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Abstrakt 

Práce „Vývoj zahraničního obchodu mezi ČLR a USA od vstupu Číny do Světové 

obchodní společnosti po současnost“ podrobně analyzuje americké obchodní vztahy 

mezi ČLR a USA. Od roku 1978 až do současnosti obchodní výměna mezi ČLR a USA 

ve zboží a službách kontinuálně rostla. Jedním z hlavních mezníků ve vzájemném 

vztahu, ale i vývoji čínské ekonomiky, byl vstup ČLR do WTO, který otevřel Číně 

nediskriminační přístup na světové trhy. V souvislosti s narůstající obchodní výměnou 

mezi ČLR a USA postupně začal nabývat na komplexnosti také bilaterální vztah a 

objevily se spory, jež byly často řešeny na půdě WTO či bilaterálním jednáním. Práce 

mapuje rozepře týkající se zejména ochrany práv duševního vlastnictví, zdravotních a 

bezpečnostních standardů výrobků, špionáže a nedostatečného plnění pravidel 

stanovených WTO. Jedním z mediálně často probíraných témat v USA bylo téma 

obchodního deficitu, z růstu kterého někteří američtí politici vinili podhodnocování 

směnitelného kurzu juanu čínskou vládou. Práce dochází k závěru, že problém vlivu 

směnitelného kurzu na obchodní deficit je často zjednodušován a rozhodně nelze říci, že 

hodnota juanu je jeho hlavním původcem. Původcem se spíš naopak zdají být 

strukturální problémy americké ekonomiky a vysoká spotřeba Američanů v kontrastu s 

nízkou spotřební hladinou v Číně. Práce také ukazuje, že kritika americko-čínské 

obchodní výměny jako příčiny úbytku pracovních míst v USA je také spíše 

populistickým tahem některých amerických politiků – v tomto fenoménu zásadní měrou 

nefiguruje ČLR, ale spíš zvýšení produktivity v USA díky automatizaci procesů.   

Abstract 

The thesis "The Development of Foreign Trade between the People's Republic of China 

and the United States of America since China's Accession to the WTO” analyzes in 

detail the trade relations between the People’s Republic of China and the United States 

of America. 

Since 1978, the trade between the PRC and the US in goods and services has been 

growing. One of the milestones in the mutual relationship, but also in the development 



 

 

 

of the Chinese economy, was China’s accession to the WTO, which opened to the PRC 

a non-discriminatory access to world markets. 
Due to the increasing trade exchange between the PRC and the US, the bilateral 

relationship has gradually began to take on complexity and first disputes have appeared 

that had to be addressed in the WTO and through bilateral negotiations. 
The thesis analyzes trade disputes related in particular to the protection of intellectual 

property rights, health and safety standards of products, espionage and inadequate 

fulfilment of the WTO rules. One of the most frequently discussed topics in the 

American media and politics has been the subject of the growing trade deficit with 

China, for the growth of which some US politicians have blamed the currency 

undervaluation of the RMB maintained by the Chinese government. The thesis 

concludes that the problem of the effect of convertible exchange rate on the trade deficit 

is often oversimplified and that it certainly cannot be said that the RMB exchange rate is 

the main cause. It seems that the main cause of the deficit may be the structural 

problems of the US and Chinese economy, particularly the high domestic consumption 

of Americans contrasting with the low domestic consumption levels in the PRC. 
The work also illustrates that the criticism of the US-China trade as the main cause of 

job losses in the US is also a populist move of some American politicians. The 

increasing joblessness is unlikely to be primarily caused by the Chinese imports and the 

outsourcing of American work places to China, but rather by an increase in the US 

productivity by automation of processes. 
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Vývoj zahraničního obchodu mezi ČLR a USA od vstupu 

Číny do Světové obchodní společnosti po současnost 

(2001 – 2013) 

ÚVOD 

Od vstupu ČLR do Světové obchodní organizace (WTO) se rychlost, s jakou čínská 

ekonomika rostla, zvýšila. Zatímco v roce 2000 se ČLR podílela na celosvětovém 

exportu pouhými čtyřmi procenty, o pouhých devět let později hodnota čínských 

exportů stoupla již na deset procent a z Číny se stala největší světová exportní země na 

světě.
1
 Tohoto rapidního nárůstu dosáhla především díky politice „otevření se světu“

2
 a 

vstupu do WTO, čímž jí byl umožněn nediskriminační přístup na světové trhy a 

možnost plně využít globalizace. Čína také začala těžit ze svých komparativních 

ekonomických výhod, mezi které patří především levná pracovní síla, vysoké zahraniční 

investice proudící z celého světa do Číny, ekonomika založená na výrobě či silná role 

státu podporující domácí podniky. Není proto divu, že v poslední dekádě se začalo stále 

častěji spekulovat o nástupu nové velmoci Číny a naopak postupném úpadku postavení 

Spojených států.  Podle předpovědí by Čína měla Spojené státy nahradit v roli světové 

velmoci již v roce 2030
3
, světovým ekonomickým hegemonem by se měla stát již v roce 

2016.  

Kromě spekulací o nové budoucí světové velmocenské konstelaci, poslední desetiletí 

rovněž vedlo k rozrůstání obchodních svazků mezi ČLR a USA a k provázanosti obou 

ekonomik. Zjednodušeně lze o bilaterálním obchodu tvrdit, že Čína skupuje americký 

dluh a Američané nakupují čínské zboží. Tato vzrůstající vzájemná závislost vedla 

v důsledku krize v roce 2008 dokonce k diskuzím o možném vzniku tzv. skupiny G-2, 

                                                             

1
 Tao Yuan, On China’s Trade Surplus (Nianjin: Springer, 2014), 2. 

2
 “Politika otevření se světu,“ oficiální stránka ambasády Čínské lidové republiky v Praze, http://cz.china-

embassy.org/cze/zggk/t126980.htm (staženo 12. 2. 2014). 
3

“Why U. S. Hegemony Is Here To Stay,” oficiální stránka deníku Huffington Post, 

http://www.huffingtonpost.com/thomas-white/why-us-hegemony-is-here-t_b_4258264.html (staženo 11. 

3. 2014). 
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v rámci které by Washington a Peking projednávali společný postup v řešení krize.
4
 

Tato idea si přirozeně našla své příznivce, kterými byli například odborníci Zbigniew 

Brzezinski či Fred Bergsten. Ti v G -2 spatřovali možnost efektivní spolupráce stávající 

velmoci USA s nastupující mocností Čínou v řešení globálních problémů. Ačkoliv 

z dnešního pohledu se realizace této ideje jeví jako málo pravděpodobná, ekonomická 

spolupráce mezi ČLR a USA patří ke klíčovým aspektům vztahů mezi Washingtonem a 

Pekingem, jak např. Hillary Clintonová naznačila před svou první cestou do Číny, kdy 

v novinách Wall Street Journal označila ekonomické vztahy s Pekingem za svou 

prioritu.
5
  

Čínsko-americké vztahy jsou tedy dnes důležité jak z geopolitického, tak i 

z ekonomického hlediska. Vzájemná rivalita a neshody mohou mít dopad na celý svět.  

Práce Vývoj obchodu mezi ČLR a USA od vstupu ČLR do Světové obchodní organizace 

do současnosti (2001–2013) se podrobně zaměřuje na ekonomický a obchodní aspekt 

americko-čínských vztahů v období od vstupu Číny do WTO v roce 2001 do 

současnosti. Práce analyzuje obchodní vztah a snaží se vysvětlit, na čem vzájemná 

americko-čínská obchodní výměna stojí, jak se vyvíjela, jaké problémy se v souvislosti 

s vývojem bilaterálního obchodu objevily a co bylo jejich příčinou. Cílem práce je 

komplexně zmapovat vzájemný americko-čínský obchod pomocí oficiálních dat, která 

následně zasadím do kontextu. Data pak budou interpretována tak, aby srozumitelně 

reflektovala reálný stav věcí. V souvislosti s touto problematikou práce také identifikuje 

a analyzuje hlavní problémy v čínsko-amerických obchodních vztazích, jež se běžně 

objevují v politických diskuzích posledních let a stávají se často tématem politických 

přestřelek, naposledy např. během prezidentské kampaně v roce 2012. Někteří američtí 

politici právě nevyváženost obchodu s Čínou a nekalou soutěž ze strany Pekingu 

označují za příčinu mnoha problémů dnes trápících americkou ekonomiku a často také 

                                                             

4
Zbigniew Brzezinski,  “The Group of Two That Could Change the World,” oficiální stránka Financial 

Times(2009),http://www.ft.com/intl/cms/s/d99369b8-e178-11dd-afa0-

0000779fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2

Fd99369b8-e178-11dd-afa0-

0000779fd2ac.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=#axzz31XSqrooT(staženo 12. 3. 

2014). 
5
 Hillary Clinton and Timothy Geithner,“ A New Stategic and Economic Dialogue with China,” oficiální 

stránka deníků The Wall Street Journal (2009), 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204886304574308753825396372 (staženo 13. 5. 

2014). 
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bezpečnostní hrozbu pro USA. V Kongresu pravidelně zaznívají diskuze upozorňující 

na vývoz amerických pracovních míst či vzrůstající americký obchodní deficit.  

Po vstupu ČLR do WTO došlo k významnému nárůstu vzájemného obchodu mezi ČLR 

a USA a také k provázanosti obou ekonomik. Cílem práce je prokázat, že vzájemné 

obchodní vztahy byly narušovány problémy, které primárně vyplývaly z nedostatečného 

plnění závazků stanovených WTO na straně ČLR a strukturálních problémů obou 

ekonomik. 

Práce je přínosná především v tom smyslu, že z makroekonomické perspektivy podává 

poměrně ucelený přehled o problémech v oblasti čínsko-amerického obchodu, o tom jak 

se bilaterální obchod v uvedených letech vyvíjel a jak je na tom v současné době. Práce 

rovněž vyvrací některé populistické argumenty a mýty o vlivu obchodu s Čínou na 

domácí ekonomiku, jež se objevují v amerických politicko-hospodářských debatách. 

Při psaní práce byly použity primární zdroje, za které lze považovat statistiky 

ministerstva zahraničí USA, ekonomické studie zpracované pro americký Kongres, 

oficiální stránku WTO či internetové stránky Americko-čínské obchodní rady (US 

China Business Council) apod. Tyto podklady mi především posloužily ke sběru 

faktografických dat a oficiálních číselných údajů týkajících se čínsko-amerického 

obchodu.   

K porozumění jednotlivých problémů do hloubky, a také k získání lepšího a 

realističtějšího náhledu na čínsko-americký obchodní vztah byly použity akademické 

články z databází EBSCO a JSTORE či z internetu. Při volbě literatury jsem také 

zohledňovala, aby byly použity akademické zdroje jak od amerických, tak i čínských 

autorů z důvodu, aby práce byla co možná nejobjektivnější. 

 Mezi hlavní akademické zdroje, z kterých jsem čerpala, patřila kniha „On China’s 

Trade Surplus“
6
 od Tao Yuana, dále článek „How Much Does China’s Exchange Rate 

Affect the U.S. Trade Deficit“
7
 od autorů Kan Yue a Kevina Honglin Zhanga či přepis 

                                                             

6
 Tao Yuan, On China’s Trade Surplus (Nianjin: Springer, 2014), 1–102. 

7
 Kan Yue a Kevin Honglin Zhang, „How much does China’s Exchange Rate Affect the US Trade?,“ The 

Chinese Economy 46, č. 6 (listopad – prosinec 2013): 87, http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 2014). 
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příspěvku z konference nadace Nomura  „Conflicts in the U. S.-China Economic 

Relationship: Opposite Sides of the Same Coin?“
8
  od Barry Baswortha.  

V metodologické rovině se jedná o empirickou studii založenou, jak na kvalitativním, 

tak i kvantitativním výzkumu. Jelikož tématem práce je makroekonomická analýza 

zahraničního obchodu, při výzkumu byly na úkor přesnosti vynechány drobné výkyvy a 

naopak upřednostněn popis hlavního trendu obchodování mezi ČLR a USA. 

Kvalitativní metoda byla použita v souvislosti s analýzou výše zmíněných hospodářsko-

politických témat. Kromě popisu a analýzy možných příčin vzniku problémů se práce 

také snaží nabídnout možné řešení.   

Z hlediska struktury práce je v první kapitole nastíněn vstup ČLR do WTO spolu s 

podmínkami, ke kterým se ČLR musela při vstupu do této organizace zavázat. Následně 

je analyzováno do jaké míry se Číně podařilo tyto závazky splnit a jaké příčiny vedly k 

tomu, že Čína ve splnění podmínek v určitých oblastech neobstála. 

Druhá kapitola analyzuje na makroekonomické úrovni obchod mezi ČLR a USA z 

hlediska importu, exportu, skladby nejvíce obchodovaných komodit, obchodu se 

službami a podílu ČLR při výrobě spotřebního zboží určeného na vývoz. 

Ve třetí kapitole jsou pak analyzována některá kontroverzí témata týkající se čínsko-

amerického obchodu. Mezi ně patří především problematika amerického obchodního 

deficitu, úbytku pracovních míst, pirátství a nedostatečné ochrany práv duševního 

vlastnictví. V kapitole jsou také uvedeny možnosti, jak obě země mohou případné 

konflikty řešit.   

Vzhledem k rozsahu práce je nutné zdůraznit, že ji rozhodně nelze považovat za 

důkladně a detailně mapující a analyzující všechna zmíněná komplexní témata v celé 

své šíři. Práce by tak mohla sloužit jako základní vodítko pro ty, kteří se v poměrně 

                                                             

8
 Barry Bosworth, „Conflicts in the U.S.-China Economic Relationship: Opposite Sides of the Same 

Coin?“ (příspěvek přednesený na makro-ekonomické konferenci organizované nadací Nomura, Tokio, 

2012): 1–30, 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/12/20%20china%20us%20economic%20re

lationship%20bosworth/20%20china%20us%20economic%20relationship%20bosworth.pdf  (staženo 15. 

3. 2014). 
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krátkém čase potřebují dovědět, co nejvíce o bilaterálním americko-čínském obchodu 

od vstupu Číny do WTO po současnost.  

1. PROBLEMATIKA VSTUPU ČLR DO WTO 

1. 1. HISTORICKÝ KONTEXT  

V roce 1949 založil Mao Ce-tung Čínskou demokratickou republiku (ČLR) poté, co 

komunisté porazili nacionalistickou vládu Čankajška, jež se uchýlila do exilu na Tchaj-

wan. Američané, kteří ve 2. světové válce podporovali čínské nacionalisty před 

japonskou invazí, odmítli uznat nově založenou ČLR a namísto toho pokračovali 

v udržování diplomatických styků s vládou Čínské republiky, která sídlila na Tchaj-

wanu. To mělo za následek prakticky neexistenci diplomatických i obchodních vztahů 

mezi Pekingem a Washingtonem. 

Situace se začala postupně zlepšovat začátkem 70. let v období détente díky tzv. ping-

pongové diplomacii. V r. 1971 následovala tajná návštěva ČLR americkým ministrem 

zahraničí Henrym Kissingerem a o rok později dokonce oficiální návštěva amerického 

prezidenta Nixona. Při této příležitosti bylo mezi USA a ČLR podepsáno tzv. 

Šanghajské komuniké, jež zajistilo oběma státům cestu ke sbližování a ujistilo obě 

strany o ochotě pozitivní změny ve vzájemných vztazích. 

Přesto až rok 1979 přinesl oboustranné obnovení diplomatických a obchodních styků. 

Prezident Jimmy Carter udělil ČLR plné diplomatické uznání a obě strany podepsaly 

bilaterální obchodní dohodu. Celkový obchod mezi USA a ČLR v té době činil pouhé 2 

miliardy USD.
9
 ČLR byla v r. 1979 pro Spojené státy v pořadí důležitosti až 23. 

                                                             

9
 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (Studie, Výzkumná služba kongresu – Washington DC, 

2009), 1.   
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exportním trhem a 45. dovozcem do USA.
10

 O rok později obě strany souhlasily s 

vzájemným poskytnutím si garance statusu MFN.
11

 

Rok 1979 byl pro ČLR z mnoha důvodů klíčový a to nejen díky obnovení 

diplomatických a obchodních styků s USA, ale také v důsledku poněkud dvojsečného 

„uznání“
12

 politiky jedné Číny ze strany Spojených států amerických. V témže roce 

došlo v Číně také k podstatné změně vnitropolitických poměrů. Po dlouhém období 

chaosu, ekonomické devastace a krveprolití zapříčiněném vládnutím Komunistické 

strany Číny vedené Mao Ce-tungem v rámci tzv. kulturní revoluce se novým vůdcem 

stal Teng Siao-pching. Tento politik a reformátor se od svého předchůdce lišil tím, že si 

byl vědom špatné ekonomické a socio-politické situace v ČLR, a že byl otevřený 

provedení nutných změn a ekonomických reforem, díky kterým se situace v ČLR začala 

postupně zlepšovat. 

Významným milníkem na cestě ČLR do sféry mezinárodního obchodu bylo opětovné 

požádání o přístup k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) v roce 1986.
13

 

Přestože Čína byla v r. 1948 jedním z původních signatářů GATT, roku 1949 vláda 

Čínské republiky na Tchaj-wanu, v té době zastupující ČLR prohlásila, že GATT 

opouští. Vláda v Pekingu rozhodnutí o odstoupení nikdy neuznala a po 40 letech, v r. 

1986, ČLR oslovila GATT s tím, že by chtěla pokračovat v členství jakožto jedna z 

původních smluvních stran.
14

 Požadavku následovala četná multilaterální jednání o 

vstupu ČLR do GATT, jež se mezitím transformovala do podoby Světové obchodní 

organizace (WTO). Hlavními diskutovanými body v rámci přístupových jednání byly 

                                                             

10
 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2009), 1. 

11
 MFN (Most Favoured Nation status) neboli v češtině tzv. doložka nejvyšších výhod je ustanovení, v 

rámci kterého si smluvní strany dohodnou, že se na ně budou vztahovat všechny výhody, které jedna nebo 

druhá strana poskytla či do budoucna poskytne třetí straně. Smlouvy garantující MFN status bývají často 

uzavírány především v souvislosti s dohodami týkajícími se cizinecké regulace apod. V tomto případě se 

doložka nejvyšších výhod vztahuje na ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu z r. 1948, jíž byla 

ČLR v témže roce signatářem. Spojené státy o tři roky později suspendovaly Číně status MFN, čímž byl 

prakticky ukončen obchod mezi oběma zeměmi na několik desetiletí. MFN status byl Číně podmínečně 

obnoven v r. 1980 v návaznosti na obnovení diplomatických styků a podepsání řady bilaterálních dohod. 

Číně byl MFN status (který byl později přejmenován na označení „status normálních obchodních vztahů,“ 

Normal Trade Relations, NTR) opakovaně prodlužován do roku 2002. Poté co ČLR vstoupila do Světové 

obchodní organizace, byl Číně garantován permanentní status MFN. 
12

 USA politiku ČLR neuznaly, použili termín “acknowledge” neboli “vzít na vědomí,” namísto 

“recognize” neboli “uznat.” Čínská strana to interpretuje jako uznání. 
13

 „WTO Successfully Concludes Negotiations On China's Entry,“ oficiální stránka Světové obchodní 

organizace, http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm (staženo 30.2.2014). 
14

  Ibid. 

http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm
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požadavky ČLR, aby si vzhledem ke svému postavení rozvíjející se ekonomiky, mohla 

zachovat určitá protekcionistická opatření pro svůj vnitřní trh. Naopak Spojené státy 

tlačily na to, aby se Čína, co nejvíce a co nejdříve otevřela volnému trhu. 

1. 1.2. AMERICKÉ DEBATY O VSTUPU ČLR DO WTO  

Přístup ČLR do WTO byl v Americe hojně diskutovaným tématem. Příznivci vstupu 

Číny do Světové obchodní organizace, mezi které se řadil například Bill Clinton či 

George Walker Bush, například argumentovali tím, že by Spojené státy na vstupu ČLR 

vydělaly, neboť americkým exportním společnostem by se v mnohem větší míře otevřel 

čínský trh.
15

 V návaznosti na odstranění obchodních překážek by americké firmy mohly 

také začít ve větší míře do Číny exportovat a snížil by se tak obchodní deficit s ČLR. 

Díky novým exportním příležitostem by tak byla vytvořena nová pracovní místa v 

USA.
16

  

Čína by přístupem k WTO také musela snížit svá cla na dovoz zboží a služeb z 25 % na 

9 % do r. 2005 a podřídit se globálním obchodním pravidlům.
17

 To by z hlediska USA, 

jakožto významné exportní ekonomiky např. v oblasti služeb, mohlo být pro budoucí 

vývoj klíčové, neboť tato oblast byla zahraničním investorům doposud téměř uzavřená.  

Čína by po vstupu do WTO nesměla nadále používat různá diskriminační opatření např. 

na podporu domácích firem na úkor zájmů zahraničních společností. Celkově by proto 

vstup ČLR do WTO měl pozitivní vliv na vztahy mezi USA a ČLR.  

Zastánci rozšíření WTO o nového člena také zdůrazňovali ideologický rozměr: rozšíření 

obchodu s ČLR by mohlo v zemi vedené komunisty podpořit touhu po svobodě, 

                                                             

15
 “On Free Trade: Supports congressional vote for China NTR & WTO,” sekundární archiv vyjádření 

George W. Bushe z New Yorku, 

http://governor.ontheissues.org/Archive/Arch_NY_George_W__Bush.htm (staženo 15. 4. 2014).   
16

 „Growing U. S. Trade Deficit with China cost 2.8 Million Jobs between 2001 and 2010,“ oficiální 

stránka Institutu ekonomické politiky, http://www.epi.org/publication/growing-trade-deficit-china-cost-2-

8-million/ (staženo 28. 2. 2014). 
17

 “China NTR Promotes Freedom, Security and Economics,” internetový portál zveřejňující vyjádření 

George W. Bushe k otázce přístupu ČLR do WTO, 

http://www.ontheissues.org/celeb/More_George_W__Bush_Free_Trade.htm (staženo 15. 4. 2014).  
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demokracii a také tržní ekonomice. Číňané by po příchodu do styku s americkými 

službami, zbožím a idejemi mohli začít žádat stejné svobody pro sebe.
18

  

Naopak oponenti přístupu ČLR do WTO, mezi které se řadil například Bushův rival v 

kandidatuře na prezidenta za republikánskou stranu v r. 2000, Gary Bauer, 

argumentovali tím, že i přestože USA opakovaně v 90. letech udělovaly ČLR status 

MFN (jakožto nečlenské zemi v rámci GATT), ČLR po celou dobu zneužívala dumping 

cen při vývozu svého zboží do USA a nebrala ohled na lidská práva ve své zemi.
19

 ČLR 

by tak vstupem do WTO začala těžit z výhod spojených s členstvím v organizaci, ale 

stejně by pravděpodobně nedodržovala dohody, ke kterým by se při vstupu do WTO 

zavázala.
20

  

1. 1. 3. PŘÍSTUP ČLR A PRAVIDLA WTO 

I přes četné protichůdné názory na otázku vstupu ČLR do WTO byly po téměř 15 letech 

jednání v roce 2001 na konferenci ministrů WTO v Doha uzavřeny přístupové 

rozhovory a ČLR byla krátce na to přijata do Světové obchodní organizace jako 143 

členská země.
21

    

ČLR vstupem získala právo využívat všech výhod plynoucích z členství v této 

organizaci, zároveň se však musela zavázat k jednání v souladu s principy a pravidly 

WTO. Nejdůležitější pravidla a změny, ke kterým se ČLR zavázala, byly následující:
22

  

- během pěti let (do roku 2006) musí ČLR plně otevřít svůj bankovní systém 

zahraničním institucím. V oblasti pojišťovnictví a telekomunikací měla být 

                                                             

18
 “China NTR Promotes Freedom, Security and Economics,” internetový portál zveřejňující vyjádření 

George W. Bushe k otázce přístupu ČLR do WTO, 

http://www.ontheissues.org/celeb/More_George_W__Bush_Free_Trade.htm (staženo 15. 4. 2014).  
19

 Hugh M. Arce a Christopher T. Taylor, „The Effects of U. S. MFN Status on China“ (Studie, U. S. 

International Trade Comission, červenec 2011), 1, 

http://www.usitc.gov/publications/docs/pubs/research_working_papers/ec9702a.pdf, (staženo 13. 3. 

2014). 
20

 Bauer Gary a George Walker Bush, Republikánská kandidátská debata na prezidenta, c-span, Říjen 13, 

1999.    
21

 Ling-Ling He a Razeen Sappideen, „Reflections on China’s WTO Accession Commitments and Their 

Observance,“ Journal of World Trade 4, č. 43 (2009): 847, http://proquest.com (staženo 13. 4. 2014). 
22

 „WTO Successfully Concludes Negotiations On China's Entry.“ 

Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (Studie, Congressional Research Service – Washington 

DC, 2007), 14.   
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umožněna účast zahraničních společností ve formě joint venture
23

  s čínským 

partnerem; 

- Čína eliminuje praktiky dvojího cenového systému a zamezí rozdílnému zacházení 

se zbožím, které bylo vyrobené k prodeji v Číně ve srovnání se zbožím určeným 

na export; 

- Čína musí snížit průměrná cla na průmyslové výrobky na 8.9 %; v zemědělství na 

15 %, přičemž k největšímu snížení by mělo dojít v roce 2004. Snížení cel na 

požadovanou úroveň by mělo být dosáhnuto do roku 2010. 

- Čína musí omezit dotace na zemědělskou produkci na úroveň 8.5 % hodnoty 

zemědělské produkce a zrušit dotace pro export zemědělských výrobků; 

- Čína přijme dvanáctiletý ochranný mechanismus, který je k dispozici také ostatním 

členským státům WTO, pro případ, kdy by rapidní zvýšení čínského exportu 

poškodilo či narušilo trh domácím výrobcům v členských zemích; 

- Čína poskytne ne-diskriminační zacházení vůči ostatním členům WTO
24

 -

zahraniční firmy v Číně nesmějí mít horší obchodní podmínky než domácí firmy; 

ukončí diskriminační obchodní politiky namířené proti zahraničním firmám 

v Číně, jakými jsou například pravidla na podíl domácího vstupu při výrobě
25

 či 

přenos technologií; 

- Čína implementuje Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví (tzv. TRIPS),
26

 jež stanovují základní standardy k ochraně duševního 

vlastnictví a k prosazování zákona;  

- v průběhu prvních tří let po vstupu do WTO, Čína poskytne plná obchodní a 

distribuční práva zahraničním firmám (určité výjimky jsou povoleny např. v 

oblasti zemědělských komodit, nerostů či paliva)
27

 

                                                             

23
 Pod pojmem joint venture se rozumí forma spolupráce jednoho a více podniků případně organizací. 

24
 „ WTO Successfully Concludes Negotiations On China's Entry.”  

25
 Domestic Content Rules – pravidla nařizující, že určité procento při výrobě nějaké věci, musí pocházet 

ze země, kde je auto vyráběno. Pro ilustraci: pakliže by americká firma XYZ chtěla vyrábět auto v ČLR, 

musela by zajistit, aby alespoň některé vstupní suroviny byly čínské, nebo aby se na výrobě auta podílel 

minimálně jeden čínský dělník, či aby některé součástky auta byly vyrobeny v ČLR dle čínských zákonů.   
26

  Překlad z anglického originálu - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/trips_cze/TRIPS_CZE.pdf
http://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/mez_smlouvy/trips_cze/TRIPS_CZE.pdf
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Ačkoliv se opětovné porušování některých z výše zmíněných závazků stalo hlavními 

důvody pozdějších sporů mezi USA a ČLR, celkově přijetí ČLR do WTO znamenalo 

jak pro Čínu, tak i pro Spojené státy rychlou expanzi bilaterálních obchodních vazeb. 

V roce 2001 celkový obchod mezi ČLR a USA dosahoval hodnoty 121 mld. dolarů.
28

 O 

osm let později, téměř na samém konci prezidentského období George W. Bushe, tato 

hodnota stoupla na 365 mld. dolarů.
29

 V současné době jsou obě dvě největší světové 

ekonomiky vysoce provázané a jejich celková obchodní výměna dosahuje 562 mld. 

dolarů (2013).
30

 USA a ČLR jsou si vzájemně jak největšími obchodními partnery, tak 

zároveň největšími soupeři na světovém trhu.
31

 

1. 2. PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PŘI VSTUPU DO WTO 

Od vstupu do WTO, ušla Čína dalekou cestu v otázce implementace přístupových 

pravidel. Obecně lze říci, že ČLR splnila hlavní závazky, ke kterým se při vstupu do 

WTO zavázala.
32

 Celkově čínské celní sazby klesly v průměru z 15.6 % v r. 2001 na 9.9 

% v r. 2006 a veliké procento nesazebních opatření bylo eliminováno.
33

 Ovšem zatímco 

v prvních letech bezprostředně po vstupu ČLR do WTO byla snaha čínské vlády o 

přechod Číny na tržní mechanismy a o dodržení závazků vůči WTO zjevná, přibližně 

od r. 2006 začala rychlost přechodu a implementace pravidel postupně zpomalovat. 

V závislosti na tom se stále častěji začaly objevovat neshody mezi členskými státy 

WTO a ČLR a čínská strana byla častěji upomínána na lhůty, nedodržování závazků 

atd.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

27
 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2007), 14. 

28
„Trade in Goods with China,“ oficiální stránka United States Cenzus Bureau, 

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html (staženo 15. 3. 2014). 
29

 Ibid. 
30

 Zhong Mei Jing Mao Guan Xi, “The Political Economy of China-US Trade Relations,” Journal of East 

Asian Studies 12, č. 2 (2012): 305, http://search.proquest.com  (staženo 13. 4. 2014).     

„Trade in Goods with China,“ oficiální stránka United States Bureau, http://www.census.gov/foreign-

trade/balance/c5700.html (staženo 13. 5. 2014). 
31

 Michael Ba Banutu-Gomez,”Production and Trade Factors between China and US,” Journal of Global 

Business Issues 1, č. 1 (Leden 2007): 1, http://www.proquest.com (staženo 12. 5. 2014).  
32

 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2007), 15. 
33

 Ibid., 15. 
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1. 2. 1. NEDOSTATEČNÝ PŘECHOD ČÍNSKÉ EKONOMIKY NA TRŽNÍ 

Za hlavní důvod proč k těmto střetům dodnes dochází, bývá považován nedostatečný 

přechod ČLR k ekonomice založené na tržních mechanismech. Přestože je odhadováno, 

že v dnešní době zhruba 60 % čínského HDP tvoří privátní sektor, v ekonomice je stále 

patrná silná pozice čínské vlády, jež udává hospodářský směr a často zvýhodňuje čínské 

podniky. V praxi to vypadá například tak, že čínská vláda nabádá své občany ke spoření 

veliké části svých výdělků. Drtivou část bankovních institucí (85 %) představují státní 

podniky, v nichž si Číňané uchovávají své naspořené rezervy.
34

  Čínská vláda má skrze 

kontrolu těchto státních bank, dostatek peněz na subvencování preferovaných 

průmyslových odvětví a státních podniků tzv. SOEs (State Owned Enteprises).
35

 

1.2.2. ČÍNSKÝ EKONOMICKÝ A INOVATIVNÍ PLÁN 

V r. 2006 ČLR vydala dokument s názvem Národní střední a dlouhodobý program pro 

vědu a technologický rozvoj (2006–2020).
36

 Na základě tohoto programu si ČLR klade 

za cíl patřit mezi hlavní inovativní světová centra do r. 2020 a stát se v této oblasti 

globálním lídrem do r. 2050.
 37

 Někteří pozorovatelé vtipně glosují, že Čína se snaží 

posunout od značky „Made in China“ ke „Created in China“.
38

   

Dle plánu by inovace ve vědě a technice měly významně přispět k  rozvoji Číny a 

zároveň snížit čínskou závislost na zahraničních technologiích a patentech z 50 na 

30 % mezi lety 2013 a 2020.
39

 Pro dosažení svého cíle je Čína ochotna investovat 

2.5 % HDP země na výzkum a vývoj. Většina peněz by měla téci do 

„preferovaných oblastí“, mezi které patří především letectví a kosmonautika, 

energie z obnovitelných zdrojů, průmyslová výroba, výpočetní technika, přírodní 

vědy atd.  

Členské země WTO Číně vyčítají, že k dosažení těchto cílů používá různá 

protekcionistická opatření a podpůrné prostředky, jako např. požadavky na transfer 

                                                             

34
 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues” (2014), 29. 

35
 SOEs (State Owned Enterprises), neboli v českém překladu státní podniky. 

36
 National Medium- and Long-Term Program for Science and Technology Development (2006-2020).    

37
 Taco C. R. van. Someren Shuhua Someren Wang, Innovative China Innovation Race between East and 

West (Berlin, New York: Springer, 2013), 1. 
38

 “How China is innovating,” Oficiální stránka globální manažerské a konzultační společnosti McKinsey 

& Company, http://www.mckinsey.com/features/how_china_is_innovating (staženo 15. 3. 2014). 
39

 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2014), 29. 
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technologií, vývozní omezení na vzácné kovy a materiály, pravidla veřejného 

zadávání zakázek, při nichž bývají upřednostňovány čínské firmy, diskriminační 

regulace a standardy, bezzubé a neúčinné vymáhání práv duševního vlastnictví, 

omezení týkající se obchodních a distribučních práv (hlavně u knih, filmů, hudby), 

tíživé regulace a restrikce na import služeb, protekcionistická opatření proti přímým 

zahraničním investicím v určitých sektorech (viz 2. 6. 1. Čínská protekcionistická 

opatření proti FDI) apod.   

1.2.3. ROLE STÁTNÍCH PODNIKŮ V ČÍNSKÉ EKONOMICE 

Veliký problém brzdící obchod dle směrnic WTO představují státní podniky, skrze které 

čínská vláda drží přímou kontrolu nad čínskou ekonomikou. Její vliv v tomto sektoru je 

však těžko měřitelný kvůli neprůhledné povaze podnikového sektoru a relativně 

nedostatečné transparentnosti týkající se vztahu mezi státními aktéry (včetně 

regionálních vlád a nevládních subjektů) a čínskými firmami.  

V čínském hospodářském sektoru jsou přítomny tři různé druhy státních společností. 

Prvním druhem jsou státní podniky, které jsou plně ve vlastnictví státu a pod kontrolou 

Komise pro správu a dohled nad státním majetkem,
40

 která má za úkol spravovat a řídit 

státní podniky. Druhou variantou státních podniků bývají společnosti, které nejsou 

oficiálně považované za státní podniky, ale jsou de facto řízeny lidmi ze státních 

podniků. Za třetí skupinu jsou považovány subjekty a skupiny, které jsou nepřímo 

vlastněny či řízeny dceřinými společnostmi státních firem. Tyto subjekty mohou mít 

sídlo v Číně či mimo Čínu. Jak veliká je tato skupina – lze jen těžko odhadnout. Dle 

některých předpokladů tvoří všechny druhy státních i nepřímo státem kontrolovaných 

podniků dohromady až 40 % čínského nezemědělského HDP.
41

     

V oblasti bankovního sektoru je moc státu ještě výraznější. Pět největších čínských 

bank, kontrolovalo dohromady 57.5 % čínských aktiv v r. 2011, přičemž u každé z nich 

si stát udržoval výrazný podíl kontroly.
42

 Je celkem běžnou praxí, že státní banky 

nabízejí čínským firmám zvýhodněné úvěry, přičemž soukromé společnosti musí 

většinou počítat s vyššími úrokovými sazbami. Toto tvrzení nepřímo také dokládá fakt, 
                                                             

40
 State-Owned Assets and Supervision and Administration Commision (SASAC), více informací na 

webové stránce: http://www.sasac.gov.cn/n2963340/index.html.  
41

 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2014), 28. 
42

 Ibid. 
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že 85 % všech bankovních úvěrů čerpaly v r. 2009 státní podniky (včetně státem 

nepřímo vlastněných/kontrolovaných firem).
43

      

Čínské státní podniky mají nejen na čínském trhu, ale dnes už i na světovém trhu 

nezanedbatelnou pozici. V r. 2013 v žebříčku prestižního magazínu Fortune se na 

seznamu 500 nejvýnosnějších společností na světě objevilo 84 čínských firem, z nichž 

77 firem bylo v určité míře kontrolováno státem.  

2. OBCHOD MEZI USA A ČLR  

2. 4. AMERICKÝ IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY 

Import zboží z ČLR do Spojených států měl v posledních dvaceti letech vzrůstající 

tendenci. ČLR se podílela z 3 % na celkovém americkém importu zboží a služeb ze 

zahraniční v r. 1990.
44

 O deset let později se podíl ČLR na celkovém importu do USA 

zvýšil na 8.2 % (2000).
 45

 V roce 2010 dosahoval podíl ČLR na importu do USA již 

téměř jedné pětiny (19.1%).
46

  

Z hlediska pořadí se ČLR podílela na importu zboží a služeb do USA jako čtvrtá země 

v roce 2000. Mezi lety 2004–6 se ČLR stala zemí, kterou v importu zboží a služeb do 

USA překonala pouze Kanada. Následně v roce 2007 ČLR předběhla v dovozech i 

Kanadu a stala se tak od té doby největším dovozcem zboží do USA, kterým nadále 

zůstává.
47

  

Čína tohoto vývozního úspěchu dosáhla především díky vstupu do WTO, který jí 

umožnil plně využít nediskriminační přístup na zahraniční trhy a příležitost těžit z 

globalizace. Dalšími přednostmi, které jí v cestě na americký i světový trh pomohly, 

byly četné komparativní výhody. Mezi ně patří především levná, takřka nevyčerpatelná 

pracovní síla, ekonomika založená na výrobě či silná role státu podporující domácí 

podniky. Ne nadarmo bývá ČLR často nazývána „dílnou světa.“ 

                                                             

43
 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2014), 28. 

44
 Shirley Ye Sheng a Ma Yan, „China vs. the United States: Market Connections and Trade Relations,“ 

International Journal of China Marketing 1, č. 2, (2011): 46, http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 

2014). 
45

 Ibid., 46. 
46

 Wayne M. Morrison, „China-US Trade Issues“ (Studie, Výzkumná služba kongresu – Washington DC, 

2014), 9. 
47

 Ibid., 8. 
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Ačkoliv Čína patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám na světě a jednoho dne bude 

bezpochyby větší než ta americká, v r. 2011 byla přesto stále třikrát menší viz Graf 1. V 

porovnání HDP na hlavu je rozdíl mezi ČLR a USA ještě markantnější. Zatímco čínský 

HDP na hlavu v r. 2011 tvořil 5 400 USD, v USA na každého Američana dosahoval 

48 100 USD, tedy téměř devětkrát více.
48

  

GRAF 1 - POROVNÁNÍ EKONOMIK ČLR   A USA49 

 

 

 

 

                                                             

48
 “China and The US Economy, Advancing a Winning Trade Agenda” (Studie, The US China Business 

Council, Washington DC, 2013), 11, https://www.uschina.org/sites/default/files/uscbc-trade-agenda-

report.pdf (staženo 12. 3. 2014). 
49

 The US China Business Council, “China and The US Economy, Advancing a Winning Trade Agenda,” 

11. 



 

17 

 

2. 4. 1. SKLADBA HLAVNÍHO IMPORTOVANÉHO ZBOŽÍ 

V Tabulce 1 lze vidět skladbu importovaného zboží z ČLR do USA mezi lety 2003–

2013.  Ze skladby importu Číny do USA lze jasně vyčíst, že v importovaném zboží 

dominovala elektrotechnika, konkrétně počítače a s nimi spojené vybavení. Dalším 

důležitým obchodovaným artiklem bylo spotřební zboží relativně nenáročné na výrobu 

(hračky, pneumatiky, atd.), jehož hodnota se v uvedeném období zvýšila z 21.8 mld. 

USD na 32.4 mld. USD. Strmý nárůst zaznamenal rovněž import komunikačního 

vybavení z pouhých 5.9 mld. USD v r. 2003 na 58.8 mld. USD v r. 2013. Poptávka 

Američanů po dovozu oblečení rovněž stabilně rostla. Mezi pět nejvíce obchodovaných 

komodit patřilo také audio-vizuální vybavení, jež zaznamenalo pozvolný nárůst v 

dovozu do roku 2007, následně ovšem začal v USA zájem o tento typ zboží upadat. 

V žebříčku nejčastěji obchodovaných komodit jej nakonec nahradil obchod s polovodiči 

a elektrickými součástkami a obuví.  

Skladba nejčastěji importovaného zboží z ČLR poukazuje na dominanci spotřebního 

zboží, elektroniky a oblečení v dovozu a rovněž odráží význam spotřeby v rámci 

americké ekonomiky viz kapitola 3.  

 

Komoditní 

zařazení dle 

NAIC  

2003 2005 2007 2009 2013 

Celkový 

import zboží 

z ČLR 

152.4 243.5 321.5 296,4 440.4 

Počítačové 

vybavení 

18.7 35.5 45.5 44.8 68.1 

Komunikační 

vybavení 

5.9 14.1 23.2 26.3 58.8 

Průmyslové 

spotřební 

21.8 26.4 34.8 30.0 32.4 

     TABULKA 1 - KOMODITNÍ STRUKTURA NEJČASTĚJI IMPORTOVANÉHO  ZBOŽÍ DO USA  Z ČLR 
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zboží 

Oblečení 9.0 16.4 23.0 22.6 27.4 

Audio-

vizuální 

vybavení 

10.0 15.6 19.1 18.3 13.8 

Polovodiče a 

ostatní 

elektrické 

součástky 

- - - 12.4 19.3 

Obuv - - - 13.1 16.7 

 

2. 4. 2. PROMĚNA VYVÁŽENÉHO ZBOŽÍ, KVALITA A ZPRACOVATELSKÉ ZBOŽÍ 

V Evropě či USA nadále převládá názorový stereotyp o čínském importu, že se jedná 

převážně o spotřební zboží nízké kvality. Mezi lety 1980–1990 bylo toto tvrzení 

víceméně oprávněné. Téměř všechen americký import z ČLR do USA tvořilo spotřební 

zboží s nízkou přidanou hodnotou. Přestože export tohoto druhu zboží nadále dominuje, 

v posledních letech se tato tendence začala postupně obracet.
50

 V současné době již 

třetinu dovozů do USA tvoří technologicky náročné zboží na výrobu v oblastech 

elektroniky, letectví, biotechnologií, informačních a komunikačních technologií atd.
51

 V 

ČLR je dnes rovněž vyráběno stále více luxusních výrobků.
 52

 

Pozitivní trend bylo možné během poslední dekády vysledovat ve zlepšující se kvalitě 

čínského zboží a postupným úbytkem narážek na jeho špatnou kvalitu.
53

 V souvislosti s 

tím je třeba si uvědomit, že s podobnou skepsí a pochybami o kvalitě zboží, s jakými 

                                                             

50
 Shirley Ye Sheng a Ma Yan, “China vs. The US: Market Connections and Trade Relations,” 52. 

51
 „Growing U.S. Trade Deficit with China cost 2.8 Million Jobs between 2001 and 2010.“ 

52
 Shirley Ye Sheng a Ma Yan, “China vs. The US: Market Connections and Trade Relations,” 51. 

53
 Ibid., 51. 
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spotřebitelé doposud nahlíželi na čínské výrobky, nahlížela i starší generace na zboží 

dovezené z Japonska či Jižní Koreje v 60. a 70. letech.
54

  

Zlepšení kvality bylo v posledních letech mimo jiné výsledkem dlouhodobého tlaku 

vyvinutého Spojenými státy na čínskou stranu. Otázky týkající se kvality a bezpečnosti 

dováženého zboží byly jednou z hlavních agend řešených v rámci tzv. Strategického 

ekonomického dialogu (Strategic Economic Dialogue) v r. 2007, poté co se začaly 

množit případy dovozu závadného zboží z ČLR do USA.
55

     

2.4.3. ČÍNSKÝ EXPORT A SPOTŘEBITELSKÉ ZBOŽÍ 

Je důležité zmínit, že zpracovatelský a montážní průmysl tvoří velikou část čínského 

zahraničního obchodu. V r. 1999 tvořil dokonce 56.88 % z celkového čínského 

exportu.
56

 Po vstupu ČLR do WTO se podíl těchto vývozů ustálil zhruba na 50 

procentech.  

Z Tabulky 2 je možné vysledovat, že čínský export zboží ze zpracovatelského sektoru 

vykazoval kladnou obchodní bilanci, zatímco vývoz ostatního zboží (v tabulce označené 

jako normal imports/exports) byl mezi lety 1993–2011 v deficitu. Pouze v r. 2007 byl 

vývoz ostatního (nezpracovatelského) zboží lehce profitabilní a o rok později roven 

nule. Kdyby nebylo zpracovatelského a montážního průmyslu v Číně, ČLR by se 

potýkala s pasivní obchodní bilancí.
57

 

                                                             

54
 Shirley Ye Sheng a Ma Yan, “China vs. The US: Market Connections and Trade Relations,” 46. 

55
 “China Resisting Pressure on Product Safety,” oficiální stránka The New York Times (2007), 

http://www.nytimes.com/2007/12/06/world/asia/06cnd-trade.html?pagewanted=all&_r=0 (staženo 14. 5. 

2014). 
56

 Tao Yuan, “On China’s Trade Surplus,” 24. 
57

 Ibid., 24. 
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TABULKA 2 - SKLADBA ČÍNSKÉHO OBCHODU V OB LASTI ZBOŽÍ (1993  –  2011)58 

 

Výroba zpracovatelského zboží a montáž výrobků je charakteristická minimálním 

vstupem čínských firem a zaměstnanců při jejich tvorbě.  

Jednotlivé komponenty, výrobní materiál či dokonce celé hotové části produktu, jsou 

většinou importovány ze zámoří (Tchaj-wan, Jižní Korea, Japonsko atd.), kde jsou 

vyrobeny. Posléze jsou tyto dílčí jednotlivé části převezeny do ČLR, kde z nich bývá 

sestaven finální produkt, který je nakonec exportován na spotřební trhy se silnou 

poptávkou např. do USA či EU.  

Z tohoto důvodu je podíl čínské přidané hodnoty (čínského vstupu při výrobě např. 

čínských firem a čínských zaměstnanců) u výroby zpracovatelského zboží minimální a 

naopak dominují zahraniční firmy a zahraniční kapitál.
59

 Tuto tendenci zřetelně 

znázorňuje následující Tabulka 3. Mezi lety 1997–2007 se podíl domácí přidané 

hodnoty zvýšil z 20 na 37 %, i tak je však stále v porovnání s přidanou hodnotou ze 

zahraničí menšinový viz Tabulka 3.  

                                                             

58
 Barry Bosworth, „Conflicts in the U.S.-China Economic Relationship: Opposite Sides of the Same 

Coin?,” 20. 
59

 Ibid., 4. 
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TABULKA 3 –  DOMÁCÍ AVIZ ZAHRANIČNÍ PŘIDANÁ HODNOTA V OBLASTI ZPRACOVATELSKÝCH A NORMÁLNÍCH 

EXPORTŮ60 

 

Příkladem z praxe, na kterém lze dobře ilustrovat tuto tendenci, může být firma Apple 

Inc., která měla v r. 2011 uzavřeny kontrakty na výrobu zboží s čínskými firmami, jimž 

dala za úkol požadované zboží např. počítače vyrobit (smontovat) a následně je dovézt 

do USA. Zde je pak Apple prodával svým zákazníkům.
61

  

V roce 2011 několik předních amerických univerzit přišlo s nápadem provést výzkum 

tohoto fenoménu. Cílem bádání bylo zjistit přesnou hodnotu podílu ČLR při výrobě 

iPadu a iPhonu.
62

 Výsledky studie dokázaly, že z celkové prodejní ceny jednoho iPadu, 

která se pohybovala okolo 499 USD za výrobek, šlo do rukou čínských firem a čínských 

pracovníků, kteří iPad v ČLR pouze sestavili, jen přibližně 10 dolarů (neboli 2 % z 

prodejní ceny iPadu  499 USD).
63

 Největší část nákladů na výrobu šla do Jižní Koreje, 

která do montážních dílen firmy Apple sídlících v ČLR dodávala technologicky náročné 

součástky k iPadu (display a paměťové čipy). Z celé pyramidy přesto nejvíce profitoval 

Apple Inc. (30 % z prodejní ceny) a distributoři hotového iPadu (15 % z prodejní ceny) 

viz Graf 2. 

 

                                                             

60
 Barry Bosworth, „Conflicts in the U.S.-China Economic Relationship: Opposite Sides of the Same 

Coin?,“ 21. 
61

 Wayne M. Morrison, “China-US Trade Issues,“ 12. 
62

 Kenneth L. Kraemer, Greg Linden, a Jason Dedrick, „Capturing Value in Global Networks: Apple’s 

iPad and iPhone“ (Studie, spolupráce Univesity of California, Irvine, Berkeley a Syracuse Univesity, 

2011), 5–6, http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value_iPad_iPhone.pdf (staženo 15. 3. 2014).  
63

 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2014), 10. 
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GRAF 2- CENOVÉ ROZLOŽENÍ VÝROBY IPADU A PROFITY JEDNOTLIVÝCH STRAN PODÍLEJÍCÍCH SE NA VÝROBĚ 64 

 

Kromě ilustrace toho, jak v praxi fungují globální dodavatelské řetězce, příklad 

poukazuje na další zajímavou souvislost. Ačkoliv Čína při výrobě iPadu hraje zdánlivě 

nepatrnou roli tím, že ve výrobním řetězci stojí na posledním místě a má za úkol hotový 

produkt dopravit do USA, se stává de facto zemí původu. Americká obchodní data 

sledující obchod s ČLR tak při převozu každého iPadu přes hranice USA vzrostou o 

hodnotu importované komodity a tím pádem vzroste také americký obchodní deficit 

s ČLR  o 229–275 dolarů.
65

  

Údaje o obchodním deficitu proto do jisté míry podávají velice zkreslený a 

zjednodušený pohled na skutečný objem obchodního deficitu s ČLR a zároveň také 

ilustrují, že rychle se měnící povaha globálních dodavatelských řetězců významně 

stěžuje možnosti interpretace amerických obchodních dat (především v souvislosti s 

obchodním deficitem) a jejich důsledků.
66

 

 

 
                                                             

64
 Kenneth L. Kraemer, Greg Linden, a Jason Dedrick, „Capturing Value in Global Networks: Apple’s 

iPad and iPhone,“ 5. 
65

 Ibid., 6. 
66
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 2. 5. AMERICKÝ EXPORT ZBOŽÍ DO ČLR 

ČLR se stala v r. 2007 (poté, co předběhla Japonsko) třetím největším odbytovým trhem 

pro americký export hned za Kanadou a Mexikem. Mezi lety 2000-2013 se podíl 

exportu do ČLR na celosvětovém americkém vývozu promítnul vzrůstem z 2.1 % na 7.7 

%.
67

 

Čínský trh byl zároveň také vůbec nejrychleji rostoucím trhem pro americký export v 

předchozí dekádě v porovnání s ostatními americkými exportními trhy ve světě. Od 

vstupu ČLR do WTO do r. 2009 vzrostl americký vývoz do ČLR o 330 %,
68

 do r. 2013 

dokonce o 468 %.
69

 Dohromady 49 amerických států zaznamenalo nejméně tří-místný 

nárůst exportu do ČLR od r. 2000.
70

  

V roce 2001 americký vývoz do Číny tvořil zhruba 19.2 mld. USD, do r. 2009 se toto 

číslo zvýšilo na 69.6 mld. USD. V r. 2013 byl americký export do ČLR téměř 

dvojnásobný v porovnání s rokem 2009 – dosahoval více než 122 mld. USD. Neméně 

důležité je také zmínit, že v souvislosti s americkým exportem do ČLR bylo vytvořeno 

více než půl milionu pracovních míst ve Spojených státech (2011).
71

 

Početně se na americkém exportu do ČLR v r. 2010 nejvíce (cca z 92 %) podílely malé 

a střední podniky (Small and Medium Enterprises, dále SMEs),
72

 kterých bylo 

dohromady 29 699
73

 (ca 10% všech amerických SMEs).
74

 Dohromady tvořily 35 % 

celkového objemu amerického exportu zboží a služeb do ČLR.
75

 Naopak velkých 

                                                             

67
 Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (2014), 4. 

68
 “US Exports to China,” China Business Review 37, č. 4 (červenec/srpen 2010): 46, 

http://www.ebsco.com (staženo 12. 3. 2014). 
69

 „China Business Handbook“ (Příručka, U.S. Commercial Service, 2013),  8. 
70

 „China and The U.S. Economy“ (Studie, The U.S.-China Business Council, 2013), 5, 

https://www.uschina.org/sites/default/files/uscbc-trade-agenda-report.pdf (staženo 15. 4.  2014). 
71

 „U.S.-China Economic Issues,“ oficiální stránka kanceláře amerického prezidenta, 

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/january/us-china-economic-issues (staženo 

16. 3. 2014). 
72

 SMEs – Small and Medium Companies, v českém překladu “malé a střední podniky.” 
73

 Bienvenido S. Cortes, „US-China Trade Patterns and Determinants: Nation, States, and Kansas Focus,“  

International Journal of Business and Economics Perspectives 8, č. 2 (2013): 104, http://www.ebsco.com 

(staženo 15. 3. 2014). 
74

 „Opportunities for U.S. Small and Medium Businesses in the China Market“ (Příručka, The American 

Chamber of Commerce in Shanghai, 2012), 2, http://www.amcham-

shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Viewpoint/Viewpoint_Opportunities_for_SMEs.pdf (staženo 14. 

4. 2014). 
75

 The U.S.-China Business Council, “China and The U.S. Economy,” 5.  
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podniků s více než 500 zaměstnanci, které exportovaly do ČLR, bylo pouhých 7.8 % 

(neboli 2 514 společností), dohromady však tvořily většinový objem vývozu.
 76

 

Z hlediska USA je čínský trh, který představuje produkci jedné pětiny světové populace, 

a který prakticky od roku 1978 ročně rostl o 10 - 15 %,
77

 velice důležitý, přestože 

import z Číny do USA je přibližně trojnásobný v porovnání s americkým exportem do 

ČLR.
78

 Lze předpokládat, že čínský trh bude mít pro americké firmy do budoucna 

rostoucí význam, především pro odvětví technologicky náročná na výrobu, jako jsou 

např. automobily, letadla či počítače. Odhaduje se, že právě zde bude největší exportní 

potenciál USA.
79

 Americké společnosti se proto strachují, aby si nenechaly ujít „čínské 

století“
80

 zvláště v době, kdy se dle některých pozorovatelů ČLR posouvá od 

komunismu ke konzumerismu.
81

 V závislosti na rozrůstání se střední třídy, zvyšování 

životní úrovně a kupní síly čínských obyvatel dojde k nárůstu poptávky po kvalitních 

službách a zboží ze zahraničí. Pozitivní náhled na situaci dokládají demografické údaje 

týkající se míry chudoby a rozrůstání se střední třídy v ČLR. Míra chudoby se zde mezi 

lety 1981–2005 rapidně snížila z 53 % na 2.5 %.
82

 V r. 2009 žilo v ČLR již 148 milionů 

lidí, které lze označit za příslušníky tzv. střední třídy a zámožné spotřebitele, definované 

jako rodiny s ročním příjmem 60 000 RMB (neboli 9 160 USD).
83

 Dle odhadů by se 

střední třída měla do roku 2020 rozrůst na 415–600 milionů.
84

   

I přes veškeré pozitivní prognózy, je důležité podotknout, že úspěch amerického 

exportu z velké míry závisí na ochotě čínské vlády aplikovat a řídit se pravidly WTO a 

také na odstranění čínských diskriminačních politik vůči zahraničním firmám.
85
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2. 5. 1. KOMODITNÍ STRUKTURA PĚTI NEJVÍCE EXPORTOVANÝCH PRODUKTŮ DO ČLR  

TABULKA 4 - KOMODITNÍ STRUKTURA NEJČASTĚJI IMPORTOVANÉHO ZBOŽÍ DO ČLR  Z USA86 
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Komoditní 

zařazení dle 

NAIC  

2003 2005 2007 2009 2013 

Celkový 

export do ČLR 

28.4 41.8 65.2 69.6 122.0 

Výroba letadel 

a jejich 

motorů, 

kosmických 

lodí a 

souvisejících 

zařízení 

(hlavně letadla 

a náhradní 

díly)  

2.7 4.5 7.4 5.3 12.6 

Výroba 

elektronek a 

jiných 

elektronických 

součástek 

(především 

polovodiče) 

3.0 4.0 7.4 6.0 5.7 

Odpad a šrot 1.9 3.7 7.3 7.1 8.7 

Olejnatá 2.9 2.3 4.1 9.3 16.1 



 

26 

 

  

 

 

Z Tabulky 4 je možné vyčíst, že nejdůležitějším vývozním artiklem USA do ČLR byly 

letecké součástky a letadla, elektronika a motorová vozidla, které v posledních letech 

zaznamenaly výrazný nárůst. Velice důležitý vývoz byl také olejnatých semen a zrn, 

odpadu a šrotu či pryskyřice a kaučuku.
 87

 Uvedené údaje svědčí o tom, že čínští 

spotřebitelé a čínské firmy převážně poptávaly, buď technologicky vysoce vyspělé 

produkty náročné na výrobu jakými jsou elektronika či cestovní prostředky, nebo 

zemědělské komodity a suroviny určené ke zpracování či jako vstupní materiál pro 

výrobu dalších produktů. 

2.5.2. EXPORT SLUŽEB DO ČLR 

Čínský trh je pro Spojené státy rovněž velice důležitý z hlediska vývozu služeb. USA 

tradičně reprezentují největšího vývozce služeb na světě.
88

 Není proto divu, že ve 

vztahu s Čínou mají v tomto odvětví kladnou bilanci.  

V roce 2005 USA poskytly ČLR služby (např. cestovní a turistické, vzdělávací, 

obchodní, telekomunikační a informační, logistické, bankovní, finanční a pojišťovací 

služby či služby související s ochranou životního prostředí) v hodnotě 9.1 mld. dolarů, 

z čehož 2.6 mld. USD tvořil čistý zisk pro americké firmy.
89

 Pokud by byly zohledněny 
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semena a zrna 

Pryskyřice, 

syntetický 

kaučuk, umělá 

syntetická 

vlákna  

1.2 2.1 3.3 4.0 4.2 

Motorová 

vozidla 

n/a n/a n/a 1.1 8.6 
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také zisky amerických společností podnikajících ve službách a vlastnících pobočku v 

ČLR, celkový profit by vzrostl o další 3.3 mld. dolarů.
90

  

V roce 2012 se ČLR stala čtvrtým největším odbytištěm amerických služeb s ročním 

obratem 30 mld. dolarů.
91

 Od roku 2005 tak export služeb dohromady vzrostl více než 

trojnásobně. V r. 2012 USA exportovaly do ČLR služby v hodnotě 30 mld. USD, 

zatímco Čína vyvezla do USA služby v hodnotě 13 mld. USD. 
92

 

Je pravděpodobné, že právě služby budou do budoucna jedním z nedůležitějších 

amerických vývozních odvětví vůbec. USA budou mít díky své příznivé poloze vůči 

ČLR a vysoké úrovni vyvážených služeb, dobrou výchozí pozici pro to, aby těžily 

z rapidně se zvyšující poptávky po tomto odvětví. Ovšem i zde je pro USA nesmírně 

důležité, aby se ČLR podřídila pravidlům WTO, neboť ČLR v tomto směru stále 

pokulhává a aplikuje protekcionistická opatření v podobě omezení nabývání vlastnictví 

a licenčních restrikcí zvlášť v oblastech jakými jsou bankovnictví, obchod s cennými 

papíry, pojištění, expresní doručovací služby, přímý prodej či zdravotní péče.
93

  

Význam exportu služeb je pro USA veliký, neboť právě toto odvětví je výrazem 

ekonomické síly USA a zároveň zaměstnává 80 % obyvatel USA.
94

 V r. 2005 export 

služeb do ČLR zaměstnal více než 37 000 Američanů na vysoce produktivních a dobře 

placených pracovních pozicích. Dle prognózy by tento číselný údaj měl vzrůst do r. 

2015 na 60 000 lidí.
95
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2.6. TOK PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC MEZI ČLR  A USA 

ČLR je největším příjemcem zahraničních investic na světě a přímé zahraniční investice 

(foreign direct investment, dále FDI) jsou z hlediska rozvoje hospodářství této země 

velice důležité.
96

 Přibližně polovinu čínského exportního růstu a kladnou obchodní 

bilanci lze z velké části přičíst právě toku zahraničních investic do čínské ekonomiky. 

Například v r. 2005 se zahraniční investiční podniky podílely na tvorbě 62.6 % čínského 

exportu, o rok později poměr činil 57.8 %.
97

 Zatímco v letech 2006–2011 čínské státní 

podniky trápila záporná hodnota v oblasti exportu, zahraniční společnosti v ČLR se 

v tomto období těšily kladné obchodní bilanci.  

Tok FDI mezi oběma státy je relativně malý. Celkově však americké přímé investice 

v ČLR významně převyšují čínské přímé investice v USA. Dle amerických dat, v r. 

2010 směřovaly z USA do ČLR investice v hodnotě 59 mld. dolarů. O dva roky později 

toto číslo mírně kleslo na 54.1 mld. dolarů, ačkoliv čínské statistiky zveřejňují jiná 

čísla.
98

  

Naopak čínské FDI směřující do USA dosáhlo hodnoty přibližně 6.5 mld. USD 

(2012).
99

 Pro srovnání Britové investovali do USA ve stejném roce 442 mld. USD. 

Německé investice byly rovny 216 mld. USD (2012).
100

  

Ovšem podle odhadů, které zohledňují mimo jiné i investice, jež čínští investoři 

investovali do USA nepřímo skrz offshorové destinace, by hodnota FDI odpovídala 

celkem 10.5 mld. USD (2012).
101

 Dle výpočtů firmy Rhodium Group tok čínských FDI 

do USA dokonce vzrostl od roku 2001 do r. 2013 z 50 mil. USD na 35.9 mld. USD.
102

 

Podobně jak pro Čínu, tak i pro USA jsou zahraniční investice velice důležité. FDI 

v USA dle odhadů zaměstnávají cca 2 miliony lidí ve výrobním sektoru, přičemž mzdy 
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dělníků v podnicích, na jejichž chodu se podílí zahraniční kapitál, jsou v porovnání 

s běžnými průměrnými mzdami vyšší přibližně o 30 %.
103

 

2. 6. 1. ČÍNSKÁ PROTEKCIONISTICKÁ OPATŘENÍ PROTI FDI 

Přestože čínská ekonomika je na zahraničním kapitálu z velké míry závislá, Čína 

uplatňuje různá omezení nabývání vlastnictví
104

 na zhruba 100 průmyslových odvětví.
 

ČLR vůbec patří mezi jeden z nejvíce omezujících režimů v oblasti volného toku 

zahraničních investic na světě.
105

 Hlavním důvodem proč se ČLR k FDI tímto 

způsobem staví, lze nalézt v tom, že čínské investiční strategie jsou úzce propojené s 

průmyslovou politikou, která má za úkol podporovat domácí rozvoj některých sektorů 

důležitých pro budoucnost Číny.  

Čínská vláda proto v minulosti vydala katalog pro zahraniční investory, který jim má 

sloužit jako vodítko při investování v ČLR
106

 a rozdělila investice do tří kategorií: 1) 

podporované, 2) omezené a 3) zakázané. 

Podporovanými sektory jsou především zelené technologie, zařízení na úsporu a 

zachování energie, měřicí přístroje ke kontrole znečištění atd. K omezeným sektorům 

patří zejména hornictví vzácných kovů, pěstování nových plodin, farmářství, tabákový 

průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví apod. Uvedené sektory jsou regulované 

především omezením nabývání vlastnictví, přičemž forma spolupráce bývá zredukována 

např. na joint-ventures. Poslední zakázanou skupinu tvoří především průmyslová 

odvětví, která jsou klíčová pro bezpečnost států např. výroba munice, zbraní, pošta. 

USA také uplatňují restrikce na FDI v určitých oblastech důležitých pro bezpečnost 

Spojených států, jakým jsou např. telekomunikace, ropný průmysl apod.
107
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Zatímco u amerických investic v ČLR se jedná převážně o přímé zahraniční investice, u 

čínských investic v USA dominuje především skupování amerických cenných papírů 

jak veřejných, tak i soukromých. Menší část pak tvoří přímé investice, ne-dluhopisové 

investice atd. K veřejným dluhopisům se řadí hlavně dluhopisy americké vlády, různé 

firemní dluhopisy či akcie. Důvod, proč čínská vláda v současné době vlastní velké 

množství amerických dluhopisů, lze hledat v nashromážděných devizových rezervách 

plynoucích z přebytku čínsko-americké obchodní bilance a přílivu přímých 

zahraničních investic. Čínské devizové rezervy tvořily v r. 2013  3.4 bilionu USD.
108

 

Místo toho, aby je ČLR uchovávala v bankách, kde by se příliš nezhodnocovaly, 

obvykle je investovala do amerických dluhopisů, jež obecně bývají považovány za 

relativně bezpečné investice.  

ČLR v r. 2002 vlastnila americké veřejné i soukromé dluhopisy v hodnotě 118 mld. 

USD, v polovině roku 2012 toto číslo dosáhlo hranice 1.6 bilionu USD.
109

 (zhruba 10.4 

% z celkového amerického veřejného dluhu). Čína tak de facto přispívá na chod 

Spojených států, pomáhá splácet americké dluhy i rozpočtový schodek a je největším 

zahraničním držitelem amerických dluhopisů na světě. 

Vzhledem k těmto nemalým číslům se často objevují obavy, že díky dluhopisům může 

mít Čína vliv na zahraniční či obchodní politiku USA a může tak Spojeným státům 

vyhrožovat např. prodejem veliké části amerických dluhopisů. Tento postup by měl za 

následek pokles směnného kurzu dolaru a naopak zvýšení úrokových sazeb v USA. Že 

by k něčemu takovému došlo je však velice nepravděpodobné, neboť obě ekonomiky 

jsou vysoce provázané a ČLR má veliký zájem na tom, aby USA měly stabilní, rostoucí 

ekonomiku, neboť na úspěchu USA závisí i export a hospodářský růst ČLR.
110

 

Potenciální „ekonomický útok“ by tak poškodil obě ekonomiky a je otázkou, jestli tu 

čínskou dokonce ne více.   
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3. AMERICKÉ POLITICKÉ DEBATY A VLIV OBCHODU S ČLR NA 

NĚKTERÉ PROBLÉMY AMERICKÉ EKONOMIKY 

V souvislosti se stále se zvyšujícím čínským podílem na importu zboží do USA 

v poslední dekádě, se začalo spekulovat, jaký vliv má čínsko-americký obchod na 

některé problémy americké ekonomiky. Z těchto spekulací se brzy stala známá mediální 

témata, ke kterým se politici začali leckdy populisticky vyjadřovat a volat po činech či 

dokonce po podniknutí odvetných akcích proti Číně.  

Témata související s obchodem USA s ČLR byla také diskutována v rámci 

prezidentských volebních debat v roce 2012. Barack Obama a Mitt Romney se 

především museli vyjádřit k problémům týkajícím se obchodního deficitu a ztráty 

pracovních míst.
111

 Zatímco Barack Obama byl spíše zdrženlivý v těchto tématech a 

naopak například v souvislosti se ztrátou pracovních míst zastával názor, že USA více 

potřebují kvalifikovaná pracovní místa než nekvalifikované pozice ve výrobě, Mitt 

Romney v rámci debaty tvrdě zaútočil na Čínu, kterou kritizoval za úbytek pracovních 

míst v USA a pirátství spojené s nedostatečnou ochranou práv duševního vlastnictví. O 

ČLR se také vyjádřil, že pokud by se stal prezidentem, tak by ji hned v první den 

výkonu svého prezidentského mandátu oficiálně označil za měnového manipulátora.
112

  

Tato kapitola se pokouší blíže analyzovat následující témata: 1) vliv podhodnocovaného 

juanu na růst amerického obchodního deficitu, 2) úbytek pracovních míst v důsledku 

obchodování s ČLR, 3) problémy spojené s nedostatečnou ochranou duševního 

vlastnictví v Číně. Na závěr kapitoly je nastíněno, jaké iniciativy mohou obě strany 

podniknout k řešení případných sporů.  
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3.1. AMERICKÝ OBCHODNÍ DEFICIT 

GRAF 3- OBCHODNÍ BILANCE ČLR  A USA113 

 

 

V letech 2001–2013 čínský import do USA převyšoval americký import do ČLR. Stejný 

vzorec kopíroval ve sledovaném období také export, který u ČLR i USA rostl, čínský 

však v porovnání s americkým mnohem rychleji. Následkem tohoto vývoje vzrostl 

americký obchodní deficit s ČLR z 83,1 na 226,8 miliard USD mezi lety 2001–2009. 

Vůbec největší obchodní schodek v historii měla USA v roce 2006, kdy celkový 

americký obchodní deficit byl roven 800 mld. USD. V dnešní době (2013) celkový 

americký deficit dosahuje hodnoty 688 mld. USD, z čehož zhruba 43% tvoří obchodní 

schodek s ČLR (318 mld. dolarů).
114

  

Odpovědi na otázku, proč došlo k tak výraznému zvýšení schodku obchodní bilance 

s ČLR, se liší, stejně tak jako důsledky, které by tento schodek s sebou měl nést či již 

nesl pro americkou ekonomiku. Kritika ze strany členských států WTO se často ozývá 

v souvislosti s umělým podhodnocováním čínské měny juanu (dále RMB), který 
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nefunguje na tržních principech volně směnitelného pohyblivého kurzu. V letech 1996–

2004 Čína uměle udržovala měnu na konstantním směnitelném kurzu 8.28 RMB za 1 

USD. V roce 2005 ČLR přešla na tzv. řízený floating a umožnila RMB posílit vůči USD 

o 2.1 %. Oficiální směnný kurz RMB posílil mezi lety 2005–2013 zhruba o 30 %.
115

 

Přesto však byla ČLR v r. 2011 poprvé označena Spojenými státy za „měnového 

manipulátora.
116

   

Někteří američtí zákonodárci, obchodníci a vedoucí různých průmyslových podniků 

citlivých na proměny v oblasti exportu namítají, že díky umělému podhodnocování 

měny někde mezi 15–30 % centrální měnovou bankou,
117

 může Čína exportovat své 

výrobky a služby za nižší ceny do zahraničí. Zdůrazňují také, že čínská vláda skrze svou 

měnovou politiku nepřímo dotuje čínský export, který má na světových trzích 

komparativní výhodu. Podhodnocený RMB totiž de facto funguje jako tarif na americké 

zboží exportované do ČLR (je mnohem dražší), a naopak jako efektivní subvence pro 

čínský export. Čínská měnová politika tak spolu s levnými náklady na pracovní sílu 

v ČLR má za následek poškození mnoha amerických průmyslových odvětví a úbytek 

pracovních míst v USA především v oblasti výroby.
118

   

Objevují se však i kritické hlasy, které naopak zpochybňují vliv podhodnocování RMB 

na výši obchodního deficitu a zdůrazňují, že mezi lety 2000–2004, kdy byl RMB 

udržován na konstantní směnitelné hodnotě vůči americkému dolaru, obchodní deficit 

USA s ČLR narůstal, konkrétně vzrostl z 84 na 162 mld. USD. Mezi lety 2005–2012, 

kdy RMB stabilně posiloval, však obchodní deficit narostl z 201 na 310 mld. USD i 

přes 25% posílení kurzu.
119

 Kritika podhodnoceného směnného kurzu RMB a jeho vlivu 

na růst obchodního deficitu, která se často ozývá ze strany amerických zákonodárců, má 
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tak vážné trhliny. Uvedená data naopak poukazují na to, že směnný kurz hraje pouze 

omezenou roli v růstu deficitu obchodní bilance.
120

  

Spíš než směnitelný kurz hraje v oblasti růstu obchodního deficitu hlavní roli neúměrná 

spotřeba Američanů a jejich nízké tendence ke spoření v kontrastu s nízkou spotřebou 

Číňanů a jejich vysokou mírou spoření (30 %).
121

 Zatímco v 80. letech USA zastávaly 

funkci největšího světového věřitele, v dnešní době se jedná o největšího světového 

dlužníka
122

 s dluhem dosahujícím 16 bilionů USD (2012).
123

 Americké obyvatelstvo 

v průměru spoří méně než 2 % svých příjmů
124

a žije si vysoce nad poměry. Dle 

prestižního týdeníku The Economist: 

„USA musí proto importovat kapitálové rezervy ze zahraničí na úkor zvyšování svého 

obchodního schodku. Pokud by silnější RMB nedonutil Američany více spořit, sám o sobě 

by dokázal jen minimálně zredukovat obchodní deficit.“
125

   

Z logiky věci je také zavádějící tvrdit, že pokud by zboží nebylo importováno z ČLR, 

bylo by vyrobeno v USA.
126

 Z makroekonomického pohledu se americká ekonomika 

soustředí na výrobu odlišného zboží než čínská ekonomika a jedna druhou proto 

nemůže nahradit.
127

 Spotřební zboží dovážené z ČLR by tak bylo nahrazeno dovozem 

stejného typu zboží odjinud. 

Americká ekonomika je postavena na spotřebě. Zatímco před rokem 1980 zhruba 62 % 

HDP (USA)
128

 tvořila domácí spotřeba, v dnešní době se toto číslo pohybuje okolo 84 

%.
129

 V ČLR tvoří domácí spotřeba zhruba 50 % HDP a naopak podíl vývozu na HDP 

Číny byl v r. 2009 více než o polovinu vyšší (27 %) než vývoz USA (11 %) ve stejném 
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období.
130

 Tato čísla poukazují především na strukturální problémy americké 

ekonomiky a s nimi spojenou snižující se konkurenceschopnost USA v oblasti 

exportu.
131

 Mezi hlavní problémy patří zejména příliš vysoké náklady na pracovní sílu 

znemožňující export americkým firmám či relativně nízké procento mladé generace s 

vysokoškolským vzděláním.
132

 Problematické jsou však také obchodní strategie 

amerických firem, které namísto toho, aby rozvíjely svůj exportní potenciál v zahraničí, 

se přespříliš orientují na silnou domácí poptávku v USA.
133

 

Další argument vyvracející hypotézu o tom, že za schodek platební bilance může ČLR, 

byl objasněn již v sekci týkající se importu. ČLR se postupem času stává „finální 

montážní lokalitou“ pro řadu výrobků. Asijské firmy se totiž podobně jako americké 

firmy snaží těžit z levné pracovní síly na čínském trhu, a proto své výrobní základny 

(obzvlášť montážní dílny) přesouvají do ČLR, odkud následně vozí vyrobené produkty 

do USA, EU apod. Následkem této politiky se však v praxi zvyšuje obchodní deficit 

mezi USA a ČLR. Tento vývoj dokládá Graf 4.  
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GRAF 4 - AMERICKÝ DEFICIT S ČÍNOU –  POROVNÁNÍ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO AMERICKÉHO  OBCHODNÍHO 

DEFICITU V ASIJSKÉM REGIONU A ZBYTKU SVĚTA134 

     

Americký obchodní schodek s asijským regionem (bez ČLR) klesl z 27 % na 12% mezi 

lety 2002–2012; naopak americký deficit s ČLR v tom samém období vzrostl z 22 na 40 

%. V podstatě tak podíl asijského regionu (včetně ČLR) na tvorbě amerického deficitu 

vzrostl ve sledovaném období jen minimálně - konkrétně ze 49 % na 52 %.
135

 V rámci 

asijského regionu však rapidně vzrostl obchod Číny s USA, která z velké části nahradila 

ostatní asijské státy v roli dodavatele do USA.    
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Nezřídka bývá také prezentován fakt, že za zhruba 60 % obchodního deficitu odpovídá 

vnitropodnikový obchod. Veliké procento exportů je totiž vyráběno díky zahraničně 

vlastněným firmám sídlících v ČLR. V důsledku tak vlastně americké firmy vyrábějí 

zboží pro americké zákazníky, což se však nepromítne v datech týkajících se výše 

platební bilance. Ačkoliv je Čína největším dovozcem zboží do USA, ryze čínské 

výrobky tvoří pouze 2.7 % spotřebitelských výdajů Američanů. Americký vstup při 

výrobě produktu dovezeného z Číny představuje 55 centů z každého dolaru ceny 

čínského výrobku.
136

 

Problematické bývají i statistiky obou zemí, které se vzájemně neshodují. Zatímco 

oficiální americká statistika znázorňující obchodní deficit udávala v r. 2009 hodnotu 

226.8 mld. USD, ČLR uvedla číslo téměř o polovinu nižší 143.3 mld. USD. Z tohoto 

důvodu byl proveden průzkum, na kterém se podílela jak čínská tak i americká strana. 

Šetření ukázalo, že zhruba z 90% existuje za nepoměrným obchodním deficitem 

vysvětlitelná příčina. Zaprvé, pokud produkt prochází jinými zeměmi na cestě do USA, 

je navyšován o nové tarify, náklady na zpracování, další prodej atd. Zatímco na 

americké straně se tyto dodatečné náklady projeví, ČLR započítává pouze cenu 

výchozího produktu. Problémem také je, že ČLR leckdy neuvádí USA jako finální 

destinaci produktu, pokud produkt na cestě do USA dočasně prochází i jinou destinací 

např. Hong-Kongem.
137

 ČLR tak do svých statistik namísto USA uvede jako destinaci 

vývozu Hong-Kong. Svou roli také hraje fakt, že čínské společnosti většinou 

neprodávají produkty přímo americkým kupcům. Zboží je obvykle zakoupeno 

zprostředkující stranou, která navýší produkt o určitou marži a až posléze ji prodá 

americkým distributorům či zákazníkům.
138

 V neposlední řadě se čísla mohou také lišit 

v důsledku různých metodologických postupů při počítání deficitu na obou stranách.
139

  

Kromě výše zmíněných poznatků Čína si z bezpečnostních důvodů ponechává monopol 

na výrobu technologicky pokročilých výrobků např. superpočítačů, nukleárních 

technologií, komunikačních satelitů apod. Americká strana takové omezení ve většině 
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případů neaplikuje a ČLR může do USA exportovat tyto produkty, což přispívá 

k nevyváženému obchodování a tudíž k růstu amerického deficitu. Pro představu v roce 

2010 obchodní schodek USA s ČLR v oblasti výroby technologicky pokročilých 

výrobků činil 92, 4 mld. USD, což percentuálně odpovídalo 34 % obchodního deficitu s 

ČLR.
140

  

Je důležité také zmínit, že obchodní schodek s Čínou má pro USA výhody, které velice 

dobře shrnuje následující citace z týdeníku The Economist:  

„Díky čínským importům jsou ceny zboží pro americké spotřebitele levnější a reálné 

příjmy vyšší. Komentátoři často poukazují na to, že „levný“ juan je neférovou subvencí 

pro čínské exportéry. Je však otázkou do debaty, kdo vlastně subvencuje koho. Nejen že 

čínské exporty dotují americké spotřebitele, ale veliké čínské nákupy státních 

pokladničních dluhopisů také drží nízko americké úrokové sazby, čímž dotují domácí 

kupce.“
141

   

3.1.2. MOŽNÉ ŘEŠENÍ  

Odborníci se shodují, že USA by se měly zaměřit na hledání dlouhodobých řešení k 

tomu, aby do budoucna udržely krok s ČLR a nadále zůstaly v globalizovaném světě 

konkurenceschopné.
142

 Hlavní možné řešení deficitu tkví ve zvýšení spotřeby Číňanů a 

naopak uskrovnění se Američanů.
143

 Čínskou poptávku by pomohlo např. stimulovat, 

pokud by čínská vláda zvýšila kvalitu svého zdravotního, sociálního a důchodového 

systému, díky čemuž by obyvatelé Číny mohli začít více utrácet a nebyli nuceni v 

takové míře spořit. Pomoci by také mohlo zvýšení produktivity USA v průmyslovém 

sektoru a výrobě spotřebního zboží aplikováním nových technologií a automatizace.
 144

 

Naopak prosazení protekcionistických opatření prostřednictvím např. nechvalně 

známého Schumer-Grahamova zákona, který navrhoval zvýšit tarif na čínské zboží na 

27, 5 %, a který měl údajně kompenzovat podhodnocený juan, by racionálním řešením 
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nebylo. Je dobře, že návrh byl v r. 2006 stáhnut, mimo jiné i z důvodu, že byl v rozporu 

s pravidly WTO.
145

    

Jako pozitivní se naopak jeví Obamův pěti letý plán z r. 2010, který má za cíl 

zdvojnásobit americký export a v souvislosti s tím vytvořit 2 miliony nových 

pracovních míst v USA.
146

 Pro dosažení tohoto cíle ve stanovené lhůtě byla vytvořena 

tzv. Národní exportní iniciativa
147

 (National Export Initiative), která by měla pomoci 

farmářům a SMEs překonat obchodní bariéry a dostat se na čínský i další světové trhy. 

Právě ve SMEs totiž v současné době tkví hlavní exportní potenciál USA.  

3.1.3. VÁHA PROBLÉMU PRO USA 

V souvislosti s debatou o americkém obchodním deficitu vyvstává otázka, do jaké míry 

je tento deficit z hlediska USA opravdu problémem. Existují názory, že obchodní 

schodek Spojené státy v podstatě netrápí díky tomu, že americký dolar dodnes zastává 

roli mezinárodní rezervní měny. Dokud exportní země budou věřit v dolar a budou 

ochotny směňovat své zboží za tuto měnu, Spojené státy se nebudou muset strachovat o 

schopnost splácení svého deficitu. Fed bude totiž vždy moci (sice za cenu možného 

negativního dopadu na domácí ekonomiku v podobě inflace) vytisknout nové peníze, 

aby zaplatil americký obchodní deficit.  

Naopak USA drží díky své „dolarové hegemonii“ mocný nástroj, který může dokonce 

způsobit globální finanční krizi. Příkladem může být konec roku 2007, kdy celkový 

americký deficit přesahoval 800 mld. dolarů. Koncem roku 2008 Fed rozhodl o použití 

prostředku monetární politiky tzv. kvantitativního uvolňování, následkem čehož bylo 

vytisknuto a vpuštěno do oběhu veliké množství dolarů. Následkem tohoto kroku 

světové trhy zaplavila nadbytečná mezinárodní likvidita, která zavinila vysokou inflaci. 

V důsledku tato politika měla nejhorší dopad na rozvíjející se státy. 
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3.2. OUTSOURCING A ÚBYTEK PRACOVNÍCH MÍST 

Dle online studie Growing U.S. Trade Deficit With China Cost 2.8 Million Jobs 

Between 2001 and 2010 od Roberta E. Scotta, publikované think-tankem Economic 

Policy Institute, měl obchodní deficit v důsledku nevyváženého obchodování s ČLR 

v USA za následek ztrátu či přesunutí 2.8 milionů amerických pracovních míst mezi 

lety 2001–2010. Více než polovina z nich, 1.9 milionu, patřila k výrobnímu sektoru, 

přičemž toto číslo procentuálně odpovídalo jedné polovině všech zaniklých míst ve 

výrobním sektoru, ke kterým došlo mezi lety 2001– 2010.
148

  

Ztráta pracovních míst se dotkla především oblasti výroby počítačů a elektronických 

součástek, jakými jsou např. polovodiče. Dalšími postiženými průmyslovými odvětvími 

byly textilní průmysl (ztráta 92 tis. pracovních míst) a výroba módních doplňků (178 

tis.), kovovýroba (124 tis.), výroba plastů a pryže (62 tis.), automobilová výroba (50 

tis.), průmysl se spotřebním zbožím (120 tis.). Ani terciární sektor zániku pracovních 

míst neunikl a na různých pozicích např. v administrativě, výzkumu, technické podpoře 

atd. přišlo o zaměstnání přibližně 280 tis. lidí.
149

 Dle publikace v tomto případě obecně 

platila tendence, kdy zvyšující se dlouhodobý import zboží do země vedl spíše k zániku 

pracovních míst (buď jejich rušením či bráněním vzniku nových pracovních pozic), 

neboť import nahradil zboží, které by si jinak přijímací země musela vyrobit sama za 

pomoci domácí pracovní síly.
150

  

Dle odhadů U. S. Bureau of Economic Analysis (BEA) americké většinově vlastněné 

podniky v r. 2011 v ČLR zaměstnávaly zhruba 1.4 milionu pracovníků, z nichž 690 000 

bylo ve výrobním sektoru.
151

 Nelze proto tvrdit, že k žádnému úbytku pracovních míst 

v důsledku outsourcingu pracovních pozic do ČLR nedošlo. Je ovšem otázkou, zdali 

čísla týkající se zániku pracovních míst nejsou poněkud nadhodnocená a zda korelace 

mezi úbytkem pracovních míst a obchodem s ČLR má opravdu tak zásadní vliv na 

zaměstnanost v USA. V souvislosti s touto otázkou se objevují totiž také kritické 

názory, které jádro problému úbytku pracovních míst v USA vidí úplně jinde. Například 
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deník The Economist se k této otázce vyjádřil v jednom ze svých článků v roce 2007 

následovně:  

„Je těžké pochopit, jak Čína může být viněna za ztrátu pracovních míst, když americká 

míra nezaměstnanosti (4.5 %) je téměř nejnižší v poslední dekádě. Obchod s Čínou sice 

může ovlivnit sektorovou skladbu pracovních míst v USA, má však velice nízký vliv na 

celkovou zaměstnanost.“
152

  

Oficiální zpráva publikovaná americko-čínskou obchodní radou (U.S.-China Business 

Council) vyvrátila také domněnky o tom, že za úbytek pracovních míst v oblasti výroby 

může podhodnocený kurz RMB. Jak se ve zprávě píše, v době kdy RMB posiloval, 

docházelo ke zvyšování nezaměstnanosti, ne k jejímu úbytku.
153

 Je proto zřejmé, že 

míra nezaměstnanosti měla spíš než co dočinění se směnitelným kurzem juanu, se 

stavem americké ekonomiky.  

Čína je pátou největší zahraniční destinací pro americké fixní investice směřující do 

výrobního sektoru (fixní investice představují výrobní závody, majetek a zařízení 

apod.). Fixní investice zde dosahují 21 mld. USD ročně, což se může na první pohled 

jevit jako veliká hodnota. Přesto v porovnání s americkými fixními investicemi 

plynoucími do amerického výrobního sektoru, které dosahují 907 mld. dolarů,
 154

 je do 

ČLR investován jen pouhý zlomek amerických investic. Tyto údaje poněkud 

zpochybňují představu o tom, že američtí investoři především investují do 

atraktivnějších lokalit jakou je např. Čína, v důsledku čehož se v Americe přestává 

vyrábět a ubývají tak pracovní místa.  

Dle Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
155

 americká výroba s vyšší přidanou 

hodnotou dosáhla 1.7 bilionu USD v r. 2011, výstup Číny byl ve stejném roce roven 1. 

2 bilionu USD. Ačkoliv čínská výroba zboží s vyšší přidanou hodnotou rapidně roste 

díky dostupné pracovní síle, Spojené státy stále vyrábějí více zboží s přidanou hodnotou 

než ČLR. Otázkou je, jak je to možné, že ačkoliv v Americe docházelo od konce 70. let 
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kontinuálně k úbytku pracovních míst ve výrobním průmyslu, výstup výroby neustále 

rostl viz Graf 5. 

 

GRAF 5 - SROVNÁNÍ VÝVOJE PRODUKTIVITY AMERICKÉHO VÝROBNÍHO SEKTORU S VÝVOJEM MÍRY 

ZAMĚSTNANOSTI V NĚM 156    

 

Odpověď na tuto otázku tkví ve zvýšené produktivitě díky technologickému pokroku a 

využití automatizace.  

Důležité je také zmínit, že i přes rapidní zvyšování amerického obchodního deficitu 

v posledních deseti letech, v americké ekonomice vznikla díky obchodní výměně s ČLR 

řada nových pracovních míst např. v administrativě, obchodní komunikaci, celních 

službách atd.
157

 Mezinárodní logistická a lodní společnost UPS
158

 dokonce udává, že 

v jejím případě přepravou (importem či exportem) pouhých 22 balíčků denně vzniká 

jedno nové pracovní místo.
159
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Je důležité také podotknout, že zaměstnanci nadnárodních korporací, jako je např. firma 

Apple, Nike či Reebok v USA jsou zaměstnáni především v managementu, designu, IT 

vývoji, marketingu apod. neboť se jedná o vysoce specializované pracovní pozice pro 

kvalifikované lidi, které jsou zároveň nejlépe placené. Např. zaměstnancům firmy 

Apple v Americe plynulo dohromady více peněz, než všem zaměstnancům podílejících 

se na výrobě iPadu v Asii. Nabízí se proto otázka, jestli ztráta pracovních míst v 

americkém výrobním sektoru, ať už je její příčina jakákoliv, má z makroekonomického 

pohledu natolik zásadní význam. Jak studie ukazuje, montáž a výroba jednotlivých 

komponentů dle předlohy vyvinuté v Americe má velice nízkou přidanou hodnotu, 

kvalifikace pro výkon této práce je minimální a navíc lze předpokládat, že do budoucna 

bude tato práce automatizována.
160

  

3.3. PROBLÉMY SPOJENÉ S OCHRANOU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

Americké inovace a duševní vlastnictví jsou předními ekonomy považovány za hlavní 

zdroj růstu americké ekonomiky a její globální konkurenceschopnosti. Zároveň jsou 

také velice důležité z hlediska vývoje míry americké zaměstnanosti. V r. 2010 odvětví 

úzce spojené s duševním vlastnictvím a inovacemi zaměstnávalo ve Spojených státech 

40 mil. obyvatel a tvořilo celkem 34.8 % amerického HDP (5.1 bilionu USD).
161

 Dle 

odhadů by dalších zhruba 923 000 nových pracovních míst mohlo být vytvořeno, pokud 

by čínský systém ochrany duševních práv dosahoval stejných kvalit, jako ten 

americký.
162

 Z tohoto důvodu je nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví (dále 

IPR, Intelectual Property Rights) citovaná jako vůbec největší problém, se kterým se 

americké exportní firmy v ČLR potýkají. 

Dle odhadů americká ekonomika tratí na krádežích IPR ročně mezi 150–180 mld. 

dolarů, což odpovídá zhruba 50–80 % všech amerických ztrát IPR v zahraničí.
163

 

Americká celní zpráva zadržela pirátské zboží pocházející z různých zemí na světě 

v hodnotě 1.1 mld. dolarů, což odpovídalo celkem 72 % zadrženého zboží, které se 
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pašeráci snažili dostat přes americké hranice z různých zemí světa. Ve většině případů 

se jednalo o kabelky, peněženky atd. V r. 2005 byl počet krádeží v porovnání se 

současnou mírou ještě větší. V té době odhadem 9 z 10 DVD bylo falešných a celkové 

ztráty v této oblasti činily 244 mld. dolarů.
164

  

Problém s ochranou duševního vlastnictví rozhodně není v ČLR ojedinělým či novým 

jevem. Ke krádežím duševního vlastnictví docházelo již od samého počátku 

obchodování s ČLR, přičemž přibližně od r. 1980 začaly USA systematicky tlačit na 

čínskou vládu, aby zlepšila ochranu a vymahatelnost práv duševního vlastnictví. Od 90. 

let pak USA hrozily dokonce uvalením sankcí na ČLR, pokud by nepodnikla potřebné 

kroky k snížení míry pirátství. V r. 1995 uzavřela ČLR s USA dohodu, která Čínu 

zavazovala bojovat proti pirátství např. zátahy na veliké distributory a výrobce 

pirátského zboží, zákazem exportu pirátského materiálu, uvalením vyšších trestů za 

nezákonné pirátství atd. Vstupem do WTO se pak následně ČLR musela zavázat 

k dodržování tzv. TRIPS dohod.
165

  

I přestože se čínská vláda opětovně zavázala, že krádeže duševního vlastnictví bude 

řešit, problémy v tomto odvětví nadále přetrvávají. Čínská vláda sice již podnikla řadu 

kroků ke zlepšení situace, přesto se jí tento problém nadále nedaří vyřešit. Jako důvody, 

udává následující:
166

 

1) Problém spojený s vymahatelností IPR. Čína údajně postrádá sofistikovaný 

právní systém, který by byl schopen efektivně řešit krádeže spojené s duševním 

vlastnictvím. Vytvoření účinného systému vyžaduje čas.  

2) Další problematický článek představují lokální čínské vlády, jejíž členové 

nejsou často nakloněni snaze zamezit pirátství ať už z důvodů, že pirátství vytváří 

pracovní místa a daňové příjmy, nebo že jim z tolerance pirátství plynou úplatky a různé 

výhody.  

3) Otázkou také může být, do jaké míry čínská vláda pirátství dobrovolně 

toleruje, v souvislosti s cílem čínské vlády udělat z ČLR světového lídra v oblasti hi-
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tech nebo kapitálově náročné výroby. Pirátství totiž pomáhá čínským firmám stát se 

technologicky vysoce konkurenceschopnými v globálním měřítku.  

4) Negativní vliv na ochranu duševních práv mají rovněž restrikce na import 

výrobků spojených s duševním vlastnictvím. Např. v oblasti importu filmů jsou kvóty 

velice tvrdé.  ČLR ročně povoluje proniknout na čínský trh pouze 20 filmům ročně, 

které ještě než vstoupí na trh, musí být podrobeny cenzuře.
167

  

5) Problém také tvoří přísné regulace pro distribuci, jejichž překonávání je leckdy 

natolik finančně náročné, že v důsledku musí výrobce navýšit cenu produktů. 

Navýšením ceny se však výrobky obvykle stanou natolik drahými, že si je většina 

čínských spotřebitelů nemůže dovolit, což naopak vytváří velikou poptávku po 

pirátských kopiích. 

Bohužel se jeví jako velice nepravděpodobné, že dojde k razantnímu snížení zboží 

s vysokým obsahem duševního vlastnictví minimálně do doby, než čínské společnosti 

samy začnou tlačit na svoji vládu, aby ochránila jejich značky a s duševním vlastnictvím 

úzce související produkty.  

Mezi hlavní druhy krádeže v oblasti duševního vlastnictví patří pirátství; odcházející 

zaměstnanci, kteří vyzrazují výrobní procesy a metody konkurenčním firmám; 

neúspěšné formy kooperace v joint-ventures; kyber útoky a hacking. Veliký problém 

také představuje zneužívání informací a požadavky čínské vlády na převod technologií. 

V praxi fungují tak, že pokud chce americká firma dostat přístup na čínský trh, často 

musí poskytnout čínské vládě informace o obchodovaných technologiích. Až potom je jí 

umožněn přístup na čínský trh, který je však v mnoha případech mimo jiné podmíněn 

např. založením pobočky v ČLR. ČLR se tím snaží získat nejnovější poznatky a know-

how z různých oborů a zároveň podpořit čínskou zaměstnanost.  

3.3.1. KYBER ŠPIONÁŽ 

Další celkem novodobý fenomén, který trápí americké firmy na čínském trhu je kyber 

špionáž. Doby, kdy špionáž byla jen úzce zaměřena na získání informací v oblasti 

mezinárodních vztahů, státních tajemství a strategických informací jsou pryč. Naopak 

v posledních letech, došlo k výraznému nárůstu špionáže zaměřené na získání údajů 
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týkajících se duševního vlastnictví podniků hl. know-how, ale také interních 

ekonomických údajů mezinárodních firem. Největším problémem v souvislosti se kyber 

špionáží bývá, že většina obětí těchto praktik se nikdy nedozví, že byly postiženy kyber-

špionáží, ani to, jaký byl její dopad.  

Právě čínská vláda je nejvíce viněna z toho, že uplatňuje špionáž proti americkým 

firmám s pomocí Čínské lidové osvobozenecké armády. Odhadem od r. 2006, ČLR 

provedla kyber-útok proti 141 americkým firmám z 20 různých průmyslových odvětví. 

168
 

3.4. ŘEŠENÍ OBCHODNÍCH SPORŮ 

Obchodní spory mezi ČLR a USA existovaly ještě před vstupem Číny do Světové 

obchodní organizace. V té době byly řešeny převážně bilaterálními jednáními, 

uzavíráním obchodních smluv, za pomoci diplomacie atd. Jedním z důvodů proč se 

Spojené státy rozhodly Čínu podpořit ve vstupu do WTO v r. 2001 bylo mimo jiné i to, 

že by díky členství Číny mohly efektivněji řešit bilaterální obchodní spory. V roce 1995 

totiž vznikl v rámci WTO tzv. Orgán pro řešení sporů (Dispute Settlement Body, dále 

DSB), jehož úkolem bylo řešit spory mezi členskými státy.
169

Legalizace tohoto 

arbitrážního mechanismu přispěla k výraznému zefektivnění v oblasti řešení obchodních 

kauz a byla rovněž velkým pokrokem v oblasti vytváření pravidel mezinárodního 

obchodu.
170

 

Od vstupu ČLR do WTO Spojené státy proti Číně vedly v rámci DSB dohromady 15 

sporů, které se týkaly řady oblastí: použití antidumpingových cel a vyrovnávacích cel 

při importu některých surovin do Číny, špatné podmínky k vymáhání IPR, státní dotace 

plynoucí čínským podnikům, restrikce na vyvážení drahých kovů, problémy s celní 

klasifikací výrobků, ochrana domácí výroby, exportní omezení atd. Dohromady Spojené 

státy s Čínou vyhrály devět sporů a tři prohrály, zbylé spory ještě nebyly vyřešeny.    
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Naopak Čína podala proti Spojeným státům dohromady devět stížností.
171

  

Celkově lze tvrdit, že Čína spory s ostatními členy od svého vstupu do WTO moc často 

nevedla. Kromě sporů s USA podala pouze tři stížnosti na Evropskou unii. USA jich 

podaly ve stejném období proti různým členům WTO dohromady 106.
172

 Spory vedené 

Čínou proti USA se dotýkaly především antidumpingových a vyrovnávacích cel a 

různých zemědělských omezení, jež měly za cíl ochránit domácí trh. ČLR s USA 

vyhrála tři soudy (dva z nich jakožto žalující strana, jeden jako strana žalovaná), 

dohromady však prohrála v devíti kauzách.
173

 Na rozhodnutí zbylých sporů se stále ještě 

čeká.  

Obecně lze říci, že Spojené státy používaly ve vztahu k Číně možnost řešení sporů 

v rámci WTO k prolomení obchodních omezení, zatímco Čína využívala možnosti 

konfrontace ve WTO zejména k  prosazení rovného zacházení.
174

 

Kromě Orgánu pro řešení sporů v rámci WTO existují také další instituce řešící neshody 

mezi oběma státy. Nezanedbatelný vliv v této oblasti měl především tzv. Strategický 

ekonomický dialog (Strategic Economic Dialogue, dále SED), který vznikl z iniciativy 

obou zemí v roce 2006. V rámci dialogu byly na nejvyšší úrovni diskutovány klíčové 

ekonomické otázky týkající se bilaterálního obchodu. V roce 2009 byl změněn název 

SED na tzv. Americko-čínský strategický a ekonomický dialog (US-China Strategic and 

Economic Dialogue, dále S&ED), společně s čímž byla rozšířena i původní čistě 

ekonomická agenda dialogu o politické a strategické otázky. Do dnešní doby proběhlo 

dohromady pět kol S&ED, kterých se zúčastnili ministři ČLR i USA pro různé 

záležitosti (transport, zemědělství, obchod, atd.). V souvislosti s dialogem se však 

objevují i skeptici, kteří zpochybňují užitečnost celého projektu a namítají, že S&ED 

nemá prakticky žádné podstatné výsledky. 

Mimo WTO či S&ED mají ČLR a USA možnost řešit neshody také v rámci různých 

existujících fór např. Americko-čínského investičního fóra (US-China Investment 
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Forum).
175

 Alternativu při řešení rozepří také nabízí multilaterální jednání v případech 

kdy stejné problémy, které musí v určitých případech řešit americké společnosti při 

vstupu na čínský trh, řeší i firmy ostatních států. USA tak může společně s nimi 

efektivněji postupovat proti Číně. Tento multilaterální přístup zprostředkovávají na 

nejvyšší úrovni například organizace APEC či G-20.
176

     

ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza a interpretace obchodního vztahu Spojených států a ČLR 

v letech 2001–2013 a charakteristika problémů, které v souvislosti s vývojem 

spolupráce nastaly. Práce podrobně zkoumá některá hospodářsky problematická témata 

čínsko-amerických obchodních vztahů, jež se v posledních letech často objevovaly 

v politických diskuzích.     

Z hlediska struktury práce jsem postupovala tak, že jsem nejdříve krátce nastínila 

historický kontext, jako součást cesty k pochopení současného vývoje. Následně jsem 

analyzovala vstup ČLR do WTO a hlavní dohody, ke kterým se ČLR musela zavázat, 

ale také problémy souvisejícími s plněním dohod, které Čína v následujících letech 

opakovaně porušovala. Analyzována byla také role státu a státních podniků v rámci 

čínské ekonomiky. 

 Ve druhé kapitole práce podrobně analyzuje různé aspekty obchodu mezi ČLR a USA. 

Zaměřuje se především na import a export, skladbu vyváženého a dováženého zboží, 

původ zboží a zahraniční investice.  

Třetí kapitola detailně analyzuje kontroverzní témata americko-čínského obchodu, která 

pronikla do politických diskusí. Mezi ně patří například 1) vliv umělého 

podhodnocování juanu na americký obchodní deficit či 2) politika outsourcingu a s ním 

spojeného úbytku amerických pracovních míst. Součástí kapitoly je také nastínění 

zbývajících problémů v čínsko-americkém obchodním vztahu a řešení, k nimž se obě 

strany mají možnost uchýlit.     
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Na základě provedené analýzy, při které jsem čerpala především ze studií zpracovaných 

pro americký kongres a odborných článků, jsem došla k níže uvedeným poznatkům: 

Bilaterální obchod lze označit za výhodný jak pro Čínu tak i USA, ačkoliv čínská strana 

z něj v reálných hodnotách profitovala více. Nárůst v obchodovaném objemu přitom 

přispěl k oboustranné provázanosti ekonomik, kterou lze spatřit například v tom, že 

americká ekonomika je pro Čínu důležitým odbytištěm, na kterém z velké části závisí 

čínský hospodářský růst. Čína je zároveň držitelem zhruba deseti procent amerických 

dluhopisů a fakticky tak přispívá na chod amerického státu.  

Z hlediska dovozu v rámci vzájemné obchodní výměny výrazně převyšoval import 

zboží z Číny do USA v celém sledovaném období, což se negativně podepsalo na 

americkém obchodním deficitu. ČLR ze Spojených států dovážela především buď zboží 

technologicky náročné na výrobu, jakými jsou například letadla a automobily či naopak 

suroviny pro další zpracování a výrobu různých produktů. Naopak v oblasti 

nejobchodovanějších komodit, které Čína exportovala do USA, převládala spotřební 

zboží a elektronika. Přesto vývoj v poslední době ukázal, že vývozní vzorce se začínají 

pomalu měnit a ČLR vyváží do USA ve stále větší míře technologicky vysoce náročné 

produkty využitelné např. v biochemii, fyzice atd. Tento trend pravděpodobně úzce 

souvisí s čínskou snahou, stát se jedním ze světových inovativních center v roce 2020 a 

lídrem v inovacích do roku 2050.  

Při důkladnějším prostudování vývozů ČLR vyšla na povrch velice zajímavá souvislost: 

řada produktů, na kterých je uvedena Čína jako země původu, často z Číny de facto 

nepochází. Jednotlivé části hraček, elektroniky apod. jsou většinou vyráběny v okolních 

asijských státech, následně převezeny do ČLR, kde bývají smontovány a dopraveny 

např. do USA. Ačkoliv Čína při výrobě většiny exportovaných zboží hraje zdánlivě 

nepatrnou roli (provádí většinou jen montáž), tím, že ve výrobním řetězci stojí na 

posledním místě a má za úkol hotový produkt dopravit do USA, se stává de facto zemí 

původu. Americká obchodní data s ČLR tak při převozu každého výrobku přes hranice 

USA vzrostou o hodnotu importované komodity a tím pádem vzroste také americký 

obchodní deficit.  

Oficiální obchodní data však nezohledňují tuto komplexní problematiku týkající se 

globálních dodavatelských řetězců, jež podává poněkud realističtější pohled na 
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americký obchodní deficit s Čínou. Oficiální data a statistiky tak mohou být v mnoha 

případech zavádějící a jejich interpretace poměrně náročná.  

V současné době je Čína největším exportérem na světě, importuje však poměrně velmi 

málo. To částečně souvisí s vysokou mírou spoření čínských obyvatel mimo jiné 

v důsledku špatného sociálního a důchodového zabezpečení a se snahou čínské vlády 

dovážet ze zahraničí co nejméně a naopak co nejvíce vyrábět a exportovat.  

Spojené státy jsou na tom spíše opačně. USA se od konce 2. světové války posunuly od 

největšího věřitele na pozici největšího světového dlužníka. Míra spoření v amerických 

rodinách se v posledních letech blížila nule a naopak spotřeba dominovala při tvorbě 

HDP (84 %). Pouze Evropská unie předstihla USA v oblasti importu zboží ze zahraničí. 

Strukturální problémy trápí USA rovněž v oblastech, jakým jsou například nízké ambice 

amerických malých a středních podniků v oblasti exportu.  

V posledních letech Obamova vláda podnikla některé pozitivní kroky, které by 

například problém v exportu měly postupně řešit tím, že vytvořila tzv. Národní exportní 

iniciativu (National Export Initiative). Ta má za cíl pomoci malým a středním podnikům 

exportovat a vytvořit díky novým exportním příležitostem v USA řadu nových 

pracovních míst. 

Na druhou stranu je nutné zmínit, že Spojené státy jsou největšími vývozci služeb na 

světě a v obchodním vztahu s ČLR si v tomto odvětví zachovaly kladnou obchodní 

bilanci. Díky vysoké kvalitě služeb mají USA značný potenciál uspět i na čínském trhu 

hlavně do budoucna, kdy poptávka po kvalitních službách a produktech v závislosti na 

rozšiřování se střední třídy v Číně, poroste. Z velké míry však záleží na ochotě ČLR 

otevřít svůj trh, u některých druhů služeb zahraniční konkurenci, na něž si doposud 

ČLR držela monopol argumentujíc, že jde o odvětví klíčové pro bezpečnost ČLR.  

V oblasti čínsko-amerického obchodu lze identifikovat další problémy, s nimiž se 

potýkají americké exportní firmy a které musí řešit americká vláda. Mezi ty hlavní patří 

nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví v ČLR, zdlouhavé či nepostačující 

plnění závazků, k nimž se ČLR zavázala při vstupu do WTO, silná role státu a státní 

intervence do hospodářské politiky či kyber špionáž. Většina z nich má dlouhodobý 

charakter a jejich důsledky byly v mnoha případech částečně eliminovány jen díky 
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opakovaným diplomatickým jednáním a hrozbou sankcemi případně mezinárodní 

arbitráží. Dodnes však dlouhotrvající spory, které většinou bývají důsledkem 

nedostatečného přechodu čínské ekonomiky na tržní, nejsou plně vyřešeny. K těmto 

patří především otázka ochrany a vymahatelnost práv duševního vlastnictví. 

Oba státy řeší neshody především bilaterálním jednání a uzavíráním smluv, 

prostřednictvím diplomacie či v rámci WTO. Právě Orgán pro řešení sporů představuje 

poměrně efektivní řešení jednotlivých kauz.   

V politických debatách v Americe často zaznívá kritika nevyrovnanosti obchodu 

s Čínou a objevují se obavy z negativních dopadů čínské kontroly nezanedbatelného 

množství amerického dluhu. Někteří političtí činitelé kritizovali čínskou stranu za to, že 

v důsledku přesunu výrobních závodů do Číny přišly USA o téměř 3 miliony 

pracovních míst mezi lety 2001–2012. Důkladnější analýza tématu však ukázala, že spíš 

než outsourcing za úbytek pracovních míst mohlo zvýšení produktivity nasazením 

nových technologií a automatizací procesů. Nelze také opomenout fakt, že díky 

obchodu mezi ČLR a USA bylo vytvořeno tisíce nových pracovních míst.  

Řada amerických vládních činitelů, politiků a majitelů exportních společností 

opakovaně kritizuje měnovou politiku Číny za to, že uměle podhodnocuje směnný kurz 

juanu. To napomáhá čínskému exportu na světových trzích, škodí americkým výrobcům 

a americké ekonomice. Po detailním studiu tohoto tématu, se však ukazuje, že 

obviňování Číny za to, že podhodnocováním své měny de facto vytváří americký 

obchodní deficit, zcela nereflektuje realitu. Ačkoliv nelze zcela vyloučit, že 

podhodnocený kurz juanu na objem vývozu svůj vliv má, obchodní deficit vzrůstá 

především v důsledku vysoké spotřeby Američanů a jejich rozhazovačných životů, 

v kontrastu s nízkou spotřebou Číňanů. Svou roli při tvorbě obchodního schodku hrají 

také americké a čínské statistiky, jež se z mnoha důvodů např. metodologických různí.  

Prozkoumá-li člověk také obchod USA s asijským regionem, do nějž zapadá i Čína, 

zjistí, že podíl dovozů z tohoto regionu zůstal mezi lety 2002–2011 prakticky stejný. 

Jedinou změnu tvořil podíl ČLR v rámci asijského regionu, který se zdvojnásobil na 

úkor exportu jiných asijských ekonomik do USA.  
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Bilaterální obchod ČLR a USA je v řadě ohledů komplexní a jeho povaha se postupem 

času mění. Z prakticky bezvýznamné země exportující zboží do USA, kterou byla Čína 

na konci 70. let, se ČLR postupem času vypracovala na pozici hlavní importní země 

Spojených států amerických.  

V dnešní době jsou obě ekonomiky navzájem mnohem více provázané a 

charakteristické poněkud duální podstatou hospodářských vztahů. Obě země totiž jak 

profitují z bilaterálního obchodu a jsou na sobě navzájem závislé, tak jsou si zároveň i 

největšími konkurenty. Důležitou výzvou především pro Spojené státy pravděpodobně 

bude v budoucnu, jak se postaví k měnícímu se postavení ČLR, jež USA patrně brzy 

nahradí v pozici hlavní ekonomické velmoci a později asi také v roli světového 

hegemona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

LITERATURA A PRAMENY 

Knihy 

George B. Tindall a David E. Shi, Dějiny USA (Praha: Lidové noviny), 719–745. 

Henry Kissinger, Memoiren 1968-1973 (Mnichov: Bertelsmann, 1979), 727–837. 

John F. Fairbank, Dějiny Číny (Praha: Lidové noviny, 1998), 449 – 454. 

Taco C. R. van. Someren Shuhua Someren Wang, Innovative China Innovation Race 

between East and West (Berlin, New York: Springer, 2013), 15–33. 

Tao Yuan, On China’s Trade Surplus (Nianjin: Springer, 2014), 1–102. 

Akademické články 

Alan M. Field, „Made in USA Sold in China,“ Journal of Commerce 13, č. 20 (květen 

2012): 40, http://www.ebsco.com (staženo 16. 4. 2014).  

Bienvenido S. Cortes, „US-China Trade Patterns and Determinants: Nation, States, and 

Kansas Focus,“ International Journal of Business and Economics Perspectives 8, č. 2 

(2013): 103–118, http://www.ebsco.com (staženo 15. 3. 2014). 

Erik Britton a Vanessa Rossi, „US Economy Beneficts from Services Trade and 

Investment with China,“ China Business Review 34, č. 3 (květen/červen 2007): 46–47, 

http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 2014). 

Kan Yue a Kevin Honglin Zhang, „How much does China’s Exchange Rate Affect the 

US Trade?,“ The Chinese Economy 46, č. 6 (listopad – prosinec 2013): 87, 

http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 2014). 

“Joint Report Explains US-China Trade Data Discrepancies,” The China Business 

Revue 37, č. 3, (květen/červen 2010): 13, http://www.proquest.com (staženo 12. 3. 

2014). 

Ling-Ling He a Razeen Sappideen, „Reflections on China’s WTO Accession 

Commitments and Their Observance,“ Journal of World Trade 4, č. 43 (2009): 847–

871, http://proquest.com (staženo 13. 4. 2014). 

„Lost in Translation – China and US Trade,“ The Economist 183, č. 8529 (květen 

2007): 1–80, http://www.proquest.com (staženo 15. 3. 2014). 

Michael Ba Banutu-Gomez,”Production and Trade Factors between China and US,” 

Journal of Global Business Issues 1, č. 1 (leden 2007): 81–91, http://www.proquest.com 

(staženo 12. 5. 2014). 



 

54 

 

Perry A. Trunick, „The Most Important Ties,“ World Trade: WT100 27, č. 2 (únor 

2014): 47–48, http://www.ebsco.com (staženo 15. 2. 2014). 

Richard J. Newman, „The Rise of New Power,“ U.S. News & World Report 138, č. 23 

(červen  2005): 40–51, http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 2014). 

Shirley Ye Sheng a Ma Yan, „China vs. the United States: Market Connections and 

Trade Relations,“ International Journal of China Marketing 1, č. 2, (2011): 45–57, 

http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 2014). 

Stuart S. Malawere, “United States-China WTO Litigation (2001–2010),” International 

Practise 59 (prosinec 2010): 28–47, 

http://www.internationaltraderelations.com/VL.U.S.%20-%20China%202010-

2010%20(FINAL%20MALAWER%20ARTICLE)%20(Dec.%202010).pdf (staženo 15. 

3. 2014). 

Stuart S. Malawere, „US-China Trade Relations-Litigation in the WTO 2001–2014,“ 

International Law Practicum 24, č. 1 (jaro 2014): 1–19, 

file:///C:/Users/11/Downloads/SSRN-id2307565.pdf  (staženo 10. 4. 2014). 

„Tensions Mount Over U.S. - China Trade Issues,“ WWD: Women’s Wear Daily 198, č. 

62 (22. 9. 2009): 16, http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 2014).  

Suzan Houseman, „Offshoring Bias in U. S. Manufacturing,“ Journal of Economic 

Perspectives 25, č. 1, (jaro 2011): 111–132, http://www.ebsco.com (staženo 24. 3. 

2014). 

„US-China Business Council Welcomes Bush China Trade Move,“ (Zpráva od PR 

Newswire Association LLC – New York, 2001): 1, http://www. proquest.com (staženo 

15. 3. 2014). 

“US Exports to China,” China Business Review 37, č. 4 (červenec/srpen 2010): 46–47, 

http://www.ebsco.com (staženo 12. 3. 2014). 

Zhong Mei Jing Mao Guan Xi, “The Political Economy of China-US Trade Relations,” 

Journal of East Asian Studies 12, č. 2 (2012): 305–307, http://www.proquest.com 

(staženo 13. 4. 2014).   

Studie a publikace 

Carl Benedikt Frey a Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How 

Susceptible Are Jobs To Computerisation?” (Studie, Oxford University, 2013): 1–72, 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.p

df  (staženo 12. 2. 2014). 



 

55 

 

“China and The US Economy, Advancing a Winning Trade Agenda” (Studie, The US 

China Business Council, Washington DC, 2013): 1–26, 

https://www.uschina.org/sites/default/files/uscbc-trade-agenda-report.pdf (staženo 12. 3. 

2014). 

Hugh M. Arce a Christopher T. Taylor, „The Effects of U.S. MFN Status on China“ 

(Studie, United States International Trade Commission, 1997), 1–28, 

http://www.usitc.gov/publications/docs/pubs/research_working_papers/ec9702a.pdf, 

s.1, (staženo 13. 3. 2014). 

Kenneth L. Kraemer, Greg Linden, a Jason Dedrick, „Capturing Value in Global 

Networks: Apple’s iPad and iPhone“ (Studie, spolupráce Univesity of California, Irvine, 

Berkeley a Syracuse Univesity, 2011), 1–11, 

http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/Value_iPad_iPhone.pdf (staženo 15. 3 2014). 

Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (Studie, Congressional Research 

Service – Washington DC, 2007), 1–38.   

Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“ (Studie, Congressional Research 

Service – Washington DC, 2009), 22.   

Wayne M. Morrison, „China-US Trade Issues“ (Studie, Congressional Research Service 

– Washington DC, 2014), 1–55. 

Internetové zdroje 

“Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries,” oficiální stránka 

Ministerstva obchodu ČLR, 

http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/aaa/201203/20120308027837.shtml 

(staženo 15. 3. 2014). 

“Chapter 9: Exporting Services,“ oficiální stránka americké vlády podporující americké 

firmy v exportu, http://export.gov/basicguide/eg_main_043087.asp (staženo 12. 3. 

2014). 

“China Investment Monitor,” internetová stránka monitorující čínské investice v USA, 

http://rhg.com/interactive/china-investment-monitor (staženo 15. 3. 2014). 

“China NTR Promotes Freedom, Security and Economics,” internetový portál 

zveřejňující vyjádření George W. Bushe k otázce přístupu ČLR do WTO, 

http://www.ontheissues.org/celeb/More_George_W__Bush_Free_Trade.htm (staženo 

15. 4. 2014). 

“China Resisting Pressure on Product Safety,” oficiální stránka The New York Times, 

http://www.nytimes.com/2007/12/06/world/asia/06cnd-

trade.html?pagewanted=all&_r=0 (staženo 14 . 5.2014). 



 

56 

 

“Exports of Goods and Services (% of GDP),” oficiální stránka Světové banky, 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries (15. 3. 2014). 

“Final Consumption Expenditure, etc. (% of GDP),” oficiální stránka Světové banky, 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS (staženo 15. 3. 2014). 

„Growing U.S. Trade Deficit with China cost 2.8 Million Jobs between 2001 and 2010,“ 

oficiální stránka Institutu ekonomické politiky, 

Http://www.epi.org/publication/growing-trade-deficit-china-cost-2-8-million/ (staženo 

28. 2. 2014). 

Hillary Clinton and Timothy Geithner,“ A New Stategic and Economic Dialogue with 

China,” oficiální stránka deníků The Wall Street Journal (2009), 

http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240529702048863045743087538253963

72 (staženo 13. 5. 2014). 

“How China is innovating,” Oficiální stránka globální manažerské a konzultační 

společnosti McKinsey & Company, 

http://www.mckinsey.com/features/how_china_is_innovating (staženo 15. 3. 2014). 

James Jay Carafano, “Why a U. S.-China “G2” Won’t Work,” oficiální stránka 

organizace The Heritage Foundation, 

http://www.heritage.org/research/commentary/2014/1/why-a-us-china-g2-wont-work  

(staženo 13.3.2014). 

„Mitt Romney Renews Promise To Label China A Currency Manipulator,” oficiální 

stránka novin The Guardian, http://www.theguardian.com/world/2012/oct/23/mitt-

romney-china-currency-manipulator (staženo 15.3. 2014). 

“On Free Trade: Supports congressional vote for China NTR & WTO,” sekundární 

archiv vyjádření George W. Bushe z New Yorku, 

http://governor.ontheissues.org/Archive/Arch_NY_George_W__Bush.htm (staženo 15. 

4. 2014).   

“Politika otevření se světu,“ oficiální stránka ambasády Čínské lidové republiky v 

Praze, http://cz.china-embassy.org/cze/zggk/t126980.htm (staženo 12. 2. 2014). 

“The People’s Republic of China,” oficiální stránka Executive Office of The President 

of The United States, http://www.ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-

taiwan/peoples-republic-china (staženo 5. 4. 2014). 

„Trade in Goods with China,“ oficiální stránka United States Bureau, 

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html (staženo 13. 5. 2014). 



 

57 

 

“The US-China trade balance,” officiální stránka BBC, 

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/47242000/gif/_47242216_us_china_deficit_46

6.gif (14. 3. 2014). 

„U. S.-China Economic Issues,“ oficiální stránka kanceláře amerického prezidenta, 

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/january/us-china-economic-

issues (staženo 16. 3. 2014). 

„U. S. Exports Surge as China Supports Agricultural Prices,“ oficiální stránka 

amerického ministerstva zemědělství, http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2013-

october/us-exports-surge-as-china-supports-agricultural-prices.aspx#.U0lf5_l_uCk 

(staženo 16. 3. 2014). 

“U.S. trade in goods with World,” oficiální stránka The United States State Bureau, 

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0004.html (staženo 15. 3. 2014). 

“Why U. S. Hegemony Is Here To Stay,” oficiální stránka deníku Huffington Post, 

http://www.huffingtonpost.com/thomas-white/why-us-hegemony-is-here-

t_b_4258264.html (staženo 11. 3. 2014). 

„World’s largest economies,“ oficiální stránka CNN–sekce Peníze, 

http://money.cnn.com/news/economy/world_economies_gdp/ (staženo 15. 3. 2014). 

„WTO successfully concludes negotiations on China's entry,“ oficiální stránka Světové 

obchodní organizace, http://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm  

(staženo 30. 2. 2014). 

Zbigniew Brzezinski,  “The Group of Two that could change the World,” oficiální 

stránka Financial Times (2009), http://www.ft.com/intl/cms/s/d99369b8-e178-11dd-

afa0-

0000779fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fc

ms%2Fs%2F0%2Fd99369b8-e178-11dd-afa0-

0000779fd2ac.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=#axzz31XSqro

oT(staženo 12. 3. 2014). 

Debaty 

Bauer Gary a George Walker Bush, Republikánská kandidátská debata na prezidenta, c-

span, Říjen 13, 1999.    

Barack Obama a Mitt Romney, 2. Debata prezidentské kampaňe v roce 2012, CNN 

Money Report, Říjen 17, 2012. 

Prezentace na konferenci 



 

58 

 

Barry Bosworth, „Conflicts in the U.S.-China Economic Relationship: Opposite Sides 

of the Same Coin?“ (Příspěvek přednesený na makro-ekonomické konferenci 

organizované nadací Nomura, Tokio, 2012): 1–30, 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/12/20%20china%20us%2

0economic%20relationship%20bosworth/20%20china%20us%20economic%20relation

ship%20bosworth.pdf  (staženo 15. 3. 2014). 

Carmel Davis, „US Hegemony, China, and the US Current Account Deficit“ (Podklad 

připravený pro přednesení příspěvku na schůzce Americké asociace pro politickou 

vědu, USA, 2006), http://ebsco.com (staženo 15. 3. 2014). 

Oficiální vládní příručky  

“China Business Handbook“ (Příručka, U. S. Commercial Service, 2013), 1–7. 

„Opportunities for U.S. Small and Medium Businesses in the China Market“ (Příručka, 

The American Chamber of Commerce in Shanghai, 2012), 1–12, http://www.amcham-

shanghai.org/ftpuploadfiles/Publications/Viewpoint/Viewpoint_Opportunities_for_SME

s.pdf (staženo 14. 4. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


