
3 HOSPODÁŘSKÁ MAPA SVĚTA (HMS) 

Studijní cíle 

 objasnit význam pojmu světová ekonomika a její etapizaci , 

 charakterizovat aktuální stav daný tzv. bipolaritou Sever x Jih, 

 vysvětlit význam integračních procesů a jejich etapizaci včetně typů unií, 

  komparovat ekonomickou vyspělost jednotlivých zemí pomocí vybraných indikátorů, 

 Význam a rizika globalizace světových hospodářských struktur 
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3.1 Geneze nové etapy vývoje světové ekonomiky (80. a 90. léta 19. století)  

Světové hospodářství je kategorie s bohatým historickým vývojem. Nejstarší období (od 17. 

stol. - merkantilismus) bylo charakteristické pouze rozvojem mezinárodního obchodu – tedy 

je nazváno „mezinárodním hospodářstvím“.   

 

*Merkantilismus je považován za první buržoazní ekonomickou teorii, která vznikla na 

přelomu 16. a 17. století v západní Evropě v období vzniku absolutistických monarchií. 

Merkantilismus je považován za ekonomický nacionalismus. V oblasti evropského 

ekonomického myšlení tato teorie převládala od počátků kapitalismu téměř až do průmyslové 

revoluce. 

Hlavní zásady merkantilismu: 

 bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi 

 bohatství se vytváří v obchodních vztazích (mezinárodní obchod)                             

cílem obchodu je aktivní obchodní bilance                                                                        

k tomu slouží protekcionismus, státní subvence a vydávání ochranných cel 

Samotné slovo „merkantilismus“ je latinského původu (mercator – obchodník, Mercurius – 

římský bůh obchodu). 

S rostoucím dovozem drahých kovů z kolonií (zejména z Ameriky) byl příliv zlata do země 

měřítkem jejího bohatství. Protože měna byla zpravidla kovová (zlatá, stříbrná), usilovalo se o 

dosažení aktivní obchodní bilance a rozšíření peněžního oběhu, který měl jednak podporovat 

obchod a výrobu a dále měl státu zajistit likviditu pro případ války. 

V merkantilismu se řešily především hospodářské otázky spojené se zájmem absolutistických 

panovníků, velkých finančních domů a obchodních společností. Přímé zásahy státu do 

ekonomiky omezily volnou konkurenci a měly zabránit úniku zlata ze země. Zisk byl 

dosahován obchodem s výrobky vyráběnými převážně cechovními řemeslníky a feudálními 

velkostatky, které se prodávaly panovnickému dvoru a feudálům. 

Merkantilismus byl prosazován na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV. V této době 

Francie   pronikla do kolonií (Amerika– Lousiana, Kanada, Indie, Indonésie). Hlavním 

představitelem byl Jean-Babtiste Colbert ekonom, právník a ministr financí. Colbert byl od 

roku 1651 ve službách kardinála Mazarina a ovlivňoval státní záležitosti. Byl autorem mnoha 

občanských, trestních, obchodních a jiných nařízení, která přispěla k sjednocení zákonodárství 

ve Francii. Podpořil vznik obchodních společností pro styk se zámořím a kolonizaci Kanady a 

Lousiany. V roce 1666 založil Akademii věd. Je po něm nazvána francouzská varianta 

merkantilismu (colbertismus), jejímž cílem bylo zajistit zvýšení státních příjmů. Podporoval 

také zakládání královských manufaktur a výrobu a obchod spojený s odčerpáváním bohatství 

ve prospěch zájmů státu. 

Merkantilismus v Anglii 

Zformování kategorie světového hospodářství patří do období poslední třetiny 19. stol. (1870-

…). 



Důvodem byl mohutný vědeckotechnický pokrok, diverzifikace výroby, dopravy a jiných 

služeb. Tento proces ovšem neprobíhal rovnoměrně a koncentroval se na západní Evropu, 

Severní Ameriku, částečně Japonsko. Mezinárodní hospodářství tak přerostlo ve světové 

hospodářství s rychlejším pohybem kapitálu. VAnglii byl představitelem merkantilismu 

Thomas Mun (1571–1641), který působil ve funkci ředitele anglické Východoindické 

společnosti. Napsal Pojednání o obchodu Anglie s východní Indií (1601), ostrý útok proti 

monetárnímu systému. Dalším jeho dílem je Bohatství Anglie ze zahraničního obchodu. 

Definice světového hospodářství: 

Světové hospodářství je jednotný globální sociálně ekonomický celek, složený z řady 

různorodých národních či jiných celků (segmentů), navzájem propojených mezinárodními 

vztahy (transakcemi). 

Etapizace 

1. etapa: 1870 – 1918 

Překotný  technický a průmyslový rozvoj, akumulace kapitálu, narůstání napětí v hledání 

nových surovinových a odbytových území – viz 1. světová válka. 

2. etapa: 1918 – 1929 

Poválečná obnova, změna na politické mapě světa, neočekávaná tzv. „světová hospodářská 

krize“ z nadvýroby a její první globální dopady. 

3. etapa: 1929 – 1945 

Dlouhé období oživování hospodářství jednotlivých zemí, některé prošly hyperinflací a další 

vyústily do fašistických režimů a následně války ! 

4. etapa: 1945(1948) – 1960 

Vznik dvou ekonomických systémů zásadně odlišných, v 60. létech se zformoval tzv. 

rozvojový (třetí) svět. Obě bipolární soustavy se ekonomicky vyčerpávaly tzv. studenou 

válkou a bojem o hegemonii v rozvojovém světě. 

5. etapa: 1960 - 1989 

Tzv. světová socialistická soustava se především z  důvodů ekonomických zhroutila a 

transformovala na tržní hospodářství s akcelerací technologických procesů a zapojování do 

globální ekonomiky. 

6. etapa: 1989 – …. 

Světové hospodářství se globalizuje se všemi pozitivními i negativními projevy! 

7. etapa: 2008 – neočekávaná globální (krize) recese s dosud neukončeným (?) průběhem – 

nový pohled na globální finanční a měnové procesy = regulace !? 

3.2 Charakteristika a kriteria rozčlenění hospodářské mapy světa (HMS)  

HMS je bohužel výsledkem předchozího období rozdělení (bipolarity) světa i v hospodářské 

dimenzi. Bipolarita Západ X Východ byla změněna na Sever (S) X Jih (J) dle kriteria 

ekonomické vyspělosti!  



Toto globální (geografické) rozčlenění není úplně přesné, do Severu patří převážně země 

severní polokoule, do Jihu země jižní polokoule s výjimkami (Nový Zéland, JAR…) 

Pozor, pozor !!! 

Pro další úvahy je nutné zdůraznit některé „významné“ změny ve vývoji vybraných tzv. 

rozvojových zemí, které začínají podstatně ovlivňovat globální ekonomiku – např. země 

BRIC,G-20 a jiné 

Charakteristika hospodářské bipolarity 

1. „SEVER“ 

  Ekonomicky úspěšný, 

  převážná část světového hospodářství, potenciál 85 %, 

  své „bohatství“ dokáže reprodukovat, 

  vyspělá a kombinovaná vzdělávací soustava, 

  technologicky (sofisticky) orientované obory průmyslu a servisů, 

  zdravotně (kondičně) stabilizované obyvatelstvo, 

  vysoký stupeň urbanizace. 

2. „JIH“ 

 1) tzv. země 4. světa (nejchudší z chudých) 

 Lze pozorovat vyčlenění tzv. 4. světa (nejchudší z chudých) 

  (vše naopak) plus, 

  významný podíl sektoru primárního, 

  pandemické choroby (HIV, virová onemocnění…), 

  politická destabilizace, vojenské konflikty a genocidy (etnické). 

 

2) tzv. země s rychlým hospodářským růstem:  

skupina BRIC =  Br…ie, R..o, In-ie, Č..a 

 

 podobná geografická struktura – velikostní rozloha a počet obyv. 

 

 podobná ekonomická struktura – RZ s dynamickým růstem a silnou absorpcí 

sofistikovaných technologií a stoupající Ž.Ú. – zvyšující se spotřeba 

 

skupina G – 20  =  19 RZ + guvernér EB 

G20 chce omezit nerovnováhu a držet se tržních směnných kurzů 

Autor: ČTK 

          Finanční představitelé skupiny největších průmyslových a rozvíjejících se zemí G20 se 

dohodli na nutnosti držet se tržních směnných kurzů a prosazovat širokou škálu politik 

nutných k omezení nadměrné vnější nerovnováhy. Vyplývá to z prohlášení zveřejněného na 

závěr dvoudenního zasedání. Podle očekávání prohlášení neobsahuje žádné číselné limity 

případných přebytků nebo deficitů bilancí běžného účtu, jak prosazovaly Spojené státy.  



 

Spojené státy chtěly na setkání zemí s 85procentním podílem na světové ekonomice prosadit 

dohodu, která by zavázala rozvíjející se země ke snížení obchodních a platebních přebytků a 

přispěla k uvolnění jejich měnových kurzů. Tento návrh však odmítly nejen tyto rozvíjející se 

země v čele s Čínou, ale i některé vyspělé země, které mají vysoké obchodní přebytky, jako 

Německo a Japonsko.  

 

Země se v prohlášení zavázaly, že se vyhnou devalvacím, které by konkurenčně 

zvýhodňovaly jejich měny. Vyspělé ekonomiky slíbily časem snížit své rozpočtové deficity a 

všichni zástupci přislíbili přijmout opatření ke snížení nerovnováhy běžných účtů platební 

bilance. Vyjádření však zůstalo spíše ve všeobecné rovině.  

 

Snahy USA jsou zaměřené hlavně na Čínu, kterou se Spojené státy snaží již dlouho přimět, 

aby umožnila výraznější nárůst své měny. Čínský jüan je podle Američanů udržován uměle 

nízko, aby podporoval čínský export. Zástupci Číny se ke sporu veřejně nevyjádřili, agentura 

Reuters však s odvoláním na zdroje blízké jednání uvedla, že Peking byl proti jakémukoliv 

prohlášení, který by otevřeně stanovilo limity bilancí běžných účtů nebo jiné formy pravidel 

měnové politiky.  

 

Některé země v čele s Německem si pak neodpustily veřejnou kritiku plánu USA zaplavit 

bankovní systém novými penězi, které mají podpořit slábnoucí americkou ekonomiku. Podle 

Německa to vede k mohutnému přílivu spekulativního kapitálu na trhy rozvíjejících se zemí, 

jako Brazílie, a prudkému růstu cen investičních aktiv, kde hrozí vznik cenové bubliny. 

"Snažil jsem se v mém příspěvku do diskuze objasnit, že považuji (uvolnění) za špatný 

způsob," řekl německý ministr hospodářství Rainer Brüderle. "Nadměrné, trvalé zvyšování 

(dodávek) peněz je, podle mého názoru, nepřímou manipulací s (devizovým) kurzem."  

 

Země se rovněž dohodly na změnách kvót v rámci Mezinárodního měnového fondu. Volební 

síla rychle rostoucích mladých ekonomik, jako Indie, Čína, Brazílie a Turecko, se zvýší o více 

než šest procent, napsaly agentury AP a Reuters. 

 

♦ Jižní Korea – hospodářský (gigant) – GDP agr. = cca 1 bil. , 4 mil. automob 

3.3 Dokumentace hospodářské úrovně 

Hospodářskou úroveň zemí můžeme dokumentovat dle následujících indikátorů: 

1. GNP agregate či GDP agregate 

2. GNP per capita či GDP per capita 

3. GDP PPP (Purchasing Power Parity) 

GNP agregate 

= je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období 

občany dané země v tuzemsku i v zahraničí. 

= součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých 

vývozů 



= dá se také vypočítat jako součet hrubého národního produktu a čistého příjmu z majetku 

v zahraničí (NPI); (což je rozdíl mezi příjmy z tuzemských výrobních faktorů použitých 

v zahraničí a výdaji za zahraniční výrobní faktory použité v tuzemsku). 

GDP agregate 

= je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého 

období na území daného státu, ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo 

zahraničními subjekty. 

GNP per capita 

= hrubý národní produkt na hlavu 

GNP per capita = GNP agregate / počet obyvatel státu 

GDP per capita 

= hrubý domácí produkt na hlavu 

GDP per capita = GDP agregate / počet obyvatel státu 

PPP 

= parita kupní síly měny XY vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit 

stejné množství výrobků a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku měny XY na 

mezinárodním trhu měny XY. 

= parity kupní síly měn nejsou exaktně definovanou veličinou, avšak umožňují podstatně 

přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států. 

= základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu 

shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích – to se zpravidla provádí metodou 

spotřebního koše vyjadřujícího běžné náklady domácnosti. 

= liší se od kursu měny, neboť zahrnuje i ty příjmy obyvatelstva, které nejsou přímo 

vyjádřeny peněžními jednotkami (např. různé dotace, odlišné míry zdanění, sociální platby, 

apod.). 

TAB. 3 - 1: STÁTY S NEJVĚTŠÍM HDP AGREG. ( PPP) 

1. Spojené státy americké 14.840 000 mil. $ 

2. Čína 9.859 000 mil. $ 

3. Japonsko 4.218 000 mil. $ 

4. Indie 3.270 000 mil. $ 

5. Německo 2.830 000 mil. $ 

6. Francie 2.160 000 mil. $ 

7. Velká Británie 2.159 000 mil. $ 

8. Rusko 2.160 000 mil. $ 

9. Brazílie 2.114 000 mil. $  

10. Španělsko 1.394 000 mil. $ 

Zdroj: The Economist- The World in 2010 



TAB. 3 - 2: ZEMĚ S NEJVĚTŠÍM HDP PER CAP. (NOM. A PPP) 

1. Lucembursko   91 000 – 58 680 $ 

2. Norsko  (Katar) 90 360 – 56 800 $ 

3.Švýcarsko   60  690 - 40 600 $ 

4. Dánsko                57 470  - 35 600 $ 

5. Irsko  (Austrálie)                               52 390 -  32 700 $ 

6. Nizozemí                            49 250 - 40 300 $ 

7. Rakousko  (SAR)                            47 320 - 38 500 $ 

8. Švédsko                            46 730  - 36 130 $ 

9. Finsko                            45 320 - 34 900 $ 

10. Belgie                            42 840 -  36 300 $ 

11.Japonsko                            40 440 - 33 500 S 

Zdroj: The Economist – The World in 2010 

Komentář k uvedeným tabulkám: 

HDP na obyvatele EU vykazuje značné odlišnosti. Tyto rozdíly se pohybují mezi 41 až 276 procenty 

průměru celé EU. 

Statisticky se tyto porovnání provádějí pomocí  tzv. „standardů kupní síly“ (PPS). Je to uměle vytvořená 

měnová jednotka, která se používá při mezinárodních srovnáních (obdoba PPP) při které se do určité 

míry vyrovnávají rozdíly, které jinak existují mezi kupní silou národních měn jednotlivých států.  

Obecně lze připustit, že za jeden PPS by se koupilo stejné množství zboží či služeb ve všech zemích. 

Pořadí  EUv PPS :  Lucemburko - 276 , Irsko – 135, Nizozemí – 134,… Česko – 80,….Bulharsko-41 

3.4 Rozdělení zemí do skupin dle ekonomické vyspělosti v GDP per capita 

(GDP agregate)  

1. skupina : oba druhy GDP jsou „vysoké“ u USA a Japonska 

  USA, Japonsko,( Čína)  =  cca 5 – 15 bil. $ GDP agr. 

  40 000 – 50 000 $ (GDP/p.c.) 

2. Středně velké a malé evropské země: 

  např. Norsko, Švýcarsko,  Lucembursko, Dánsko… 

  60 000 – 90 000 $ 

3. Přesídlenecké země: 

  např. Austrálie, Nový Zéland, Izrael…. 

  20 000 – 50 000 $ 

4. Nově industrializované země (ANIZ): 

  např. Singapur, Tajwan, J. Korea… 

  15 000 – 30 000 $ 

5. Tranzitivní země (postsocialistické země východní Evropy): 



  např. CZ, P, H, SO… 

  15 000 – 25 000 $ 

6. Rozvojové země 1. úrovně: LANIZ 

  např. Brazílie, Argentina,… 

  10 000 – 15 000 $ 

7. Rozvojové země 2. úrovně (social. orientace) 

  např. Vietnam, Čína, Severní Korea… 

  cca 1 000 – 10 000 $. 

8. Nejméně rozvinuté země 3. úrovně → 4. světa 

  přírodní problémy, politická nestabilita, přelidněnost, náboženská orientace… 

  většina zemí Afriky, Asie… 

  cca 150 – 500 $. 

 3.5 Nejvlivnější „hospodářské“ skupiny světa  

3.5.1 G -7, G - 7+1, G - 8 

Tzv. „silná sedmička“ (G7) zahrnuje země: USA, Kanada, Japonsko, Německo, Francie, 

Británie a Itálie, (Rusko). 

Pravidelný summit nejvyšších představitelů 8 zemí řeší nejpalčivější globální problémy 

(chudých) zemí. 

Schůzka ve skotském Gleneagles slíbila: 

  rozvojovou pomoc výši 50 mld. $ v roce 2010 - ??, 

  odepsání dluhů nejchudším zemím, 

  otevření trhů zemědělským produktům, 

  problém regionality „značky“. 

G - 8 jen částečně plní, což souvisí s krachem jednání WTO. Viz dohody z Dauhá –Katar. 

Kampaň Live 8 - největší akce na pomoc Africe. 

 

obr. 3 – 1: G 8 



3.5.2 OECD (Organization f. ec. Colaboration a. Development) 

OECD založena konvencí ze 14. prosince 1960, ústřední orgány sídlí v Paříži. OECD je 

výběrovým „klubem“ nejvyspělejších zemí světa, v současnosti 30 zemí, ČR v r. 1995. 

Činnost OECD je především analytická a vydavatelská (velmi ceněné): 

  Cca 250 titulů ročně, 

  statistické přehledy a analýzy, globální indikátory, 

  teritoriální studie - přehledy, 

  prognostické výhledy, ad.

 

obr. 3 – 2: OECD 

3.5.3 WTO – Světová obchodní organizace 

WTO je nástupkyně GATT. Byla ustavena 121 zakladateli v r. 1994 v Marrakeši (Mar.) 

s cílem liberalizovat globální obchod. Objem globálního obchodu cca 10 bil. $.  

Počet členů 148. 

Pravidelná kola jednání:  Problémy na mnoha úrovních 

  fiasko v Cancúnu (Mex. 03) a Dauha (Katar 07) 

   např. Japonsko uvaluje 490 % na dovoz rýže (ochrana d.v.). 

    Z jednání WTO (7/06): Dohodě o uvolnění obchodu hrozí kolaps.  

  Jednání v Ženevě nebyla schopna dosáhnout zásadnější dohody o uvolnění světového                 

    obchodu. 

  Součástí dohody má být to, že země jako Brazílie či Indie sníží dovozní cla na průmyslové    

    výrobky → to je podmíněno tím, že Evropané a Američané omezí dotace farmářům a   

    dovozní cla na zemědělské plodiny. 

3.5.4 Světové ekonomické fórum v Davosu (WEF) 

Příliš „široké“ fórum 

  asi 1000 globálních firem s obratem od 1 mld. $…. 

  zakladatel prof. Klaus Schwab – UNI Basilej 

    „Světové ekonomické fórum je instituce, která nemůže rozhodnout o ničem. Ovšem jeho       

    členy jsou všichni, kdo mohou rozhodovat o všem…“ 



Pravidelně každý rok na přelomu ledna  -  února. 

Výzvy k …nové finanční architektuře, Prevence a zvládání krizí… 

29. fóra s mottem „Přijetí výzvy globalizace se vší odpovědností“ se zúčastnilo 1600 čelných 

představitelů politického, hospodářského a finančního života. Mezi nimi bylo 40 šéfů států a 

vlád. 

Velká ekonomická konference o rozvoji arabského světa v katarském městě Dauhá se 

vyznačila především neúčastí řady důležitých zemí této oblasti.  

 


