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Vnitroodvûtvov˘ obchod a vliv 
rozdílÛ ve velikosti zemí – 
– na pfiípadu Slovinska a âeské republiky
Stanislav ČERNOŠA*

Úvod

Cílem pfiedkládané studie bylo mûfiit vnitroodvûtvov˘ obchod v rámci cel-
kového obchodu Slovinska a âeské republiky na úrovni 3 ãíslic Standardní
klasifikace mezinárodního obchodu (SITC). Na‰e dfiívûj‰í empirická ana-
l˘za (âerno‰a, 2000) ukázala, Ïe v období 1993–1997 mûly âeská repub-
lika a Slovinsko podobnou strukturu importu a exportu, podobné podíly
vnitroodvûtvového obchodu (GL-indexy) a rovnûÏ podobné komparativní
v˘hody (RCA-indexy). V této dfiívûj‰í anal˘ze byla pouÏita statistická data
na úrovni 2 ãíslic SITC. Pfiedkládan˘ ãlánek vychází ze statistick˘ch dat
na úrovni 2 a 3 ãíslic SITC pro období 1995–2000. V˘sledky anal˘zy uká-
zaly, Ïe na úrovni 2 ãíslic SITC dosáhly obû sledované zemû podobn˘ch po-
dílÛ vnitroodvûtvového obchodu a na úrovni 3 ãíslic SITC dosáhly v období
1995–2000 rozdíln˘ch hodnot vnitroodvûtvového obchodu.

Hlavním cílem tohoto ãlánku je testovat dvû hypotézy. (1) První hypo-
téza pfiedpokládá, Ïe celková úroveÀ ãeského a slovinského vnitroodvûtvo-
vého obchodu v druhé polovinû 90. let byla podstatnû blíÏe úrovni vyspû-
l˘ch prÛmyslov˘ch trÏních ekonomik. Greenaway a Milner (1986, s. 92)
zkoumali obdobnou hypotézu, Ïe dosaÏená úroveÀ vnitroodvûtvového ob-
chodu v rámci celkového obchodu bude vût‰í pro zemû zúãastnûné na ur-
ãité formû ekonomické integrace neÏ pro zemû neintegrované. (2) Druhá
hypotéza pfiedpokládá, Ïe vnitroodvûtvov˘ obchod je rostoucí funkcí HDP
na hlavu a velikosti trhu.1 Podle zmínûné hypotézy je úroveÀ vnitroodvût-
vového obchodu kaÏdé zemû korelována s HDP na hlavu a velikostí trhu.
Greenaway a Milner rovnûÏ testovali podobnou hypotézu, Ïe rÛst prÛmûr-
n˘ch úrovní vnitroodvûtvového obchodu je pfiímo korelován s rÛstem HDP
na hlavu (Greenaway – Milner, 1986, s. 91).

Kniha Grubela a Lloyda (1975) prezentovala mnoho moÏn˘ch zdrojÛ
vnitroodvûtvového obchodu a metodologii mûfiení vnitroodvûtvového ob-
chodu. JelikoÏ fenomén vnitroodvûtvového obchodu se mÛÏe vyskytovat
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v rámci odli‰n˘ch trÏních struktur, Greenaway a Milner (1986) rozli‰ili
rÛzné modely vnitroodvûtvového obchodu v odli‰n˘ch trÏních struktu-
rách. Vnitroodvûtvov˘ obchod na strukturálnû kompetitivních trzích tak
mÛÏe b˘t vysvûtlen pomocí nového Heckscherova-Ohlinova modelu, no-
vého Chamberlinova modelu monopolistické konkurence a nového 
Hotellingova modelu monopolistické konkurence. Vnitroodvûtvov˘ ob-
chod na oligopolních trzích mÛÏe b˘t vysvûtlen modelem obchodu s iden-
tick˘mi komoditami, modelem obchodu s horizontálnû diferencovan˘mi
komoditami a modelem obchodu s vertikálnû diferencovan˘mi komo-
ditami. Dále lze konstatovat, Ïe vnitroodvûtvov˘ obchod je charakte-
ristick˘ pro trhy, na nichÏ operují multiproduktové a multinacionální
firmy.2

Nov˘ HeckscherÛv-OhlinÛv model (Falvey, 1981, ss. 495–511) vychází
z pfiedpokladu existence dvou zemí a dvou v˘robních faktorÛ, pfiiãemÏ
kaÏdá zemû má odli‰né zásoby kapitálu (K) a pracovní síly (L). DÛsledkem
rozdíln˘ch zásob v˘robních faktorÛ je jejich rozdílná cena. Za pfiedpokladu,
Ïe domácí zemû má vy‰‰í pomûr kapitálu k pracovní síle a vy‰‰í kvalitu
v˘robkÛ, je cena práce v zahraniãí i domácí cena kapitálu relativnû nízká.
Pfiedpokládá se, Ïe vy‰‰í pomûr kapitálu k pracovní síle má za následek
vy‰‰í kvalitu v˘robkÛ. DÛsledkem tohoto pfiedpokladu je, Ïe zemû bohatá
na kapitál vyváÏí v˘robky relativnû vy‰‰í kvality, zatímco zemû bohatá na
pracovní sílu vyváÏí v˘robky relativnû niÏ‰í kvality. Model urãuje i smûr
obchodu a je tak zajímav˘ pro obû zemû, neboÈ poskytuje vysvûtlení vnit-
roodvûtvového obchodu mezi evropsk˘mi rozvinut˘mi zemûmi a stfiedoev-
ropsk˘mi ekonomikami na konci 90. let.

První a druhá kapitola tohoto pfiíspûvku jsou deskriptivní. V první ka-
pitole prezentujeme nûkteré ekonomické ukazatele pro Slovinsko a âes-
kou republiku a ve druhé obchod na úrovni 1 ãíslice SITC. Ve druhé kapi-
tole prezentujeme metodologii a v˘sledky mûfiení vnitroodvûtvového
obchodu Slovinska a âeské republiky na úrovni 2 a 3 ãíslic SITC pro ob-
dobí 1995–2000. Pro potfieby empirick˘ch v˘poãtÛ v této studii pouÏíváme
zvefiejnûná nebo interní data ze dvou zdrojÛ: Statistick˘ úfiad Slovinska
a âesk˘ statistick˘ úfiad.

1. Obecn˘ popis

Srovnání rÛstu HDP, HDP na hlavu, inflace, míry nezamûstnanosti, pro-
duktivity, zahraniãního obchodu (exportu a importu), obchodní bilance, bûÏ-
ného úãtu, celkového zahraniãního zadluÏení a devizov˘ch rezerv (s v˘-
jimkou zlata) bylo pro Slovinsko a âeskou republiku provedeno pro období
1995–2000 (tabulka 1).

RÛst HDP ve Slovinsku ãinil v první polovinû roku 2000 4,9 % a byl niÏ‰í
ve druhé polovinû roku, takÏe roãní rÛst HDP ãinil 4,8 %. V období
1995–2000 dosáhlo Slovinsko roãního rÛstu HDP pfiibliÏnû 4,3 %. Pfiedpo-
vûì rÛstu HDP pro období 2001–2002 ve v˘‰i pfiibliÏnû 4,1 % vychází z rÛs-
tu prÛmyslového exportu a silného vzestupu pfiím˘ch zahraniãních inves-
tic (EU Country Report, Slovenia, 2000, s. 10) Slovinsko v tomto období
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dosahovalo ekonomického rÛstu bez zahraniãní pomoci, pfiedev‰ím zvy‰o-
váním svého zadluÏení nebo prodejem státního majetku (Mencinger, 1998,
s. 27). Mezi jin˘mi ukazateli pro Slovinsko v tabulce 1 je tfieba si pov‰im-
nout zejména deficitu bûÏného úãtu (s v˘jimkou let 1996 a 1997) a deficitu
obchodní bilance v období 1995–2000.

V období 1995–1998 slovinské dovozy pomalu klesaly. V roce 1999 do-
sáhly slovinské dovozy maxima, takÏe jak deficit obchodní bilance, tak de-
ficit bûÏného úãtu vzrostly. Je tfieba zmínit, Ïe v roce 1999 zavedlo Slovin-
sko daÀ z pfiidané hodnoty (DPH). V dÛsledku toho enormnû vzrostly dovozy
v první polovinû roku 1999, zejména v dÛsledku dovozu osobních automo-
bilÛ (Mencinger, 2000, s. 22). Ve druhé polovinû roku 1999 se v dÛsledku
zhor‰ení bilance sluÏeb deficit bûÏného úãtu rovnûÏ zv˘‰il. V roce 2000 se
slovinské dovozy sníÏily, ale bûÏn˘ úãet zÛstal témûfi nezmûnûn. Nov˘m
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poznámka: * pro rok 2000 pfiedbûÏná data

zdroje: Bulletin Bank of Slovenia, 2000, February 2001, p. 14.
EU Country Report – Slovenia, November 2000, p. 5.
Statistical Yearbook of the Republic Slovenia 2000, pp. 381, 678.
Rapid Reports of Statistical Office of Slovenia, 29 March 2001, p. 10, 11.
Interní statistická data âeského statistického úfiadu
EU Country profile, Czech Republic, October 2000, p. 5.
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1997 a 1998.
Hlavní ekonomické a sociální ukazatele âeské republiky 1990–2000, kvûten 2001, ã. 16, s. 3.

1995 1996 1997 1998 1999 2000*

SI CZ SI CZ SI CZ SI CZ SI CZ SI CZ

růst HDP [%] 4,1 5,9 3,5 4,8 4,6 -1 3,8 -2,2 4,9 -0,2 4,8 3,1

HDP na hlavu
[USD] 9 431 5 052 9 481 5 624 9 163 5 111 9 878 5 408 10 078 5 157 9 950 4 822

inflace [%] 8,6 9,1 9,9 8,8 8,4 8,5 7,9 10,7 6,1 2,1 8,7 3,9

nezaměstna-
nost [%] 14,0 3,0 13,9 3,1 14,4 4,4 14,3 6,0 14,1 8,5 12,6 9,0

produktivita 
[%] 3,3 3,3 4,4 4,1 5,2 0,9 3,8 -0,6 4,2 3,0 3,5 5,4

export
[mil. USD] 8 316 21 647 8 310 21 910 8 369 22 785 9 051 26 395 8 546 26 821 8 731 32 382

import
[mil. USD] 9 492 25 252 9 421 27 721 9 367 27 177 10 111 28 989 10 083 28 888 10 115 36 046

obchodní 
bilance
[mil. USD] -1 176 -3 605 -1 111 -5 811 -998 -4 392 -1 060 -2 594 -1 537 -2 067 -1 384 -3 664

běžný účet
[mil. USD] -23 -1 369 31 -4 292 11 -3 211 -147 -1 336 -783 -1 567 -625 -2 369

zahraniční 
dluh [mld.
USD] 3,0 16,5 4,0 20,8 4,1 21,4 4,9 24,0 5,4 22,6 6,2 21,3

devizové 
rezervy
[mil. USD] 1 801 13 843 2 297 12 352 3 315 9 734 3 638 12 542 3 168 12 806 3 100 12 990

TABULKA 1   Vybrané ekonomické ukazatele pro Slovinsko a Českou republiku v období
1995–2000 



dÛvodem nevyrovnaného bûÏného úãtu byla vy‰‰í cena ropy na svûtov˘ch
trzích. Obdobnû vysoké deficity bûÏného úãtu jako v letech 1999–2000 by
mohly vést k trendu zadluÏenosti Slovinska, jako tomu bylo v âeské re-
publice v období do roku 1998.

V období 1995–1996 ãeské dovozy vzrostly, coÏ se projevilo deficitem ob-
chodní bilance a bûÏného úãtu. Platební bilance âeské republiky vykazuje
pfiebytek pfiedev‰ím díky pfiíznivému v˘voji kapitálového úãtu. Zajímavá
je tak tûsná spojitost mezi rÛstem celkového zahraniãního zadluÏení a rÛs-
tem HDP v âeské republice v období 1994–1996. Av‰ak v roce 1997 dosáh-
la âeská republika niÏ‰ího rÛstu HDP a zároveÀ do‰lo k rychlej‰ímu ná-
rÛstu zahraniãního dluhu. Na konci 90. let pak tûsnou spojitost mezi rÛstem
zahraniãního zadluÏení a HDP jiÏ nepozorujeme. V letech 1999–2000 ãesk˘
zahraniãní dluh poklesl a rÛst HDP se zv˘‰il. Stejnû tak klesl v období
1997–1999 deficit obchodní bilance âeské republiky a s ním související de-
ficit bûÏného úãtu. Pfiedpovûì rÛstu HDP o pfiibliÏnû 3,1 % pro âeskou re-
publiku v roce 2001 a 4,3 % v roce 2002 vychází z rÛstu prÛmyslového ex-
portu a silného pfiílivu pfiím˘ch zahraniãních investic (EU Country profile,
Czech Republic, October 2000, p. 10).

Data v tabulce 1 rovnûÏ ukazují, Ïe obû zemû se li‰í co do míry neza-
mûstnanosti; Slovinsko mûlo ve sledovaném období vy‰‰í nezamûstnanost
neÏ âeská republika. Ve sledovaném období byl rÛst produktivity ve Slo-
vinsku pfiibliÏnû 4 %, zatímco rÛst produktivity v âeské republice byl pfii-
bliÏnû o tfietinu niÏ‰í. Slovinsko a âeská republika se rovnûÏ li‰ily co do
obratu zahraniãního obchodu. Ve sledovaném období mûla âeská repub-
lika pfiibliÏnû tfiikrát vût‰í v˘vozy a dovozy neÏ Slovinsko. Relativnû po-
dobn˘ pomûr, tj. jedna ku tfiem, platí rovnûÏ pro hrub˘ domácí produkt do-
saÏen˘ v tomto období. Charakteristick˘ pro obû zemû v tomto období je
spí‰e rozdíln˘ rÛst HDP a rozdílná úroveÀ HDP na hlavu. Zemû se tedy
podstatnû odli‰ují co do HDP na hlavu; âeská republika dosáhla ve sledo-
vaném období pfiibliÏnû o polovinu niÏ‰í hodnoty neÏ Slovinsko.

Graf 2 ukazuje HDP na hlavu v paritû kupní síly pro Slovinsko a âes-
kou republiku v období 1995–1999. Je dÛleÏité zmínit, Ïe mûfieno paritou
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GRAF 1 Hrubý domácí produkt na hlavu v Slovinsku a v České republice v letech 1995–2000

vysvûtlivka: * HDP na hlavu – pfiedbûÏná data pro rok 2000

zdroje: Statistical Yearbook of the Republic Slovenia, 2000.
Rapid Reports of Statistical Office of Slovenia, 29 March 2001.
EU Country profile, Czech Republic, October 2000, p. 5.
Hlavní ekonomické a sociální ukazatele âeské republiky 1990-2000, kvûten 2001, s. 3.



kupní síly dosáhlo Slovinsko v období 1995–1999 témûfi shodného rÛstu
HDP na hlavu jako âeská republika. Jin˘mi slovy: obû zemû se podstatnû
odli‰ují v HDP na hlavu mûfieném v bûÏn˘ch cenách a pfiepoãtem pomocí
bûÏn˘ch mûnov˘ch kurzÛ (viz graf 1), av‰ak jsou si podobné v rÛstu HDP
na hlavu mûfieném v paritû kupní síly (viz graf 2).

2. Popisná ãást – Obchod na úrovni 1 ãíslice SITC

Srovnávací anal˘za slovinské a ãeské komoditní struktury v˘vozu a do-
vozu byla provedena na úrovni 1 ãíslice3 Standardní klasifikace meziná-
rodního obchodu (Standard International Trade Classification – SITC) pro
období 1995–2000.4

Graf 3 potvrzuje, Ïe v roce 1995 byla struktura prÛmyslového exportu
pro Slovinsko a âeskou republiku relativnû podobná. V roce 2000 obû zemû
strukturu prÛmyslového exportu obdobn˘m zpÛsobem zmûnily. Pro âes-
kou republiku je v‰ak ve sledovaném období charakteristiãtûj‰í pokles po-
dílu v˘vozu prÛmyslov˘ch v˘robkÛ tfiídûn˘ch podle druhu materiálu, za-
tímco podíl v˘vozu strojÛ a dopravních prostfiedkÛ na celkov˘ch v˘vozech
vzrostl. Zde je nutné poukázat na to, Ïe ãeská vláda na rozdíl od vlády slo-
vinské umoÏnila pfiíliv zahraniãního kapitálu, a tím umoÏnila rychlej‰í re-
strukturalizaci.5 Graf 4 ukazuje, Ïe obû zemû mûly v roce 1995 obdobnou
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GRAF 2 Hrubý domácí produkt na hlavu v paritách kupní síly* pro Slovinsko a Českou repub-
liku v období 1995–2000

vysvûtlivky: * HDP na hlavu v paritû kupní síly není zfiejmû moÏné srovnávat s údaji o zahraniãním obchodu
mûfieném v bûÏn˘ch cenách a v bûÏn˘ch mûnov˘ch kurzech.

** hrub˘ domácí produkt na hlavu v paritû kupní síly; objemové indexy

zdroj: Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia, 2000, p. 679.

3 Na. úrovni 1 ãíslice SITC (Revize 3) existuje 10 sekcí, a to: 0 – potraviny a Ïivá zvífiata, 1 – ná-
poje a tabák, 2 – suroviny bez paliv a suroviny pro potravináfiské úãely, 3 – minerální paliva,
mazadla a pfiíbuzné materiály, 4 – Ïivoãi‰né a rostlinné oleje, tuky a vosky, 5 – chemikálie a pfií-
buzné v˘robky jinde nespecifikované, 6 – prÛmyslové zboÏí tfiídûné podle druhu materiálu, 7 –
stroje a dopravní prostfiedky, 8 – rÛzné hotové v˘robky, 9 – zboÏí a transakce nespecifikované
jinde v SITC.
4 pro rok 2000 pfiedbûÏná data
5 Existují rovnûÏ teoretické dÛvody, které vysvûtlují pozitivní vztah mezi úãastí multinacionál-
ních firem na trhu a úrovní vnitroodvûtvového obchodu (Greenaway – Milner, 1986, ss. 43–55).



strukturu prÛmyslov˘ch importÛ a ta zÛstala témûfi nezmûnûna i v roce
2000. Jedinou v˘jimkou je podíl strojÛ a dopravních prostfiedkÛ v ãeském
importu, kter˘ v období 1995–2000 rostl rychleji neÏ v pfiípadû Slovinska.

3. Metodologie

Grubel a Lloyd definovali vnitroodvûtvov˘ obchod (Ri) jako hodnotu ex-
portu urãitého odvûtví, která pfiesnû odpovídá hodnotû importu tohoto od-
vûtví (Grubel – Lloyd, 1975, s. 20):

Ri = (Xi + Mi) – �Xi – Mi� (1)

kde Xi a Mi jsou hodnoty v˘vozu a dovozu urãitého odvûtví v cenách v do-
mácí mûnû a i = 1, ... n, kde i oznaãuje odvûtví a n je poãet odvûtví na zvo-
lené úrovni agregace, kterou je Standardní klasifikace mezinárodního ob-
chodu – SITC. Je rovnûÏ moÏné chápat vnitroodvûtvov˘ obchod jako
v˘mûnu v˘robkÛ za stejné nebo obdobné v˘robky, jako napfi. v˘mûnu ães-
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GRAF 3 Komoditní struktura slovinských a českých vývozů v letech 1995 až 2000

zdroje: Statistical Yearbook of the RS 1998 and 2000.
Rapid Reports of Statistical Office of Slovenia, 29 March 2001.
Interní statistická data âeského statistického úfiadu
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1997.

GRAF 4 Komoditní struktura slovinských a českých dovozů v letech 1995–2000

zdroje: Statistical Yearbook of the RS 1998 and 2000.
Rapid Reports of Statistical Office of Slovenia, 29 March 2001.
Interní statistická data âeského statistického úfiadu
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1997.



k˘ch vozÛ ·koda za vozy Volkswagen vyrobené v Nûmecku, nebo v˘mûnu
italsk˘ch vín za vína slovinská.

Pro mûfiení skuteãného vnitroodvûtvového obchodu pouÏívá vût‰ina em-
pirick˘ch studií následující GLi-index navrÏen˘ v práci (Grubel – Lloyd,
1975, s. 21):

[(Xi + Mi) – �Xi – Mi�] . 100
GLi = –––––––––––––––––––––––– (2)

(Xi + Mi)

nebo GLi-index ve zkrácené formû (Greenaway – Milner, 1986, s. 62):

�Xi – Mi�
GLi = �1 – ––––––––� . 100 (3)

(Xi + Mi)

V této rovnici GLi pfiedstavuje GL-indexy pro urãitou skupinu i, Xi pfied-
stavuje export dané skupiny a Mi import dané skupiny (viz Dodatek 1).

Pfiedkládaná studie vnitroodvûtvového obchodu v rámci celkového ob-
chodu sledovan˘ch zemí je zaloÏena na indexech Grubela a Lloyda (GL-
-indexy).6 Anal˘za pomocí GL-indexÛ byla aplikována na úrovni 1, 2 a 3
ãíslic SITC pro zahraniãní obchod Slovinska a âeské republiky se v‰emi
zemûmi (celkov˘ch obchod). Pro rok 2000 byla pro obû zemû dostupná pouze
pfiedbûÏná data na úrovni 1 a 2 ãíslic SITC. Z tohoto dÛvodu byla anal˘za
pro období 1995–2000 provedena na úrovni 2 ãíslic SITC.

Srovnání hodnot vnitroodvûtvového obchodu v rámci celkového obchodu
pro Slovinsko a âeskou republiku ukazuje, Ïe hodnoty GL-indexÛ v roce
1995 se u obou zemí li‰í pro v‰echny v˘robky, tj. odvûtví 0–9 SITC, stejnû
jako pro prÛmyslové v˘robky, SITC 5–8. Dále je zfiejmé, Ïe rÛst hodnot GL-
-indexÛ pro jednotlivé roky sledovaného období se li‰il, aãkoli v roce 1997
byly hodnoty indexÛ pro obû zemû relativnû podobné jak v pfiípadû v‰ech
odvûtví (SITC 0–9), tak v pfiípadû prÛmyslov˘ch v˘robkÛ (SITC 5–8). V roce
2000 byly hodnoty GL-indexÛ pro obû zemû rovnûÏ relativnû podobné, takÏe
ve sledovaném roce byl rÛst vnitroodvûtvového obchodu (váÏen˘ prÛmûr)
v rámci celkového obchodu pro obû zemû relativnû podobn˘ (viz graf 5).

Anal˘za na úrovni 2 ãíslic SITC ukázala, Ïe hodnoty GL-indexÛ jsou v roz-
mezí od 70 % do 80 %, coÏ znamená, Ïe hodnoty GL-indexÛ jsou niÏ‰í na
dezagregovanûj‰í úrovni SITC (napfi. na úrovni 3 nebo 4 ãíslic) (viz graf 6).
Obecné vztahy mezi rÛzn˘mi úrovnûmi SITC a hodnotami GL-indexÛ jsou
následující: Na úrovni 1 ãíslice SITC jsou hodnoty GL-indexÛ nejvy‰‰í, pak
klesají paralelnû s rostoucí dezagregací úrovní SITC a nejniÏ‰í jsou na úrovni
7 ãíslic SITC. Hodnoty ãesk˘ch GL-indexÛ spoãítan˘ch na úrovni 3 ãíslic
SITC jsou tedy niÏ‰í neÏ hodnoty indexÛ spoãítan˘ch na úrovni 2 ãíslic, coÏ
platí jak pro v‰echna odvûtví (SITC 0–9, rozdíl pfiibliÏnû 9,1 %), tak pro prÛ-
myslové v˘robky (SITC 5–8, rozdíl pfiibliÏnû 8,4 %).

RovnûÏ hodnoty slovinsk˘ch GL-indexÛ spoãítan˘ch na úrovni 3 ãíslic
SITC byly niÏ‰í o pfiibliÏnû 18,6 % pro v‰echna odvûtví (SITC 0–9) a o pfii-
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6 Viz Dodatek 1.



bliÏnû 19,1 % pro prÛmyslové v˘robky (SITC 5–8) neÏ hodnoty spoãítané
na úrovni 2 ãíslic. Empirické v˘sledky tak potvrdily, Ïe mûfiení vnitrood-
vûtvového obchodu v rámci celkového obchodu na úrovni 3 ãíslic SITC ve
srovnání s úrovní 2 ãíslic SITC je pro âeskou republiku a Slovinsko citli-
vûj‰í, a tedy vhodnûj‰í. Pokud jde o úroveÀ 3 ãíslic SITC, existuje ‰irok˘
profesionální konsenzus, Ïe se jedná o rozumnou poãáteãní aproximaci od-
vûtví.7

Je rovnûÏ moÏné zvolit dezagregovanûj‰í úrovnû SITC, napfi. úroveÀ 
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GRAF 5 Hodnoty GL-indexů pro Slovinsko a Českou republiku (vážený průměr) pro všechna
odvětví (SITC 0–9) a pro průmyslové výrobky (SITC 5–8) v období 1995–2000
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zdroje: Statistical Yearbook of the RS 1998 and 2000.
Rapid Reports of Statistical Office of Slovenia, 29 March 2001.
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1997 a 1998.

poznámka: v˘poãty na úrovni 2 ãíslic SITC pro období 1995-2000

GRAF 6 Slovinské a české GL-indexy (vážený průměr) na úrovni 1, 2 a 3 číslic SITC pro všechna
odvětví (SITC 0–9) a pro průmyslové výrobky (SITC 5–8)* v roce 1997

vysvûtlivka: *Sloupce oznaãené jako (I-, II- a III-) na kaÏdé úrovni SITC reprezentují hodnoty GL-indexÛ pro 
prÛmyslové v˘robky (SITC 5–8).

zdroj: Statistical Yearbook of the RS 1988.
Interní data Statistického úfiadu Slovinské republiky
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1998.

poznámka: v˘poãty na úrovni 1, 2 a 3 ãíslic SITC



4, 5 nebo 7 ãíslic SITC. Pokud Ïádná z tûchto úrovní agregace není pro dan˘
úãel dostateãnû citlivá, existují dvû moÏnosti. Ta první je odli‰né uspofiá-
dání oficiální klasifikace a vytvofiení nov˘ch seskupení „odvûtví“, která lépe
vyhovují badatelovû vlastní teoretické konstrukci specifického odvûtví.
Druh˘ pfiístup, pfiedstavující formálnûj‰í a systematiãtûj‰í proceduru pro
stanovení míry agregace kategorií (categorical aggregation) na konkrétní
úrovni agregace, spoãívá ve v˘poãtu upraveného indexu vnitroodvûtvového
obchodu na úrovni 3 ãíslic SITC pomocí podskupin na úrovni 4 ãíslic SITC.8
Navrhovan˘ formální a systematick˘ pfiístup v‰ak nechává velké mnoÏství
problémÛ spojen˘ch s agregací kategorií otevfien˘ch.

Nyní uplatníme McAleeseho hypotézu, Ïe vnitroodvûtvov˘ obchod je
rostoucí funkcí HDP na hlavu a velikosti trhu (McAleese, 1979, s. 142).
Podle uvedené hypotézy je úroveÀ vnitroodvûtvového obchodu kaÏdé zemû
korelována s hrub˘m domácím produktem na hlavu (mûfieno v USD)
a s velikostí trhu (mûfieno velikostí populace). Obû sledované zemû se
obecnû povaÏují za zemû relativnû malé, av‰ak âeská republika má v˘-
hodu ve vût‰í populaci a Slovinsko má malou v˘hodu ve vy‰‰ím HDP na
hlavu. RovnûÏ je známé, Ïe malé zemû jako napfi. Belgie nebo Lucem-
bursko (Greenaway – Milner, 1986, s. 103) vykázaly relativnû vysok˘ po-
díl vnitroodvûtvového obchodu na celkovém obchodu (79 % v roce 1978).
Naopak velké zemû jako napfi. USA vykázaly nízk˘ podíl vnitroodvûtvo-
vého obchodu na celkovém obchodu (59 % v roce 1979). Obecnû v‰ak mal˘
rozmûr domácího trhu – v souladu s Drezeho standardizaãní tezí – ome-
zuje míru, v níÏ je zemû schopna vyuÏít úspor z rozsahu ve v˘robû dife-
rencovaného zboÏí.

Graf 7 ukazuje, Ïe Slovinsko ve srovnání s âeskou republikou má vy‰‰í
HDP na hlavu, ale podíl jeho vnitroodvûtvového obchodu na celkovém ob-
chodû je na úrovni 3 ãíslic SITC niÏ‰í o pfiibliÏnû 7 %. Podíl vnitroodvûtvo-
vého obchodu na celkovém obchodu obou zemí dosahuje rozmezí 60 %
a 85 %. V 80. letech byl takov˘ podíl vnitroodvûtvového obchodu na celko-
vém obchodu typick˘ pro vyspûlé ekonomiky a nûkteré novû industrializo-
vané zemû (Greenaway – Milner 1986, s. 94). Podle na‰ich zji‰tûní to platí
i pro 90. léta. Pfiíklad slovinsk˘ch a ãesk˘ch úrovní vnitroodvûtvového ob-
chodu tak rovnûÏ potvrdil, Ïe HDP na hlavu a vnitroodvûtvov˘ obchod ne-
jsou pfiímo korelovány.

Celková úroveÀ slovinského a ãeského vnitroodvûtvového obchodu ve
druhé polovinû 90. let je podstatnû blíÏe úrovni industrializovan˘ch roz-
vinut˘ch trÏních ekonomik, av‰ak souãasnû mají obû zemû o pfiibliÏnû
50 % niÏ‰í HDP na hlavu neÏ rozvinuté trÏní ekonomiky. Hlavní pfiíãinou
rapidního vzestupu vnitroodvûtvového obchodu v rámci celkového ob-
chodu v 90. letech byly slovinské a ãeské mezinárodní ekonomické vzta-
hy. Hlavním obchodním partnerem obou zemí v 90. letech bylo Nûmecko
a – pokud jde o skupinu zemí – Evropská unie (âerno‰a, 2000, s. 7). Slo-
vinsko a âeská republika tedy roz‰ífiily své trhy v 90. letech9 pomocí in-
tegraãního procesu.
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7 Greenaway a Milner (1986, s. 77) tvrdí, Ïe úroveÀ 3 ãíslic SITC je rozumnou poãáteãní apro-
ximací odvûtví. Na znaãn˘ profesionální konsenzus ukazuje i to, Ïe velké mnoÏství ekonomÛ
pouÏilo úroveÀ 3 ãíslic SITC pro svou dokumentaãní a ekonometrickou práci.
8 Zmínûn˘ postup navrhli Greenaway a Milner (Greenaway – Milner, 1986, s. 76).



Anal˘zy ve druhé kapitole tohoto ãlánku ukázaly, Ïe âeská republika
zv˘‰ila v období 1995–2000 v˘voz úspû‰nûji, neÏ se to ve stejném období
podafiilo Slovinsku.10 Za pouÏití rÛzn˘ch politik11 umoÏnila ãeská vláda
rychlej‰í restrukturalizaci smûrem ke struktufie produkce, která je kom-
patibilní se strukturou vyspûlej‰ích trhÛ prÛmyslov˘ch zemí. Koneãn˘m
v˘sledkem12 bylo, Ïe âeská republika vykázala ve srovnání se Slovinskem
vy‰‰í hodnoty vnitroodvûtvového obchodu na úrovni 3 ãíslic SITC. Slovin-
sko ve srovnání s âeskou republikou dosáhlo ve sledovaném období vy‰-
‰ího HDP na hlavu a vy‰‰ího rÛstu HDP, av‰ak zároveÀ dosáhlo niÏ‰í
úrovnû vnitroodvûtvového obchodu. NiÏ‰í podíl slovinského vnitroodvûtvo-
vého obchodu na celkovém obchodu byl dÛsledkem rozdílné velikosti zemû.
Rozdíl ve velikosti zemí zpÛsobil, Ïe ãeské exporty na konci 90. let byly ve
srovnání se slovinsk˘mi rozpt˘lenûj‰í, zatímco slovinské byly koncentro-
vanûj‰í (viz tabulka 2).

Tabulka 2 ukazuje, Ïe v souladu s hypotézou McAleeseho je úroveÀ vnit-
roodvûtvového obchodu Slovinska a âeské republiky korelována s veli-
kostí domácího trhu a není korelována s HDP na hlavu.13 V roce 1997 tak
byly slovinské exporty v porovnání s ãesk˘mi exporty více koncentrované
na relativnû úzkou skupinu produktÛ.14 24 slovinsk˘ch skupin na úrovni
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GRAF 7 Vnitroodvětvový obchod (vážený průměr) pro všechna odvětví (0–9 SITC) a HDP na
hlavu pro Slovinsko a Českou republiku v roce 1997
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zdroj: Interní data Statistického úfiadu Slovinské republiky
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1998.

poznámka: v˘poãty na úrovni 3 ãíslic SITC

9 McAleese definoval roz‰ífiení velikosti trhu dvûma formami. Definoval rÛst interní velikosti
trhu jako rÛst HDP a externí velikosti trhu jako snaz‰í pfiístup na zahraniãní trhy. Obû sledo-
vané zemû roz‰ífiily v 90. letech zejména externí trÏní velikost spí‰e neÏ interní trÏní velikost.
10 Greenaway a Milner rovnûÏ testovali hypotézu, Ïe vnitroodvûtvov˘ obchod bude vy‰‰í v pfií-
padû vût‰ího zapojení nadnárodních spoleãností (Greenaway – Milner, 1986, s. 111).
11 Greenaway a Milner argumentovali, Ïe rychlej‰í rÛst HDP na hlavu v novû industrializova-
n˘ch zemích mÛÏe b˘t zaloÏen na ekonomické integraci nebo na aktivním usmûrÀování a rÛz-
n˘ch formách obchodních politik (Greenaway – Milner, 1986, s. 105).
12 Vnitroodvûtvov˘ obchod je definován jako hodnota exportÛ urãitého odvûtví, jimÏ pfiesnû od-
povídají importy tohoto odvûtví (tj. stejné skupiny na úrovni 3 ãíslic SITC).
13 Relativnû vysoká úroveÀ vnitroodvûtvového obchodu obou zemí byla v˘sledkem liberalizace
obchodu v 90. letech.



3 ãíslic SITC tvofií 59,6 % celkov˘ch v˘vozÛ zemû ve srovnání s 15 skupi-
nami v âeské republice, které tvofií 31,3 % celkov˘ch v˘vozÛ zemû. Na
konci tabulky 2 je 8 skupin shodn˘ch pro obû sledované zemû v roce 1997.
Struktura slovinsk˘ch a ãesk˘ch v˘vozÛ byla v roce 1997 relativnû po-
dobná a koncentrovaná do nûkolika málo identick˘ch skupin. Tfietí a ‰est˘
sloupec tabulky 2 obsahují hodnoty GL-indexÛ a na konci tûchto sloupcÛ
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TABULKA 2 Vnitroodvětvový obchod a podíl exportu vybraných skupin průmyslových výrobků
na úrovni 3 číslic SITC pro Slovinsko a Českou republiku v roce 1997

SLOVINSKO ČESKÁ REPUBLIKA

skupina export GL- skupina export GL-
SITC [%] indexy SITC [%] indexy

533 1,61 69,08 665 1,52 23,16

542 4,54 53,06 673 1,28 98,61

625 1,86 36,02 676 1,99 50,71

635 2,19 14,95 679 1,15 82,97

641 2,91 64,70 741 1,08 92,77

642 1,78 85,33 773 1,43 96,22

651 1,25 83,83 782 1,32 98,75

663 1,01 63,63

743 1,04 99,03

764 1,09 76,30

775 5,45 85,66

841 1,61 91,44

842 2,57 84,84

845 1,32 94,64

851 1,39 89,48

684 2,77 72,92

699 2,01 84,08 699 2,94 72,33

716 1,96 52,66 716 1,13 74,96

772 1,18 38,24 772 2,20 58,12

778 2,38 74,21 778 2,61 95,88

781 9,22 84,22 781 5,58 72,90

784 1,68 51,92 784 3,70 92,37

821 5,60 40,47 821 2,13 72,84

893 1,16 95,02 893 1,27 93,02

celkem průměr* celkem průměr*

59,58 70,24 31,34 78,37

vysvûtlivka: * prost˘ (neváÏen˘) prÛmûr
zdroj: Interní data Statistického úfiadu Slovinské republiky

Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1998.
poznámka: v˘poãty na úrovni 3 ãíslic SITC

14 Vybrány byly pouze skupiny reprezentující více neÏ 1% celkov˘ch exportÛ sledovan˘ch zemí
v roce 1997.



jsou za rok 1997 uvedeny prÛmûry (prosté) podílu vnitroodvûtvového ob-
chodu na celkovém obchodu 24 slovinsk˘ch odvûtví a 15 ãesk˘ch odvûtví
na úrovni 3 ãíslic SITC. PrÛmûrné (prost˘ prÛmûr) hodnoty GL-indexÛ vy-
bran˘ch skupin u obou zemí jsou vy‰‰í neÏ prÛmûrné (prost˘ prÛmûr) hod-
noty GL-indexÛ pro celkov˘ obchod Slovinska a âeské republiky. Graf 8
ukazuje prÛmûrné (prost˘ prÛmûr) hodnoty GL-indexÛ pro obû zemû v roce
1997.

Graf 8 ukazuje rozdíly mezi hodnotami slovinsk˘ch a ãesk˘ch GL-indexÛ
poãítan˘ch pomocí váÏeného prÛmûru a hodnotami indexÛ poãítan˘ch po-
mocí prostého prÛmûru.15 Relativnû vysoké rozdíly v pfiípadû Slovinska
mezi hodnotami GL-indexÛ poãítan˘ch váÏen˘m prÛmûrem a hodnotami
GL-indexÛ poãítan˘ch prost˘m prÛmûrem potvrzují, Ïe problém agregace
kategorií16 na úrovni 3 ãíslic SITC existuje. Problém agregace kategorií se
t˘ká situace, kdy v˘robky jsou k úãelu analytického testování nevhodnû
seskupeny do obchodních kategorií (Greenaway – Milner, 1986, s. 72). Slo-
vinsko je men‰í neÏ âeská republika a není tedy schopné rovnomûrnû roz-
vinout v‰echna odvûtví.17 Problém nevyváÏené distribuce slovinsk˘ch v˘-
vozÛ a dovozÛ tak pfietrvává i na dezagregovanûj‰ích úrovních SITC, napfi.
na úrovni 4 nebo 5 ãíslic, neboÈ v˘roba je koncentrována na relativnû úzk˘
sortiment v˘robkÛ.

Na rozdíl od situace ve Slovinsku je rozloÏení v˘roby v âeské republice
vyváÏenûj‰í, zahrnuje relativnû ‰irok˘ sortiment produktÛ a v dÛsledku
toho jsou prÛmyslové exporty rozpt˘lenûj‰í. V˘sledky anal˘zy pro âeskou
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GRAF 8 Srovnání* alternativních hodnot GL-indexů na úrovni 3 číslic SITC pro Slovinsko a Čes-
kou republiku v roce 1997
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zdroj: Interní data Statistického úfiadu Slovinské republiky
Roãenka ãeského zahraniãního obchodu 1998.

poznámka: v˘poãty na úrovni 3 ãíslic SITC

15 Viz Dodatek 2.
16 Tento zpÛsob empirického ovûfiení byl navrÏen Greenawayem a Milnerem (1986, s. 75).
17 Prvním dÛsledkem je koncentrace produkce na relativnû úzk˘ sortiment v˘robkÛ a koncent-
race exportu na tyto v˘robky. Druh˘m dÛsledkem je obdobná koncentrace importu na úzkou
skupinu v˘robkÛ, které slouÏí jako vstupy do v˘roby slovinsk˘ch v˘robkÛ. Tfietím dÛsledkem je
paralelní export a import relativnû úzkého sortimentu v˘robkÛ. Empirické v˘sledky dále po-
tvrdily existenci simultánního exportu a importu ve stejn˘ch odvûtvích na úrovni 3 ãíslic SITC,
protoÏe prÛmûrn˘ (prost˘ prÛmûr) vnitroodvûtvov˘ obchod 24 slovinsk˘ch odvûtví je o 21,7 %
vy‰‰í neÏ prÛmûrn˘ (prost˘ prÛmûr) vnitroodvûtvov˘ obchod v celkovém obchodû Slovinska v roce
1997.



republiku v‰ak rovnûÏ potvrzují, Ïe existuje koncentrace souãasného ex-
portu a importu relativnû úzké skupiny v˘robkÛ. PrÛmûrn˘ (prost˘ prÛ-
mûr) vnitroodvûtvov˘ obchod 15 odvûtví na úrovni 3 ãíslic SITC je tak
o 19,3 % vy‰‰í neÏ prÛmûrn˘ (prost˘ prÛmûr) vnitroodvûtvov˘ obchod v cel-
kovém obchodû âeské republiky v roce 1997. Je zajímavé, Ïe v˘vozy i do-
vozy obou zemí jsou koncentrovány na 8 shodn˘ch skupin v˘robkÛ na
úrovni 3 ãíslic SITC. Jak komentovat tuto skuteãnost? Lze konstatovat, Ïe
Slovinsko a âeská republika jsou konkurenti v oblasti shodn˘ch prÛmys-
lov˘ch v˘robkÛ, neboÈ podíl exportu v˘‰e zmínûn˘ch 8 skupin v˘robkÛ ãi-
nil 25,2 % celkového slovinského exportu a 21,5 % celkového ãeského ex-
portu. Av‰ak kvÛli relativnû vysokému podílu souãasn˘ch dovozÛ stejn˘ch
skupin v˘robkÛ jsou Slovinsko a âeská republika zároveÀ partnery ve
dvoustranném obchodû, nebo – lépe fieãeno – ve vnitroodvûtvové v˘mûnû
stejn˘ch nebo podobn˘ch produktÛ.

Závûreãné zhodnocení

V˘sledky anal˘zy ukázaly, Ïe na úrovni 2 ãíslic SITC dosáhly obû sledo-
vané zemû v období 1995–2000 obdobn˘ch podílÛ vnitroodvûtvového ob-
chodu a na úrovni 2 ãíslic SITC dosáhly Slovinsko a âeská republika roz-
díln˘ch úrovní vnitroodvûtvového obchodu. Ve druhé polovinû 90. let tak
âeská republika dosáhla relativnû vy‰‰ích hodnot vnitroodvûtvového ob-
chodu neÏ Slovinsko. Na úrovni 3 ãíslic SITC jsou slovinské exporty více
koncentrovány do nûkolika málo skupin v˘robkÛ, zatímco ãeské exporty
jsou rozpt˘lenûj‰í. Pfiedpokládáme, Ïe rozdíly mezi podílem ãeského a slo-
vinského vnitroodvûtvového obchodu na celkovém obchodû existují i na
úrovni 4, 5 a 7 ãíslic SITC. V˘vozy a dovozy obou zemí jsou rovnûÏ kon-
centrovány do nûkolika málo shodn˘ch skupin v˘robkÛ. Slovinsko a âeská
republika jsou tak konkurenty i partnery ve vnitroodvûtvové v˘mûnû stej-
n˘ch nebo obdobn˘ch v˘robkÛ.

Na‰e hypotéza, Ïe celková úroveÀ slovinského a ãeského vnitroodvût-
vového obchodu ve druhé polovinû 90. let byla podstatnû blíÏe úrovním
vyspûl˘ch trÏních ekonomik, byla potvrzena. Hypotéza, Ïe úroveÀ vnit-
roodvûtvového obchodu kaÏdé zemû je korelována s hrub˘m domácím
produktem a s velikostí trhu, potvrzena nebyla, neboÈ Slovinsko i âeská
republika mají relativnû niÏ‰í HDP na hlavu neÏ zmínûné vyspûlé trÏní
ekonomiky. Hlavní pfiíãinou rÛstu vnitroodvûtvového obchodu na celko-
vém obchodu Slovinska a âeské republiky v 90. letech byly mezinárodní
ekonomické vztahy. Obû sledované zemû mají shodného hlavního ob-
chodního partnera, kter˘m je Nûmecko jako jednotliv˘ stát a zemû Ev-
ropské unie jako skupina zemí. âeská republika v porovnání se Slovin-
skem úspû‰nûji roz‰ífiila svÛj trh pomocí integraãního procesu a umoÏnila
rychlej‰í restrukturalizaci smûrem ke struktufie produkce kompatibilní
se strukturou vyspûl˘ch trhÛ prÛmyslov˘ch zemí. Pfiedpokládáme, Ïe
roz‰ífiení slovinského a ãeského externího trhu povede v dlouhém období
ke zv˘‰enému rÛstu HDP na hlavu v obou tûchto zemích.
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DODATEK 1

Pfii v˘poãtu Grubelov˘ch-Lloydov˘ch indexÛ (GL-indexÛ) jsme pouÏili statistická
data na úrovni 2 a 3 ãíslic SITC (Rev. 3). Pfii v˘poãtu GL-indexÛ pouÏívá vût‰ina au-
torÛ statistická data na úrovni 3 ãíslic SITC, která nebyla v pfiípadû Slovinska
a âeské republiky pro rok 2000 dostupná. V literatufie je znaãnû roz‰ífien koncept
mûfiení vnitroodvûtvovécho obchodu vycházející z rovnice (3).

Pokud získaná hodnota GL-indexu je rovna 100, pak export uvedené skupiny v˘-
robkÛ je pfiesnû roven importu tûchto v˘robkÛ a v takovém pfiípadû hovofiíme o exi-
stenci úplného vnitroodvûtvového obchodu pro danou skupinu v˘robkÛ. GL-index
má hodnotu 0, pokud je export nebo import uvedené skupiny v˘robkÛ blízk˘ nule.
V tomto pfiípadû mÛÏeme fiíci, Ïe vnitroodvûtvov˘ obchod neexistuje. GL-indexy tedy
selhávají v pfiípadû, kdy je pomûr mezi importem a exportem zcela nevyváÏen .̆ Po-
díl vnitroodvûtvového obchodu v celkovém obchodû na agregátní úrovni (váÏen˘ prÛ-
mûr) byl mûfien následující rovnicí (Wolmayr – Schnitzer, 1997, s. 57), (Greenaway
– Milner, 1986, s. 65):

n

��Xi – Mi�
i=1GL = 1 – ––––––––––– = �Wi* GLi
n

� (Xi – Mi)
i=1

a váhy jsou: (4)

Xi + Mi
Wi = –––––––––––––––

�Xi + �Mi
i i

Xi a Mi pfiedstavují export a import uvedené skupiny v˘robkÛ. Pomocí rovnice (2)
jsme mûfiili vnitroodvûtvov˘ obchod na úrovni slovinského a ãeského celkového ob-
chodu (0–9 SITC) a na úrovni prÛmyslov˘ch v˘robkÛ (5–8 SITC). V rovnici (2) jsou
získané GLi-indexy pro jednotlivé skupiny v˘robkÛ váÏeny podílem exportu a im-
portu dané skupiny na celkovém obchodû a poté seãteny. Pomocí rovnice (1) jsme
pro Slovinsko a âeskou republiku spoãítali hodnoty indexÛ na úrovni jednotliv˘ch
skupin v˘robkÛ (GLi).

DODATEK 2

GL-indexy (prost˘ prÛmûr) jsou poãítány jako jednoduch˘ aritmetick˘ prÛmûr po-
mocí rovnice (Greenaway – Milner, 1986, s. 61):

1 

n

GLa = – �GLi (5)
n i=1

V uvedené rovnici (3) pfiedstavuje GrubelÛv-LloydÛv GLa-index (prost˘ prÛmûr)
a GrubelÛv-LloydÛv GLi-index pro urãitou skupinu v˘robkÛ.

PfieloÏil: Ondfiej KNOT
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The empirical results of measuring intra-industry trade in the overall trade be-
tween Slovenia and the Czech Republic confirmed that the 3-digit level of SITC is
a reasonable, initial approximation of industry trade for both countries. At the 3-di-
git level of SITC the Czech Republic achieved relatively higher intra-industry trade
values in overall trade than Slovenia. Slovenia is different in size and has more une-
qually distributed exports than the Czech Republic. Consequently, both Slovene ex-
ports and imports are more concentrated in several product groups. It was also con-
firmed that overall levels of Slovene and Czech intra-industry trade in the second
half of the 1990s were considerably closer to those of industrialized, developed, mar-
ket economies. International economic relations that predominantly influenced the
intra-industry trade between Slovenia and the Czech Republic rapidly increased.

A full English-language version of this paper is available at the journal’s Web site:
www.financeauver.org.
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