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Nástroje protekcionizmu

� cla (tarify) jsou specifickou daní, která zvyšuje cenu 
dovážených statků (funkce protekcionistická), ale 
představuje i rozpočtový příjem (funkce rozpočtová),

� mimocelní bariéry přímo omezují množství dovážených 
statků (množstevní dovozní kvóty, dobrovolné exportní
restrikce zahraničních exportérů, technické, zdravotní, 
ekologické aj. normy, administrativní postupy při celním 
odbavování apod.). 



Cíle protekcionizmu

� neekonomické cíle (strategické vojenskopolitické
zájmy, udržení národní tradice určité výroby, udržení
odvětví s vysoce koncentrovaným výzkumem, 
ekologické aspekty při ochraně zemědělství apod.),

� obava z p říliš úzké specializace daného národního 
hospodářství a možná zranitelnost při výkyvech 
zahraniční poptávky (ochrana tzv. nedospělých odvětví, 
dočasná ochrana odvětví procházejícího úpadkem 
apod.)



Cíle protekcionizmu 

� podpora domácí výroby s cílem udržení pracovních 
míst a vysoké zaměstnanosti,

� maximalizace spot řeby zlepšením tzv. směnných relací
(terms of trade, T/T), tj. poměru indexu cen exportu a 
indexu cen importu (růst T/T znamená, že daná
ekonomika může se stejným objemem exportu uhradit 
větší množství importu). Zavedení cla sníží poptávku, a 
tím i cenu daného výrobku, což vede k dalšímu zlepšení
T/T



Účinek protekcionizmu
� křivka D představuje tržní poptávku po daném statku, křivka SD jeho tržní

nabídku domácími výrobci. Nabídková křivka zahraničních výrobců Sw
představuje v podmínkách volného obchodu neomezenou možnost uspokojit 
rostoucí poptávku,

� tržní rovnováha E1 je charakterizována cenou daného statku na světovém trhu 
pw a rovnovážným množstvím q1, z něhož část 0qo uspokojí domácí výrobci, 
část qoq1 zahraniční výrobci,

� po zavedení cla ve výši z vzroste cena na úroveň pw+z, křivka SW se posunuje 
do pozice SW s čarou a vzniká nová tržní rovnováha E2 domácí výroba vzroste o 
rozsah qoq3 , zahraniční podíl na trhu poklesne o q2q1,

� tzv. prohibitivní clo by bylo clo na úrovni domácí rovnovážné ceny pD a
znemožňovalo by jakýkoliv dovoz,

� stejný účinek jako clo by přineslo zavedení např. dovozní kvóty ve výši q3q2, 
kdy by cena rovněž vzrostla na úroveň pW+z.



Účinek protekcionizmu - graficky
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Neúčinnost protekcionizmu

� protekcionizmus vede k vyšším náklad ům domácích 
výrobc ů ve srovnání se zahraniční konkurencí a k vyšší
než světové ceně, a tím ke ztrátě části spotřebitelského 
přebytku,

� vyšší zam ěstnanosti a produkce je dosaženo jen 
krátkodob ě a na úkor zahraničních ekonomik (to 
povede k mezinárodnímu tlaku na zrušení
protekcionistických opatření nebo k odvetným opatřením 
obchodních partnerů). Nedochází k maximalizaci 
produktu a spotřeby z hlediska celosvětového.



Systémy m ěnových kurz ů

� Pevné m ěnové kurzy
� tzv. zlatý standard,
� tzv. standard zlaté devizy.

� Pohyblivé (plovoucí, pružné) kurzy
�volně plovoucí měnové kurzy (tzv. čistý floating),
�měnové kurzy regulované kurzovými intervencemi 

centrální banky.



Systémy m ěnových kurz ů

� Regulované (intervenované) měnové kurzy mohou mít 
formu:
�kurzy relativně fixní s malými výkyvy okolo úředně

stanoveného oficiálního centrálního kurzu,
�povolená oscilace kurzu okolo centrální úrovně

v daném pásmu,
� tzv. řízený (nečistý) floating.



J  křivka

� čistý export NX se bezprostředně po devalvaci domácí měny 
nezvýší (zahraniční dovozci potřebují čas na přeorientaci, domácí
výrobci na rozšíření výroby, neklesne ani fyzický objem dovozu 
podmíněný uzavřenými smlouvami, ale jeho vyjádření v domácí
měně vzroste),

� v krátkém období v důsledku cenového vývoje NX dané ekonomiky 
poklesne,

� v delším období dojde ke zvýšení objemu exportu a snížení objemu 
importu, a tedy NX poroste.



Mezinárodní koordinace 
ekonomických intervencí

a) pásmo (zóna) volnévolná koordinace (G 7, OECD aj.),
b) ho obchodu  (ESVO - EFTA, CEFTA, NAFTA),
c) celní unie (Česko-Slovenská CU),
d) společný trh,
e) hospodářská unie (EU),
f) měnová unie (12 zemí EU po r. 1999).
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