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Abstrakt: 

 

Táto práca sa snaží odhaliť potencionálne podreprezentovanie krajín BRICSu v hlavnom 

rozhodovacom orgáne MMF. Aj keď krajiny zažili v posledných dvoch dekádach 

bezprecedentný rast hrubého domáceho produktu, táto ekonomická sila sa podľa mojej 

hypotézy nepremietla do väčšieho hlasu v MMF. Moja práca sa zaoberá MMF, kde sa 

v hlavnom rozhodovacom orgáne, Výkonnej Rade prepočítava hlasovacia váha na základe   

ekonomickej sily krajiny.  

V prvej časti som popísal funkciu MMF, vzorec ktorým prepočítava ekonomickú silu na 

hlasovaciu váhu. Rozobral som jednotlivé premenné z tohto vzorca a zhodnotil som jeho 

skladbu. 

V druhej časti som porovnával ekonomické výkony krajín a hlasovaciu váhu. Do výberu som 

zaradil rozvojové krajiny, rozvinuté a krajiny BRICSu, aby som tak demonštroval rozmanitosť 

podreprezentovania, resp. nadreprezentovania skúmaných krajín. 

 



 
 

Abstract 

This work tries to stress a voting underrepresentation of BRICS countries in the IMF. In the 

Executive Board of the IMF, what is the most important decision body, there is a voting weight 

derived from the economic performance of the country. Even though BRICS countries have 

increased their economic performance in last decades notably, this economic performance has 

not been transformed into voting weight in the Executive Board of IMF.  

At the first section I illuminated a function of the IMF and a formula of voting weight that 

calculates economic power into voting weight. I made an investigation over all variables in this 

formula and I evaluated dubious composition of the formula. 

At the second section I compared the dynamics of economic growth on the one hand and the 

development of voting weight on the other hand. The selection is wide, I compared developed 

countries, developing (BRICS) and underdeveloped. To do so, I demonstrated various 

dynamics of growth on the both sides and therefore I was able to conclude which country is 

underrepresented and which overrepresented in the IMF. 
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Vymedzenie témy: 

Medzinárodný menový fond (ďalej MMF) je ako Svetová banka taktiež dielom Bretton-

Woodskej konferencie, táto inštitúcia bola zriadená, aby mohla efektívne koordinovať 

problémy jednotlivých ekonomík a doviesť ich k ozdraveniu. S postupnou globalizáciou 

a vývojom informačných technológií stúpa význam MMF, jeho kroky a  prijímaná legislatíva 

platná pre medzinárodné spoločenstvo je čoraz viac sledovaná. Medzi najsledovanejšie 

otázky v kontexte MMF patrí reprezentatívnosť resp. demokratičnost v intenciách vzostupu 

rozvíjajúcich sa krajín (ďalej RSK). Podľa teórie hegemonickej stability začínajú USA strácať 

svoj vplyv, ktorý naplno rozvinuli po druhej svetovej vojne. Či vôbec a ako sa USA snažia na 

tento fakt odpovedať, na to sa pokúsim odpovedať vo svojej bakalárskej práci.  

 

Zdôvodnenie výberu témy: 

S posilňovaním RSK sa stále viac ponúka otázka či sú tieto krajiny riadne reprezentované 

v hlasovaniach MMF. Je rozhodujúce aké indikátory ekonomickej sily sú sledované, podľa 

parity kúpnej sily sa čínska ekonomiky stala v apríli tohto roku najsilnejšou na svete pred 

USA, podľa ekonomického rastu však stále nie [Bloomberg, 2014]. Pokiaľ by som porovnal 

silu hlasovacieho mandátu v MMF s paritou kúpnej sily, Čína má štyrikrát menší mandát 

v hlasovaní MMF ako USA. Preto sa vo svojej práci budem zaoberať vývojom pozícií RSK 

v čase a otázke či neboli tieto krajiny dlhodobo podhodnocované.  

 

Ciele práce: 

Výskumné otázky: Boli RSK dlhodobo podhodnocované v hlasovaní MMF? 

 

 

 

 

 



 
 

Teória a predpokladaná metóda spracovania témy: 

Z pohľadu teórie medzinárodných vzťahov sa dá na mnou vymedzený problém nazerať skrze 

Teóriu hegemonickej stability. Táto teória hovorí, že v medzinárodných vzťahoch je prítomný 

hegemón, ktorý vytvára verejné statky (inštitúcie ako MMF, Svetová obchodná organizácia 

a iné.), tieto verejné statky mu zabezpečujú moc a koordináciu medzinárodných vzťahov 

v jeho vlastných intenciách[Ikkenberry, 387. 1996] . S postupným vývojom medzinárodných 

vzťahov a klesajúcim podielom na medzinárodnom obchode sa snaží hegemón čo 

najpomalšie opúšťať svoje zóny vplyvu (v tomto prípade silná pozícia USA v hlasovaní 

v MMF).  

Túto teóriu budem testovať pomocou empirickej štatistiky a  Shapley-Shubik indexu, ktorý 

meria silu jednotlivých aktérov v hlasovaniach. Pomocou empirickej štatistiky umiestnim 

krajiny do tabuľky od vzniku MMF až po súčasnosť, uvidím akým spôsobom sa vyvíjalo 

posilňovanie krajín. Posilňovanie krajín chcem sledovať aj z pohľadu reformiem vo Výkonnej 

rade IMF, ktoré majú za úlohu posilniť pozíciu krajín, ktoré ekonomicky rastú  . Shapley-

Shubik index odhaľuje tzv. pivotálne štáty, sú to štáty prostredníctvom ktorých je 

zabezpečená väčšina v hlasovaní, bez ktorých by sa v opačnom prípade nerozhodlo. Tento 

index chcem použiť na to, aby som získal ucelenú predstavu o tom ktoré krajiny sú 

v hlasovaní pivotálne. Následne by som z týchto pozorovaní vyvodil vzťah, ktorý by priamo 

zodpovedal moje výskumné otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hypotéza:  

RSK boli dlhodobo podhodnocované v hlasovaniach MMF a ich skutočná ekonomická sila 

nebola riadne zohľadňovaná. 

Graf (A) Tento graf ukazuje, že Vývoj čínskeho podielu na svetovom HDP, nekorešponduje 

s podiel v hlasovaní v MMF. V roku 2018 bude čínska ekonomika najväčšou ekonomikou sveta 

[Economist 2014/5], a tým by mala mať najväčší podiel (momentálne má najväčší podiel USA- 

17,69%, Čína- 4,00).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Predpokladaná osnova práce: 

1.) Úvod 

2.) Teoretické koncepty hegemonickej stability  

3.) RSK a vývoj ich hlasovacích právomocí v MMF 

4.) Operacionalizácia premenných 

5.) Shapley-Shubik index v hlasovaní MMF 

6.)  

7.) Záver 
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Úvod 

Tento rok si pripomíname 70. výročie vzniku Medzinárodného menového fondu (MMF). Jeho 

prvotným cieľom bolo koordinovať problémy v medzinárodnej ekonomike. Tento cieľ MMF 

určite splnil, keďže slúžil ako posledná inštancia pre krajiny na pokraji bankrotu. Fond dokázal 

pomôcť krajinám nastaviť štrukturálne reformy a ozdraviť verejné financie. Avšak spôsob 

akým MMF nastavoval programy ozdravenia verejných financií v rôznych krajinách začal byť 

predmetom skúmania a diskusii [Houtven, 13. 2002].  A preto po roku 2000 začínajú prvé 

kritiky MMF a jeho programov pomoci pre krajiny na pokraji bankrotu. Autori ktorí sa venovali 

tejto téme, začínajú porovnávať ozdravné programy MMF pre rozvinuté krajiny a rozvíjajúce 

sa, resp rozvojové[Houtven, 13. 2002]. Častokrát dospejú k záverom, že rozvinuté krajiny 

dostali omnoho lepšie podmienky pomoci ako rozvíjajúce sa [Desai, Vreeland, 10. 2011]. 

O rozhodnutiach aké budú podmienky pomoci rozhoduje hlavný výkonný orgán MMF- Rada 

Guvernérov a práve v nej sú podľa mojej hypotézy rozvíjajúce sa krajiny dlhodobo 

podreprezentované. Pre politológov známy citát hovorí, že revolúcie nie sú vedené 

chudobnými, ale nespokojnými. Verím, že nebudeme svedkami žiadnej svetovej revolúcie, je 

však zjavné, že ako nízka demokratická legitimita podkopáva správu štátu, takisto podkopáva 

aj medzinárodnú spoluprácu.  

Vo svojej bakalárskej práci budem skúmať problém podreprezentovania predovšetkým týchto 

krajín: Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika, teda krajín BRICS(u). Jedná sa o 

bezpochyby ekonomicky a politicky najsilnejšie zoskupenie rozvíjajúcich sa krajín. Len pre 

ilustráciu, Čínska ekonomika od roku 2001 zoštvornásobila svoju veľkosť z 10 triliónov 

čínskych juanov na 40 triliónov v roku 2011. [BBC, 2011].  

Zoskupenie krajín BRICS nie je formalizované, jedná sa len o mediálne označenie[Jim O´Neill, 

2001]. Pri krajinách BRICSu je tiež nutné povedať, že ich ekonomický rast je relatívny a mnohé 

z nich bojujú s problémami. Napríklad Rusko sa vďaka medzinárodnej izolácii a nízkym cenám 

energii nachádza v ekonomickej recesii. Juhoafrická republika zase dlhodobo bojuje 

s korupciou, ktorá znižuje jej ekonomický výkon.  Aj keď nemajú všetky krajiny tak konštantný 

ekonomický rast ako Čína, do svojho výberu som ich zaradil preto, lebo ho v posledných dvoch 

dekádach mali bezprecedentný[South African Institute, 2013]. A tak by mali tieto krajiny 

v globálnej ekonomike dostať väčšie slovo. 

Aj keď je rad rozvíjajúcich sa krajín širší ako BRICS, pokiaľ vo svojej práci budem hovoriť 

o rozvíjajúcich sa krajinách budem mať na mysli krajiny BRICSu.  
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Hlavným nástrojom, ktorým budem testovať svoju hypotézu bude deskriptívna štatistika. Jej 

pomocou budem schopný sledovať vývoj hlasovacej váhy. Popri vývoji hlasovacej váhy musím 

takisto sledovať vývoj indikátorov ekonomickej sily, podľa ktorých MMF prideľuje hlasovaciu 

váhu jednotlivým krajinám. Pomocou grafov a tabuliek sa budem snažiť demonštrovať 

potencionálnu diskrepanciu medzi hlasovacou váhou krajín a ich nedostatočným, resp. 

výrazným ekonomickým rastom.  

Pre účel svojej práce som použil jednu z najvýznamnejších teórii medzinárodnej politicke j 

ekonómie,  Teóriu hegemonickej stability. Jej predpokladom v mojej štúdii je fakt, že si USA 

ako hegemón zabezpečujú vplyv v medzinárodných inštitúciách, resp. v MMF. Tento vplyv im 

umožňuje tvoriť a ovplyvňovať programy medzinárodnej pomoci na ich vlastný účel. 

Potencionálne podreprezentovanie vo Výkonnej Rade MMF, môže mať za úlohu zmierňovať 

relatívny ekonomický pokles USA oproti krajinám BRICSu. Presne toto hovorí Teória 

hegemonickej stability a v mojej práci sa budem snažiť potvrdiť alebo vyvrátiť túto domnienku.  

Ďalej sa vo svojej práci zamyslím nad tým ako krajiny nadobúdajú hlasy vo Výkonnej Rade 

MMF, nakoľko sa v posledných rokoch objavili polemiky, ktoré hovoria o tom, že vzorec 

ktorým sa hlasy prepočítavajú je politikum USA [Bryant, 2, 2008]. Podľa Bryantovej hypotézy 

toto prepočítavanie1 odzrkadľuje indikátory ekonomického rastu v ktorých dominujú USA a nie 

BRICS. Preto detailne tento vzorec rozoberiem, kriticky sa zamyslím nad jeho  kompozíciou 

z pohľadu súčasnej medzinárodnej ekonomiky. Ďalej zhodnotím či vzorec prepočítavania 

ekonomickej sily na hlasovaciu váhu sleduje indikátory v ktorých dominujú rozvinuté krajiny. 

Originalita tejto práce spočíva vo výbere krajín, ktoré skúmam a v porovnaní dynamiky rastu 

ekonomickej sily a hlasovacej váhy. Samotný MMF vo svojich dokumentoch hovorí, že 

hlasovacia váha v MMF by mala zodpovedať pozícii krajiny vo svetovej ekonomike[IMF, 

2011].  

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

1MMF používa vlastný vzorec, ktorý má reflektovať aktuálnu pozíciu krajiny vo svetovej 

ekonomike, tento vzorec je podrobne vysvetlený ďalej v texte 
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Dynamiky rastu ekonomickej sily a hlasovacej váhy budem sledovať pri krajinách BRICSu, 

rozvojových krajinách a pri krajinách rozvinutých akými sú USA, Nemecko, Japonsko. Pokiaľ 

sa mi podarí detailne zmapovať vybrané krajiny, dostanem detailný prehľad o pozícii krajín vo 

svetovej ekonomike a ich hlasovacej váhe v MMF. Na základe toho budem môcť vyvodiť záver 

o podreprezentovaní, resp. nadreprezentovaní krajín. 

Dáta ktoré som v práci použil pochádzajú zo Svetovej Banky a MMF, jedná sa hlavne 

o ekonomické dáta a dáta o hlasovacej váhe. Snažil som sa zmapovať obdobie od roku 1985 do 

súčasnosti (2015), urobil som tak preto lebo krajiny BRICS zažili najmarkantnejší ekonomický 

rast v tomto skúmanom období. Nie všetky dáta boli dostupné v tejto časovej rade, v mojej 

práci som sa však snažil dodržať túto časovú líniu. 

 

Výskumná otázka mojej práce je: Boli krajiny BRICSu dlhodobo podreprezentované v MMF? 

Zadržiava USA, resp. rozvinuté krajiny podiel v hlasovacej váhe? 
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1. Teoretický základ práce 

 

Ťažisko mojej bakalárskej práce spočíva v sledovaní dynamiky v medzinárodných 

ekonomických vzťahoch. Rozvíjajúce sa krajiny (BRICS) dosiahli za posledné dve dekády 

bezprecedentný rast HDP, táto skutočnosť prináša väčšie právo usmerňovať chod svetovej 

ekonomiky.  Prítomnosť týchto krajín je  zreteľnejšia z roku na rok, a mala by byť preto 

odzrkadlená  väčším hlasom v medzinárodných inštitúciách. Čoraz väčšia prítomnosť BRICS, 

vyvažovanie a postupné prevažovanie dominancie USA po 2.sv vojne implikuje zásadnú 

zmenu na poli medzinárodnej politiky a ekonomiky. Celá táto rétorika môže implikovať 

znižovanie vplyvu USA vo svetovej ekonomike, prípadné opúšťanie svojej povojnovej 

hegemonickej pozície.  

V prvom rade je potrebné spomenúť, že o zosadzovaní USA z povojnového primátu svetovej  

politiky a ekonomiky bolo popísaných mnoho štúdii. Začínajú niekde okolo roku 1958 ako 

reakcia na nový ruský vesmírny program Sputnik, pokračujú po prepuknutí ropnej krízy [Nye, 

2011]. Táto štúdia stála na predpoklade, že USA už nie sú schopné kontrolovať surovinové 

zdroje tak potrebné pre svoju ekonomiku a preto sa končí ich medzinárodná dominanc ia. 

Ďalšou mylnou predpoveďou bol vzostup Japonska, teoretici medzinárodných vzťahov 

tentokrát argumentovali technologickým potenciálom [Nye, 2011]. 

Pri pohľade na problémy USA je zjavné, že dokázali a stále dokazujú, že vedia čeliť veľkým 

výzvam. Moja otázka je ako USA vplýva na medzinárodné spoločenstvo, ako si USA 

zabezpečujú vplyv vo svete a hlavné slovo v koordinácii svetovej ekonomiky? Moja práca má 

za úlohu kvalitne zanalyzovať pohyby na poli svetovej ekonomiky, konkrétne či sa rýchlejš í 

ekonomický rast BRICSu, podpísal pod riadnu proporčnú reprezentáciu v MMF. Svojím 

skúmaním potvrdím alebo vyvrátim len časť Teórie hegemonickej stability a konkrétne 

domnienku, že medzinárodné inštitúcie sú pre USA nástrojom politiky a kontroly 

medzinárodneho ekonomického systému [Ikenberry, 2008].   

1.1 Teória hegemonickej stability 

Akademici zaoberajúci sa dynamikou v medzinárodných vzťahov prišli s výrazom hegemón a 

s Teóriou hegemonickej stability.  Tento výraz používajú študenti medzinárodných vzťahov 

pre štát ktorý nemá konkurenta čo sa týka ekonomickej a vojenskej sily a je schopný 

ovplyvňovať a regulovať medzinárodné dianie vo svojich vlastných intenciách [Kindeleberger 

242, 1981]. Na výraz hegemón nazerajú z rôznych uhlov, Kindeleberger sleduje rozdiel medzi 

líderstvom a hegemóniou, tenká hranica medzi zneužívaním hegemónie v medzinárodných 
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ekonomických vzťahoch zvykne degenerovať v dominanciu jedného štátu, ktorý je práve 

politicky, ekonomicky, technologicky a vojensky najmocnejší. A práve moja práca sa zaoberá 

touto potencionálnou degeneráciou. Prispôsobili USA rozhodovanie v MMF tomu aby 

pomáhalo presadzovať záujmy USA vo svetovej ekonomike? Je prideľovanie hlasov pre 

krajiny v MMF americkým politikom, alebo reálne zohľadňuje pozíciu krajín vo svetovej 

ekonomike [Bryant, 2, 2008]? 

Spôsob ktorým sa snažia akademici vysvetliť vplyv USA vo svete využíva koncept jemnej 

moci (Soft power), ktorý zaviedol Joseph Nye. Tento koncept hovorí o tom ako si hegemón 

získava a udržuje svoju silnú pozíciu v medzinárodných vzťahoch, nie je to len tvrdou mocou, 

(napr. jadrovým arzenálom) ale aj jemnou. Jemná moc podľa Nyeho znamená propagáciu 

svojich hodnôt v zahraničí, ukazovanie úspechu svojím vlastným príkladom. Vo svojej knihe 

hovorí o tomto koncepte takmer ako o prijímaní legislatívy, USA propagujú rovnosť prístupu 

k príležitostiam, následne ukazujú aké nástroje v prerozdeľovaní zdrojov použili. Tento systém 

sa krajiny snažia aplikovať na svoje ekonomiky, v konečnom výsledku sa krajina zapojí do 

systému otvoreného medzinárodného obchodu v ktorom dominuje USA[Nye, 52, 2004]. 

Nyeho koncept podporujú Nonmaterialisti, ktorí sa domnievajú, že ciele politiky sú dané podľa 

toho ako ich definujú politici. Inými slovami politici sa snažia stimulovať ekonomický rast 

preto, aby uspokojili ekonomické očakávania občanov. Spoločenskí vedci rozpozna li 

v skúmaní správania sa štátov prikláňanie sa ku Keynesiánskej makroekonomickej teórii po 2. 

sv vojne[Milner, 117, 1998]. Táto Teória sa stala väčšinovou doktrínou pre povojnový rozvoj 

ekonomík vo vyspelom svete, vedená USA.  

 

Stephen Krasner vysvetľuje fenomén pripojovania sa k systému medzinárodného obchodu 

z politicko-ekonomických dôvodov[Krasner, 319, 1976]. Lídri svojich štátov sa rozhodnú 

implementovať americké hodnoty a spôsob vedenia ekonomiky, preto aby uspokojili 

ekonomické a politické potreby svojich voličov. Druhým dôvodom je fakt, že otvorenejšou 

ekonomikou bude štát schopný agregovať svoje príjmy a bude môcť poskytnúť občanom 

viacero nástrojov sociálneho zabezpečenia. Tretí dôvod hovorí o politickej stabilite resp. 

spoločenskom zmiery, ktorý je podmienený ekonomickým zmocnením občanov (economic 

empowerment). Sloboda podnikania zvyšuje politickú stabilitu vo väčšine krajín, výnimkou sú 

Arabské krajiny bohaté na ropu, ktoré sú schopné agregovať príjmy aj bez toho aby bola 

v krajine sloboda podnikania. [Krasner, 322, 1976]. 
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Povojnové postavenie USA, propagácia fungujúceho systému voľného obchodu, vytvorenie 

medzinárodných inštitúcii na koordináciu svetovej ekonomiky a pristúpenie krajín do tohto 

systému. Toto sú pravdepodobne najdôležitejšie dôvody súčasnej americkej hegemónie na poli 

medzinárodnej ekonomiky. 

1.2Medzinárodné inštitúcie a mocenský pat   

Robert Keohane rozoberá kontext inštitúcii, ktoré spravujú medzinárodnú politiku a 

ekonomiku (MMF, Svetová Banka, Svetová Obchodná Organizácia, Organizácia Spojených 

Národov a inštitúcie Európskej Únie). Tieto multilaterálne inštitúcie minimalizujú výdavky 

štátov na rokovania a trestajú porušovanie zmlúv, prijatých medzinárodným spoločenstvom 

pre ktoré sú právne záväzné. [Milner, 116, 1998]. Vytvárajú vzájomne výhodné prostredie na 

ktorom sa členské štáty dohodli prostredníctvom zmlúv. Tvrdenie, že bez medzinárodných 

inštitúcii by bol mier vo svete omnoho krehkejší je na mieste. Bezpochyby mier po 2.sv vojne 

v Európe je produktom inštitucionálnej kooperácie a implementácie liberálnej demokracie do 

Európskej spoločnosti [Keohane, LSE Blog, 2013]. Keohane sa predovšetkým zaoberá 

zmenami vo svetovej politike, skúma už od 70. rokov ekonomický vzostup rozvíjajúcich sa 

krajín. Jeho výskum je venovaný efektívne fungujúcim a viac zodpovedným medzinárodným 

inštitúciám. Vo svojich prácach hovorí o probléme, ktorý je na medzinárodnom poli od 80. 

rokov, je nutné dať rozvíjajúcim sa krajinám väčšie právomoci v rozhodovaní o fungovaní 

medzinárodného ekonomického systému. V MMF bude musieť prísť k predaniu moci od tzv. 

rozvinutých krajín (USA, Japonsko, Nemecko a iné) na krajiny rozvíjajúce sa. Dôvod je 

jednoduchý, tieto krajiny už niekoľko rokov rastú ekonomicky rýchlejšie, preto majú legitímne 

právo spolupodieľať sa na rozhodnutiach MMF v patričnej miere. V roku 2003 bol prvýkrát od 

19. storočia podiel svetového HDP 21 najbohatších krajín rozvinutých nižší ako 50% [Desaj, 

Vreeland 13, 2011]. Na otázku kam sa presunul tento podiel poslúži správa z minulého roka, 

Čínska ekonomika sa stala najväčšou na svete podľa parity kúpnej sily[BBC, 2014]. 
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Výstup z rozhodnutí medzinárodných inštitúcii je častokrát sporný, realisti popierajú 

nestrannosť inštitúcii medzinárodnej ekonomiky a tvrdia, že ich výstup je vždy pravdepodobne 

odvodený od záujmov štátu, ktorý je na medzinárodnej scéne hegemónom[Milner, 116, 1998]. 

V súčasnej histórii môžeme operovať príkladom menovej únie v Európe, existuje hypotéza, že 

Nemecko ako hegemón Európskej únie, presadil myšlienku spoločnej meny. Na riadenie 

spoločnej meny je nutná centrálna banka, (ECB) tá riadi množstvo peňazí v systéme. Následne 

Nemecko ako ekonomika s najväčším obchodným prebytkom bola schopná požičiavať 

krajinám, ktoré boli zadlžené, Paul Van Grouwe zaviedol výraz- nadvláda veriteľov[Van 

Grouwe, 11, 2013]. Nemecko bolo schopné realizovať v ECB takú monetárnu politiku, ktorá 

sa stretla s preferenciami bývalej Nemeckej centrálnej banky. Krajiny, ktoré ale boli zvyknuté 

pracovať s inými makroekonomickými hodnotami vo svojich výhľadoch, musia prijať politiku 

ECB[Van Grouwe 13, 2013]. Táto skutočnosť očividne nie je priaznivá pre ekonomiky Grécka, 

Španielska, Cypru, Portugalska či Talianska. 

 

Podobné kritiky existujú aj v spojitosti s MMF, v článku Desaja a Vreelanda sa títo dvaja 

akademici domnievajú, že MMF nastavil v Latinskej Amerike programy ozdravenia verejných 

financií tak aby len predĺžil krízu a pomohol tak USA dlhodobo profitovať z nízkych 

nákupných cien produktov a pracovnej sily [Desaj, Vreeland 117, 2011].  Japonský minis ter 

financií dokonca vyhlásil, že ozdravný program v roku 1999 uprednostňoval záujmy Severnej 

Ameriky a nie Ázijského regiónu[Desaj, Vreeland 117, 2011].  

Dreher, Strum a Vreelend zase vo svojom článku dokázali, že existuje kauzálna spojitosť medzi 

členstvom v Rade Bezpečnosti OSN a  nastavovaním ozdravných programov MMF. Títo 

akademici zistili, že krajiny, ktoré dostali humanitárnu pomoc od rozvinutých a ktorým boli 

udelené výhodné podmienky čerpania financií z MMF hlasovali konsenzuálne s krajinami ako 

Japonsko, Nemecko, USA a Francúzsko. Toto zistenie len dokazuje, že medzinárodná  

inštitúcia môže fungovať ako nástroj zahraničnej politiky [Dreher, Sturm, Vreeland 37, 2006].   

 

Tvrdenia, že inštitúcie Bretton-Woodského systému nie sú schopné odzrkadľovať zmeny 

v globálnej ekonomike sú na mieste. Larry Summers, bývalý dekan Harvardskej univerzity, 

ekonomický radca prezidenta Clintona, ale  predovšetkým hlavný ekonóm Svetovej Banky, vo 

svojom nedávnom článku obvinil USA z pasivity, ktorá podkopáva medzinárodnú 

spoluprácu[Summers, Bloomeberg. 2015]. Novo vznikajúca Ázijská Rozvojová banka2 má za 

úlohu pomáhať projektom v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách. Práve v nej vidí 
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Summers dôvod na obavy zo straty policajta vo svetovej politike a ekonomike, ktorým boli 

USA.  

Do tejto inštitúcie budú v najbližšej dobe podľa dostupných informácii prijaté aj 

európske krajiny ako Nemecko, Spojené Kráľovstvo a Francúzsko. USA vyjadrili obavy nad 

vznikom Ázijskej Rozvojovej Banky, konkrétne ohľadom slabej regulácie v oblasti životného 

prostredia, v projektoch v ktorých bude Ázijská Rozvojová banka aktívna, a preto nebudú 

o členstvo v tejto organizácii žiadať. Summers kritizuje nevôľu USA venovať väčšiu pozornosť 

rozvíjajúcim sa krajinám a vidí ARB ako logické vyústenie americkej politiky, resp. nepolit iky 

voči týmto krajinám[Summers, Bloomeberg. 2015]. Vznik podobných inštitúcii môže do 

budúcnosti znamenať polarizáciu medzinárodného systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

2 http://www.aiibank.org/html/aboutus/AIIB/ 
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2.Úloha MMF a hlasovacia váha vo Výkonnej Rade 

 

Na začiatok by som rád uviedol na správnu mieru úlohy MMF, členské krajiny na túto 

medzinárodnú inštitúciu previedli kompetencie, ktoré majú činiť medzinárodný ekonomický 

systém bezpečnejším. MMF predovšetkým monitoruje stav ekonomík, z neho ponúka výstupy, 

ktoré sú diskutované na zasadaniach Výkonnej Rady MMF.   

MMF definoval svoju úlohu do troch bodov: 1.) snaží sa sledovať pozíciu krajín 

v medzinárodnom ekonomickom systéme, monitoruje ich ekonomické politiky a na základe 

toho im poskytuje doporučenia.                                        2.) požičiava svoje prostriedky 

krajinám, ktoré sa ocitli v platobnej neschopnosti, táto pôžička má svoje podmienky, krajina 

musí implementovať doporučenia MMF.  

                                                                                     3.) pomáha rozvojovým krajinám zlepšiť 

funkčnosť verejných financií, tak že nastavuje v danej krajine štrukturálne reformy3.  

 

Aj toto bol jeden zo zámerov Bretton- Woodskej konferencie, urobiť medzinárodný 

ekonomický systém bezpečnejším a predvídateľnejším. Čím viac sa stával medzinárodný 

obchod globálnejším a čím viac tu bola možnosť krachu krajín v tomto systéme, tým viac 

stúpala nutnosť založiť inštitúciu akou je MMF.  

V celej mojej práci budem hovoriť o hlasovacej váhe vo Výkonnej Rade MMF, pretože práve 

tento fenomén pôsobí nespokojnosť v medzinárodnej komunite. Aby som vysvetlil problém 

s ktorým pracujem, musím v prvom rade vysvetliť formácie prostredníctvom ktorých MMF 

rozhoduje. Pre môj výskum sú dôležité dva hlavné orgány MMF, a to Rada Guvernérov 

a Výkonná Rada. V tejto kapitole sa ďalej zamyslím nad tým, či by MMF vedel čeliť ničive j 

finančnej kríze. Presnejšie, či má MMF dostatok financií na to, aby vedel zachrániť bohaté 

rozvinuté krajiny.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

3https://www.imf.org/external/about/ourwork.htm 
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2.1 Rada Guvernérov 

Aj keď je ťažké tieto inštitúcie porovnať s inými medzinárodnými, Rada Guvernérov vykazuje 

podobnú náplň práce akú zastáva Európska Rada. Predovšetkým v tom, že Európskej únii udáva 

dlhodobý smer akým sa bude uberať Únia, prijíma nových členov a ratifikuje zmeny 

v zakladajúcich zmluvách.    

Rada Guvernérov sa stretáva iba jedenkrát ročne, je kreovaná zo zástupcov členských krajín4  

väčšinou sa jedná o ministra financií, alebo o šéfa centrálnej banky daného štátu. Ako som 

spomenul vyššie, podobnosť s Európskou Radou je v tom, že Rada Guvernérov tiež rieši tzv. 

veľké otázky MMF. Hlavnou náplňou práce Rady Guvernérov, je zmena článkov Dohody 

MMF5.  

2.2 Výkonná Rada 

V jej čele je 24 výkonných riaditeľov, ekonomicky silné krajiny ako Nemecko, USA, 

Francúzsko a 5 ďalších6, majú svojho vlastného výkonného riaditeľa. Sú medzi nimi 3  krajiny, 

ktoré s novým prepočítaním kvót dostali svojho výkonného riaditeľa, jedná sa o rozvíjajúce sa 

krajiny, teda Čínu, Ruskú Federáciu a Saudskú Arábiu. Aj toto bola súčasť reformy z roku 

2008, ktorá vstúpila v platnosť v marci 2011, mala za úlohu predovšetkým posilniť pozíciu 

rozvíjajúcich sa krajín [IMF, 2011].  

Výkonná Rada sa celkovo skladá z 8 riaditeľov, ktorí reprezentujú svoju vlastnú krajinu, 

ostatných 16 riaditeľov reprezentuje regionálne zoskupenia, menej ekonomicky silných krajín. 

Rada sa stretáva niekoľkokrát do týždňa, diskutuje o ekonomických problémoch, ktoré trápia 

globálnu ekonomiku. Na jednej strane sa snažia predchádzať problémom, (definícia problémov 

vo Svetovej ekonomike) na druhej strane sa snažia nastavovať ozdravné programy pre krajiny, 

ktoré majú ekonomické problémy. A preto Výkonná Rada disponuje veľkou mocou, pokiaľ 

členský štát MMF požiada o finančnú pomoc, MMF vyšle svojich ekonomických odborníkov.  

Tí majú za úlohu skúmať podstatu ekonomických problémov daného štátu, predovšetkým sa 

jedná o zle riadené verejné financie, značné vstupy vlády do chodu ekonomiky 

(znárodňovanie), alebo veľké vládne výdaje. 

____________________________ 

4 (09/4/2015), MMF má v súčasnosti 188 členov 

5Články Dohody MMF sú v podstate zmluva o fungovaní MMF 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/govern.htm 

6http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm 
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Výkonná Rada následne zvolí (na základe konzultácii s odborníkmi MMF) program ktorý má 

krajine pomôcť ozdraviť verejné financie. Na začiatku som hovoril o kritikách týchto 

programov, práve preto je dôležité aby bola hlasovacia váha vo Výkonnej Rade rozdelená čo 

najrovnomernejšie. Aby nevznikali podozrenia, že krajiny ktoré majú v hlasovaní MMF 

prevahu využívajú programy na to aby sa dostali k lacnejšej pracovnej sile v regióne[Desa j, 

Vreeland 116, 2011]. 

Medzi najdôležitejšie úlohy Výkonnej Rady patrí revízia Kvót, táto revízia sa koná každých 5 

rokov. V podstate sa Fond snaží navýšiť svoje rezervy tak, aby odzrkadľovali rast 

medzinárodnej ekonomiky. Výkonná Rada vykonáva túto revíziu na to, aby MMF vedel čeliť 

potencionálnej finančnej kríze a dokázal ju ufinancovať. V decembri 2010 bolo schválené 

navýšenie rezerv fondu, išlo prvýkrát v histórii MMF o zdvojnásobenie rezerv. Za týmto 

krokom MMF je pravdepodobne reakcia na skúsenosti s finančnou krízou z roku 2008. 

Súčasné rezervy MMF majú hodnotu 755,7 miliárd dolárov8, hypoteticky vzaté by táto suma 

nestačila na pokrytie dlhov krajín, pokiaľ by niektoré z veľkých rozvinutých ekonomík 

požiadali o pomoc Fond. Napríklad keby USA počas finančnej krízy v roku 2008 požiadali 

o pomoc, vyhlásili by bankrot a nerefinancovali by svoj finančný trh zo štátneho rozpočtu 

Kvantitatívnym uvoľňovaním9. MMF by nemal prostriedky na refinancovanie amerického 

dlhu, počas Kvantitatívneho uvoľňovania. Federálny rezervný systém nakúpil toxické akcie 

v hodnote 2,1 triliónu dolárov10. Táto čiastka prevyšuje rezervy fondu takmer 3-násobne. Na 

druhej strane je nutné spomenúť, že rozvinuté krajiny ako USA, Japonsko alebo Nemecko sú 

schopné si požičiavať na finančných trhoch za výhodných podmienok. A preto nie sú odkázané 

na rezervy MMF, tak by sa stalo iba v prípade, ak by finančné trhy prestali veriť tomu, že tieto 

silné rozvinuté krajiny svoje záväzky splatia.  

 

 

 

_____________________________ 

7http://www.brookings.edu/~/media/research/files/articles/2010/11/08- imf-

desai/1108_imf_desai.pdf 

8http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm 

9https://research.stlouisfed.org/publications/review/13/01/Fawley.pdf 

10http://www.bbc.com/news/business-15198789 
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2.2.1 Hlasovacia váha v rozhodovaní MMF 

Hlasovacia váha je spojená s inštitúciou, kde sa hlasuje spôsobom áno/nie resp. prijať alebo 

neprijať pozmeňujúci návrh, zákon alebo zmenu stanov11. Pokiaľ hovoríme o hlasovacej váhe 

je nutné sa pýtať ďalej otázku, akú veľkú podporu musí dostať návrh aby prešiel? Aby vo VK 

prešiel návrh, musí hlasovať za 113 štátov, resp. 3/5 z celkového počtu 188, spolu musia mať 

85% hlasov12. Zaujímavým faktom zostáva, že USA si držia vo VR stále viac ako 15% 

(konkrétne 16,79%), zatiaľ čo Čína sa nedostala ešte ani na 4% hranicu hlasovacej váhy, pre 

USA značí 15% hranica veto vo VR. Americký výkonný riaditeľ môže prakticky zablokovať  

akýkoľvek návrh, ktorý by bol v rozpore so záujmom USA. Dokonca v roku 2010 Americký 

kongres zablokoval návrh znížiť túto hranicu pod 15%, Republikáni argumentovali s tvrdením, 

že by sa tým posilnil vplyv krajín ktoré nezdieľajú americké hodnoty13. Čo by v konečnom 

dôsledku oslabilo medzinárodnú spoluprácu medzi krajinami. Paradoxne medzinárodnú 

spoluprácu ovplyvní aj fakt, že kongres zadržiava 16,79% USA. 

Komponent od ktorého je odvodená hlasovacia váha danej krajiny sú už spomínané Kvóty 

denominované v Zvláštnych právach čerpania, MMF vytvoril špeciálnu formulu ktorou 

prideľuje krajinám hlasy. Od roku 1945 funguje formula, kedy krajina dostávala 1hlas za 100 

000 Zvláštnych práv čerpania+ 250 základných hlasov. Keďže sa ale Kvóty (prostriedky MMF 

denominované v ZPČ) v čase stále navyšovali, logicky sa znižoval aj počet základných hlasov. 

Dá sa teda tvrdiť, že tento systém pôsobí z dlhodobého hľadiska diskriminačne voči malým a 

chudobným štátom. Tie sú prakticky odkázané na základné hlasy, svojím ekonomickým 

výkonom nie sú schopné získavať hlasovaciu váhu vo VR.  

 

 

 

 

 

____________________________ 

11http://www.lse.ac.uk/CPNSS/research/projectsCurrentlyOnHold/VPP/Whatisvotingpower.a

spx 

12https://www.imf.org/external/np/sec/misc/consents.htm 

13http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-29/u-s-veto-power-at- imf-said-to-face-

threat-in-rift-on-governance 
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Na Obrázku č. 1 je vidieť devalváciu základných hlasov vo VR od počiatku vzniku MMF.  

 

Obrázok č.1 

 

 

 

 

V období ktoré skúmam (1985-2015) sú zjavné dva prepady základných hlasov z 

celkového podielu na hlasovaní. Ako som spomenul, tieto prepady sú spôsobené navyšovaním 

Kvót (prostriedky MMF). V roku 2008 spadol podiel základných hlasov na celkovom podiele 

na historické minimum, 2% a MMF musel s týmto fenoménom niečo robiť.  

Preto v roku 2008 schválil reformu formuly, ktorou prideľuje hlasy krajinám, podiel 

základných hlasov v MMF navýšil z 2% na 5,502, resp. z 250 hlasov na 750 [Bryant 11, 2008].  

Z pohľadu malých a chudobných štátov išlo o posilnenie, počet základných hlasov sa vrátil na 

úroveň z roku 1981 (viď Obrázok č.1). Maximálny podiel základných hlasov na hlasovaní VR 

bol 16% z roku 1953, posilnenie je teda relatívne a nie absolútne.  

V nasledujúcej kapitole rozoberiem problematiku prehodnocovania ekonomickej sily krajín 

v medzinárodnej ekonomike. Budem sa snažiť vysledovať či posilnenie kopíruje ekonomický 

výkon BRICSu, tieto údaje porovnám s piatimi náhodne vybranými rozvojovými krajinami.   
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2.2.2 Ekonomická sila krajín a ich hlasovacia váha v MMF 

Pre účel svojej práce som sa rozhodol použiť deskriptívnu štatistiku, to znamená odobrať dáta 

o hlasovacej váhe zo stránok MMF14. Vybrať zo Svetovej Banky a MMF údaje o ekonomickom 

raste skúmaných krajín, ekonomické údaje sú HDP v USD , HDP v parite kúpnej sily1 5  

a Rezervy zahraničnej meny v USD.  

V MMF dostávajú krajiny hlasovaciu váhu na základe výkonu svojej ekonomiky, resp. pozícii 

vo svetovej ekonomike. MMF vyvinul vzorec,16 ktorým prideľuje Kvóty pre jednotlivé krajiny 

na základe ich ekonomického výkonu, nižšie je celý tento výpočet vysvetlený. 

 

 

 CQS = (0.5*Y + 0.3*O + 0.15*V + 0.05*R ) k  

 

 CQS= podiel na Kvótach v MMF (VR) 

 

 0.5*Y= súbor HDP v USD (60%) danej krajiny a HDP v parite kúpnej sily (40%) 

 

 0.30*O= variabilita, meria otvorenosť ekonomiky kapitálovým tokom zo zahranič ia , 

počítané z 12 mesačného priemeru (príjmy z exportu, z tovarov a služieb a priame 

zahraničné investície) 

 

 0.15*V=variabilita pohybu kapitálových tokov, počíta sa z 5 ročného priemeru  

volatility kapitálových tokov krajiny v USD 

 

 0.05*R= rezervy zahraničnej meny, zlata a ZPČ  držané krajinou počítané z 12 

mesačného priemeru daného roku 

 

Nespomenul som ekonomický indikátor MMF- Variabilitu pohybu kapitálových tokov 

a Otvorenosť ekonomiky kapitálovým tokom zo zahraničia. Tieto dve premenné majú vo vzorci 

spolu 45% váhu, čo je samozrejme nezanedbateľné percento. Sú však veľmi špecifické,  jedná 

sa o indikátory vytvorené MMF, zdrojové údaje k týmto ekonomickým indikátorom nie sú 

verejne dostupné.  

_____________________________________ 

14http://www.imf.org/external/np/fin/tad/query.aspx 

15Parita kúpnej sily- vyjadruje pozitívnu resp. negatívnu zmenu v hodnote meny A oproti mene 

B, v prípade môjho výskumu meriame napríklad čínsky juan s americký dolárom. Pokiaľ 

budem hovoriť o činskom HDP (PKS), mám na mysli nárast hodnoty čínskeho juanu oproti 

americkému doláru 

16http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/032108.pdf 
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V knihe Reforming the Governance of the IMF and the World Bank  som však našiel 

rozdiskutované, čo jednotlivá premenná znamená a aké krajiny uprednostňuje. 

V tejto knihe sú prediskutované pomerné hlboké ekonomické úvahy, o tom ako by mal MMF 

ohodnocovať výkon ekonomík. 

Variabilita pohybu kapitálových tokov (15% zo vzorca hlasovacej váhy MMF) sa počíta z 

celkového exportu krajiny, z účtu platobnej bilancie, exportu príjmu, služieb a tovarov. V tejto 

knihe sa hovorí o tom, že by sa mala Variabilita pohybu kapitálových tokov počítať z 

pomeru HDP krajiny, potom by krajiny BRICSu získali omnoho väčšiu váhu v tejto premennej 

ako majú v súčasnosti[Buira,140, 2005]. Tento predpoklad dáva zmysel, pretože rozvíjajúce sa 

krajiny disponujú len malým domácim trhom a sú špecifické svojou otvorenou ekonomikou. 

Preto aby som overil toto tvrdenie som sa pozrel na údaje MMF o náraste exportu, od roku 1995 

(odvtedy boli tieto údaje dostupné), rástol  čínsky export služieb a tovarov priemerným tempom 

13,92% za rok17.  A preto pokiaľ by sa táto premenná vo vzorci MMF počítala z pomeru HDP 

krajiny/export tovarov a služieb, rozvíjajúce sa krajiny by mali omnoho silnejšiu pozíciu. Ďalej 

akademická obec vytýka MMF špecifickosť týchto dvoch premenných a apelujú na to, aby bol 

vzorec jednoduchší a prehľadnejší [Buira,141, 2005].  

 

2.2.3 Vzorec MMF a jeho diskutabilná skladba 

Pokiaľ sa pozrieme na vzorec ktorým MMF meria ekonomickú silu krajín, dá sa polemizovať 

s akademikmi, ktorých som vyššie zmienil. Konkrétne o tom, či tento vzorec je alebo nie je 

výhodný pre rozvinuté krajiny, rozvíjajúce sa alebo rozvojové. Táto diskusia bude pre 

politológov a ekonómov ešte dlho témou. Avšak je nutné si uvedomiť, že každý jeden indikátor 

ekonomického rastu, alebo pohybu odzrkadľuje v sebe iba určité údaje ekonomického rastu. 

Jeden indikátor ukazuje koľko  tovarov sme schopný nakúpiť medziročne v zahraničnej mene 

(parita kúpnej sily), HDP v USD ukazuje produkčný výkon ekonomiky  resp. ukazuje množstvo 

vyrobených výrobkov a služieb v danej krajine za rok. Pozícia krajín v týchto indikátoroch 

ekonomickej sily je relatívna a faktom zostáva, že rôzne krajiny majú rôzne výsledky 

v jednotlivých ekonomických ukazovateľoch. 

_______________________________________ 

17http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=28&pr.y=9&

sy=1985&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=223%2C924%2C922%2

C199%2C534%2C158%2C111&s=TX_RPCH&grp=0&a=#download 
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Z pohľadu skúmanej reality a dynamiky v medzinárodných ekonomických vzťahoch by pre 

lepšie vládnutie a medzinárodnú spoluprácu bolo prínosné keby každý jeden ekonomický 

indikátor mal 20% z celkovej váhy vzorca MMF. 

 

2.2.4.Hlasovacia váha vo VR MMF 

V mojom prvom grafe chcem ponúknuť vývoj hlasovacej váhy vo VR MMF (Graf č.1). 

V prvom rade by som chcel upozorniť na fakt, že údaje k rokom 1985-1990 pre Rusko nie sú 

dostupné, Rusko bolo vtedy členom Sovietskeho zväzu a nebolo členom MMF a ani Svetovej 

Banky. To znamená, že pri ekonomických ukazovateľoch taktiež neboli dostupné dáta. Tento 

graf ukazuje silnú pozíciu USA, počas týchto takmer 30 rokov mali vždy hlasovaciu váhu nad 

15%, ako som vyššie spomenul táto hranica značí absolútne veto vo VR. Na vysokej hlasovacej 

váhe USA by nebolo nič zlé, pokiaľ skutočne reflektuje jej pozíciu v medzinárodnej ekonomike. 

Táto práca odpovedá na to či ekonomické pohyby reflektujú politické v medzinárodnej inštitúc i i 

akou je MMF. Preto vo svojej ďalšej kapitole budem rozberať spojenie ekonomickej sily 

a vývoj hlasovacej váhy v čase. 

 

Graf č.1 
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3.Analýza ekonomickej sily a hlasovacej váhy BRICS  

 

Celá moja práca je syntézou hlasovacej váhy v MMF na jednej strane a ekonomických 

indikátorov na strane druhej. Na vývoji týchto dvoch ukazovateľov sa snažím vysledovať 

podpreprezentovanie krajín BRICSu vo VR MMF. Postupne v dvoch kapitolách rozoberiem 

vývoj hlasovacej váhy a vybraných ekonomických indikátorov. Konkrétne táto kapitola sa 

bude zaoberať vývojom BRICSu, tieto dve dynamiky budem porovnávať s rozvinutými 

krajinami, USA, Japonskom a Nemeckom.V akademickej obci sa diskutuje o tom komu 

skutočne posledná reforma MMF z marca roku 2011 posilnila pozíciu viacej, boli to rozvojové 

krajiny, BRICS, alebo rozvinuté(Japonsko, USA, Nemecko)? V závere práce stručne 

zhodnotím výsledky mojich nálezov.  

O hegemonickej pozícii USA v medzinárodných ekonomických vzťahoch som hovoril  v úvode 

svojej práce. Zostáva už len deskriptívne dokázať či zmeny v medzinárodnej ekonomike 

odzrkadľuje aj jedna z najdôležitejších globálnych inštitúcii- MMF.  

V prípade Japonska by bolo možné Teóriu hegemonickej stability rozšíriť a domnievať sa, že 

ekonomický nárast Japonska, ktorý sa datuje do obdobia po 2.sv vojne a končí v 90. rokoch 

minulého storočia, zapríčinil aj patričnú moc v medzinárodných ekonomických vzťahoch. Túto 

domnienku budem taktiež empiricky testovať. Čísla odhalia či je tomu v skutočnosti tak, či 

existuje diskrepancia medzi relatívnym ekonomickým poklesom a poklesom hlasovacej váhy 

v pomere s krajinami BRICS. 

Rád by som na tomto mieste venoval pozornosť ekonomickým indikátorom, a to HDP v USD 

a HDP v parite kúpnej sily. Poslednému indikátoru- zahraničným rezervám v USD za budem 

venovať viac, pretože v tomto ohľade Čína predbehla USA 10-násobne v roku 2015. Vo vzorci 

prepočtu ekonomických indikátorov na hlasovaciu váhu však tento indikátor tvorí iba 5% 

celkovej váhy.   

HDP v USD a HDP v parite kúpnej sily je vo vzorci MMF merané podielom 60%/40% 

a celkovo tento súbor indikátorov tvorí 50% vo vzorci. Ako som spomenul, k ďalším dvom 

indikátorom nie sú verejne dostupné údaje. Jedná sa o špecifické indikátory vytvorené MMF, 

tieto indikátory som popísal zhodnotil v predošlej kapitole. 
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3.1 Porovnanie HDP a hlasovacej váhy 

Aby som demonštroval diskrepanciu medzi vývojom HDP v USD a vývojom hlasovacej váhy, 

priložil som Tabuľku č.1. Táto tabuľka sleduje formáciu krajín BRICS a nie jednotlivé krajiny, 

súčty HDP a hlasovacej váhy sú spočítané, a nie sú vidieť jednotlivé percentuálne hodnoty. To 

znamená, že medzi rôznymi krajinami môžu existovať rôzne diskrepancie. Zaujímavé je 

porovnanie s USA a Japonskom.  

Pokiaľ sledujeme krajiny BRICSu je zjavné, že existuje diskrepancia medzi ekonomickým 

nárastom a hlasovacou váhou. Zaujímavý je tu rok 2000 kedy HDP v USD BRICSu poskočil 

o viac ako 10%, avšak hlasovacia váha narástla za to isté obdobie o necelé 2%. V roku 2015 je 

vidieť ešte väčšia diskrepancia kedy je rozdiel medzi HDP v USD a hlasovacou váhou 5,81%, 

kdežto ten istý pomer je pri USA 1,07%. 

Pri USA môžeme vidieť ako klesá pomer medzi HDP v USD a hlasovacou váhou, v roku 1985 

(25.74%/19.23%), rozdiel medzi týmito ukazovateľmi tvorí 6,51%. V roku 2015 tento istý 

rozdiel tvorí iba 1,07%, ako som spomenul vyššie. Inými slovami, USA stratili za posledných 

30 rokov podiel na svetovom HDP v USD, tento pokles v ekonomickej sile sa nepremietol do 

reprezentácie BRICSu v MMF. 

Pri sledovaní Japonska je dynamika rastu hlasovacej váhy a ekonomickej sily taktiež zaujímavá. 

V roku 1985 môžeme vidieť, evidentnú diskrepanciu medzi HDP v USD a hlasovacou 

váhou(9.86%/4.55%), v roku 2000 je rozdiel medzi hlasovacou váhou a ekonomickou silou 

podobne markantný (12.46%/6.20%). Postupom času sa podiel Japonska na svetovom HDP 

zmenšoval a v roku 2015 dosiahol hranicu 6,11%, hlasovacia váha však dosiahla hranicu 

6,56%. Pokiaľ by som na tento pohyb nazeral z Teórie hegemonickej stability, môžem sa 

domnievať, že MMF dlhodobo nereflektoval ekonomickú silu Japonska a nepriradzoval mu 

patričnú hlasovaciu váhu. V súčasnosti je Japonsko rozvinutá krajina, ktorá nie je schopná 

takého ekonomického rastu ako krajiny BRICSu, evidentne im však zadržiava hlasovaciu váhu 

v MMF.  

Tabuľka č. 1 (Porovnanie vývoja HDP v USD a vývoja hlasovacej váhy ) 

HDP v USD/ Hlasovacia váha 1985 2000 2015 

BRICS HDP v USD 4.94% 6.18% 16.81% 

BRICS vývoj hlasovacej váhy 7.61% 9.21% 11.03% 

USA HDP v USD 25.74% 23.44% 17.82% 

USA vývoj hlasovacej váhy 19.23% 17.27% 16.75% 

Japonsko HDP v USD 9.86% 12.46% 6.11% 

Japonsko vývoj hlasovacej váhy 4.55% 6.20% 6.56% 
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3.1.1 Porovnanie HDP v USD (Japonsko/Čína) 

Do svojho porovnania som zaradil Japonsko, aby som obohatil porovnanie bohatých 

rozvinutých krajín s krajinami BRICSu. Japonsko zažilo obrovský ekonomický rast po 2.sv 

vojne, ktorý trval až do 90. rokov minulého storočia. V roku 1997 zasiahla Áziu kríza 

a Japonsko sa odvtedy nevedelo dostať na úrovne rastu z predkrízových rokov18. Práve 

o Japonsku sa hovorí ako o krajine, ktorá už nie je regionálnym hegemónom v oblasti 

Juhovýchodnej Ázie. Japonsko môže teda tiež prostredníctvom MMF zadržiavať svoju stratu 

ekonomickej dominancie. 

Môj graf ilustruje ako od roku 1995 Japonsko dramaticky stráca podiel HDP v USD, hlasovacia 

váha však  stúpa pozvoľne a nekopíruje ekonomický pokles. V prípade Číny je situácia opačná, 

podiel na HDP stúpa, od roku 2005 dosť výrazne. Hlasovacia váha však stúpa veľmi pomaly 

a nekopíruje ekonomický výkon Čínskej ekonomiky.  

Z minulej podkapitoly je evidentné, že Japonsko zadržiava časť podielu hl. váhy v neprospech 

rozvíjajúcich sa ekonomík (BRICS). Aj keď oficiálne dokumenty MMF hovoria o tom, že hlas 

krajiny v rozhodovaniach MMF by mal kopírovať pozíciu krajiny vo svetovej ekonomike, 

z môjho grafu je evidentné, že podľa podielu HDP v USD tomu tak nie je. 

 

Graf č.2 Podiel HDP v USD a hlasovacia váha (Japonsko, Čína) 

 

 

 

____________________________________ 

18http://www.fednewyork.org/research/economists/pesenti/whatjapwor.pdf 
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3.1.2. Porovnanie HDP v parite kúpnej sily (Nemecko/ India) 

HDP v USD a HDP v parite kúpnej sily tvoria 50% z celkového prepočtu ekonomickej sily na  

hlasovaciu váhu. V minulej podkapitole som objasnil indikátor HDP v USD, v tejto sa budem 

snažiť popísať HDP v parite kúpnej sily. MMF ohodnocuje výkon HDP zo súboru týchto dvoch 

ukazovateľov, kde tvorí HDP v USD 60% a HDP v parite kúpnej sily 40%. 

HDP vo všeobecnosti je ekonomický indikátor, ktorý meria zmenu v produkcii ekonomiky. 

Slovami jedného z najväčších ekonómov 20.storočia, Paula Samulesona, indikátor HDP je ako 

satelit obiehajúci okolo Zeme, môžme pomocou neho sledovať počasie na celom kontinente  

[Samuleson,Nordhaus, 2005, 424]. Tým chcel Samuleson povedať, že meraním HDP sme 

schopní zmerať produkčný výkon celej národnej ekonomiky. Preto je tento indikátor jedným 

z najväčších vynálezov 20. storočia, HDP hrá v súčasných politických debatách naprieč  

kontinentami významnú rolu. Nie je tajomstvom, že vývoj tohto indikátoru a zadlženia 

verejných financií krajiny má veľký vplyv na to ako budú voliči voliť.[Grier 2005, 5].  

Aby som demonštroval potencionálne diskrepancie medzi dvomi skúmanými ukazovateľmi, 

(HDP v parita kúpnej sily/ hlasovacia váha) tentokrát budem skúmať jednu krajinu z radov 

BRICSu (Indiu), ktorú porovnám s rozvinutou ekonomikou- Nemeckom. Tieto ekonomiky som 

zvolil na základe toho, že sa jedná o ekonomicky podobne silné krajiny18. Ako som spomenul 

na začiatku, zoskupenie krajín BRICSu zažilo bezprecedentný rast a rozvinutá krajina ako 

Nemecko nie je schopná udržať podiel na svetovom HDP spred 10 rokov.  

Tento jav by bol v poriadku, kopíruje však ekonomická sila hlasovaciu váhu Indie a Nemecka? 

Je India z pohľadu vývoja HDP v parite kúpnej sily podreprezentovaná vo VR MMF? Na tieto 

otázky odpovedá môj Graf č.3. Podľa tohto grafu Indická ekonomika predbehla v HDP v PKS 

tú Nemeckú v roku 2005, v súčasnosti v roku 2015 je podiel HDP v PKS na úrovni 6%. 

Nemecký podiel sa pohybuje niekde medzi 3%-4%. Osy HDP v PKS zjavne pripomínajú tvar 

otvárajúcich sa nožníc. Pokiaľ však pozrieme na hl. váhu, tá tieto nožnice nekopíruje, hl. váha 

je pri Indii na úrovni viac ako 2% a Nemecko sa nachádza tesne pod 2%. 

 

 

 

______________________________________ 

18http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=57&pr.y=10

&sy=2010&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=134%2C534&s=PPPS

H&grp=0&a= 



21 
 

Graf č.3 Podiel HDP v parite kúpnej sily a hlasovacia váha (India, Nemecko) 

 

 

3.1.3. Porovnanie diskrepancii medzi rozvinutými krajinami a krajinami BRICSu 

Celá pridaná hodnota tejto kapitoly bude v tom, že budeme schopní nazerať na to ako sú na tom 

krajiny v podieloch HDP v USD, HDP v parite kúpnej sily a ako sú na tom z pohľadu hlasovacej 

váhy. Ako sme videli vyššie diskrepancie medzi hlasovacou váhou a ekonomickou silou sú 

evidentné. Aj keď oficiálne dokumenty, ktoré sa venujú hlasovacej váhe hovoria o tom, že váha 

hlasu by mala kopírovať pozíciu krajiny vo svetovej ekonomike, z pohľadu HDP v USD a HDP 

v PKS tomu tak pri niektorých krajinách nie je19. 

Na to aby som ilustroval rozdiely spoločne v hlasovacej váhe, HDP v USD, HDP v PKS som 

vytvoril Tabuľku č. 2. Údaj o HDP v USD pochádza zo Svetovej Banky, preto je iba do roku 

2013, ostatné údaje (Hlasovacia sila a HDP V parite kúpnej sily) boli dostupné do roku 2015. 

V tejto tabuľke sa pokúsim demonštrovať diskrepancie medzi ekonomickými ukazovateľmi 

a hlasovacou váhou krajín BRICSu. Taktiež sa pozriem ako sa tieto 3 ukazovatele vyvíja l i 

v prípade USA, Japonska a Nemecka, teda rozvinutých krajín. 

Túto analýzu som previedol tak, aby som v tabuľkách mohol poukázať na možné rozdiely 

medzi hlasovacou váhou, HDP v USD a HDP v parite kúpnej sily. Záporné číslo znamená 

podreprezentovanie a kladné nadreprezentovanie, podľa tvrdenia MMF by medzi týmito 

číslami nemal existovať rozdiel.  

 

_______________________________________ 

19http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm 
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Počas mojej práce, ako som sledoval vývoj HDP, som zistil, že krajiny BRICSu zažili 

najmarkantnejší nárast v období 2000-2015. Preto moja tabuľka mapuje obdobie medzi rokmi 

2000 a 2015, aby som tak mohol poukázať na tie najväčšie diskrepancie medzi ekonomickými 

ukazovateľmi a hlasovacou váhou.  

Táto tabuľka je okrem iného aj ilustráciou toho ako sa čiastočne presunul podiel HDP v USD, 

resp. HDP v parite kúpnej sily na krajiny BRICSu.  

Táto tabuľka tvorí hlavnú časť mojej práce, vypočítal som v nej rozdiel medzi hlasovacou 

váhou a HDP v USD, resp. HDP v parite kúpnej sily. Som v nej schopný vypozorovať 

podreprezentovanie a nadreprezentovanie krajín BRICSu a rozvinutých (USA, Japonsko, 

Nemecko).  

 Podiel  hlasovacej váhy/ HDP v USD z roku 2000 hovorí o podreprezentovaní paradoxne 

rozvinutých krajín ako USA a Japonsko. V roku 2015 sa miera podreprezentovania v prípade 

USA znížila na -3,70%, Čína však klesla v tomto podiely na -5,89%, jediná z krajín 

nadreprezentovaných je Rusko.  

Podiel hlasovacej váhy/ HDP v parite kúpnej sily hovorí o jasnom podreprezentovaní krajín 

BRICSu. Už v roku 2000 bola Čína podreprezentovaná (-5,17%), v roku 2015 toto číslo 

dosiahlo -12,93%. Pri Indii je táto diskrepancia na úrovni -4,70%. Všetky krajiny BRICSu sú 

v roku 2015 podreprezentované okrem Juhoafrickej republiky. Pri rozvinutých krajinách je 

situácia taktiež zaujímavá, tie sú naopak nadreprezentované v roku 2015, najlepšie je na tom 

Nemecko, ktoré má v mojom podiely HDP v parite kúpnej sily 2,26%.  

 

Tabuľka č.2 

Krajiny 

 Podiel  

hlasovacej 

váhy/ HDP 

v USD- 

2000 

Podiel  

hlasovacej 

váhy/ HDP 

v parite  

kúpnej 

sily- 2000 

Podiel  

hlasovacej 

váhy/ HDP 

v USD-

2013 

Podiel  

hlasovacej 

váhy/ 

HDP v 

parite 

kúpnej 

sily-2015 

Brazília -0.05% -1.81% -0.63% -1.14% 

Čína -0.54% -5.17% -5.89% -12.93% 

India 0.85% -2.34% 0.41% -4.70% 

Rusko 2.18% -0.35% 0.23% -0.61% 

Juhoafrická republika 0.58% 0.17% 0.41% 0.14% 

USA -6.17% -3.70% -1.09% 0.63% 

Japonsko -6.26% -1.49% 0.45% 1.38% 

Nemecko -0.01% 1.00% -0.93% 2.26% 
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V tejto podkapitole som skúmal nárast, resp. prepad hlasovacej váhy, vzhľadom na ekonomické 

ukazovatele HDP v PKS a HDP v USD. Tieto dva ukazovatele rastu ekonomiky sú vo vzorci  

MMF zastúpené 50% podielom, preto sú veľmi dôležité.  

Zistil som, že Čínska a Indická ekonomika navzdory svojmu rýchlemu ekonomickému rastu 

nezískala patričnú hlasovaciu silu. Pokiaľ by som dal do pomerov prepady ekonomického rastu 

a nárasty hlasovacej váhy, všetky mnou skúmané krajiny by boli podreprezentované v pomere 

s USA. Počas obdobia ktoré skúmam, USA stratili veľké percento podielu na tvorbe HDP, tieto 

percentá sa prerozdelili predovšetkým medzi krajiny BRICS. Podľa mojich údajov sa však 

nedostatočne prerozdelila hlasovacia váha vo VR MMF a nezodpovedala pohybom v globálnej 

ekonomike. 

V ďalšej časti budem skúmať ten najmarginálnejší ukazovateľ ekonomickej sily vo vzorci 

MMF. Sú to Rezervy zahraničnej meny, tento indikátor ekonomickej sily je zastúpený vo 

vzorci len 5%.  
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3.2. Porovnanie zahraničných rezerv a hl. váhy 

Pokiaľ sa pozrieme na rezervy zahraničnej meny, (tento ukazovateľ vo vzorci MMF tvorí iba 

5% z celku), podľa mojich údajov zo Svetovej Banky, USA je v tomto ukazovateli ďaleko za 

Čínou a v roku 2013 boli predbehnuté Ruskom.   

 

Graf č. 4 (Rezervy zahraničnej meny v USD) 

 

 

Dôvod prečo sú u týchto dvoch krajín zahraničné rezervy tak vysoké, je pravdepodobne 

výhodnosť dovážať odtiaľ tovary. V prípade Číny sú to produkty vyprodukované lacnou 

pracovnou silou, následne exportované do USA a krajín Európskej únie. Ruská federácia je 

známa svojim nerastným bohatstvom, a preto predaj plynu do EÚ generuje vysoké zásoby 

zahraničnej meny. V Grafe 4. môžeme pozorovať aj patrný nárast Indie a Brazílie, v prípade 

týchto dvoch krajín sa jedná o podobný dôvod aký som spomenul v prípade Číny. V tomto 

grafe som schválne nezahrnul roky 1985 a 1990, pretože zahraničné rezervy krajín BRICSu 

boli tak nepatrné, že by v grafe ani neboli vidieť. Tento graf okrem iného demonštruje aj fakt 

ako globalizácia pomohla krajinám BRICSu, tento transfer kapitálu by bez globalizácie nebol 

možný. 

Opäť zostáva otázkou či by Rezervy zahraničnej meny nemali hrať väčšiu rolu vo vzorci 

ktorým MMF prideľuje Kvóty krajinám. Pokiaľ áno, krajiny BRICSu by dostali omnoho väčšiu 

váhu v hlasovaní VK ako majú v súčasnosti. Bezpochyby tento indikátor odzrkadľuje pozíciu 

krajiny vo svetovej ekonomike a rozhodnutie koľko percent bude vo vzorci MMF tvoriť je 

čisto politické. 
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4. Analýza ekonomickej sily a hlasovacej váhy rozvojových 

krajín 

 

Ako som spomenul na začiatku, moja práca má za úlohu zanalyzovať ekonomickú silu 

vybraných krajín a ich hlasovaciu váhu vo VR MMF. Po analýze empiricky vyvodím závery, 

či boli alebo neboli krajiny BRICSu podreprezentované v hlasovaní MMF. Pre účely čo 

najlepšej ilustrácie vývoja ekonomickej sily a hlasovacej váhy som sa rozhodol popri krajinách 

ako USA, Nemecko, Japonsko, Čína, India, skúmať aj krajiny rozvojové. V programe 

Microsoft Excel som náhodne vybral 5 rozvojových krajín20, tieto krajiny zanalyzujem 

podobne a vyvodím závery. 

Podľa môjho názoru takto zvýšim kredibilitu celej práce, nakoľko budem schopný porovnať 

dynamiku ekonomického rastu a hlasovacej váhy. Túto dynamiku popíšem pri krajinách 

rozvinutých (USA, Japonsko, Nemecko), rozvíjajúcich sa (BRICS) a rozvojových (Rwanda, 

Senegal, Angola, Burundi, Šalamúnove ostrovy).  

Rozvojové krajiny vykazujú špecifické znaky vývoja, predovšetkým je to nestabilita politicke j 

situácie v krajine, ďalej tieto krajiny trápi nízka vzdelanosť, vysoká negramotnosť a chudoba21. 

V krajinách je ako som vyššie spomenul politická nestabilita a populizmus. Tieto fenomény 

v rozvojových krajinách vedú k tomu, že dlhé roky nedochádza k štrukturálnym reformám 

súdnictva, ekonomiky a polície. Následne krajina nie je schopná v dlhodobom horizonte 

ponúknuť bežné istoty pre občanov ako je vláda práva a ochrana verejného poriadku. Preto je 

prílev zahraničných investícii v týchto krajinách taký nízky, krajiny disponujú veľkými 

politickými a ekonomickými rizikami pre investorov.  

Tieto krajiny majú vo VR MMF len zanedbateľnú hlasovaciu váhu, ja chcem ale sledovať 

dynamiku nárastu a porovnať ju s krajinami BRICSu. Preto sa budem sústreďovať na to, aby 

som popísal zmeny, ktoré priniesla reforma hlasovacej formule z roku 2008. Či táto formula 

posilnila rozvíjajúce sa krajiny alebo rozvojové, resp. či zadržala prepad rozvinutých krajín, 

tak ako to hovorí Teória hegemonickej stability. 

 

_____________________________ 

20 http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_criteria.shtml 

21http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf 
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4.1. Reforma hlasovacej formuly a jej vplyv na rozvojové krajiny 

V úvode som spomenul, že MMF v roku 2008 prijal reformu kedy krajiny dostávajú 750 

základných hlasov, namiesto 250 pred reformou. Počet základných hlasov je od marca roku 

2011 (kedy reforma vstúpila v platnosť) zafixovaný na 5,502%, to znamená, že už nebude môcť 

dochádzať k devalvácii základných hlasov. Aj keď sa budú Kvóty, navyšovať, percento 

základných hlasov zostane na tejto istej úrovni- 5,502%. 

Čo sa týka rozvojových krajín, táto reforma si kládla za cieľ čo najviac posilniť ich pozíciu. 

Bezpochyby navýšenie základných hlasov bolo pre rozvojové krajiny posilnením, ich 

hlasovacej váhy. Tá pozostáva z Kvót krajiny a základných hlasov, Kvóty sú odvodené od 

ekonomickej sily, ako je všeobecne známe tieto krajiny majú dlhodobo problém 

s ekonomickým rastom. A preto z pozície hlasovania v MMF, sa musia spoliehať na základné 

hlasy, v tejto kapitole poukážem na pomer medzi ekonomickým výkonom týchto krajín a ich 

hlasovacou váhou. Pomôže mi to v mojej hlavnej úlohe- identifikovať podreprezentovanie 

krajín BRICSu v hlasovaní MMF.  

4.1.1 Diskrepancie rozvojových krajín v čase 

Svoju analýzu začnem tak, že ukážem ekonomický rast mojich vybraných rozvojových krajín, 

aby bolo zjavné, akú úlohu tieto krajiny hrajú v medzinárodnej ekonomike z pohľadu HDP 

v USD. Ďalej dám do tabuľky hlasovaciu váhu a HDP v USD, tu sa budem snažiť ilustrovať 

rozdiel medzi ekonomickou silou a hlasovacou váhou, tak ako som tomu urobil v kapitole 3. 

Podielu HDP v parite kúpnej 

Graf č. 5 (Vývoj podielu na Svetovom HDP v USD-rozvojové krajiny) 
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Tabuľka č. 2 hovorí o tom ako reforma hlasovania v MMF vylepšila pozíciu rozvojovým 

krajinám. Je evidentné, že reforma hlasovacej formuly, pomohla rozvojovým krajinám získať 

hlasovaciu váhu, patričnú svojej pozícii v globálnej ekonomike. Dokonca pri krajinách ako 

Burundi, Rwanda a Senegal, môžeme v roku 1985 do roku 2000 vidieť stagnáciu Podielu 

hlasovacej váhy/ HDP v USD. V roku 2015 je tento prepad zastavený spomínanou reformou. 

Nárast základných hlasov z 250 na 750 v marci 2011 pri týchto krajinách zapríčinil nárast ich 

celkového podielu v hlasovacej váhe. 

  

Podiel  
hlasovacej 

váhy/ HDP 
v USD- 
1985 

Podiel  
hlasovacej 

váhy/ HDP 
v USD-
2000 

Podiel  
hlasovacej 

váhy/ HDP 
v USD-
2015 

Angola -0.01% 0.12% 0.01% 

Burundi 0.06% 0.05% 0.06% 

Rwanda 0.05% 0.04% 0.04% 

Senegal 0.10% 0.08% 0.07% 

Šalamúnove ostrovy 0.02% 0.02% 0.02% 

 

Otázkou zostáva či bolo správne pre zodpovedné vládnutie v globálnej inštitúcii akou je MMF 

prijať reformu, ktorá zvyšuje základné hlasy pre najchudobnejšie krajiny, v čase kedy by MMF 

skôr potreboval prijať nástroj ktorý by pomohol krajinám BRICSu. Ako sme videli na Obrázku 

č.1, základný hlas sa v MMF konštantne znižoval od roku 1958 a s týmto poklesom bolo nutné 

niečo robiť. Na druhej strane, existuje evidentná nevôľa prerozdeliť hlasovaciu váhu 

z rozvinutých krajín na rozvíjajúce sa. Z pohľadu Teórie hegemonickej stability sa dá 

usudzovať, že navýšenie základných hlasov bol krok, ktorý mal zamedziť prerozdeliť hlasy 

medzi rozvíjajúce sa ekonomiky. Tieto hlasy nemohli získať rozvinuté krajiny,(USA, 

Nemecko, Japonsko) navzdory relatívne nižšiemu ekonomickému výkonu, a keby ich získali 

krajiny BRICSu, už by to pravdepodobne ohrozovalo rozdelenie hl. váhy vo VR, na akú boli 

rozvinuté krajiny zvyknuté. Preto je namieste pochybnosť o tomto kroku MMF, viac ako 50 

rokov ignorovali prepad základných hlasov a v čase kedy krajiny BRICSu zažívajú obrovský 

ekonomický rast, príde navýšenie hlasov pre chudobné krajiny.  
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Záver:  

Vo svojej práci som sa snažil objasniť problém súčasnej diskusiu v oblasti globálnych inštitúc ii. 

Problém podreprezentovania krajín BRICSu v hlasovaní MMF, tieto krajiny svojím 

ekonomickým rastom zatieňujú rozvinuté. Rozvinuté krajiny zase neradi počúvajú, že je nutné 

uvoľniť rozhodovaciu pozíciu v globálnej inštitúcii niekomu kto si ju podľa ekonomického 

výkonu zaslúži.  

MMF sa snaží hlasovaciu váhu priraďovať krajinám, na základe ich ekonomického výkonu 

a ich hl. váha by mala zodpovedať ich pozícii v globálnej ekonomike. Podľa toho 

najznámejšieho indikátora ek. rastu- HDP tomu tak nie je a niektoré krajiny BRICSu sú v MMF 

podreprezentované. Bezpochyby môžem tvrdiť, že Čína a India sú podľa mojej empirickej 

analýzy z pohľadu HDP podreprezentované v porovnaní s rozvinutými krajinami ako USA, 

Japonsko a Nemecko. Ich hl. váha v MMF nezodpovedá ich ekonomickému výkonu. Ďalej 

Rusko a Čína boli podreprezentované z pohľadu z pohľadu indikátoru zahraničných rezerv.  

Ďalší vynárajúci sa problém ohľadom podreprezentovania krajín BRICSu v MMF, je sporná 

konštrukcia vzorca, ktorý prepočítava ekonomický výkon krajiny na hlasovaciu silu vo VR 

MMF. Zahraničné rezervy sú vo vzorci zohľadňované iba 5%, ako som vyššie ukázal, 

diskriminuje to rozvíjajúce sa krajiny, ktoré disponujú veľkými rezervami z exportu. Otvorené 

a konkurencieschopné ekonomiky akými sú v súčasnosti BRICS sú schopné akumulovať  

vysoké pozitívne obchodné bilancie. Preto je ich držba zahraničných rezerv taká vysoká, pokiaľ 

by zahraničné rezervy boli zastúpené vo vzorci väčším podielom, krajiny BRICSu by dostali 

omnoho silnejšiu pozíciu ako majú v súčasnosti. MMF by mal pri svojej ďalšej reforme   

Vo svojej práci som zodpovedal svoje výskumné otázky. Krajiny BRICSu boli a sú 

podreprezentované v hlasovaniach VR MMF. Je tomu tak z najznámejších ekonomických 

indikátorov, HDP v USD a HDP v parite kúpnej sily, ďalej z pohľadu držby zahraničných 

rezerv krajinami sú podreprezentované krajiny ako Rusko a Čína. Toto tvrdenie nie je plošné 

jedná sa len o niektoré krajiny, napríklad Juhoafrická republika podreprezentovaná nie je ani 

z jedného ekonomického indikátora. 

Ďalej som potvrdil, že rozvinuté krajiny zadržiavajú podiel hlasovacej váhy v neprospech 

krajín BRICSu. Podiel rozvinutých krajín na HDP v USD, HDP v parite kúpnej sily, resp. 

výšky zahraničných rezerv. A tento podiel sa následne nepremieta do hlasovacej váhy v MMF. 

_______________________________________ 

22 http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data 
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Medziprodukt mojej práce je zistenie, že proces globalizácie napomohol enormne krajinám 

BRICSu k ekonomickému rastu. Ich ekonomický rast bol najviditeľnejší v rokoch 2000-2015, 

naďalej niektorým z týchto kraj predikuje ekonomický rast na úrovni o ktorej si rozvinuté 

krajiny môže len nechať zdať22. Pre budúcnosť medzinárodného ekonomického systému 

a subjektov ktoré ho riadia má tento fakt významnú rolu. Pokiaľ MMF neurobí reformu 

hlasovacej váhy, pokiaľ neprerozdelí hlasovaciu váhu rozvinutých krajín medzi rozvíjajúce sa, 

kredibilita MMF pôjde nezadržateľne nadol.  

Z teoretického hľadiska som rozoberal dynamiku  medzinárodných vzťahov prostredníctvom 

Teórie hegemonickej stability. Pohyby v hlasovacej váhe a ekonomickej sile mi dali možnosť 

rozpoznať ktoré z krajín sú podpreprezentované v MMF. Moja práca potvrdila premisu Teórie 

hegemonickej stability, a to v tom zmysle, že rozvinuté krajiny, zadržiavajú hlasovaciu váhu 

krajinám BRICSu.  

Reforma ktorá vstúpila v platnosť v marci roku 2011, mala za úlohu posilniť pozíciu 

rozvíjajúcich sa krajín, dať väčší hlas rozvíjajúcim sa. Rozvojové krajiny získali vyššiu 

hlasovaciu váhu tým, že sa navýšil počet základných hlasov na 750. Krajiny BRICSu si taktiež 

posilnili pozíciu, avšak nepatrične voči svojmu aktuálnemu ekonomickému výkonu. 

Na začiatku som spomenul správu Larryho Summersa, kde tvrdí, že USA stratili moc 

v medzinárodných ekonomických vzťahoch. Mal na mysli vznik Ázijskej Rozvojovej banky, 

ten by sám o sebe nebol až takým prekvapením, avšak prekvapenie je to, že niekdajší spojenec 

USA, Veľká Británia a ďalšie európske krajiny podali žiadosť o členstvo v tejto novej inštitúc ii. 

Vznik Ázijskej Rozvojovej Banky, vedený Čínou a rozvíjajúcimi sa ekonomikami je jasným 

signálom pre Bretton-Woodske inštitúcie. Signálom ktorý hovorí o tom, že krajiny BRICSu už 

nechcú viac fungovať na medzinárodnom ekonomickom systéme riadenom z Washingtonu. 

Pretože ten je riadený rozvinutými ekonomikami, ktoré sú reluktantné voči pohybom 

v globálnej ekonomike. 

Do práce som bohužiaľ nezapracoval prepočet Banzafovho indexu hlasovacej váhy na 

hlasovaciu silu, tak ako predpokladal projekt bakalárskej práce. Neurobil som tak, pretože 

deskriptívna analýza rozvojových  krajín, BRICSu a rozvinutých krajín mi zabrala veľa 

priestoru. V budúcnosti by som prípadne analýzu prehĺbil v mojej diplomovej práci. 
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