018, str. 39) zpracovává makroekonomickou ana-

lýzu dvou možných rámců budoucího uspořádání, a tedy Free Trade Agreement 
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(FTA) a dohodu na základě pravidel World Trade Organisation (WTO), pokud ke 

společné dohodě do 31. 12. 2O20 nedojde. 

V	současné době přechodného období (1.2. 2020-31.12.2020) je v	hlavním kur-

zem především vyjednávání (C)FTA dohody, která si zakládá na rozsáhlosti, am-

bicióznosti a hluboké flexibilní spolupráci. Její základy tkví především v	dohodě 

mezi EU a Kanadou (Bank of England, 2019, str. 11) 

PWC (2016, str. 6) ve své analýze předpokládá, že obě ze zmíněných variant 

ponesou více nákladů než benefitů. Z	hlediska obou zmíněných scénářů by 

mělo podle PWC docházet v krátkodobém i dlouhodobého horizontu k	poklesu 

HDP a FS GVA ve VB. 

1.3.1 CFTA 

Jádrem pro vytváření dohody o volném obchodu je vzor společného ujednání 

Kanady a EU. V	obrázku tři je znázorněno, v	jakých oblastech by VB při vyjednání 

společné dohody měla práva a možnosti oproti dosavadnímu členství v	EU. 

Podle konzistentního politického britského prohlášení se předpokládá, že ne-

budou vzneseny žádné tarify, poplatky nebo kvantitativní restrikce na obcho-

dované zboží. Oproti předchozímu členství VB v	EU, dohoda CFTA bude obsa-

hovat několik kontrolních opatření, jako je kontrola na hranicích, pravidla pů-

vodu a další regulační opatření, které by mohly zvyšovat administrativní po-

platky při přechodu přes hranice. Obchod se službami by byl vystaven větším 

překážkám. Jakmile vstoupí dohoda CFTA v	platnost, bude pravděpodobně ně-

kterým přeshraničním poskytovatelům služeb zabráněno působit na EU trzích. 

Obrázek 3 Kanada EU CETA (HM Goverment, 2016, str. 30) 

Obrázek 2 Dopad Brexitu na HDP a GVA, (PWC, 2016, str. 8) 
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Finanční společnosti VB v	současných podmínkách mají právo a schopnost po-

skytovat své služby ve všech členských státech EU, tato práva budou s	velkou 

pravděpodobností ztracena (Bank of England, 2019, str. 11). Na základě před-

pokladů PWC (2016, str. 18) by mělo docházet k	masivnímu propadu exportu a 

importu, hlubokému propadu investic, spotřeby a vládní spotřeby.  

Z	hlediska tarifů uvalených na mezinárodní obchod by měly dle Riese et al. 

(2017, str. 57) setrvat na nule. Netarifní bariéry by měly díky vyšší spolupráci 

setrvávat v	průměru na 2 % s	meziročním navyšováním o 0,06 % u zboží a slu-

žeb z	důvodu legislativního odchylování.  

1.3.2 Obchodování na základě WTO 

Jozepa et al.(2019, str. 6) uvádí, že v	případě nevytvoření a schválení dohody by 

se automaticky VB stala třetí zemí pro EU. To by především znamenalo opuštění 

jednotného evropského trhu a společné celní unie bez možnosti přechodného 

období, který by zajistil možnost přípravy jednotlivých ekonomických subjektů 

na nové podmínky.  

Budoucí uspořádání by bylo ukotvené v	podmínkách WTO, kdy britští exportéři 

by čelili evropským tarifům pro třetí země, a naopak evropští exportéři by mu-

seli respektovat podmínky tarifů a dalších bariér vznešených VB. Pravidla WTO 

představují maximální možnou hranici, ve které se může VB ve vztahu k	EU po-

hybovat. Toto ujednání by znemožnilo čerpat z výhod	jednotného evropského 

trhu a z dalších 53 obchodních mezinárodních smluv sjednaných prostřednic-

tvím EU. Pokud britská vláda nezajistí lepší podmínky, je to jediná možnost vzá-

jemného budoucího uspořádání. Podle Kierzenkowski et al. (2016, str. 19) v	této 

souvislosti dojte k	uplatnění Most Favourable Tariffs (MFT) ze strany EU a v	ná-

vaznosti na to uplatní VB stejně vysoké tarify pro země EU. Vznikem bariér a 

kvót pro určité zboží se předpokládá snížení objemu zahraničního obchodu 

Obrázek 4 Podmínky uspořádání na základě WTO (HM Goverment, 2016, str. 36) 
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mezi těmito celky. Dále pak uvádí, že podle konzervativních odhadů by se 

mohly náklady spojené s	exportem služeb z	VB do zemí EU zvýšit až o 20 %. 

Objem poskytovaných finančních služeb by kvůli ztrátě passporting rights pro 

banky z VB mohl klesnout na polovinu.  

Na základě prognózy HM Goverment (2016, str. 36) by tento scénář mohl způ-

sobil velký ekonomický šok, který by způsobil negativní důsledky spotřebite-

lům, podnikům, a dále by zhoršil situaci na pracovním trhu.  

 

Obrázek 5 Výsledky předpokladů scénářů, (PWC, 2016, str. 18) 

K	předpokladům HM Goverment se přiklání i PWC (2016, str. 16) s	odhadem, ve 

kterém by mělo dojít k	poklesu spotřeby, investic, exportu, importu v	nezane-

dbatelné míře. Dopady odchodu, respektive referenda jsou podle The Office for 

Budget Responsibility(OBR) (2018, 8) znatelné již nyní. Předbrexitový výhled  

 

očekával, 

že ekonomika VB měla být o 2,2 % větší, než byla vykázána na konci roku 2017.  

V	období po zveřejnění výsledku referenda došlo k	dlouhodobému oslabování 

měny, jehož následkem byla zredukována reálná kupní síla domácností a jejich 

Obrázek 6 Růst HDP VB a G7, (OBR, 2018, 9) 
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spotřeby. Mezitím v	souvislosti nedostatku jistoty ohledně budoucích podmí-

nek docházelo u firem k	utlumování a zmenšování výdajů na investice.   

Z	hlediska bariér bude v	tomto scénáři docházet podle Ries et al.(2017, str. 

55)ke změně v	tarifech, které budou ze skupiny MFN. Netarifní bariéry by se 

měly podle propočtů Dhingra, Huang et al. (2016) in Ries zvednout v	průměru u 

všech skupin o 8 procent. Horší vyhlídkou je i meziroční změna, ke které bude 

docházet v	souvislosti s	dezintegrací VB a EU27 a měla by činit roční změnu 0,08 

procenta u zboží a služeb.  

1.4 Rámec WTO 

Na začátku a v	průběhu prvních let dvacátého století celosvětově vzrůstaly ten-

dence k	ochraně vnitrostátních producentů. Tímto politickým směřováním se 

celosvětové průměrné úrovně cel vyšplhaly na 40 % z	průměrné ceny dováže-

ného zboží. Tato protekcionistická rozhodování dle Jurečka et al.(2017, str. 

1403) brzdila zahraniční obchod a vedla k	neefektivnosti trhů. Proto po druhé 

světové válce došlo k	postupnému uvolňování, které vedlo k	zakládání světo-

vých organizací a institucí. Vangrasstek (2013, str. 4-11) uvádí, že první ze zamýš-

lených uvedených smluv, která vedla k	vyšší kooperaci mezi státy, byla Všeo-

becná dohoda o clech a obchodu (GATT), cílem této dohody bylo pozvolné uvol-

ňování obchodních bariér v	zahraničním obchodu. Postupem času se k	této do-

hodě zavázalo na 150 států. Smlouva GATT poskytovala jinak do té doby znevý-

hodněným státům soudní a ekonomickou rovnost v	jednáních s	mocnějšími 

státy o obchodních podmínkách. Její funkcí mimo jiné bylo nastavit minimální 

hranice podmínek, před vstupem do jednání o obchodních bariérách. Za pade-

sát let existence se podařila úroveň cel snížit z	již zmíněných 40 % na 5 %. GATT 

od roku 1947 procházel osm kol jednání a z	provizoria, vznikla v	roce 1995 World 

Trade Organization (WTO). Tato mezinárodní obchodní organizace se snaží po-

kračovat v	linii jednání, která do té doby proběhla prostřednictvím GATT, ta byla 

nejvíce zaměřena na odbourávání bariér se zbožím. WTO poté přidala další 

složky u kterých bylo potřeba regulovat omezení, a to služby a intelektuální 

vlastnictví. 
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V	druhé linii vyjednávání je podle Jurečka et al. (2017, str. 1408) odstraňování 

bariér v	integračních, regionálních seskupení, jako je EFTA, NAFTA. Ty probíhají 

na základě odbourávání překážek na vnitřním trhu a společné tvoření obchodní 

politiky k	nečlenským zemím těchto uskupení. Ve chvíli, kdy se k	volnému po-

hybu zboží a služeb připojuje i volný pohyb výrobních faktorů, dochází k	utvá-

ření hospodářské unie například EHS. Dalším krokem je ucelení jednotného 

vnitřního trhu, ve kterém je možno odbourat i neviditelné bariéry.  

1.4.1 Změna cen zboží 	služby  WTO  

V	Ries et al.(2017, str. 66) by v	souvislosti k	přistoupení na směnné podmínky 

v	režimu MFN podle WTO vypočítán účinek změny efektivních cen oproti 

podmínkám jendotného trhu. Oproti současnému stavu vychází jako 

nejnákladnější a tyto výdaje  by mohly v	budoucnosti redukovat HDP VB o 4,9 

procenta ročně oproti roku 2015.  

Naopak ztráty ve zbytku EU jsou mírnější a jsou vyjádřeny na pokles HDP oproti 

roku 2015 na 0,7 % HDP EU. V	nominálních hodnotách se jedná o ztrátu 97 mld. 

dolarů pro EU a z	perspektivy VB o 147 mld. dolarů.  Z	hlediska procentuálního 

vyjádření podle skupin zboží a služeb jsou změny v	nákladech vyjádřeny na ob-

rázku č. 7. 
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2 Zahraniční obchod 
Podle Samuelsona (2010, str. 339) neexistuje mnoho rozdílů mezi obchodem 

vnitrostátním a mezinárodním. Jako hlavní rozdíl však uvádí tři odlišnosti, které 

determinují mezinárodní obchod. První z	odlišností je rozhraní obchodovaného 

zboží a služeb, bez mezinárodní směny by spotřebovávané statky byly 

ochuzeny o rozmanitost a variabilitu. Druhým rozdílem je suverenita jednotli-

vých zemí, ta umožňuje regulovat tok zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly dle 

vlastního uvážení. Mezi nástroje, které mohou jednotlivé státy využívat patří ta-

rify, kvóty a dotace, ty mají vliv na ochranu vnitřního trhu a všech účastníků 

v	něm. Tyto regulace jsou druhou stranou fungování vnitrostátního obchodu, 

Obrázek 7 Změna efektivních nákladů ve scénáři WTO, (Ries, 2017, 67)  
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jak se mohou jednotlivé subjekty chovat na vnitrostátním trhu, neprostupují 

hranice  území států, ve kterém obchodují, mohou jednat po dodržení legisla-

tivy dané země bez omezení. Třetím a posledním rozdílem jsou mezinárodní 

finance, které umožňují hladkou směnu mezi jednotlivými státy. Základem fun-

gování je mimo jiné i měnový kurz, který vyjadřuje hodnotu zboží v	měně pří-

jemce. Důvodů existence zahraničního obchodu je mnoho. Počínaje ekonomic-

kou, sociální a politickou potřebou společnosti. Jurečka et al. (2017, str. 1334) 

dále uvádí, jaké jsou zásadní vlivy, které dopomáhají k	tomu, aby zahraniční ob-

chod fungoval. Mezi hlavní faktor existence mezinárodního obchodu patří vlivy 

na straně nabídky, do kterých řadíme například klimatické a geografické pod-

mínky a surovinovou vybavenost. Dalším z	nemálo důležitých faktorů, které by-

chom spíše zařadili do mikroekonomické teorie patří úspory z	rozsahu, vyšší vý-

robní produkce umožňuje minimalizovat náklady na výrobky a tím dochází jed-

notlivé subjekty k	vyššímu ziskům. 

2.1 Historie zahraničního obchodu 

Svatoš et al., (2009, str. 17) zmiňují, že od počátku 16. století až do nastartování 

průmyslové revoluce na evropském kontinentě převahovala myšlenka merkan-

tilismu. Raní zastánci tohoto obchodního směřování předpokládali, že nejvyšší 

formou bohatství je především uchovávání drahých kovů a peněz. Cílem mer-

kantilismu bylo dosažení kladné obchodní bilance, a to pomocí ochranářských 

prostředků (cla, poplatky). Politiky zemí zastávající tento proud kladly, a kladou, 

důraz především na vývoz svého zboží a služeb. Pozdní vyznavači oproti tomu 

chápali mezinárodní obchod jako prostředek pro zlevňování peněz, jejich pří-

jem do ekonomiky dokázal povzbudit tehdejší podnikání. Toto obchodní myš-

lení bylo nejčastěji spojováno s	absolutistickou mocí tehdejších panovníků a 

přinášelo především velké množství válečných sporů a vedlo jednotlivé státy 

ke kolonizacím. 

Fojtíková (2009, str. 35) na základě svých poznatků uvádí, že zahranější obchod 

je jedním z	nejhlavnějších fenoménů, který přináší účastníkům, provádějící 

vnější směnu růst a prosperitu.  Důvody a příčiny mezinárodního obchodu byly 
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v	minulosti nejčastěji vysvětlovány dvěma teoretickými směry. Obhájci libera-

lismu s	největším protagonistou Adamem Smithem, zastávali názor, že otevře-

nost ekonomiky přináší do jednotlivých států sice vyšší míru konkurence, ale 

kompenzací může být specializace, tvorba úspor z	rozsahu a vyšší zahraniční 

poptávka po exportu podniků a na straně druhé větší prospěch v	diverzitě a 

cenových nákladů pro spotřebitele. Oproti tomu zastánci protekcionalismus, 

následníci merkantilismu, zakládali na předpokladu, že domácí subjekty jsou 

zranitelné. Ochranitelská opatření měla v	minulosti především smysl k	zabez-

pečení konkurenceschopnosti domácích podniků, zajištění zaměstnanosti a 

stabilitě ve státě. V		minulosti ani v	současnosti však není možné aplikovat tuto 

teorii zcela čistě do reálného světa, tyto dva proudy ukazují pouze směr, jakým 

se vlády jednotlivých států mohou vydat.   

2.2 Význam zahraničního obchodu 

Jednotlivé státy dosahují hned několik efektů, které odůvodňují účast směny na 

zahraničních trzích.  Dle Svatoše et al. (2009, str. 21) pro toto rozhodnutí existují 

čtyři důvody. Prvním z	nich je efektivnost, zaměření se právě na ty exportní ar-

tikly, u kterých můžou výrobci dosáhnout maximální úspory z	vkladů práce. Vy-

mezením jasných cílů, investic do výrobních prostředků a podporováním vý-

vozců vládou a dalšími subjekty vzniká lepší exportní pozice a konkurence-

schopnost země. Dalším důvodem je proporcionalita, země s	menší zdrojovou 

základnou a počtem obyvatelstva nedokáží zajistit veškeré potřebné pro-

středky k	soběstačnému vývoji. Na základě dat OECD (2010, str. 58) se ukazuje, 

že země s	menším počtem obyvatelstva a menší rozlohou jsou více integro-

vány do mezinárodního obchodu. Posledním z	efektů je dle Svatoše et al. (2009, 

str. 21) demonstrativní efekt, v	exportu země vnímán jako reprezentace vyspě-

losti a ekonomické schopnosti dané ekonomiky a v možnosti získávat od okol-

ních partnerů importy, které vyvažují proporcionalitu na trhu. Dále pak zahra-

niční obchod vylepšuje přeshraniční vztahy a celkovou vzdělanost obyvatel.  

Ambrecht et al. (2012) dále k	tomuto tématu uvádí, že existuje souvislost mezi 

volným zahraničním obchodem a HDP na obyvatele. Jeho studie se zakládá na 

několika proměnných, mezi které patří například Trade Freedom Index. Tento 
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ukazatel má za cíl hodnotit země dle dostupnosti a náročnosti průniku subjektů 

na trh. Ačkoliv se autor vyslovuje proti tomu, že v	jeho výzkumu se nedá lehce 

izolovat mnoho dalších faktorů, tvrdí, že existuje vysoká míra korelace mezi vol-

ným zahraničním obchodem a zvyšujícím se GDP na obyvatele. 

2.3 Komparativní výhoda a absolutní výhoda 

V	souvislosti s	efektivností přinesl Ricardo před dvěma stoletími myšlenku, 

komparativní výhody a dodnes je hlavním argumentem k	liberalizaci trhu (DTI, 

2004, str. 18). Pro zastánce liberalizace je komparativní a absolutní výhoda hlav-

ním argumentem pro rozmělňování bariér na mezinárodních trzích, a to přede-

vším kvůli tomu, že každý stát a subjekty v	něm se mohou specializovat na vý-

robky a služby, které dokáží produkovat co nejefektivněji a skrze to, maximali-

zovat výnosy. Vyšší produktivita vede i ty neméně konkurenční podniky k	tomu, 

aby se snažili na trhu uspět, což přináší především nižší ceny koncovým spotře-

bitelům. Sledováním principu komparativní výhody podle teorie dochází k	relo-

kaci kapitálu směrem k	co nejproduktivnějšímu využití společně s dalším ze-

fektivňování procesů (inovace, konkurence). Díky těmto převážejícím benefi-

tům docházelo v	uplynulých letech k uvolňování překážek na trzích mezi jed-

notlivými státy.  



| 22 

 
 Obrázek 8: Komparativní výhoda VB v	porovnání se členy G7 (HM Treasury, 2016, str. 32) 

V	otázce specializace VB se především jedná o služby, ve kterých má oproti stá-

tům uskupení G7 konkurenční výhodu (HM Treasury, 2016, str. 32).  

Teorie mezinárodního obchodu je však podle Whymana a Petrescu (2017, str. 

80) komplikovaná třemi faktory. Prvním z	uvažovaných faktorů je, že při zvažo-

vání nákladů a přínosů vyplývajících ze specializace a uzavírání	obchodních do-

hod společně se snižováním obchodních bariér by měl přinášet výhodu v	ob-

lasti obchodu jako celku. Z	toho však nevyplívá, že všechny zúčastněné země 

budou profitovat z	obchodních spolupráce jako celek. Za druhé autor uvádí, že 

Ricardiánská teorie má tendenci zjednodušovat výklad na omezené produk-

tové řady a rozdílné výrobní kapacity zemí. Posledním z	faktorů je převyšující 

struktura a konkurenční výhoda v	mnoha odvětvích v	jedné zemi, oproti nekon-

kurenceschopné zemi. Koncoví spotřebitelé této méně konkurenční země bu-

dou z	krátkodobého hlediska moci čerpat z	výhod levnějších produktů, čím bu-

dou prohlubovat obchodní deficit. Pro dostatečné ufinancování však z	dlouho-

dobého hlediska bude muset tato země buď začít prodávat své aktiva, nebo si 

půjčit, aby dostála svým obchodním závazkům. Pokud se tato situace nakonec 

nevyřeší a nepřijde zpět do rovnováhy, pak budou ti spotřebitelé, kteří těžili 
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z	levnějšího zboží čelit růstovému omezení společně s 	nižším nárůstem dů-

chodů. 

2.3.1 Bariéry na trzích a vliv obchod  

Pro ochránění trhů je možné vybírat z	mnoha možných nástrojů, jako je napří-

klad clo, kvóty, pobídky domácím producentům. Tarify, netarifní bariéry a další 

formy protekcionalismu dle DTI (2004, str. 22) působí jako další zdanění, dopa-

dající na nízkopříjmové obyvatele. Jedná se o regresivní formu zdanění, protože 

z	hlediska	EU jsou nejvyšší zdanění je nejčastěji u výrobků, které jsou k	životu 

nejdůležitější. Primárním zamýšleným efektem zavádění restrikcí je redukovat 

poptávku po zahraniční produkci a tím zvyšovat poptávku po produkci domácí. 

Dalším efektem tohoto rozhodnutí je i zvyšování domácích cen, jelikož při ome-

zené konkurenci je možné zvyšovat ceny.  

 

2.4 Platební bilance BMP6 

Pro zaznamenávání zahraničního obchodu a identifikaci pozice VB vůči ostat-

ním státům je dle ONS (2019, str. 1) využívána Platební bilance. Výpočty se za-

kládají na metodice Mezinárodního Monetárního fond (IMF) BPM6 a skládá se ze 

třech účtů: běžný účet, kapitálový účet a finanční účet. Jelikož se jedná o účetní 

výkaz, je také nutné zmínit, že celkový součet všech transakcí se musí rovnat 0. 

Pro tyto účely je využíván i další účet, který zohledňuje chyby a opomenutí. Pla-

tební bilance je také považována za jednu z	klíčových ekonomických řad VB. 

Cílem využívané metodiky BMP6 je zachytávání veškerých přeshraničních trans-

akcí mezi jednotlivými státy (OECD, 2010, str. 40). Především se ale jedná o 

účetní výkaz země, který zachytává finanční i nefinanční toky mezi rezidenty a 

nerezidenty v	dané ekonomice.  

Běžný účet platební bilance  

Z	hlediska metodiky IMF (2009, str. 9) BOP jsou na běžném účtu platební bilance 

zachycovány toky zboží a služeb, primárních důchodů (platby obdržené v	zá-
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vislosti na poskytnutí kapitálu, práce a nevýrobních nefinančních aktiv) a sekun-

dární důchody (přerozdělování příjmů bez přímé účasti druhých stran: sociální 

dávky, daně, příspěvky). Rozdílem příjmů a výdajů jednotlivých položek zachy-

cených na běžném účtu dostáváme bilanci běžného účtu (přebytkovou a defi-

citní).  

 

Hlavní charakteristikou podle ONS (2020) pro VB je dlouhodobé vykazování de-

ficitů. V posledních dekádách dochází k prohlubování deficitu běžného účtu, 

které je ve srovnání s	ostatními vyspělými státy vyšší, a to i ve srovnání s	mezi-

národními a historickými standardy. Z	hlediska peněžních toků to znamená od-

tok likvidity do zahraničí a nutnost hledat finanční prostředky na jeho ufinanco-

váni. Závěry z	analýzy běžného účtu VB jsou podle Jayakumara (2017, str. 230)  

jednoduše sdělitelné předpokladem, že pokud by jednání o vystoupení VB vy-

ústilo v	úplné opuštění	jednotného trhu, společně se ztrátou pozice Londýna 

jako Evropského finančního centra, byly by následky nedozírné. Autor přede-

vším zmiňuje závislost financování schodku tohoto účtu na kapitálových příto-

cích (přímé investice, portfoliové investice a půjčky bank).    

 
Klasifikace zboží  
Jak již bylo zmíněno v	předchozí kapitole, mezinárodní obchod je vykazován na 

běžném účtu platební bilance a je možno ho identifikovat ze dvou účtů, zboží 

a služeb. K	detailnější klasifikace zboží je pak podle (ČSÚ, 2006) možno vykazo-

Obrázek 9 : Běžný účet platební bilance (IMF, 2009, str. 14) 
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vat veškeré toky zboží podle tříd. Na obrázku č. 9 se můžeme detailněji sezná-

mit s	těmito třídami. V	souvislosti s	VB je využito stejné klasifikace. Pro porov-

nání je možno shlédnout obrázek 10, který odpovídá anglickému ekvivalentu 

zobrazeném v	obrázku 11.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Kapitálový účet 

Zaznamenává převody nevýrobních nefinančních aktiv, příjmy a výdaje kapitá-

lových transferů, převodů majetku např. příjmů ze strukturálních fondů (Jurečka 

et al., 2017, str. 1557). Přítoky z kapitálového účtu z	institucí EU jsou z	fondu pro 

Regionální rozvoj, který je podle EC (2020b) zaměřen na čtyři základní priority. 

Inovace a výzkum, digitální rozvoj, podpora malých a středních podniků a nízká 

uhlíková ekonomika. Druhým, Fond pro Zemědělství a rozvoj venkova mající za 

cíl podle EC (2020c) podporovat konkurenceschopnost v	zemědělství, zajištění 

udržitelnosti zdrojů a dosahování vyváženého rozvoje venkovských ekonomik 

a komunit, včetně tvorby a udržení zaměstnanosti v	regionech.  

 Obrázek 11 Klasifikace SITC, (ONS,2020) 

Obrázek 10 Obrázek Klasifikace SITC, revize 4, 
(ČSÚ, 2006) 
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2.4.1 Finanční účet  

Dle IMF (2009, str. 134) jsou na Finančním účtu platební bilance zachycovány 

transakce finančních a nefinančních aktiv, mezi rezidenty a nerezidenty. Tento 

účet je v	národním účetnictví rozdělován do pěti základních skupin: přímé in-

vestice, portfoliové investice, derivátové investice, další investice, rezervní ak-

tiva.  

V účtech platební bilance má dle ONS(2014, str. 31) investice širší význam. Ne-

jedná se pouze o tvorbu fyzických aktiv, ale také jiných papírových aktiv, jako je 

například cenný papír nebo akcie. Dalším významem investic je financování ob-

chodních pohybů mezi propojenými společnosti ve VB a v	zahraničí. Tyto 

ostatní finanční transakce spočívají zejména v	půjčování bank, a to jak nerezi-

denty s	bankami VB a rezidenty VB s	bankami ze zahraničí.  

V	současné době je VB považována za Evropské centrum pro business, z	hle-

diska FDI podle Thorne et al., (2019, str. 17) VB dlouhodobě prosperovala kvůli 

tomu, že z	hlediska zahraničních investorů byla VB považována za vstupní 

bránu na společný jednotný trh. Společnostem s	komplexním, přeshraničním 

dodavatelským řetězcem vyplývají obavy a to především vznikajících adminis-

trativních, daňových bariér a nemožnosti s lehkostí získávat pracovníky z	EU. 

V	souvislosti s	odtokem zahraničních firem vyvstává několik otázek k řešení, 

podle ONS v Thorne et al., (2019, str. 13) mnoho studií prokazuje, že firmy vlast-

něné zahraničními vlastníky jsou více produktivní. Podle výzkumu ONS (2018) 

prováděném ve 40	000 společností na území VB se ukazuje, že firmy podléhající 

zahraničním vlastníkům jsou dvakrát více produktivní než společnosti s	rezi-

denčním vlastníkem.   

Obrázek 12: Finanční účet (IMF, 2014, 14)  
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Celková hodnota závazků a pohledávek na konci určitého roku je separátně za-

znamenávaná v Národní investiční pozici (IIP). Vytvořený příjem z	investic je za-

znamenáván na běžném účtu platební bilance jako primární důchod.   

 

2.4.2 Národní Investiční Pozice  

Národní investiční pozice (IIP) je podle metodiky statistický tokový ukazatel, 

který v	čase vykazuje hodnotu a skladbu a, finančních aktiv rezidentů hospo-

dářství nárokovaných po nerezidentech b, závazky rezidentů dané ekonomiky 

vůči nerezidentům (IMF, 2009, str. 120). Rozdíl mezi externími finančními aktivy 

a závazky je IIP. Mezinárodní investiční pozice může být kladná, v	takovém pří-

padě se jedná o ekonomiku, která je vnějšímu okolí věřitelem, nebo naopak zá-

porná, a v	takovém případě je vůči svému okolí dlužníkem.  

 

 
Obrázek 13 Výkaz IIP, (IMF, 2009, str. 120) 

Záznamy v	rozvaze nezohledňují pouze změny v	držení závazků a pohledávek, 

ale jejich hodnota je ovlivněna ohodnocením a jinými vlivy. Pokud jsou aktiva 

vyjádřena v	cizí měně, pak se jejich hodnota v	čase mění v	souvislosti s	pohy-

bem měnového kurzu. V	případě VB sterlingem. Současná tržní hodnota se také 

může v	čase měnit, příkladem je rozdíl hodnoty nákupu aktiva při prodeji a zís-

káním.  Národní investiční pozice se dle ONS(2019) v	čase dá také vyjádřit ná-

sledující rovnicí.  

 

!""#!=!""#!"#+	NetTransac+on!+	%&''()*+,(-./&.012)!+ MarketPriceRevalu+on!+	OtherChanges!
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2.5 Nástroje makroekonomické politiky  

Vlády a centrální banky hrají nepostradatelnou roli ve stabilizaci ekonomiky 

v	dobách krize. Dle Samuelsona et al. (2010, str. 375) disponují tyto subjekty 

dvěma makroekonomickými nástroji. Prvním nástrojem je fiskální politika. Cí-

lem tohoto nástroje je regulace, popřípadě podpora spotřeby, a to ve dvou 

směrech: expanzivně, restriktivně.  Jurečka et al. (2017, str. 1014) na problema-

tiku nahlíží z	hlediska agregátní poptávky, ta se skládá ze čtyřech základních 

částí: spotřeba domácností (C), hrubé soukromé investice (I), vládní výdaje na 

nákup výrobků a služeb (G) a čistý export (NX). Na jednotlivé složky, které jsme 

uvedli má vláda každé země vliv, a to z	hlediska výdajů a daní. Spotřebu dokáže 

ovlivnit daňová zátěž důchodů, investice zdaněním zisku firem, subvencemi ex-

portu, zdaněním importu, a změnou výdajů své vládní spotřeby. Všechny čtyři 

složky determinují hodnotu HDP.  

 

 

 

Expanzivní výdajová politika státu je používána především v	situacích, kdy do-

chází k	recesní (deflační) mezeře. Záměrným nákupem a zvyšování výdajů do-

chází k	vyššímu zapojení výrobních prostředků, práce a tím k	růstu celkového 

produktu a zvyšování cenové hladiny. Oproti tomu restriktivní výdajová politika 

zakládá na snížení výdajů a agregátní poptávky. Tato politika je používána pro 

potlačení tlaku inflačních sil. Nástroje expanzivní daňová politiky je snižování 

daní, u osobních důchodových daní se dostává domácnostem vyššího disponi-

bilního příjmu za stejných podmínek, což vede spotřebitele k	vyšší spotřebě. 

Stejně tak snižování daňové zátěže firem vede tyto subjekty k	vyšší motivaci 

investovat, nebo spotřebovávat. Naopak je tomu u restriktivní daňové politiky, 

které je motivována vysokým inflačním tlakem a způsobeným zvýšenou agre-

gátní poptávkou, která je za hranicí produkčního potenciálu. K	utlumení těchto 

předem zmíněných jevů dochází pomocí vyšší daňové zátěže a menšího dis-

ponibilního důchodu na straně spotřebitelů a firem (Jurečka et al., 2017, str. 

1023-1029). 

Obrázek 14: Výdajová metoda HDP, Jurečka, 2017, str. 92 
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Druhým makroekonomickým nástrojem je měnová politika, tento nástroj je 

především doménou centrálních bank ekonomik. Nástroje, které využívá mají 

především za cíl regulovat business cycle (Samuelson, 2010, str. 375). Centrální 

banky dosahují ekonomicko-politických cílů. Mezi nástroje dle (Jurečka et al., 

2017, str. 841) patří: operace na volném trhu, intervence na devizových trzích, 

držení povinných minimálních rezerv. Prostřednictví nabídky peněz, úrokových 

měr a měnového kurzu lze docházet k	cenové stabilitě, udržitelnému růstu, za-

městnanosti a vnější rovnováze.  

2.5.1 Monetární politika Bank of England 

Výbor pro měnovou politiku The Bank’s Monetary Committe Bank of England 

(2020, str. 2) nastavuje svou politiku tak, aby udržela nízkou a stabilní inflaci 

(CPI) na úrovni 2% a tím zajistila celkový růst a udržitelnou zaměstnanost. Pra-

vomoc k	dosažení tohoto cíle je každoročně udělována vládou VB a je vždy apli-

kovaná symetricky na období 12 měsíců. Pokud není možno této hodnoty do-

sáhnout kvůli ekonomickým šokům, nebo dalším okolnostem, musí výbor pro 

měnovou politiku vládě oznámit, kdy bude cíle dosaženo. K	dosahování cílů 

monetární politiky slouží dva nástroje. Prvním z	nich je stanovení úrokové sa-

zby, která je aplikovatelná na vklady, rezervy umístěných u Bank of England –  

Bankovní Sazba. Ta byla od roku 2000 na úrovni 6 %.   

 
Obrázek 15 Úroková sazba, (BoE, 2020) 

V	roce 2008 došlo k	postupné expanzi a snižování této úrokové míry na 3 %. Do 

konce roku 2009 však postupně došlo k	snížení na 0,5 %. Tento krok byl učiněn 

podle BoE (2020a) kvůli tomu, že domácnosti začali před tímto rozhodnutím 

méně utrácet a více spořit. Toto vedlo k	redukci pracovních míst. Od března 
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2020 je úroková míra na svém minimu a vykazuje hodnotu 0,1 %. Otázkou zů-

stává, o kolik více bude moci BoE nadále expandovat. 

Další z	možností naplnění cíle fiskální politiky je podle BoE(2020b) kvantitativní 

uvolňování. Nákupy státních dluhopisů ve velkém měřítku snižují úrokové sa-

zby nebo „výnosy“ těchto dluhopisů. To tlačí na snižování úrokových sazeb na-

bízených na půjčky (např. hypotéky nebo obchodní půjčky), protože sazby na 

státní dluhopisy mají tendenci ovlivňovat jiné úrokové sazby v ekonomice. 

 

2.5.2 Pohyby měnového kurzu  

Ekonomická teorie dle Hardie et al., (2013, str. 3) předpokládá, že depreciace 

(znehodnocení měnového kurzu) zvyšuje cenu importovaného zboží a služeb 

pro domácí firmy a spotřebitele prostřednictvím snížení kupní síly domácí 

měny. Pokud importované zboží zdražuje, je předpokládáno, že objem importů 

se snižuje. Na druhé straně dle teorie dochází k	opačnému efektu u exportů, 

kdy přeshraniční zboží a služby jsou pro konzumenty jiné země levnější v	sou-

vislosti s	menším vydáním jednotek zahraniční měny. Spojením těchto dvou 

efektů je podle ekonomické teorie předpokládáno, že by se domácí bilance za-

hraničního obchodu měla vylepšovat, tedy tvořit vyšší přebytky, nebo menší 

deficity.  

Existuje však několik efektů, které mohou zpomalit dopady depreciace. Zaprvé, 

ačkoliv znehodnocení měny vede k okamžité	změně ceny vyváženého a dová-

ženého zboží, reakce firem může být méně rychlá. Firmy, které si ujednaly fixní 

cenu, musejí počkat na vypršení dojednaných podmínek a počkat na ustano-

vení nových. A za druhé, velké nadnárodní společnosti se mohou rozhodnout 

pro placení vyšší ceny, před možností z	krátkodobého hlediska přenést své za-

hraniční dodavatelské řetězce do tuzemska. Stejně tak se mohou firmy rozhod-

nout, že v	krátkodobém horizontu firmy nepřenesou plné náklady na změněný 

směnný kurz na spotřebitele, aby byl udržen jejich tržní podíl (ibid.).  
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Obrázek 16: Effective exchange rate index, Sterling (Jan 2005 = 100), (Bank of England, 2020) 

Po vyhlášení výsledku referenda podle OBR (2019, str. 10) v	červnu 2016 došlo k	prudké 

depreciaci efektivního kurzu mezi druhým a třetím čtvrtletím o 8 % oproti Euru a 11 % 

oproti dolaru. Depreciace kurzu zvýšila cenu importovaného zboží, který ztenčil kupní 

sílu domácností. Společně s	tímto efektem mělo podle předpokladů OBR docházet 

k	vylepšování čistého exportu, což se bohužel nestalo, naopak. Dalším z	jevů, spoje-

ných s	vyšší mírou depreciace a nejistoty byla neochota firem na konci roku 2016 a 

začátku roku 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tyto  dva popsané trendy měly podle OBR tendenci oproti předpokladu ze srpna 2016 

tendenci snižovat HDP VB v	čase jak je uvedeno na obrázku č. 17.  

2.5.3 J křivka  

Popsáním rozhodování jednotlivých subjektů v	rámci depreciace měnového kurzu 

není dle Hardie et al., (2013, str. 4) jednoznačné. Účinky naznačují, že plný dopad zne-

hodnocení měny může být složitý ze dvou důvodů.  

Z krátkodobého hlediska může hodnota dovozů (včetně objemu i cenového efektu) 

vzrůst a tím snižovat obchodní bilanci. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 

Obrázek 17 Celkový růst HDP a předpoklady, (OBR, 2019, str. 11) 
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dochází ke změnám v chování firmem, relativním cenovým účinkům a obchodní bilanci 

se zvyšuje. Těmito efekty docházíme k	vysvětlení efektu J-křivky.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              Obrázek 18 J křivka, vlastní zpracování  

Podle této zmíněné studie však k	těmto efektům ve VB přestává docházet. Mezi 

třetím čtvrtletím 2007 a prvním čtvrtletím roku 2009 došlo historicky k	nej-

vyššímu propadu efektivního směnného kurzu o 25 % s	průměrem 4 % za kvar-

tál. Navzdory k	této silné depreciaci nedošlo k	vylepšení obchodní bilance, ale 

spíše k	setrvání ve vykazování deficitu obchodní bilance jako by ke změně ne-

došlo.  

 

 

Obrázek 19 Sterling effective exchange rate and balance of UK trade, (Bank of England, 2013) 

2.6 Dopady krize na zahraniční obchod 

Kalínská et al. (2012, str. 18) definovala základní obecné ekonomické vlivy, které 

dokázaly v	letech 2008 a 2009 tlumit zahraniční obchod v	globálním kontextu. 

Prvním z popsaných činitelů poklesu zahraničního obchodu byla v	těchto letech 

stagnace, v	některých případech i regrese domácí poptávky. V	souvislosti 
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s	tímto jevem docházelo k menší spotřebě a menší ochotě investovat. Domác-

nosti, podniky šetřili. Vlády se domnívaly, že klíčem k	úspěchu jsou vládní re-

striktivní opatření, naopak centrální banky snižovaly úrokové míry pro přesování 

spotřeby do současnosti. Toto chování však vytvářelo negativní tlak na meziná-

rodní obchod, klesala poptávka po importech, tedy i exportech a bylo vytvořen 

prostředí které nevedlo k	růstu HDP.  

 
Obrázek 20: Celosvětový export zboží v	trilión USD, data:(Worldbank, 2020)  vlastní úprava   

 

Podle Bank of England (2018, str. 67), v	souvislosti s	odchodem VB existuje velké 

množství předpokládaných následků, jako po krizi v	letech 2008 a 2009. Mezi 

hlavní příčiny nemožnosti růstu ekonomiky bylo znesnadní subjektům v čase 

přijímat úvěry a přinášet na svou zodpovědnost finanční závazky. Výkyvy mě-

nového kurzu (depreciace, apreciace) hrají také klíčovou roli při rozhodování a 

budoucích investicích, spotřebě a celkovému vývoji.  

V návaznosti na referendum o Brexitu zveřejnila HM Treasury (2016) v Jayaku-

mara (2017, str. 230) zprávu, která zkoumá potenciální krátkodobý ekonomický 

dopad britského odchodu z EU. Tato zpráva Ministerstva financí VB uvedla tři 

možné kanály pro zkoumání možného ekonomického dopadu Brexitu: přecho-

dový efekt – dopad vyplývající z očekávání, že ekonomika VB se po ztrátě pl-

ného členství v EU stane relativně méně otevřenou obchodu a investicím.  Dal-

ším z	uvedených je účinek nejistoty ― bezprostřední nárůst nejistoty po hlaso-
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vání v referendu a přetrvávající nejasnosti týkající se průběhu budoucích poli-

tických režimů a účinků finančních podmínek ― zvýšená finanční nejistota způ-

sobená především tím, že Spojené království se může stát méně přitažlivějším 

a riskantnějším územím pro investování. Tyto tři kanály jsou také relevantní pro 

vyhodnocení dopadu Brexitu na udržitelnost běžného účtu ve Velké Británii a 

čistý zahraniční dluh. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 Metodika výzkumu  
Veškerá data pro první část analýzy platební bilance se zakládají na veřejně do-

stupných datech Office for National Statistic z	let 2000 až 2018. 

Platební bilance podle ONS(2O2O) měří ekonomickou aktivitu mezi rezidenty 

VB a zbytkem světa. Dále zaznamenává toky transakcí dovnitř a vně z ekono-

miky, vykazuje toky čistých transakcí mezi rezidenty a nerezidenty a podává 

zprávy z	čeho jsou tyto toky financované.  

Vykazovaná data, které jsou v	analýze využívána jsou veřejně dostupná a to 

vždy 90 dní po ukončení vykazovaného období. Platební bilance je zaznamená-

vána  podle následujících elementů:  

- Běžný účet zaznamená toky zboží a služeb, primárních a sekundárních 

důchodů 

- Finanční účet zahrnuje transakce vznikající v	souvislosti se změnou 

vlastnictví zahraničních finančních závazků a pohledávek VB  

- Kapitálový účet zahrnuje jak kapitálové transfery, tak získávání a vyřazo-

vání nevýrobních nefinančních aktiv 

- Mezinárodní investiční pozice (IIP) je rozvaha zachycující zásobu brit-

ských (nebo úroveň) zahraničních finančních aktiv a pasiv k určitému 

datu 

- Geografický rozklad běžného účtu je poskytován čtvrtletně a geografický 

rozklad IIP je poskytován na roční bázi.  

Všechna použitá data jsou odvozena z	těchto průzkumů: International Trade in 

Services (ITIS), Foreign Direct Investment (FDI), Security Dealers, Insurance Com-

panies, Pension Funds, Unit and Investment Trusts, Financial Assets and Liabili-

ties (FALS), Ownership of UK Quoted Shares Survey, International Passenger Sur-

vey (IPS). 

Hlavní zveřejněná část o běžném účtu BoP a kapitálovém účtu jsou očištěny o 

sezonní vlivy, naproti tomu finanční účet a národní investiční pozice nejsou 

očištěny od sezonních vlivů.  
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Konkrétně pak budu využívat datasatety z	kategorie The Pink Book, jedná se o 
následující datasety:  
 
01 Summary of Balance of Payments 

02 Trade in goods 

03 Trade in services 

04 Primary income 

05 Secondary income  

06 Capital account 

07 Financial account 

08 International investment position 

09 Geographical breakdown of the current account 

10 Geographical breakdown of the UK international investment position 

UK Balance of Payments - The Pink Book time series 

 
Na základě těchto časových řad od roku 2000 do 2018 je v	diplomové práci 

zkoumána vzájemná struktura zahraničního obchodu EU, zemí non EU a VB. 

 

První část práce je zaměřena na analyzování běžného účtu platební bilance. 

Největší pozornost průzkumu tohoto účtu bude směřovaná na pochopení vzni-

kajících deficitů a přebytků z	hlediska zboží a služeb, primárních a sekundárních 

důchodů. Pro detailnější vhled do problematiky je také důležité vystihnout v	ja-

kých konkrétních komoditách a službách je VB společně s	Evropou na sobě zá-

vislá. K	pochopení intenzity obchodního vztahu je také dobré znázornit geogra-

fické rozložení jednotlivých vztahů napříč kontinenty, popřípadě zeměmi.  

Signifikantním bodem je také nastínění problematiky výnosnosti primárních 

důchodů, které jak bude ukázáno, hrají důležitou roli v	prohlubování deficitu 

běžného účtu. Primární důchody jsou totiž úzce navázány na závazky plynoucí 

z	přímých, portfoliových a dalších investic VB. Naopak struktura sekundárních 

důchodů pomáhá pochopit, do jakých institucí VB odesílá finační prostředky a 

z	jakých fondů může oproti tomu profitovat.  

 
Dalším část věnované kapitálovému účtu pomáhá nehlédnout zaprvé do struktury to-
hoto účtu a zadruhé zaznamenat jeho vývoj v	čase. Ačkoliv je co do velikosti tento účet 
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nejmenší, umožňuje pochopit z	jakých Evropských fondů VB v	čase čerpala a do jakých 
oblastí ekonomiky a společnosti byly tyto prostředky alokovány. Součtem prvních 
dvou účtů (běžného a kapitálového) je také možno určit, v	jaké pozici se vůči zahraničí 
nachází, jestli v	dlužnické, nebo věřitelské.  
Průzkum finančního účtu umožňuje nahlédnout do struktury financování schodků běž-
ného účtu a zároveň rozpoznat investice, které jsou na území VB tvořeny nerezidenty, 
a naopak rezidenty VB ve světě. 
 

3.1 Platební bilance  

Pro pozorování se nejdříve zaměříme na vykazované hodnoty jednotlivých 

účtů, tedy běžného, kapitálového a finančního. Za celé sledované období zná-

zorněném v	grafu č. 1 nedochází k	tvorbě přebytků běžného účtu platební bi-

lance. Kapitálový účet je naopak v	několika letech přebytku, nicméně hodnota 

přebytku je vůči celkovému schodku běžného účtu platební bilance zanedba-

telná. K	prohlubování dochází v	souvislosti i s finančním účtem, což především 

vypovídá o zvyšování zásoby aktiv nerezidentů na území VB.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 Platební bilance VB mil. £ , zdroj: (ONS, 2020) úprava vlastní 
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3.2 Běžný účet platební bilance 

Prvním z	analyzovaných účtů platební bilance je běžný účet, na kterém jsou 

z	hlediska platební bilance zachyceny tři podúčty. Výkaz toků zboží a služeb 

mezi rezidenty a nerezidenty dostáváme obchodní bilanci, další zaznamena-

nou položkou jsou primární důchody a v	neposlední řadě sekundární důchody.   

 

 

Na grafu č. sou zaznamenány bilance těchto tří již zmíněných podúčtu. Za celé 

vykazované období, tedy mezi lety 2000-2018 se tvorba přebytků omezila 

pouze do let 2000-2006, 2010-2011 a vznikala pouze na účtech primárních dů-

chodů. To především znamenalo, že příjem z přímých, portfoliových a dalších 

investic vlastněných rezidenty ve světě byla vyšší než výnosnost investic nere-

zidentů ve VB. Naopak od roku 2012 až 2018 se deficit tvořený na účtu primár-

ních důchodů stal největším přispěvatelem do celkového schodku běžného 

účtu. V	roce 2014 dosahoval nejvyšší hodnoty a to 2,4 % HDP.  

Graf 2: Platební bilance běžného účtu %/HDP (ONS, 2020) vlastní úprava 
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Hlavním a nejsilnějším přispěvatelem do deficitu běžného účtu platební bi-

lance z	dlouhodobého hlediska, byla obchodní bilance, pohybující se od mi-

nima -2,6 % HDP v	roce 2002 až maxima -0,9 % HDP v	roce 2011. Za celé období 

netvořila přebytek, což odpovídá tomu, že VB je především příjemce zahranič-

ních exportů.  

Srovnání bilance běžného účtu země G7 

S	porovnáním s	ostatními vyspělými státy G7 se VB (společně s	Kanadou) 

potýká ve sledovaném období s	prohlubováním deficitu BÚ PB.  Na grafu č. 3 je 

znázorněna změna stavu bilance běžného účtu vůči HDP. VB je oproti	ostatním 

státům neschopna eliminovat schodky, a naopak přistupuje k	prohlubování de-

ficitů. Jak již bylo zmiňováno v	teoretické části, financování deficitu je dle Jay-

akumara (2017, str. 228) závislé na kapitálových přítocích ze zahraničí. Pokud 

VB opustí EU, bude o něco složitější tento deficit financovat, jelikož podmínky 

pro investice na Jednotném trhu jsou z	pohledu legislativy a dalších podmínek 

jednodušší, než v	rámci WTO a FTA pravidel.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.1 Obrat obchodní bilance a meziroční růst 

Podle dat OECD (2020) se hodnota mezinárodního obchodu VB se zbožím a 

službami vůči nominálnímu HDP v	roce 2000 pohybovala na úrovni 25,2 % u ex-

portů a 26,9 % importu. V	celém sledovaném období nedocházelo k	tvoření 

Graf 3 Srovnání bilance běžného účtu %/HDP země G7, (Worldbank, 2020) vlastní 
úprava 
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přebytků, tedy že by celkový export zboží a služeb dosahoval na svých účtech 

přebytku. Po prvním sledovaném roce docházelo převážně ke zvyšování celko-

vého podílu na HDP u exportu i importu. Celkový poměr se oproti začátku sle-

dovaného období 2000 oproti roku 2018 zvýšil o 5,4 p.b. u vývozu a 5,1 p.b u 

dovozu. Z	toho lze usoudit dvě věci. Zaprvé, že objem mezinárodního obchod  

se v	celém sledovaném období zvyšoval (vyjímaje roky 2007 a 2009) a za druhé, 

že celkově je VB spíše odbytištěm zahraničního obchodu.  

V grafu č. 4 také můžeme vidět, jak se celkový obrat v	letech zvyšoval. Na za-

čátku tisíciletí byla hodnota celkového obratu zahraničního obchodu 571 mld. 

liber. 

 

 

Mezi sledovanými lety průměrně tento obrat rostl o 5 p. b. Pouze ve dvou	letech 

došlo k	meziročnímu	propadu (v souvislostí s	poklesem celosvětové poptávky) 

a to celkového obratu o 2 % v	roce 2007 a o 6 % v	roce 2009 vůči předchozím 

rokům. K nejvyššímu meziročních přírůstků u obratu naopak došlo v	letech 

2005 o to 11 % a 2006 celkově o 14 %. V	roce 2018 si můžeme povšimnout, že 

hodnota celkového obratu je oproti začátku sledovaného období dvounásobná 

a dosahuje hodnoty 1	322 mld. liber. Z	toho lze usoudit, že pro VB je meziná-

rodní obchod nezanedbatelnou součástí, které by mělo být věnováno více po-

zornosti, jelikož v	souvislosti s	odchodem VB z EU na základě podmínek WTO a 

Graf 4 Celkový obrat zboží a služeb a meziroční změna (OSN, 2020) vlastní úprava 
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FTA by mělo podle  PWC (2016, str. 16) docházet k	nezanedbatelnému útlumu. 

A to jak v	oblasti importů a exportů.   

Obchodní bilance EU a Non-EU  
 
V	první řadě je zajímavé zmínit, jaký existuje vykazovaný poměr zboží a služeb 

mezi VB a EU a zeměmi, které nejsou v	EU. Celková data obchodní bilance uka-

zují, jak hluboký obchodní vztah mezi subjekty existuje. Z	perspektivy exportů 

zboží a služeb bylo v	roce 2000 směřováno 53,1 % veškeré exportované pro-

dukce do zemí Evropské unie. Do roku 2006 se tento vztah zásadně neměnil, 

nicméně od roku 2007 do konce roku 2018 se tento poměr v	průměru mezi-

ročně snižoval o 4 %. Nakonec se celkový poměr exportovaného zboží VB do 

zemí EU snížil na 45 %.  

V	této souvislosti samozřejmě docházelo k	opačnému trendu se zbytkem 

světa, kde se naopak obchodní vztah prohluboval. Z	pohledu importů však do-

cházelo k opačnému trendu. VB na své území importovala v	celém sledovaném 

období průměrně 53 % z	produkce firem EU. Stejný poměr 47 % zůstával i u 

zemí mimo EU, tedy konzistentně se pohyboval na stejné úrovni.  

Posledním polem prozkoumání v	souvislosti s	obchodováním s	EU a zbytkem 

světa je zaměření na obchodní bilanci běžného účtu. Jak je vidět na grafu č. 5, 

je patrné, že zahraniční obchod probíhá asymetricky. 

Graf 5 Obchodní bilance EU a non-EU, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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Ačkoliv se poměr exportů v	čase snižoval, tak poměr zboží importovaného ze 

států EU neklesal.  Tento trend samozřejmě akcentoval prohlubování tohoto 

schodku. Ani v	jednom ze sledovaných roků nedocházelo k	tvoření přebytků 

z	obchodu s EU, naopak k	prohlubování deficitu. Nominálně se v	roce 2000 po-

hybovala obchodní bilance s	EU na hodnotě 10, 4 mld. liber. Postupem času ne-

docházelo k	poklesu schodku, naopak ke kontinuálnímu nominálnímu zvyšo-

vání, nebo udržení na stejné hodnotě. S	růstem HDP se samozřejmě poměrový 

ukazatel zmenšuje, však od roku 2011 dochází k	výraznému prohloubení o 14 

mld. liber a v	roce 2012 a o 13, 7 mld. liber v	roce 2013. V	posledním časovém 

období vykazovaná hodnota tohoto účtu činila deficit 66,4 mld. liber, což vyja-

dřovalo 3,1% nominálního HDP.  

K	vylepšování celkové obchodní bilance šlo naopak se státy mimo EU. Ten-

dence byla pro VB příznivější a celkově  s	těmito ne-EU státy dokázala tvořit 

přebytky.  

Obchodní bilance dle kontinentů 

V	datech ONS je svět členěn na šest celků, v	tomto schématu vykazuje data 

podle geografického rozložení. V	grafu č. 6 si můžeme povšimnout, v	jakých re-

gionech jsou tvořeny přebytky a deficity. V	tomto grafu je také zaznamenána 

změna bilance mezi lety 2000 a 2018. Největším přispěvatelem tvorby schodku 

Graf 6 Obchodní bilance geografie, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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v	obchodní bilanci je z	hlediska tohoto uskupení EU.  

 

Hodnota vykázaného schodku se v	průběhu 18 let více jak zešestinásobila.  

Právě tři z	pěti největších přispěvatelů do záporná bilance jsou země	EU. 

Naopak přebytky jsou především tvořeny v	Austrálii a Oceánii. Kde jejich cel-

ková hodnota činila v	roce 912 mln. liber a na konci sledovaného období se 

tento přebytek dostal až k	hodnotě 6,7 mld. liber. Nejvyšší přebytek je však tvo-

řen na území Severní a Jižní Ameriky.   

Povšimnout si můžeme také tabulky č. 1, která vyjadřuje pět nejvyšších pře-

bytků na účtu zboží a služeb, oproti tomu na pravé straně je pět nejvyšších 

schodků. Nejvyšší absolutní deficit pochází z	Německa, který se od roku 2000 

prohlubuje a v	roce 2018 vykazoval hodnotu 31 mld. liber. Druhým nejvyšším 

přispěvatelem je Čína s	celkovou hodnotou 25 mld. liber. Další v	pořadí je Nor-

sko, Nizozemsko a Belgie. 

V	tabulce č. 2, také můžeme vidět, v jakých zemích převažuje Export VB nad im-

portem z	jiných zemí. Nejvyšší přebytky z	obchodovaného zboží jsou tvořeny 

v	USA. Hodnota přebytku v	horizontu 18 let se z	3 mld. liber zvýšila na 10 mld. 

liber v	roce 2018. Dalším partnerem, ve kterém nachází VB odbytiště je její nej-

bližší soused Irsko, kde se hodnota přebytku obchodovaného zboží dostala 

z	2,9 mld. liber na hodnotu 7,3 mld. liber v	roce 2018.  V	tabulce č. 2 jsou znázor-

něni největší exportní partneři pro VB. Pro zboží z	VB je největším odbytištěm 

USA, následuje pak Německo, Nizozemsko a Francie. Naopak VB je největším 

odbytištěm pro Německo, kde v	horizontu 18 let došlo k	zdvojnásobení objemu 

Bilance (+) mln/£ 2000 2018 Bilance (-)  mln/£ 2000 2018
     United States of America 3 005 10 797      Germany -5 549 -31 587
     Ireland 2 902 7 328      China -3 658 -25 008
     Residual Gulf Arabian Countries 1 073 4 720      Norway -3 984 -16 750
     Singapore -937 2 534      Netherlands -910 -15 376
     Australia 756 2 486      Belgium -900 -12 381

Tabulka 1 Bilance top 5 země + a -, (ONS, 2020) vlastní úprava 

Export mln/£ 2000 2018 Import mln/£ 2000 2018
     United States of America 30 063 51 894      Germany 28 088 67 232
     Germany 22 539 35 645      China 5 389 42 997
     Netherlands 14 769 26 487      Netherlands 15 679 41 863
     France 18 131 24 064      United States of America 27 058 41 097
     Ireland 12 748 20 891      France 18 558 28 728

Tabulka 2 Export, import TOP5 destinace, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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importu z	28 mld. liber z	roku 2000 na 67 mld. liber v	roce 2018. Dále pak vý-

znamná položka importu je generována z	Číny, Nizozemska, USA a Francie.  

 

Bilance zboží a služeb  

Po pochopení celkového objemu zahraničního obchodu jsme využili znázor-

nění hodnoty obratu celkového zahraničního obchodu v	kapitole 3.2.2, ke kte-

rému se dostaneme součtem veškerých importů a exportů mezi rezidenty a 

nerezidenty VB.  

Dalším z	důležitých ukazatelů obchodní bilance je, v		 jakých oblastech pro-

dukce jsou deficity tvořeny. Obchodní bilance je rozlišována dle kategorie na 

dvě části, obchodované zboží a služby. V	horizontu 18 let bylo a je ve velké míře 

zboží dováženo a ani v	jednom ze sledovaných období netvořil přebytek. 

Tvorba deficitu se v	tomto čase pohybovala mezi hodnotou od -2,7 % do -6, 2% 

HDP v	roce 2018. V průběhu času se bilance zhoršovala, což vypovídá o specia-

lizaci a omezení produkce zboží na území VB.  Naproti tomu bilance služeb jde 

v	opačném směru a tvoří v	celém období přebytky. Nicméně přebytky služeb 

nedokáží kompenzovat deficity zboží.  

Ve sledovaném období dochází k	narovnávání celkové bilance. Z	hlediska po-

měrového ukazatele bilance zboží a služeb vůči HDP se VB v	posledních osm-

nácti letech dokázala schodek v	poměru na HDP zvyšovat z	původních 3,3 % no-

minálního HDP až k	hodnotě 6,6 % v	roce 2018. Oproti tomu docházelo v	těchto 

letech k	soustavnému vylepšování bilance služeb, na počátku sledovaného ob-

dobí jeho vykazovaná hodnota činila 1,6 % HDP, až na 4 vykazované léta 2002, 

2014, 2015, 2018 měla bilance rostoucí tendenci.  
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Vývoj deficitu zboží v	absolutních číslech započal na	hodnotě 32 mld. liber 

v	roce 2000 a postupným prohlubováním došlo až ke zvýšení schodku na 142 

mld. liber v	roce 2018. Naopak vykazované přebytky ve službách byly vykazo-

vány v	hodnotě 17 mld. liber a na konci sledovaného období 104 mld. liber. U 

zboží se jedná 3,2 násobek prohloubení a u služeb o 5,9 násobek v	absolutních 

číslech. 

3.2.2 Zboží   

Objem veškerého obchodovaného zboží se od roku 2000 do konce 2018 více 

jak zdvojnásobil. Na začátku toho časového úseku se celkový obrat pohyboval 

na úrovni 411 mld. liber. Postupným zvyšováním důležitosti zahraničního ob-

chodu se jeho hodnota vyšplhala na částku 832 mld. liber v	roce 2018. K	nej-

vyšší dynamice nárůstu obratu došlo mezi roky 2010 a 2011, kdy se hodnota 

celkového obchodovaného zboží zvýšila o 72 miliard liber. Z	tohoto vykázaného 

objemu se na růstu celkového obratu nejvíce podílela dynamika růstu exportů 

do EU, která tvořila 27 % z	celkového přírůstku. Další významnou položkou růstu 

byl obchod s	partnery z asijského kontinentu, kde exporty na přírůstu celko-

vého obratu participovaly 12 %. O nejvyšší změnu na tomto kontinentu pak do-

sahovala vykázaná změna v	Číně, kde exporty meziročně vzrostly o 25 %. 

Z	druhé importované strany se změny děly defakto v	souvislosti se stejnými 

Graf 7 Bilance zboží, služeb a celková bilance (ONS,2020) vlastní úprava 
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územími. Se státy EU se meziroční změna s	importovaným zboží udála v	hod-

notě 22,7 % a ve vztahu s	Asií došlo k	meziroční změně o 9,3 %. 

 

Nejsignifikantnějším nárůstem však bylo meziroční zvýšení obratu o 80 mld. li-

ber mezi lety 2016 a 2017. Tato se nejvíce projevovala u navýšení exportů v	Asii, 

které tvořilo 16,5 % z	nárůstku obratu a zemí EU 26,5 %. Vesměs vyrovnaně 

k	tomu ve stejném roce docházelo i u importů. Kdy celkový růst importů v	po-

měru změny obratu došel k	rozšíření o 25,5 % se zeměmi EU a 13 %  s	Asií. 

 

Graf 8 poukazuje na změnu poměru celkového exportu a importu podle dvou 

kategorií. Obchod s	EU a zbytkem světa. K	největší změně v	celé měřené etapě 

dochází u exportu. V	prvních 12 letech můžeme sledovat silnější vztah a orien-

taci britských exportérů na trhy netýkající se EU. V	průběhu let však docházelo 

k	oslabování na těchto trzích a orientaci na EU trhy. V roce 2012 však dochází 

k	tomu, že 49 % hodnoty veškerého exportovaného zboží je směřováno na EU 

trhy. Do roku 2014 je situace vyrovnané, ale s	nástupem roku 2015 je větší po-

zornost v	této oblasti směřována na jednotný trh. Naopak u importů jsou domi-

nantnější subjekty EU, ze kterých je generováno v	čase v	průměru více jak 54 % 

za celé období. Nejvíce importů ze zbytku světa bylo v	roce 2011, kdy z	celkové 

hodnoty importovaného zboží do VB bylo 48,6 %.  
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Pokud nakročíme hlouběji do problematiky, zjistíme, že z	hlediska zboží je VB 

ve vztahu k	celému světu importní destinací. Od přelomu tisíciletí se deficit vůči 

nominálnímu HDP kontinuálně prohluboval z	vykázané hodnoty -3,3 % nomi-

nálního HDP až do roku 2008 k	hodnotě -5,7 % nominálního HDP. O rok později 

došlo k	narovnání bilance zboží s	EU o 0,3 %, po němž následoval kontinuální 

pokles s	výjimkou roku 2014, 2015 a 2017, kdy se hodnota deficitu zvýšila o 0,4 

% a 0,1 %. Od roku 2011 docházelo k	vylepšování bilance zboží se světem z	hod-

noty -3,2 % až k	nejvyšší vykazované hodnotě -1,6 % v	roce 2015. Tento rostoucí 

trend však byl vyvažován prohlubováním deficitu s	EU, kdy od roku 2015 konti-

nuálně klesala do nejnižší vykazované hodnoty -4,8 % v	roce 2016. Poslední dva 

roky měly naopak trend zlepšení a to o 0,2 p.b v	roce 2017 a stejného příspěvku 

na konci roku 2018. Vše je znázorněno v	grafu č. 9.  

Graf 8 Poměr obratu zboží EU a non EU v %, (ONS,2020) vlastní úprava 
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Graf 9 Bilance zboží EU non EU, (ONS, 2020) vlastní zpracování  

Tyto trendy dokazují tvrzení HM Treasury (2016, str. 32) o tom, že VB se nespe-

cializuje především na produkci výrobků a následnému exportu. Ekonomika, 

popřípadě exportní politika je ve VB zaměřena především na poskytování slu-

žeb.  

 

Příspěvek bilance zboží kategorie EU 

Z	perspektivy členění SITC můžeme nahlédnout do celkové bilance zboží dle 

kategorie. Pro vybrané období vycházím pouze z	posledního vykazovaného 

roku. Celkový deficit z	obchodovaného zboží byl za rok 2018 s	EU -94 mld. liber. 

Graf 10 Bilance zboží SITCI s EU27 rok 2018 dle kategorie, (ONS,2020) vlastní zpracování  
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Nejvyšší vykázaný shodek z hlediska zboží je skupina zboží SITC 7 Stroje a do-

pravní prostředky v	celkové hodnotě 45 mld. liber. Na základě prozkoumání 

této skupiny jsou ve vztahu VB a EU nejaktivnější importéry Německo, Nizozem-

sko, Francie, Belgie a Španělsko.  

K	prohlubování deficit dochází nejvíce s	Německem, který se na schodku v	této 

skupině podílí 22 mld. Liber, dále Nizozemsko s	celkovou hodnotou 8, 8 mld. 

liber a Belgie 4,8 mld. liber. Čtvrtý přispěvatelem této EU skupiny je Česká re-

publika. Z	grafu č. 10  je také patrné, že jedinou skupinou, ve které VB tvoří pře-

bytek je STIC 3., tedy minerální paliva, maziva a příbuzné materiály u kterého 

byla vykázaná hodnota 11,9 mld. liber.  

 

3.2.3 Služby  

Druhou částí obchodní bilance jsou služby. Dynamika růstu obratu byla za celé, 

pro diplomovou práci vykazované období vyšší než u zboží. Oproti materiálním 

statkům, u kterých došlo v	čase ke zdvojnásobení obratu, rostly služby trojná-

sobně. Hodnota obratu služeb v	roce 2000 činila 159 mld. liber a ke konci ob-

dobí 490 mld. liber. 

Na rozdíl od deficitní tendence na účtu zboží ve sledovaném období docházelo 

v	celkové bilanci k	přebytku. V	jediném intervalu, na počátku a do konce roku 

2004 se bilance služeb se státy EU pohybovaly v	neparném deficitu, a to 0,3 % 

HDP v	roce 2000 a o čtyři roky později 0,2 % HDP.  

Graf 11 Bilance služeb vůči HDP v %, (ONS, 2020) vlastní zpracování 
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K nejvyššímu přebytku se zbytkem světa došlo v	roce 2014 a hodnota ukazatele 

v	tomto období činila přebytek 4,4 % HDP. Nejnižší v	roce 2000 1,9 % HDP. Tak 

vysokých přebytků se naopak nedostávalo se zeměmi EU. Maximálního pře-

bytku bylo dosaženo v	roce 2017 a to 1,5 % HDP. Dále v	tabulce můžeme vidět 

země EU s	nejintenzivnějším vztahem z	pohledu importu a exportu služeb.  

 
Tabulka 3 Export Import služby top destinace EU, (ONS, 2020) vlastní úprava 

Vysvětlením pro tvorbu přebytků můžeme najít v	poměru celkové obratu slu-

žeb v	jednotlivých vymezených celcích. Z	pohledu celkové bilance tohoto účtu 

to může vypadat, že celková výměna služeb je s	EU menší než se zbytkem 

světa. Toto můžeme sledovat na grafu č. 12, největším rozdílem u obchodování 

se službami je dosahováno se zeměmi nepatřící do EU. Celkový export do 

těchto zemí se na celkovém obratu pohybuje mezi 33 % a 39 %. Nejnižší poměr 

z	celkového obratu byl naopak vykazován do roku 2008 u importu služeb z	non-

EU, tedy zbytku světa.  

 
Graf 12 Rozklad obratu služeb, (ONS, 2020) 

 

Export top 5 EU mil. £ 2000 2018 Import top 5 EU mil £ 2000 2018
     Italy 2 943 10 228      Netherlands 2 571 7 418
     Ireland 3 131 14 213      Ireland 2 487 8 010
     Netherlands 4 664 17 814      Germany 4 156 11 329
     France 5 786 17 589      Spain 8 151 15 405
     Germany 7 104 20 363      France 8 963 15 654
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Poměr obchodových služeb se zeměmi EU se ve sledovaném období zmenšo-

val. Na začátku období dosahovala celková výměna služeb 46,7 %. Ke konci roku 

2018 se právě 43,4 % obchodovalo s	EU. Opačně k	tomu došlo se světem, ve 

kterém postupem času docházelo k	navyšování celkového obratu obchodova-

ných služeb. Z	výchozích 53,3 % až k	56,6 % v	roce 2018 z	celkového obratu slu-

žeb.  

 

Příspěvek bilance služeb kategorie EU28  
 
Na grafu 13 je zobrazena bilance služeb podle skupin za rok 2018 se zeměmi 

EU. Nejvyšším přebytkem bylo dosahováno s	Finančními službami a činil 20 

mld. liber. Další nezanedbatelnou položkou této bilance jsou další Business ser-

vices s	přebytkem 11 mld. liber. Kde se ale nedaří generovat přebytky jsou pře-

pravní služby 1,5 mld. liber a cestovní služby s	vykázaným deficitem 14, 9 mld. 

liber.  

 

3.2.4 Primární důchody 

Účet primárních důchodů se skládá ze dvou základních podúčtů. Prvním z	nich 

je kompenzace zaměstnanců. Z	hlediska toků je pohyb následující, mzda rezi-

denta pracujícího v	zahraničí je považována za přítok, naopak příjem nerezi-

denta pracujícího na území VB je účtována jako odtok. 

Graf 13 Bilance služeb s	EU27 rok 2018 dle kategorie, (ONS,2020) vlastní úprava 
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Příjem	investic je úzce spojen s	finančním účtem. Aktiva vlastnící rezident v	za-

hraničí a zisky plynoucí z	nich jsou příjmem a naopak. Investice se dělí na tři 

základní skupiny: přímé, portfoliové a ostatní.  

Na grafu 14 si můžeme povšimnout bilance primárních důchodů. Do roku 2006 

byl přebytek tohoto účtu především tvořen výnosy z přímých zahraničních in-

vestic, které do celkové bilance přispívaly vůči nominálnímu HDP v	celém sle-

dovaném období kladným příspěvkem. Od roku 2012 se celková bilance pri-

márních důchodů do konce roku 2018 pohybovala v	deficitu vůči nominálnímu 

HDP a to ve výši -1,0 % nominálního HDP v	roce 2012 až k	nejvyššímu vykáza-

nému schodku této bilance 2016 v	celkové výši -2,3 nominálního HDP. Jak již 

bylo zmíněno v	části o běžném účtu platební bilance, právě tento podúčet pří-

jmů z	portfoliových investic měl od roku 2012 největší vliv na prohlubování cel-

kové bilance běžného účtu platební bilance. Do konce sledovaného období se 

schodek postupně zužoval do -2,0 % HDP v	roce 2018.  

Graf 14 Bilance Primární důchody/ nominální HDP, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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Pro ilustraci je důležité nahlédnout do struktury příjmů z investic. Graf 15 nám 

ji pomáhá vysvětit. Z	hlediska přímých zahraničních investic je VB co by věřitel 

zahraničních aktiv schopna do ekonomiky VB více přinést, než u portfoliových a 

ostatních investic. Na grafu 16 si můžeme povšimnout, že výnosy z	přímých in-

vestic jsou z	celého sledovaného období v	přebytku.  

 

Graf 15 Bilance příjmů z investic, (ONS, 2020) vlastní úprava 

Graf 16 Obrázek 21Výnos z přímých zahraničních investic (FDI), (ONS, 2020) vlastní úprava 
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To je převážně způsobeno tím, že výnosnost investic v	zahraničí je vyšší než vý-

sostnost aktiv držených nerezidenty ve VB a to i přesto, že kumulativně za celé 

sledované období jsou rezidenti VB v	přímých zahraničních investicích menší 

poskytovatelé těchto investic.  

Podle ONS (2020) existují dvě cesty, jakým způsobem se dá zvyšovat výnosnost 

aktiv. Prvním z	nich je podíl návratnosti, popřípadě úroková míra z	investice a 

druhým faktorem je objem, tedy zvyšování investice v	zahraničí. 

V	souvislosti s	výnosem investic rezidentů je také možné zjistit, jaká je prů-

měrná výnosnost těchto investic. Podle ONS, (2020) z	perspektivy rezidentů VB 

držící závazky v	zemích nerezidentů bylo na počátku tohoto období nejvyšší 

výnosové procento obdrženo na území Afriky ve výši 8,8 %, druhým nejvyšším 

výnosem bylo vypláceno na	území Austrálie a Oceánie 6,5 %. Na konci období 

se toto pořadí nezměnilo. Jedno z	nejnižších výnosových měr pocházelo z	Ev-

ropy a to v	roce 2008 4 % a v	roce 2018 2,3 %.  

 

Graf 17 Výnosnost investic rezidentů VB dle kontinentu, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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Naopak výnosnost investic nerezidentů na konci sledovaného období 2018 na 

území VB byla nejvyšší dle kontinentu pro vlastníky z	Evropy. Výnosnost inves-

tic v	roce 2008 rezidentů z	Evropy dosahovala 4,3%. Další věřitelé z	Ameriky do-

sahovali průměrně výnosnosti 4, 2%. Ke konci roku 2018 se z	hlediska investic 

do druhé pozice z	hlediska výnostnosti dostala Asie, s	hodnotou 2,5%. 

Kompenzace zaměstnanců  

Náhrady práce rezidentů pracujících v	zahraničí byly od roku 2000 do 2003 vyšší 

než náhrady nerezidentů pracující ve VB. Po roce 2004, se tento vztah změnil a 

zahraniční pracovníci do konce roku 2018 vykazovaly celkově vyšší  

 

Graf 19 Statistika migrace, (ONS, 2015) 

Graf 18 Výnosnost investic nerezidentů ve VB dle kontinentu, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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příjmy, než rezidenti VB v	zahraničí.  

V	roce 2004 došlo k	výraznému nárůstu imigrantů do VB z	EU. Tyto údaje podle 

ONS(2015)souvisejí expanzí EU o osm nových států České republiky, Estonska, 

Maďarska, Slovenska, Slovinska a tři  pobaltských zemí.  

3.2.5  Sekundární důchody  

Z	hlediska sekundárních důchodů jsou v	poměru k	HDP za celé sledované ob-

dobí tvořeny deficity. Nejvyššího deficitu bylo tvořeno v	roce 2013 v	celkové výši 

1,4 % HDP. Nejnižší vykázaný deficit pak pochází z	roku 2006 ve výši 0,6% HDP.  

 

 

Nejvyšším příspěvkem na straně debetů jsou příspěvky do EU institucí. Ty se 

v	průběhu času navyšovaly z	původních 6,5 mld. liber na začátku sledovaného 

období a za probíhajících 18 let se příspěvek do EU institucí zdvojnásobil na 

11,9 mld. liber v	roce 2018. Naopak na kreditní straně se mohla VB podílet na 

čerpání ze	sociálních fondů a to ve výši 659 mln. liber v	roce 2000 a postupnou 

Graf 20 Secondary income balance, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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variabilitou do konce období s	maximem v	roce 2006 ve výši 1,2 mld. liber a mi-

nimem 138 mln. Liber v	roce 2017. Další možnosti čerpání z	fondů z	EU institucí 

jsou zaznamenány jako přítoky na kapit álovém účtu.  

 

3.3 Kapitálový účet  

Jak již bylo zmíněno v	kapitole o kapitálovém účtu, tento výkaz zaznamenává 

převody nevýrobních nefinančních aktiv, příjmy a výdaje kapitálových transferů, 

převodů majetku např. příjmů ze strukturálních fondů. Bilance tohoto účtu byla 

v	průběhu sledovaného období ve většině období deficitní. Oproti běžnému 

účtu platební bilance, kde se deficit pohyboval v	rozmezí -2 až -4 % vůči HDP, 

byla vykazovaná čísla hodnota vyšší. Od roku 2000 z	kladné bilance 393 mil. li-

ber postupně prohluboval do -675 mil. liber v	roce 2002. V	letech 2008 a 2009 

se tento účet pohyboval v	přebytku okolo 250 mil. liber v	obou letech.  

Nicméně od roku 2010 se deficit tohoto účetu prohlubuje a dostává se na hra-

nici -3,2 mld. liber v	roce 2018, což představuje -0,15% HDP.   

Z	hlediska EU fondů využívala VB právě dva z	nich. První z	využívaných byl v	ce-

lém sledovaném období regionální rozvojový fond, ze kterého od roku 2000 do 

Graf 21 Bilance Kapitálového účtu VB v %, (ONS, 2020) Vlastní úprava 
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2018 inkasovala 12,8 mld. Liber. Další příspěvky byly zaznamenávány na pod-

poru zemědělství. Z	tohoto fondu bylo možné čerpat po celou dobu, kromě 

roku 2002. Celkový zaznamenaný tok z	těchto finančních prostředků činil 5,2 

mld. liber za	celé sledovaném období.  

 

3.4 Pozice VB 

Součtem běžného účtu platební bilance a kapitálového účtu můžeme defino-

vat, zdali je země čistým věřitelem (přebytek), nebo dlužníkem (deficit). Ve sle-

dovaném období se VB od roku 2000 do 2008 ani v jednom ve sledovaném roce 

nevystupovala jako věřitel. Dlužnická pozice VB se od počátku sledovaného ob-

dobí projevoval dluhem vůči zahraničí ve výši 24, 4 mld. liber a na konci 95 mld. 

liber.  

Jelikož je VB tradičně čistým dlužníkem, je důležité tento finanční odtok zajistit 

přítokem peněz z finančního účtu.  

 

3.5 Finanční účet  

Pro pochopení schopnosti VB financovat deficit běžného účtu se dostáváme na 

Finanční účet platební bilance. Jak je z	něho patrné, běžný účet a kapitálový 

Graf 22 Součet bilance běžného a kapitálového účtu, (ONS, 2020) vlastní zpracování 
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účet je kryt finančním účtem. Z	pohledu ekonomiky VB je důležité získávat fi-

nanční prostředky od nerezidentů. Čisté transakce do ekonomiky v	celém ob-

dobí vykrývaly deficity vznikající na běžné a kapitálovém účtu.  

 

V	období před hospodářským poklesem v	roce 2008 byl schodek běžného účtu 
financován čistými investicemi do VB, které byly vyšší jak čisté investice rezi-
dentů VB do zahraničí.  
Pro toto financování byly především využívány více likvidní investice, jako jsou 

vklady a výpůjčky. Od začátku hospodářské recese v	roce začaly být investice 

více nejisté, což se projevovalo prodejem těchto investic. Například rok 2008, 

2009, kde se zásoba aktiv v	zahraničí snižovala. Bilance finančního účtu indikuje 

Graf 23 Finanční účet VB, (ONS, 2020) vlastní zpracování  

Graf 24 Přítok a odtok investic, (ONS, 2020) vlastní zpracování 
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za sledované období celkově vyšší přítok financí na nákup investic než investic 

tvořených rezidenty VB v	zahraničí.   

 

 

Přímé zahraniční investice  

Jak již bylo zmíněno v	kapitole o finančním účtu, přímé zahraniční investice 

přímo ovlivňují bilanci běžného účtu. Příjmy z	těchto investic jsou započítávány 

do primárních důchodů. Pokud nerezident profituje ze své investice, pak jeho 

výdělek je účtován jako odtok peněz do zahraničí. V	opačném rázu fungují za-

hraniční investice rezidentů VB, pokud profitují ze svých pohledávek, pak je 

účtován jako přítok primárního důchodu. V	globálním měřítku a na základě dat  

UNCTAD zpracovaných DIT (2020, str. 33) je VB třetí nejvyhledávanější destinací 

pro přímé zahraniční investice. Ačkoliv je VB považována za jednu z	nejvyhle-

dávanějších destinací  pro realizaci přímých zahraničních investic, z	grafu 22 je 

patrné, že VB intenzivně investuje v	zahraničí. K nejvyšší tvorbě aktiv docházelo 

Obrázek 21 Top 20 global destinations for FDI mld. USD, zdroj:( DIT, 2020, 32) 
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v	roce 2000. Do roku 2005 rezidenti VB více inves

  

Graf 25 Toky FDI investic, (ONS, 2O2O) vlastní zpracování 

tovali v	zahraničí a toky odcházely z VB. Naopak k nejvyšší PZI směřující do VB 

byly vykazovány v	roce 2016 v	celkové výši 243 mld. liber. 

Portfolivé investice  

Z	pohledu portfoliových investic se na počátku sledovaného období investo-

valo více ve VB. To ale neplatí v	roce 2001 kdy je situace opačná a dochází 

k	vyššímu toku investic do VB v	celkové hodnotě 126 mld. liber. Poslední čtyři 

sledované roky vykazují vyšší přítok likvidity do VB a to v	celkové výši 656 mld. 

liber za všechny 4 roky.  

 
Graf 26 Toky portfoliových investic, (ONS, 2020) vlastní zpracování 

 
 



| 63 

Ostatní investice 

U ostatních investic je zajímavé vidět propad této skupiny jak u rezidentů a ne-

rezidentů v	roce 2008 a 2009. Pokles byl oproti zbytku sledovaného období 

enormní. V	roce 2007 byla hodnota závazků ostatních investic 798 mld. Liber a 

o rok později došlo k	poklesu na celkovou hodnotu -780 mld. Liber, o další rok 

později, byla hodnota závazků -444 mld. liber.  

 

Graf 27 Toky dalších investic, (ONS, 2020) vlastní zpracování 

3.6 IIP 

Jak již bylo zmíněno v	kapitole 2.4.1, mezinárodní investiční pozice měří stav 

aktiv a pasiv na konci sledovaného období a je součtem počátečních zůstatků, 

Graf 28 Investiční pozice VB, (ONS, 2020) vlastní úprava 
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finančních toků a dalších změn (cenových a měnových). Při rozšiřování deficitu 

běžného účtu VB by se mělo předpokládat, že VB bude zvyšovat čisté závazky 

pro financování půjček od zbytku světa. V	tomto oddílu se zaměřujeme přede-

vším na investice, tedy přímé, portfoliové, ostatní a derivátové.   

V	roce 2000 byla investiční pozice vůči zbytku světa kladná, tedy že VB vystu-

povala vůči okolnímu světu v investicích jako věřitel. V	dalším sledovaném roce 

dochází u pohledávek a závazkům k	růstu, nicméně závazky meziročně vzrostly 

o 158 mld. liber a pohledávky o 205 mld. liber. V	roce 2009 z	hlediska závazků i 

pohledávek docházelo k	nejvyššímu propadu. Hodnota aktiv rezidentů VB 

klesla oproti roku 2008 o 2	626 mld. liber, stejně tak u závazků došlo k	poklesu 

o  2	234 mld. liber.   

Z	hlediska pohledávek a závazků VB v investiční pozici v	geografickém členění 

můžeme nahlédnout do tabulky č. 4 z	roku 2017 ve které můžeme nahlédnout 

na strukturu investic dle typu. Podíl veškerých aktiv rezidentů VB v	EU se pohy-

buje v	tomto roce 38%. Naopak 62 % pohledávek rezidentů VB bylo tvořeno ve 

zbytku světa. Z	celkových PZI 40,8 % bylo tvořeno na území EU, 34, 2 % u portfo-

liových a 38 % ostatních. Z	hlediska derivátových investic se vlastnictví právě 

v	EU vykazuje 41,0 %. Celkové investice tvořené ve státech EU v	nominální hod-

 £ billion

 

  
 Direct  Portfolio2  Other  Derivatives3  Total4  Direct  Portfolio  Other  Derivatives3  Total

   
   Belgium 26,9 21,4 62,3 18,8 129,3 29,0 24,4 57,2 9,5 120,1
   France 102,7 152,2 474,6 255,6 985,1 81,4 218,3 237,3 247,8 784,9
   Germany 36,2 142,6 350,2 263,6 792,7 76,0 171,8 260,6 225,2 733,6
   Ireland 79,9 189,4 136,3 19,0 424,6 34,5 523,7 175,7 17,6 751,5
   Italy 16,6 34,7 61,2 49,0 161,6 9,5 62,2 60,5 22,2 154,4
   Luxembourg 119,1 83,7 117,0 15,2 335,0 123,3 274,7 91,1 14,9 504,0
   Netherlands 178,5 92,0 290,3 91,8 652,6 252,8 93,8 227,5 118,4 692,5
   Spain 73,1 58,8 48,3 37,2 217,3 52,8 31,0 31,9 34,3 149,9
   Total EU27 692,7 914,6 1675,1 832,0 4114,4 689,8 1575,3 1294,6 779,5 4339,2

   Brazil 9,8 17,4 8,1 1,3 36,6 1,8 0,4 2,5 1,0 5,8
   Canada 29,4 45,3 66,7 35,0 176,5 17,1 59,5 79,8 34,1 190,5
   USA 350,2 875,4 1274,1 791,6 3291,3 443,6 1012,1 1084,1 807,2 3347,0
   Total Americas 540,8 1029,6 1591,4 878,7 4040,5 615,0 1157,5 1450,7 897,5 4120,7
   
   China 11,6 45,9 43,7 2,2 103,5 4,0 12,3 67,0 3,8 87,1
   Hong Kong 70,6 41,6 71,1 42,0 225,3 24,9 55,3 86,6 41,5 208,2
   India 15,3 24,1 18,8 1,1 59,3 8,4 0,3 21,8 0,7 31,2
   Japan 6,4 137,2 265,4 75,0 484,0 79,3 132,2 114,7 66,2 392,4
   Singapore 12,5 18,7 72,4 23,6 127,2 15,9 31,6 61,2 23,7 132,5
   Total Asia 186,8 368,2 610,4 166,5 1332,0 153,3 278,7 576,8 157,0 1165,8
   
   Australia 40,8 54,5 40,3 56,4 192,1 15,9 49,9 57,2 56,2 179,1
   Total Australasia and Oceania 42,6 58,7 42,2 58,4 201,9 18,5 53,0 59,8 58,3 189,6
   
   South Africa 10,4 12,1 15,5 14,2 52,2 1,7 47,8 16,2 13,6 79,3
   Total Africa 49,7 18,5 41,0 16,1 125,2 17,4 49,1 70,8 14,6 151,9
   
   International Organisations  - 30,9 6,5 8,4 45,8  - 62,4 20,7 7,8 90,9
   World Total 1696,5 2670,9 4304,8 2027,8 10811,6 1720,3 3373,5 3944,2 1981,7 11019,7

 Assets  Liabilities

 Type of Investment  Type of Investment

Tabulka 4 Investiční pozice UK podle investic v roce 2017, (ONS, 2019)  
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notě dosahovaly 4	114 mld. liber. V	podobném rázu jsou tvořeny investice ne-

rezidentů z	EU ve VB. V	tomto sledované roce vystupuje EU jako vlastník brit-

ských aktiv. Přímé investice z	celkových investic směřujících na ostrovy jsou 

v	celkovém poměru 40,09 z EU, 46,7 portfoliových a 32 % ostatních, deriváto-

vých 39 % je z	celkového poměru těchto investic tvořeno subjekty z	EU.  

Závěr 
Přínosem pro čtenáře je dle autora především v pochopení dvou scénářů, od 

kterých se v	budoucnosti budou odvíjet podmínky obchodu, investic, spotřeby 

a vládní spotřeby. Další povědomí o fiskálních a monetárních politikách vlády a 

centrální banky napomáhají pochopit, jak by se tyto subjekty mohly v	budouc-

nosti chovat a jaké nástroje mohou využívat.  

Ačkoliv se čas do konce přechodného období krátí, z	hlediska vyjednávání ne-

dochází k	velkým posunům. Existují pouze dvě možné cesty, směr spolupráce, 

která vyžaduje k	dokončení značné úsilí a doladění z	obou stran, nebo cesta ga-

rantovaného minima, kterým jsou podmínky WTO a zahrnují pokrytí tarifů ve 

100% všech řadách výrobků a služeb.  

Hlavním záměrem však především bylo poskytnout ucelenou představu a po-

vědomí o mechanismech platební bilance VB a jednotlivých účtech v	nich.   

Za nejzásadnější zjištění považuji nutnost deficity běžného účtu platební bi-

lance VB, které se v	průběhu let prohlubují financovat. Více a hlouběji se stává 

tato britská ekonomika závislá na financování těchto schodků zahraničními pří-

toky investic.  

Dalším, neméně zajímavým poznatkem bylo vyhledávání struktury mezinárod-

ního obchodu, skládajícího se ze zboží a služeb. Tvrzení OECD (2016), že ekono-

mika VB se především zaměřuje na produkci služeb díky své komparativní vý-

hodě bylo potvrzeno, jelikož oproti výrobkům byla bilance výrazně kladná. Hod-

nocení primárních důchodů umožňovalo rozšířit povědomí, na jaké konkrétní 

zdroje jsou příjmy vázány. Z	hlediska sekundárních důchodů bylo zajímavé na-

lézat platby do rozpočtů EU.  
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Jako zásadní, ačkoliv v	praktické části diplomové práce díky limitům nezpraco-

vané považuji tři oblasti, které by mohly být v	budoucnu prozkoumány a rozví-

jeny. Zaprvé, věnovat vyšší pozornost ekonomickým šokům, které by v	budouc-

nosti mohly nastat v	souvislosti s	vyšší mírou uzavřenosti ekonomiky, propadu 

zahraniční poptávky a překážkám z	hlediska investic. Na konci roku 2020 může 

totiž dojít k	situaci, kdy podmínky pro vstup zboží, služeb a investic budou do 

země silněji regulovány a subjekty obchodující/investující přestanou VB pova-

žovat za zajímavého obchodního partnera, s	kterým by chtěly do budoucna roz-

víjet obchodní vztahy. Tato rozhodnutí by mohla vést k	následkům, které by 

bylo zajímavé popsat.  

Zadruhé jako velmi přínosné a prospěšné z	hlediska ekonomických šoků by 

bylo dobré analyzovat, jaké nástroje britská vláda a centrální banka má. Z	aktu-

ální bank-rate v	srpnu tohoto roku (2020), která činí 0,1% je patrné, že prostor 

pro oživování ekonomiky skrze expanzivní politiku se snižuje. Naopak z	po-

hledu vlády VB najít a popisovat zdroje k silnému oživování. Třetí a poslední 

téma, které by bylo dobré zaznamenávat je vliv efektivního směnného kurzu na 

bilanci zahraničního obchodu.   
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