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RESUMÉ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 

 

Disertační práce zkoumá reálnou ekonomickou konvergenci ekonomiky 

České republiky k ekonomice eurozóny. Teoretická část vymezuje pojem 

ekonomická konvergence, shrnuje a porovnává přístupy ekonomické teorie 

k problematice ekonomické konvergence a uvádí ekonometrické modely, pomocí 

nichţ lze reálnou ekonomickou konvergenci zkoumat. Empirická část analyzuje 

konvergenci ekonomické a cenové úrovně ekonomiky České republiky  

a jednotlivých ekonomik eurozóny k průměrné ekonomické a cenové úrovni 

eurozóny. Analýza je provedena na ročních průřezových datech 17 zemí eurozóny 

a datech České republiky v období let 1995-2009. Klíčovou metodou zkoumání je 

regresní analýza průřezových dat. Z výsledků empirických testů vyplývá, ţe 

ekonomika České republiky a jednotlivé ekonomiky eurozóny konvergují 

k průměru ekonomické a cenové úrovně eurozóny. Odhady rovněţ prokazují, ţe 

existuje nesoulad mezi rychlostí konvergence ekonomické a cenové úrovně. 

Proces sbliţování cenových hladin probíhá rychleji, neţ konvergence 

ekonomických úrovní zkoumaných ekonomik.  

 

 

Thesis title: Real Convergence of the Czech Rebublic to the Eurozone 

The thesis analyzes real economic convergence of the economy of the 

CzechRepublic to the eurozone economy. The theoretic part of the thesis defines 

the economic convergence, summarizes and compares various approaches of 

economic theory to the economic convergence and provides econometric models 

that can can be used to examine the real economic convergence. The 

empirical part analyzes the convergence of economic  and price levels of the 

economy of the CzechRepublic and the euro area economies to the 

average economic and price level of the euro area.The analysis is performed on 

annual cross-sectional data of 17 eurozone countries and data of the Czech 

Republic in the period 1995-2009. A cross-sectional regression analysis of data is 

used as the key method of research. The results of empirical tests verify the 

convergence of the Czech economy and the individual euro area economies to the 

average economic and price level of the euro area. The estimates also provide 

discrepancy between the speed of economic and proce levels convergence.The 

process of price levels convergence is faster than the convergence of 

economic levels for surveyed economies. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

 

ADF test  rozšířený Dickey-Fullerův test 

B-S efekt Balassa-Samuelsonův efekt 

DF test  Dickey-Fullerův test 

EA17 členské státy eurozóny k 1. 1. 20011 (Belgie, 

Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 

Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemí, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko) 

EMI Evropský měnový institut 

ER  směnný kurz 

ERM  Evropský mechanismus směnných kurzů 

ERMII Evropský mechanismus směnných kurzů II 

ES Evropské společenství 

ESA 95 Evropský systém účtů 

EU Evropská unie 

EU27 všechny členské státy Evropské unie k 1. 1. 2011 

EU15 staré členské země EU (Belgie, Dánsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, 

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Španělsko, Švédsko, Velká Británie) 

Eurostat  Evropský statistický úřad 

GLS metoda zobecněných nejmenších čtverců 

HDP hrubý domácí produkt 

HICP harmonizovaný index spotřebitelských cen 

LSDV  metoda nejmenších čtverců s dummy proměnnou 

OCA optimální měnová oblast 

OLS běţná metoda nejmenších čtverců 

PPP parita kupní síly 

PPS standard kupní síly 

R&D  výzkum a vývoj 

RHDD  reálný hrubý domácí důchod 

S&S model Solowův-Swanův model 

SVE země severovýchodní Evropy  
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1 ÚVOD 

V roce 2004 došlo k historicky největšímu rozšíření Evropské unie.  

V rámci tohoto rozšíření vstoupila do Evropské unie, kromě dalších devíti států,  

i Česká republika. Ačkoliv je taxativně vymezenou povinností těchto států 

podnikat kroky k tomu, aby byly na vstup do eurozóny co nejdříve připraveny, 

zatím tak učinily pouze Kypr, Malta, Slovinsko, Slovensko a Estonsko (řazeno  

dle data vstupu do eurozóny). Stanovení termínu přijetí společné měny je  

v kompetenci členských států a závisí na jejich připravenosti přijmout společnou 

měnu. Pro Českou republiku je tudíţ otázka přijetí společné měny stále aktuální. 

Ačkoliv termín pro přijetí eura není v České republice oficiálně stanoven, dochází 

v kontextu doznívající celosvětové hospodářské krize, jeţ byla vyvolána 

hypoteční krizí ve Spojených státech amerických, k neustálé revizi  

a přehodnocování předpokládaných dat moţného přijetí eura v České republice.  

K tradiční otázce “Kdy bude pro Českou republiku vhodné zavést euro?” se 

přidruţily nové neznámé, a to “Kdy Česká republika splní kritéria konvergence 

definovaná Smlouvou o zaloţení Evropského společenství? Zajistí splnění 

nominálních konvergenčních kritérií vyrovnání ekonomické a ţivotní úrovně 

České republiky s eurozónou?”. 

Fenoménem k zodpovězení otázky přijetí eura v České republice se stalo 

zkoumání sbliţování ekonomik v nominálních i reálných aspektech – tedy 

studium nominální a reálné konvergence, vzájemných vazeb mezi nimi a analýza 

dosaţené úrovně ve sledovaných ekonomikách. Problematika konvergence je 

hojně diskutována v odborných kruzích a podrobena řadě empirických výzkumů, 

např. De Grauwe a Schnabl (2005), Kutan a Yigit (2004), Palan a Schmiedeberg 

(2010), Young a kol. (2007).  

Kritéria nominální konvergence jsou taxativně vymezena v primárním 

právu EU. Tato situace však nepanuje na poli reálné konvergence. Existuje mnoho 

přístupů, jak reálnou konvergenci měřit, srovnávat a hodnotit míru naplnění – 

srovnání HDP na obyvatele v paritě či standardu kupní síly, srovnání relativní 

cenové hladiny, koncepty β-konvergence a σ-konvergence, sledování vývoje 

reálného měnového kurzu, přístup s vyuţitím produkční funkce apod. Vzhledem 
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k nejednotnosti při zjišťování reálné konvergence se otevírá prostor pro vznik 

řady alternativních forem, přístupů a postupů, jejichţ výsledky mohou být 

následně komparovány s přístupy „tradičními“.  

Cílem disertační práce je vyhodnocení reálné konvergence České 

republiky k eurozóně na základě zkoumání vývoje ekonomické úrovně  

a cenové hladiny
1
. Sekundárním cílem je vyhodnotit rychlost, s jakou konvergují 

zkoumané ekonomiky k průměru ekonomické a cenové úrovně eurozóny. 

Z výsledků výzkumu provedeného v rámci disertační práce by měly být 

zodpovězeny tyto hypotézy: 

 

Hypotéza 1: 

Ekonomická úroveň České republiky a ekonomik eurozóny (EA17)
2
 

konvergovala v období od roku 1995 do roku 2009 k průměrné  

ekonomické úrovni eurozóny. 

Na základě průřezové analýzy statistických dat od roku 1995 do roku 2009 lze 

předpokládat, ţe ekonomická úroveň České republiky a ekonomik eurozóny 

konverguje k průměrné ekonomické úrovni eurozóny. Tato hypotéza bude 

ověřena na základě ekonometrického modelování beta konvergence ekonomické 

úrovně v programu SPSS. 

 

Hypotéza 2: 

Cenová hladina České republiky a ekonomik EA17 konvergovala v období  

od roku 1995 do roku 2009 k průměrné cenové hladině eurozóny. 

Na základě průřezové analýzy statistických dat od roku 1995 do roku 2009 je 

moţné předpokládat, ţe cenová hladina České republiky a ekonomik EA17 

konverguje k průměrné cenové hladině eurozóny. Tato hypotéza bude ověřena  

na základě ekonometrického modelování beta konvergence cenové hladiny 

v programu SPSS. 

                                                 
1
 V terminologii uţívané Ministerstvem financí ČR a ČNB je pod pojmem reálná 

ekonomická konvergence chápána konvergence HDP na obyvatele v paritě kupní síly a průměrné 

cenové hladiny HDP, viz Ministerstvo financí ČR a ČNB (2010). 
2
 Tyto země budou v práci souhrnně označovány EA17: Belgie, Estonsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko. 
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Pro zkoumání problematiky reálné konvergence bude v práci vyuţito 

několik vědeckých metod zkoumání. Jedná se zejména o principy logiky  

a logického myšlení, které jsou zaloţeny na párových metodách: a) abstrakce 

-konkretizace, b) analýza-syntéza a c) indukce-dedukce. Kromě těchto logických 

metod budou aplikovány metody specifické, především metody exaktní, metoda 

komparace a metoda historická.  

Obecnou úlohou historické metody je interpretace historických událostí  

a pochopení jejich významu. Smyslem aplikace historické metody bude proto 

rekonstrukce sledovaného procesu sbliţování zkoumaných ekonomik a jeho další 

vysvětlení. Metoda historická se proto bude prolínat všemi stěţejními kapitolami 

této práce. 

Prostředkem pro dosaţení cíle práce bude zpracování teoretických 

východisek problematiky reálné konvergence, a to podle jednotlivých 

ekonomických přístupů a škol. Na tuto teoretickou část bude navazovat metodická 

kapitola, v níţ budou uvedeny přístupy měření konvergence prostřednictvím 

ekonometrických modelů. Poté bude následovat vstupní analýza statistické datové 

základny. Statistická data budou čerpána z databází ČNB (2011), ČSÚ (2011), 

Eurostatu (2011), World Bank (2011), Penn World Table (2006). V této části 

práce bude aplikována metoda komparace. Při uplatnění komparativní metody 

(vstupní analýza datové základny v kapitole 4) budou dodrţována následující 

základní pravidla: a) definovat objekt komparace, b) stanovit cíl komparace,  

c) určit kritéria pro vlastní analýzu zvolených objektů, d) vymezit časovou osu 

komparace. Z hlediska časového bude v disertační práci vyuţito synchronní 

sledování komparovaných proměnných. Z metod exaktních, budou pro zkoumání 

reálné konvergence České republiky k eurozóně významné především metody 

matematické a metoda modelování. Z matematických metod se jedná zejména  

o metody ekonometrické, viz Green (2008), Gujarati (1995), Heij a kol. (2004), 

jejichţ cílem je kvantifikovat vztahy mezi ekonomickými veličinami s vyuţitím 

statistických údajů. Tyto vztahy budou zkoumány prostřednictvím technik 

průřezové analýzy dat (5. kapitola). Výpočty budou provedeny v softwaru SPSS.  
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Hlavní cíl disertační práce bude rozšířen do následujících oblastí,  

ve kterých můţe být předkládaná práce přínosem: 

 výzkumný cíl – ověřit, zda je vývoj v ekonomikách eurozóny  

a ekonomice České republiky v souladu s teoretickým konceptem 

nepodmíněné β-konvergence; 

 pedagogický cíl – vybrané výsledky výzkumu pouţít ve výuce 

předmětů Aktuální otázky evropské integrace, Evropská unie, 

Globalizace a mezinárodní organizace, Hospodářská politika EU, 

Měnová politika EU. 
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2 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

KONVERGENCE 

První ze čtyř stěţejních částí práce je věnována teoreticko 

-metodologickým aspektům ekonomické konvergence. Tato kapitola bude nejprve 

pojednávat o ekonomické konvergenci z pohledu komparativní ekonomie, 

v jejímţ centru pozornosti bude především vymezení ekonomické konvergence  

na její nominální a reálnou část. Jelikoţ spolu tato dvě pojetí ekonomické 

konvergence úzce souvisejí, bude vymezen také jejich vzájemný příčinný vztah.  

V následující části kapitoly bude uveden základní přehled ekonomických škol 

teorie růstu, na nichţ byl koncept ekonomické konvergence rozpracováván. 

Součástí přehledu přístupu jednotlivých ekonomických škol bude taktéţ teorie 

optimální měnové oblasti, která s problematikou ekonomické konvergence značně 

souvisí, a to především proto, ţe se zabývá vhodností vstupu ekonomiky  

do měnové unie.  

2.1 Ekonomická konvergence z pohledu komparativní ekonomie 

Práce se věnuje problematice mezinárodního srovnání, která se stala 

nedílnou součástí makroekonomických analýz. Východiskem mezinárodní 

komparace je porovnávání produkční výkonnosti jednotlivých zemí a analýza 

jejich ekonomické úrovně vyjádřené makroekonomickým ukazatelem HDP  

na obyvatele. Zmenšování tzv. mezery v ekonomické úrovni zemí méně 

vyspělých v relaci k zemím vyspělejším je obecně chápáno jako reálná 

konvergence.  

Přesné vymezení pojmu konvergence
3
 je poměrně sloţité, neboť tento 

pojem je pouţíván v různých významových modifikacích závislých na typu 

zkoumaného problému. Termín konvergence se vyskytuje napříč různými 

vědními disciplínami jako např. v lékařství, přírodovědě a matematice. Rigorózní 

teoretické vymezení konvergence podává např. Cipra (2008 str. 46), Green (2003 

                                                 
3
 Akademický slovník cizích slov, viz Petráčková a Kraus (2000), uvádí tyto významy 

pojmu konvergence: sbíhavost, sbíhání, sbliţování. 
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stránky 1039-1048), Heij a kol. (2004 stránky 48-50). Specifický význam má 

konvergence v jazyce ekonomů.  

Ekonomická konvergence je chápána jako proces, kdy dochází  

ke zmenšování rozdílů v ekonomické úrovni a zároveň i výkonnosti jednotlivých 

zemí (případně regionů). V případě, ţe nastane opačný případ, tedy ke zvětšování 

rozdílů v ekonomické úrovni a výkonnosti ekonomik, pak se jedná o divergenci
4
. 

V centru pozornosti však nestojí jen to, zda se rozdíly mezi státy zmenšují nebo 

zvětšují, ale je také důleţité zkoumat, jak rychle tyto změny probíhají. 

Ekonomická konvergence se pak stává středem zájmu ekonomických komparací, 

viz Brada a Kutan (2001), Bruha a Podpiera (2011), Crihfield a kol. (1995), Fung 

(2009), Palan a Schmiedeberg (2010), Quah (1996a), Sala-i-Martin (1994), Skott 

(1999), Taylor (1999), Verspagen (1995), které sledují, jak se mění rozdíly 

v ekonomické výkonnosti srovnávaných zemí v čase. 

Konvergence jako kategorie makroekonomických teorií úzce souvisí 

s problematikou dlouhodobého ekonomického růstu, respektive s ekonomickou 

teorií růstu. Tato teorie pak má za cíl zkoumat faktory, které ovlivňují tempa 

ekonomického růstu v jednotlivých zemích a vysvětlit rozdíly v jejich reálných 

důchodech na hlavu. Hlavní příspěvky na poli teorie růstu budou nastíněny 

v následující části této práce. Ekonomická literatura obvykle rozlišuje dva 

koncepty konvergence, které byly vyvinuty v souvislosti s teorií růstových 

modelů. Prvním typem konvergence je β-konvergence, druhým pak  

σ-konvergence. 

Koncept β-konvergence
5
, vychází z neoklasické teorie ekonomického 

růstu, která postuluje, ţe původně chudší země vykazují větší dynamiku růstu. 

Chudší země tudíţ postupně konvergují k zemím bohatším, jejichţ dynamika 

růstu není tak vysoká. Růst HDP je zde negativně závislý na počáteční 

ekonomické úrovni. Beta konvergence vede k regresní rovnici: 

 ,

,0

,0

1
log log .

i T

i i i

i

Y
Y Z

T Y
   

 
     

 

 (2.1) 

                                                 
4
 Pojem divergence znamená odchýlení, odklon a v ekonomické teorii pak znamená 

zvětšující se rozdíly v ekonomické výkonnosti jednotlivých států. 
5
 Pfaffermayr (2009), Furceri (2005), Michelacci a Zaffaroni  (2000) 
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Levá strana regresní rovnice β-konvergence vyjadřuje průměrný růst HDP  

na obyvatele v reálném vyjádření v paritě kupní síly za období 0 aţ T , který je 

závislý na počáteční ekonomické úrovni 
,0iY  a souboru exogenních faktorů iZ . 

Proměnná T  vyjadřuje počet let analyzovaného období,   označuje úrovňovou 

konstantu,   a   jsou koeficienty, i  
je náhodná sloţka. Index i označuje 

jednotlivé země. K β-konvergenci dochází při záporné směrnici přímky beta.  

Koncept σ-konvergence
6
 vychází taktéţ z neoklasické teorie 

ekonomického růstu, na základě které všechny země konvergují ke stejné úrovni 

vyspělosti anebo ke stejnému ekonomickému výkonu. Sigma konvergence je 

definována jako sniţování variance logaritmu reálného HDP na obyvatele mezi 

ekonomikami v čase. Sigma konvergenci lze tedy označit za tzv. efekt dohánění 

mezi jednotlivými ekonomikami, zatímco beta konvergence je spojována se 

zeměmi konvergujícími ke stálému stavu. Při označení variance (rozptylu) 

logaritmu reálného HDP na obyvatele 2

t  ve skupině zemí v čase t, pak   

 -konvergence v období mezi t a t +1 znamená:  

 2 2

1.t t  
 (2.2)

  

V rámci dalšího členění ekonomické konvergence se rozlišují následující 

dva typy konvergence, a to konvergence nominální a reálná. Reálná konvergence 

neoddělitelně souvisí s konvergencí nominální. Oba tyto přístupy ke konvergenci 

je tedy nutné posuzovat jako paralelně se vyvíjející a související procesy.  

Je důleţité také podotknout, ţe chápání nominální a reálné konvergence není mezi 

jednotlivými autory jednoznačné. Nominální konvergenci je obvykle moţné 

v úzkém pojetí chápat jako sbliţování ekonomik z hlediska cenových 

charakteristik, např. z hlediska HDP na hlavu ve „společné“ měně, blíţe viz Frait 

a Komárek (2001). V širším pojetí je moţné chápat nominální konvergenci jako 

plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a dále také jako konvergenci všech 

nominálních veličin.  

Dle institucionálních parametrů lze ekonomickou konvergenci členit  

na absolutní a podmíněnou. Měří-li se konvergence v rámci homogenního celku 

ekonomik se stejnými institucionálními parametry, lze hovořit o konvergenci 

                                                 
6
 Dalgaard a Vastrup (2001), Lucke (2008), Miller a Upadhyay (2002) 
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podmíněné. Typickým uskupením zemí pro měření podmíněné konvergence jsou 

například země OECD. Naproti tomu lze jen stěţí očekávat konvergenci 

Bangladéše a USA. Blíţe je této problematice věnovaná část v podkapitole 2.2.1. 

2.1.1 Reálná konvergence 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, v nejširším slova smyslu se reálnou 

konvergencí rozumí sbliţování ekonomické úrovně srovnávané země k referenční 

zemi nebo skupině zemí. Reálná konvergence tedy představuje proces zmenšování 

mezery v ekonomické úrovni srovnávaných zemí. Dochází-li k opačnému 

procesu, tedy k rozšiřování mezery, lze konstatovat, ţe nastává proces divergence. 

V kontextu růstových teorií lze hovořit o zuţování mezery technologické  

a o přizpůsobování výrobní struktury. 

Reálná konvergence můţe být uskutečňována prostřednictvím dvou 

kanálů. Prvním z nich je růst produktivity práce, který předstihne růst 

v referenčních zemích. Druhým kanálem je růst míry ekonomické aktivity a míry 

zaměstnanosti obyvatelstva, ke kterým můţe dojít v důsledku demografických 

změn práceschopného obyvatelstva. Stěţejním faktorem reálné konvergence je 

růst produktivity práce, který je měřen pomocí vývoje HDP na pracovníka nebo 

odpracovanou hodinu.  

Helísek (2010) uvádí, ţe reálná konvergence je vyjadřována 

prostřednictvím ekonomických ukazatelů, jako jsou sbliţování ekonomické 

úrovně (HDP/1 obyv.), sbliţování cenových hladin, sladěnost hospodářských 

cyklů a strukturální podobnost ekonomik. 

Ekonomická úroveň 

Ekonomická úroveň bývá nejčastěji vyjadřována pomocí hrubého 

domácího produktu v propočtu na obyvatele. V případě hodnocení vztahu 

ekonomické úrovně mezi dvěma ekonomickými celky je moţné proces 

konvergence formálně zapsat takto, viz Smrčková a kol. (2008 str. 1): 

 
1, 1, 1

2, 2, 1

,
t t

t t

y y

y y





  (2.3) 
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kde y  je důchod na osobu celku 1 (dohánějící ekonomika) a 2 (vyspělá 

ekonomika) v čase t  a 1t  . Tento vztah je moţné popsat tak, ţe se relativní 

odstup ekonomických úrovní na obyvatele v čase sniţuje. V literatuře (Slavík, 

2005) je moţné se setkat s podobnou definicí, která je zaloţena na absolutní 

diferenci: 

 1, 2, 1, 1 2, 1 .t t t ty y y y     (2.4) 

V případě opačného znaménka se hovoří o divergenci. 

Problematickým při uţití ukazatele ekonomické úrovně v rámci 

mezinárodního srovnávání se jeví nutnost jeho převodu na shodnou měnovou  

a cenovou bázi. Pomocí trţního měnového kurzu by byl zajištěn pouze převod  

na shodnou měnovou úroveň. Ekonomická realita však ukazuje, ţe v různých 

zemích jsou různé druhy zboţí a sluţeb oceňovány rozdílně, čímţ dochází 

k situaci, kdy se cenová úroveň srovnávaných ekonomik liší. Zpravidla platí, ţe 

méně vyspělé země dosahují niţší cenové úrovně ve srovnání se zeměmi 

vyspělými. Pro potřeby mezinárodní komparace hlavního ukazatele ekonomické 

úrovně jsou proto konstruovány speciální ukazatele. Klíčovou jednotkou měnové 

konverze, která odstraňuje rozdíly v cenových úrovních jednotlivých zemí, je 

parita kupní síly (Purchasing Power Parity, PPP). Tato jednotka poměřuje ceny 

zboţí a sluţeb v národní měně k cenám srovnatelného zboţí a sluţeb v měně 

srovnávané země, čímţ je zajištěn jak převod měnové, tak cenové báze. 

Modifikací jednotky PPP lze získat tzv. objemové indexy produktu v paritách 

kupní síly PPPs (Volume Indices), kterými jsou odstraňovány rozdíly v objemu 

zboţí a sluţeb mezi různými zeměmi.   

Pro účely srovnání v rámci zemí EU byla vytvořena umělá měnová 

jednotka na bázi eura, která byla pojmenována standard kupní síly (Purchasing 

Power Standard, PPS). K výpočtu PPS jsou uţity objemové indexy PPPs, pomocí 

nichţ se odvozují průměry jednotlivých zboţí a sluţeb v jednotlivých zemích EU. 

Zprůměrované jednotky jsou pak označovány jako standard kupní síly PPS. 

Standard kupní síly je tedy fiktivní jednotkou, která odráţí rozdílné cenové 

hladiny členských zemí EU. 

Ukazatele parity kupní síly tedy slouţí pro prostorové komparace objemů 

HDP v propočtu na obyvatele. Mohou být taktéţ pouţity pro srovnání reálné 
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ekonomické síly jednotlivých zemí nebo pro mezinárodní komparaci úrovně 

národohospodářské produktivity práce. Výhoda těchto ukazatelů však bezesporu 

spočívá ve schopnosti převedení srovnávaných makroekonomických ukazatelů  

na shodnou cenovou bázi.  

Ekonomická úroveň se v jednotlivých zemích dále můţe lišit v závislosti 

na úrovni produktivity práce, která se měří pomocí ukazatele HDP na pracovníka. 

Produktivita práce závisí jednak na věkovém sloţení obyvatelstva, tehdy se 

sleduje podíl osob v produktivním věku na celkovém počtu obyvatelstva  

a na vyuţití pracovních zdrojů (tedy na míře ekonomické aktivity a míře 

nezaměstnanosti). V rámci reálné konvergence se také sleduje nákladová 

konkurenceschopnost jednotlivých zemí, která se právě odvíjí od úrovně 

produktivity práce. Nákladová konkurenceschopnost se sleduje pomocí tzv. 

jednotkových pracovních nákladů měřených jako průměrné pracovní náklady 

v eurech na jednotku HDP v PPS.  

Blíţe se problematice měření ekonomické úrovně s vyuţitím přepočtů  

do PPS a dalších ukazatelů, které např. vyjadřují vývoj směnných relací či míru 

odlivu zisků ze zahraničních investic, věnuje následující část této kapitoly, která 

se zabývá problémy při konstrukci statistické základny pro potřeby 

mezinárodního srovnání. 

Sladěnost hospodářských cyklů 

V rámci zhodnocení dosaţeného stupně reálné konvergence se sledují také 

další ukazatele. Těmito ukazateli jsou např. indikátory sladěnosti hospodářských 

cyklů, které vyjadřují, do jaké míry se hospodářské cykly v komparovaných 

ekonomikách vyvíjejí shodně, blíţe např. Aguiar-Conraria a Soares (2011), 

Cerqueira a Martins (2009), Tuleja (2007).                   

Sledování podobnosti hospodářských cyklů je na příkladu EU důleţité 

zejména proto, ţe po vstupu dané země do eurozóny je prováděna společná 

měnová politika, která nahrazuje dosavadní měnové politiky jednotlivých 

centrálních bank. Společná měnová politika se po zavedení společné měny odvíjí 

od průměrného hospodářského vývoje v eurozóně. Proto tato společně 

uplatňovaná měnová politika můţe mít nepříznivé dopady na zemi, která se 
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nachází v rozdílné fázi cyklu. Tyto negativní účinky neboli náklady plynoucí  

ze ztráty vlastní měnové politiky budou niţší pro ekonomiky, které budou 

vykazovat vyšší úroveň sladěnosti hospodářského cyklu s měnovou unií. 

Jednou z metod pro zkoumání sladěnosti hospodářského cyklu dané 

ekonomiky s hospodářským cyklem měnové unie (či eurozóny) je pouţití 

korelačního koeficientu meziročních temp reálného růstu HDP v národní 

ekonomice s meziročními tempy růstu v měnové unii. Tento koeficient můţe 

nabývat hodnot od -1 do 1. Pokud se koeficient blíţí 1, znamená to, ţe existuje 

silná podobnost hospodářského cyklu dané ekonomiky a měnové unie. 

V opačném případě, pokud se koeficient blíţí -1, mají hospodářské cykly opačný 

průběh, viz Kadeřábková a Ţďárek (2007). 

Strukturální sladěnost ekonomik 

Strukturální sladěností ekonomik se rozumí podobnost struktury 

ekonomické aktivity mezi přistupujícími ekonomikami a stávajícími 

ekonomikami měnové unie. Čím vyšší je podobnost struktury ekonomiky, tím je 

riziko výskytu asymetrického ekonomického šoku niţší
7
. Strukturální sladěnost 

ekonomik lze zkoumat např. prostřednictvím Landesmannova strukturálního 

koeficientu. Pomocí tohoto koeficientu se porovnávají podíly šesti odvětví 

ekonomiky
8
 na celkové přidané hodnotě ve srovnávaných zemích. Koeficient 

nabývá hodnot od 0 do 1 a platí, ţe pokud se hodnota koeficientu blíţí k nule, je 

moţné očekávat vyšší podobnost struktury ekonomické aktivity, viz ČNB (2009). 

Průběh konvergenčního procesu a stupeň konvergence sledovaných 

ekonomik je moţné sledovat vedle ukazatelů cyklické a strukturální sladěnosti  

i v jiných oblastech pomocí mnoha dalších ukazatelů. Prostřednictvím dalších 

indikátorů lze sledovat např. stupeň otevřenosti a provázanosti ekonomik, 

                                                 
7
 Asymetrický šok je obecně definován jako situace, kdy určitá událost postihuje pouze 

určitou část měnové unie (národní ekonomiku), nebo taková událost, která vyvolává v jednotlivých 

částech měnové unie (národních ekonomikách) odlišné dopady, zejména pokud jde o hospodářský 

růst a zaměstnanost. 
8
 Jednotlivá odvětví jsou členěna podle klasifikace OKEČ: A, B – zemědělství, lesnictví  

a rybolov; C, D, E – průmysl; F – stavebnictví; G, H, I – velkoobchod a maloobchod, opravy, 

ubytování, doprava a komunikace; J, K – finanční zprostředkování, reality, pronájem  

a podnikatelské činnosti; L aţ P – ostatní sluţby. 
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sladěnosti či nesladěnosti ekonomických šoků, stupeň integrace finančních trhů, 

blíţe viz Mandel a Tomšík (2008). 

2.1.2 Nominální konvergence 

Koncept nominální konvergence lze chápat jako analogii konvergence 

reálné, tedy jako sbliţování nominálních veličin, např. HDP v nominálním 

vyjádření, nominálních mezd (širší pojetí konvergence). Širší koncepce nominální 

konvergence představuje také plnění maastrichtských kritérií, která jsou 

podmínkou pro vstup zemí do eurozóny a přijetí společné měny euro viz Vintrová 

(2007). Ţďárek (2007) pak agreguje jednotlivé přístupy a chápe nominální 

konvergenci v těchto rovinách: 

- konvergence cen (úzké pojetí), 

- konvergence všech nominálních veličin, tj. cen, mezd, penzí  

(široké pojetí), 

- maastrichtská konvergenční kritéria. 

Maastrichtská konvergenční kritéria 

Zákonné podmínky pro přijetí společné měny jsou neformálně nazývány 

maastrichtská konvergenční kritéria. Jejich název bezprostředně souvisí 

s Maastrichtskou smlouvou
9
, v níţ byla kritéria poprvé taxativně vymezena.  

Tato smlouva představuje završení desetiletí snah o dosaţení měnové unie v rámci 

zemí tehdejšího Evropského společenství (ES). Ke stěţejním změnám této 

smlouvy lze řadit především transformaci názvu Evropské společenství  

na Evropskou unii, dále doplnění stávajícího hospodářského pilíře o další dva 

pilíře a jiţ zmíněné definování kritérií, které je nutno splnit pro vstup  

do eurozóny. Zejména Německo upozorňovalo na to, ţe do měnové unie nemůţe 

vstoupit kaţdý stát, ale pouze stát, který je na přijetí společné měny dostatečně 

připravený, aby později nedocházelo k narušování stability měnové unie.  

                                                 
9
 Maastrichtská smlouva byla podepsána v nizozemském městě Maastricht, a to v prosinci 

roku 1991. Ratifikační proces této smlouvy byl poměrně komplikovaný a k jeho završení došlo  

aţ 7. února 1992, blíţe viz Fiala a Pitrová (2009). Smlouva o EU vstoupila v platnost 1. listopadu 

1993. Smlouva je dostupná v českém jazyce na webu:  

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm. 
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Konvergenční kritéria tak představují nominální konvergenci, která tvoří 

ekonomické podmínky vyjádřené měřitelnými ukazateli. V případě splnění těchto 

kritérií můţe daný stát vstoupit do eurozóny. Plnění těchto kritérií by mělo být 

dlouhodobé, nikoliv jednorázové. Maastrichtská smlouva dále stanovila, ţe 

podmínkou pro přijetí společné měny je nejen plnění konvergenčních kritérií, ale 

také podmínka slučitelnosti statutu národní centrální banky se statutem ECB
10

  

a Evropského systému centrálních bank
11

.  

Konvergenční kritéria se skládají jednak z kritérií fiskálních (deficit 

veřejných financí, veřejný dluh), dále z kritérií měnových (cenová stabilita, 

stabilita měnového kurzu, stabilita dlouhodobých nominálních úrokových sazeb). 

V současné právní úpravě jsou konvergenční kritéria ukotvena v článku 140 

Smlouvy o fungování Evropské unie a dále také v připojených protokolech  

ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie (Eur-lex, 

2010) ve znění Lisabonské smlouvy (dále jen Smlouvy): 

- protokol č. 13 o kritériích konvergence a 

- protokol č. 12 o postupu při nadměrném schodku. 
12

 

Porovnáním těchto kritérií se sleduje především makroekonomická 

stabilizace dané země a konvergence ekonomického vývoje zemí, které vytvářejí 

měnovou unii. Dosaţení makroekonomické stabilizace je v zájmu kaţdé země bez 

ohledu na její zapojení v integračních seskupeních. Helísek (2010) pak 

upozorňuje na konvergenci ekonomického vývoje zemí vytvářejících měnovou 

unii, která souvisí především se ztrátou samostatné národní měny, měnové 

politiky a měnového kurzu. 

Stěţejním důvodem vzniku konvergenčních kritérií byla přesto obava, ţe 

by budoucí měnová unie mohla mít neţádoucí inflační dopady na zapojené 

ekonomiky, viz Helísek a kol. (2010 str. 157). Tato myšlenka vychází z teze, ţe 

pokud by do měnové unie vstupovaly země s rozdílnými preferencemi ohledně 

                                                 
10

 Evropská centrální banka byla ustavena 1. června 1998 a své pravomoci začala 

vykovávat od 1. ledna 1999, tj. od data vzniku eurozóny. Evropská centrální banka zodpovídá  

za provádění měnové politiky v eurozóně. ECB má právní subjektivitu a v čele je prezident ECB 

(současným prezidentem je Jean-Claude Trichet). 
11

 Evropský systém centrálních bank se skládá z ECB a dále z národních centrálních bank 

členských zemí EU, tedy i těch, které nevstoupily do eurozóny.  
12

 Citováno z: Eur-lex.cz. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. 

[online]. 2010. [cit. 2010-09-23]. Dostupný z WWW: < http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:CS:HTML>. 

http://zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/?PG=E#Eurozóna
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výše inflace, pak by pravděpodobně země s niţší inflací doplácely na vstup  

do měnové unie, zejména v důsledku toho, ţe měnová politika ECB by odráţela 

představu o výši inflace všech zemí měnové unie (nikoliv jen země s nízkou 

inflací). V důsledku těchto skutečností by pravděpodobně došlo ke zvýšení inflace 

v celé měnové unii (tedy i v zemi s niţší inflací), podrobněji viz Feldstein (2001), 

Lacina a kol. (2007 str. 232).  

Kritérium cenové stability 

Cílem tohoto kritéria je dosaţení vysokého stupně cenové stability.  

Dle článku 140(1) první odráţka Smlouvy je vyţadováno: „dosaţení vysokého 

stupně cenové stability patrné z míry inflace, která se blíţí míře inflace nejvýše tří 

členských států, jeţ dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“.   

Tento článek upřesňuje a rozvádí článek 1 Protokolu o kritériích 

konvergence tak, ţe: „kritérium cenové stability znamená, ţe členský stát vykazuje 

dlouhodobě udrţitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou  

v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jeţ nepřekračuje o více neţ 

1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti 

cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí indexu 

spotřebitelských cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému 

vymezení pojmů v jednotlivých členských státech“. Mezi tyto tři země by však 

neměla být zařazena země se zápornou inflací, tedy deflací. Inflace se v Evropské 

unii měří prostřednictvím harmonizovaného indexu spotřebitelských cen 

(HICP
13

). Referenční hodnota se pak vypočítá jako neváţený aritmetický průměr 

míry inflace ve třech zemích, které dosáhly nejniţší míry inflace.  

Kritérium stability měnového kurzu 

Poţadavky kladené na plnění kritéria stability měnového kurzu jsou 

uvedeny v článku 140(1) třetí odráţka Smlouvy, a to jako: „dodrţování 

normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem měnových kurzů 

                                                 
13

 Harmonizovaný index spotřebitelských cen se pouţívá pro měření vývoje cenové 

hladiny v zemích EU. Tento index je přesně vymezen příslušnými pokyny, které jsou závazné  

pro všechny členské země EU, tzn., ţe na rozdíl od národních indexů umoţňuje HICP mezinárodní 

srovnatelnost. 
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Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let, aniţ by došlo  

k devalvaci vůči měně jiného členského státu“. Upřesnění a rozvedení ustanovení 

tohoto článku se opět nachází v dodatkovém Protokolu o kritériích konvergence, 

kde článek 3 stanoví, ţe: „kritérium účasti v mechanismu měnových kurzů 

Evropského měnového systému, znamená, ţe členský stát alespoň po dobu 

posledních dvou let před šetřením dodrţoval fluktuační rozpětí stanovené 

mechanismem měnových kurzů Evropského měnového systému, aniţ by byl 

měnový kurz vystaven silným tlakům. Zejména pak nesměl členský stát v tomto 

období z vlastního podnětu devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči 

měně kteréhokoli jiného členského státu“.   

Kritérium stability měnového kurzu hovoří o dodrţování „normálního 

fluktuačního rozpětí“, nedefinuje však toto rozpětí kvantitativně. Při hodnocení 

plnění tohoto kritéria vychází Evropská centrální banka ze stanoviska Rady 

Evropského měnového institutu (EMI) z října roku 1994 a také z jejího vyjádření 

„Progress towards Convergence“, jeţ bylo publikováno v listopadu 1995. Zpráva 

„Progress towards Convergence“ uvádí, ţe v době, kdy byla sestavována 

Maastrichtská smlouva, bylo „normální fluktuační rozpětí“ ve výši ±2,25 %  

od bilaterální centrální parity a odchylka o ±6 % představovala výjimku (např.  

pro Itálii). V srpnu roku 1993 však bylo z důvodu měnové krize rozhodnuto  

o rozšíření fluktuačního rozpětí na ±15 %. Tímto krokem došlo k schizofrenní 

situaci při interpretaci „normálního rozpětí“, neboť to bylo v době sestavování 

smlouvy chápáno ve výši ±2,25 %, zatímco v době vstupu smlouvy do platnosti 

(listopad 1993) jiţ bylo toto rozpětí rozšířeno na ±15 %. Zpráva proto hovoří  

o tom, ţe při hodnocení plnění kurzového kritéria bude kladen důraz na blízký 

pohyb směnného kurzu okolo centrální parity. V praxi pak vyhodnocování plnění 

kritéria vypadá tak, ţe se vyuţívá asymetrické fluktuační pásmo (Graf 2.1) 

připouštějící odchylku při zhodnocení měnového kurzu od centrální parity o 15 % 

a znehodnocení měnového kurzu od centrální parity o 2,25 %. Současně lze 

předpokládat, ţe krátkodobé a mírně nadměrné odchylky znehodnocení měnového 

kurzu, které se vyskytují na počátku hodnoceného období, nebudou povaţovány 

za porušení stability. Stanovená centrální parita by měla během dvouletého 

pobytu měny v kurzovém systému zůstat neměnná. Dojde-li však k situaci 
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nadměrného zhodnocování měnového kurzu národní měny, je moţno přistoupit  

ke změně centrální parity, a to na základě ţádosti kandidátské země
14

.  

 

Graf 2.1: Asymetrické fluktuační pásmo kurzového kritéria v ERM II 

 

Zdroj: Čech a Komárek (2002 str. 335) 

 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb spolu s kritériem cenové 

stability a kritériem stability měnového kurzu bývají vzhledem k jejich charakteru 

označována jako tzv. kritéria monetární. Provázání těchto kritérií je velice často 

demonstrováno s uţitím Fisherovy rovnice, viz Dědek (2008 str. 178): 

      1 1 1 ,r p       (2.5) 

kde r  značí nominální úrokovou sazbu, p  reálnou úrokovou sazbu a   

očekávanou míru inflace. Nominální úrokové sazby jsou tedy závislé na reálných 

                                                 
14

 Jako příklad lze uvést Slovensko, které bylo v ERM II od 25. listopadu 2005. 

Slovenská koruna zhodnotila hned dvakrát, a to z původní hodnoty centrální parity 38,4550 

SKK/EUR z roku 2005, přes 35,4424 SKK/EUR v roce 2007, aţ na konečných 30,1260 SKK/EUR 

v roce 2008. 
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úrokových sazbách a očekávané míře inflace, která je determinována skutečnou 

mírou inflace. Při vyhodnocování kritéria dlouhodobých úrokových sazeb se 

vychází z cen státních dluhopisů, které jsou úročeny dlouhodobými nominálními 

úrokovými sazbami (10ti letými). Tyto sazby v sobě zahrnují inflační očekávání 

v dané ekonomice a odráţejí tedy zároveň předpokládaný vývoj cen v dané 

ekonomice do budoucna.  

Konvergence úrokových sazeb před vstupem do eurozóny je ale také 

důleţitá proto, aby se předešlo masivním kapitálovým ztrátám. Za předpokladu 

existence dvou zemí, mezi jejichţ sazbami by existoval velký úrokový diferenciál, 

by mohl nastat masivní přesun kapitálu. Investoři by si uvědomili, ţe v měnové 

unii odpadá kurzové riziko a začali by hromadně prodávat méně úročená aktiva.  

Smlouva poţaduje plnění tohoto kritéria podle článku 140(1) čtvrté 

odráţky následovně: „stálost konvergence dosaţené členským státem a jeho účast 

v mechanismu měnových kurzů Evropského měnového systému, která se odráţí  

v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb“. Konkretizace tohoto ustanovení se 

nachází v článku 4 Protokolu o kritériích konvergence, který specifikuje, ţe: 

„kritérium konvergence úrokových sazeb znamená, ţe v průběhu jednoho roku 

před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu 

nepřekračovala o více neţ 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří členských 

států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků. Úrokové sazby 

se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných 

cenných papírů, s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých 

členských státech“.  

Kritérium udrţitelnosti veřejných financí 

Kritérium udrţitelnosti veřejných financí se skládá ze dvou částí  

– z kritéria vládního deficitu a kritéria vládního dluhu. Kritérium vládního deficitu 

je zaměřeno především na krátkodobý aţ střednědobý stav veřejných financí. 

Zatímco v rámci druhého kritéria se sleduje veřejný dluh a toto kritérium tak 

reprezentuje schopnost dlouhodobé udrţitelnosti veřejných financí. Tato kritéria 

jsou označována jako tzv. fiskální kritéria.  
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Právní úprava kritéria udrţitelnosti veřejných financí je obsaţena v článku 

140(1) druhé odráţky Smlouvy, kde je stanoveno, ţe: „dlouhodobě udrţitelný stav 

veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný 

schodek ve smyslu článku 126(6) Smlouvy“.  Článek 2 Protokolu o kritériích 

konvergence upřesňuje, ţe kritérium znamená, ţe: „v době šetření se na členský 

stát nevztahuje Rozhodnutí Rady podle čl. 126(6) Smlouvy o existenci 

nadměrného schodku“.   

Postup při nadměrném schodku je upraven v článku 126 Smlouvy
15

. 

Ustanovení článku 126(2) Smlouvy dále uvádí, ţe: „Evropská komise vypracuje 

zprávu, pokud členský stát EU nesplňuje poţadavky dodrţování rozpočtové kázně, 

a to zejména pokud:  

1. poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí  

k hrubému domácímu produktu překročí referenční hodnotu 

(stanovenou v Protokolu o postupu při nadměrném schodku jako 3 % 

HDP), ledaţe by:   

- buď poměr podstatně a nepřetrţitě klesal a dosáhl úrovně, která se 

blíţí doporučované hodnotě, nebo  

- překročení doporučované hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné  

a poměr zůstával blízko k doporučované hodnotě.  

2. poměr vládního zadluţení k hrubému domácímu produktu překročí 

doporučovanou hodnotu (stanovenou v Protokolu o postupu  

při nadměrném schodku jako 60 % HDP), ledaţe se poměr dostatečně 

sniţuje a blíţí se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě“. 

Balassův-Samuelsonův efekt a nominální konvergence 

Předchozí text pojednával o náplni jednotlivých konvergenčních kritérií  

a důvodech jejich zavedení, které by se měly následně pozitivně projevit 

v „ekonomickém zdraví“ jednotlivých zemí usilujících o jejich splnění.  

                                                 
15

 Problematika nadměrného vládního deficitu je blíţe specifikována v ustanoveních 

Paktu stability a růstu. Problematice Paktu stability a růstu samostatně či v návaznosti  

na maastrichtská konvergenční kritéria se věnují např. příspěvky Beetsma a Debrun (2007), Dědka 

(2008), Laciny a kol. (2007), Orbana a Szaparyho (2004), Soukiazise a Castra (2005). 
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Tato kritéria byla však i z různých důvodů kritizována. Rozmahel (2008) spatřuje 

problémové oblasti především v: 

- omezených moţnostech posoudit reálnou konvergenci zkoumaných 

ekonomik,  

- časovém horizontu pro vyhodnocování plnění kritérií, která se posuzují 

za relativně krátké časové období, 

- jejich nulové vypovídací schopnosti posoudit náchylnost a případnou 

existenci adaptačních mechanismů srovnávaných zemí při působení 

asymetrických šoků. 

Mandel a Tomšík (2008) a Chrenková a Muchová (2007) upozorňují, ţe je 

také důleţité zaměřit se na souvislosti Balassova-Samuelsonova efektu (B-S efekt) 

(Balassa, 1964), (Samuelson, 1964), který má své opodstatnění zejména pro země 

střední a východní Evropy (země, které dohánějí ekonomickou úroveň 

vyspělejších zemí EU). 

Tento efekt vychází ze skutečnosti, ţe v rámci ekonomické integrace 

dochází k vyššímu růstu produktivity práce v sektoru mezinárodně 

obchodovatelných statků
16

, neţ v sektoru mezinárodně neobchodovatelných 

statků
17

.  

Na cenový vývoj mezinárodně neobchodovatelných statků působí 

v krátkém i dlouhém období mnoho faktorů. Jedním z těchto faktorů je 

zhodnocení měnového kurzu v nominálním vyjádření, který můţe mít 

prostřednictvím turistického ruchu vliv na mezinárodně neobchodovatelné statky. 

Dalším faktorem můţe být změna nominálního důchodu. Jeho růst způsobí 

s menším zpoţděním poptávkové inflační tlaky právě u statků mezinárodně 

neobchodovatelných (při splnění podmínky existence vyšší důchodové elasticity  

u cen mezinárodně neobchodovatelných statků neţ u cen statků mezinárodně 

obchodovatelných).  

Růst cen mezinárodně neobchodovatelných statků můţe být vysvětlen také 

s pomocí růstu produktivity práce a růstu mezd. V důsledku růstu produktivity 

                                                 
16

 Mezi obchodovatelné statky se řadí obecně produkty zpracovatelského průmyslu, jako 

jsou např.: stroje a zařízení, potraviny, oblečení, obuv, komunikační zařízení a sluţby, drogy. 
17

 Mezi neobchodovatelné statky lze obecně zahrnout sluţby, např.: zdravotní péči, 

sociální sluţby, vzdělání, veřejnou správu aj. 
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práce dochází k růstu mezd v sektoru mezinárodně obchodovaného zboţí.  

Tato „mzdová nákaza“ se však přelévá do sektoru mezinárodně 

neobchodovatelného zboţí, ve kterém je produktivita práce niţší. V sektoru 

neobchodovatelného zboţí tedy dochází k růstu mezd bez adekvátního růstu 

produktivity a tyto skutečnosti nutí výrobce v sektoru neobchodovatelného zboţí 

zvyšovat ceny. Výsledkem je, ţe dochází k tlaku na růst inflace ze strany 

mezinárodně neobchodovatelného zboţí. Dle Mezinárodního měnového fondu lze 

B-S efekt v zemích s vyšším růstem produktivity práce vyčíslit na 1,5 – 2 p. b. 

růstu cenové hladiny, viz Mandel a Tomšík (2008 str. 325). Z toho vyplývá, ţe uţ 

samotná existence B-S efektu komplikuje plnění maastrichtského kritéria cenové 

stability ve většině kandidátských zemí eurozóny, viz De Grauwe (2009 stránky 

155-158).  

Analytická zpráva zabývající se zkoumáním vztahu mezi cenovou 

hladinou a ekonomickou úrovní, blíţe viz ČNB (2008), ukazuje, ţe cenová 

hladina v ČR v roce 2007 leţela pod úrovní, která by odpovídala dosaţené 

ekonomické úrovni, a to zhruba o 17,5 procentního bodu. Mezinárodní srovnání, 

které provedli Čihák a Holub (2001), dokazuje spíše existenci těsného vztahu 

mezi průměrnou cenovou hladinou a HDP na hlavu v paritě kupní síly. Empiricky 

tudíţ potvrzují vztah mezi těmito veličinami téměř jedna ku jedné, coţ je 

v souladu se závěry Balassa-Samuelsonova modelu. Co tedy stojí za niţší úrovní 

cenové hladiny v České republice v poměru k průměrné cenové hladině 

v eurozóně?  

V článku Čiháka a Holuba (2001) se mj. dále uvádí, ţe závislost mezi 

HDP v paritě kupní síly a cenovou hladinou nemusí mít vţdy jednotkový sklon, 

neboť ten závisí na podílu neobchodovatelných statků na HDP a dále také na 

podílu kapitálu na produkci těchto statků. Obstfeld a Rogoff (1998) rozpracovali 

původní B-S model o reálnou dimenzi v tom smyslu, ţe v realitě nelze rozlišovat 

striktně na statky obchodovatelné a neobchodovatelné, neboť jejich rozlišení 

v praxi je téměř nemoţné. Ve skutečnosti obsahuje kaţdý finální statek sloţku 

obchodovatelnou a sloţku neobchodovatelnou. Vlivem tohoto zjištění 

zkonstruovali Čihák a Holub (2001) tzv. „koeficient cenových odchylek“, který 

měří vychýlenost relativních cen obchodovatelných statků ke statkům 
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neobchodovatelným ve sledované ekonomice vůči referenční zemi. Příčinu nízké 

cenové úrovně v České republice spatřovali zejména v nestandardně nízkých 

cenách regulovaných cen (zejména ve zdravotnictví a školství)  

a existenci monopolistické konkurence, která na zahraničních trzích dosahuje 

niţší monopolistické přiráţky z důvodu vnímání produkce této domácí trţní 

struktury jako méně kvalitní relativně k produkci monopolistických firem 

vyspělých zemí. Za statisticky významnou povaţovali rovněţ vysokou 

produktivitu práce (na úrovni většiny vyspělých zemí) v sektoru 

neobchodovatelných statků, která sniţuje jednotkové mzdové náklady v tomto 

sektoru, a tím i celkovou cenovou hladinu země.  

Kubíček (2011) dospěl k dalšímu poznání, a to ţe v České republice se 

v letech 1993-2003 rychle zvyšoval podíl práce na produkci neobchodovatelného 

sektoru, coţ částečně vyváţilo velký diferenciál v tempech růstu produktivit  

(v neobchodovatelném sektoru bylo dosahováno vyšší produktivity práce), který 

ve sledovaném období dosahoval průměru kolem 6 % ročně. Další empirické 

studie rovněţ závěry B-S modelu nezpochybňují, ale shodují se na jeho malém 

příspěvku B-S efektu k celkové inflaci v zemích, které konvergují k vyspělejším 

státům. Schadler (2005) odhaduje příspěvek k celkové inflaci v rozmezí 1-2 % 

ročně, odhady IMF (2000) jsou v intervalu 1,5-2 %. Odhadovaný příspěvek se 

můţe lišit pro jednotlivé země, přičemţ obecně platí, ţe B-S efekt je vyšší 

v ekonomikách s vysokým růstem produktivity práce. 

Nelze opomenout důleţitý poznatek, na který upozorňují Mandel a Tomšík 

(2008), ţe při fixním kursu se B-S efekt plně přelije do růstu cen, při plovoucím 

kurzu se rozdělí mezi nominální zhodnocení měny a růst cenové hladiny. Právě 

druhý příklad je typický pro Českou republiku, kdyţ na počátku roku 1998 přešla 

Česká národní banka k reţimu cílování inflace a ponechala vývoj nominálního 

měnového kurzu na interakci nabídky a poptávky na devizových trzích. 

Sbliţování cenové hladiny se v České republice uskutečňuje prostřednictvím 

kurzového kanálu, coţ prokazuje i nízký příspěvek inflace identifikovaný pomocí 

dynamického autoregresního modelu testovaného v empirické části této práce. 

Dalším důleţitým faktorem ovlivňujícím růst cen v sektoru mezinárodně 

neobchodovatelných statků je také podíl rozpočtových příjmů na HDP.  



27 

 

Tato situace je typická pro ekonomiky hospodářsky zaostalé či transformující, 

v nichţ jsou výdaje např. na bydlení, zdravotnictví, školství a hromadnou dopravu 

financovány v rámci sociální politiky státu. Naproti tomu se tyto ekonomiky 

vyznačují vysokou mírou zdanění podnikatelských aktivit. Růstem regulovaných 

cen a sníţením daňové zátěţe dochází nejen ke zvýšení cen v sektoru 

mezinárodně neobchodovatelného zboţí, ale také ke sníţení rozpočtových zdrojů. 

Posledním často uváděným faktorem růstu cen mezinárodně 

neobchodovatelných statků jsou politické aspekty, které souvisejí s politikou 

pravicově a levicově orientovaných vlád (Hibbs, 1994) a modelem politického 

hospodářského cyklu (Nordhaus, 1975). 

Následující tabulka (Tabulka 2.1) uvádí přehled vybraných studií  

Balassa-Samuelsonova efektu ve vybraných evropských státech. 

 

Tabulka 2.1: Vybrané studie Balassa-Samuelsonova efektu 

AUTOR  

(ROK) 

ČASOVÁ  

A 

PRŮŘEZOVÁ 

DIMENZE 

METODA 
ZÁVISLE 

PROMĚNNÁ 

VYSVĚTL. 

PROMĚNNÁ 

ODHAD 

BS 

EFEKTU* 

Halpern  

a Wyplosz  

(2001) 

1991-1999  

CZ, EE, HU, LV, 

LT, PL, SK, SI 

GLS 

Poměr cen 

neobchod.  

a 

obchodovatelného  

zboţí 

Produktivita 

v sektoru 

obchod. zboţí, 

produktivita 

v sektoru 

neobchod. zboţí 

2,4 (panel) 

Egert (2002) 

1993-2001  

CZ, HU, PL, SK, 

SI 

Kointegrační 

test, VAR 

Inflační 

diferenciály  

(vis-a-vis DM)  

neobchod. zboţí 

Relativní 

produktivita 

0,2-0,6 (CZ)  

2,6-3,5 (HU)  

1,5-3,3 (PL)  

-0,2- -0,4 

(SK) 

Národní 

banka 

Maďarska 

(Kovács, 

2002) 

1993-2001  

CZ, HU, PL, SK, 

SI 

Účetnictví 

CPI – na základě  

reálného 

směnného  

kurzu 

Relativní 

produktivita 

1,6 (CZ)  

1,9 (HU)  

1,0-2,0 (SK) 

Mihajlek  

a Klau (2003) 

1992-2001  

CZ, HU, PL, SK, 

SI 

OLS 

Poměr cen 

neobchod.  

a obchod. zboţí 

Diferenciál 

růstu domácí 

produktivity 

0,3 (CZ)  

1,6 (HU)  

1,4 (PL)  

0,6 (SK) 
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MacDonald  

a Wojcik  

(2003) 

1995-2001  

EE, HU, SK, SI 
DOLS 

Inflační 

diferenciály  

(vis-a-vis 

Rakousko) 

neobchod. zboţí 

Relativní 

produktivita 

0,5-0,6 

(panel) 

Blaszkiewicz 

a kol. (2004) 

1995-2003  

CZ, EE, PL, LT, 

SK 

Panel 

(FMOLS  

a PMG) 

Poměr cen 

neobchod.  

a 

obchodovatelného  

zboţí 

Relativní 

produktivita 

0,4-0,6 

(panel)  

0,5-0,6 (CZ)  

0,8-1,0 (EE)  

0,8-0,9 (LT)  

1,2-1,3 (PL) 

Coricelli  

a Jazbec 

(2004) 

1990-1998  

CZ, EE, HU, LV, 

LT, PL, SK, SI 

Fixní efekty 

Poměr cen 

neobchod.  

a 

obchodovatelného 

 zboţí 

Relativní 

produktivita 
0,9 (panel) 

Zdroj: Reiner a Winkler (2009 str. 73) 

Vysvětlivky: (*) dopad růstu produktivity v sektoru obchodovatelného a neobchodovatelného 

zboţí na relativní ceny neobchodovatelného zboţí, vyjádřeno v procentních bodech za rok (interní 

BS efekt) 

CZ – Česká republika, EE – Estonsko, HU – Maďarsko, LV – Litva, LT – Lotyšsko, PL – Polsko, 

SK – Slovensko, SI - Slovinsko 

2.1.3 Vztah nominální a reálné konvergence 

Na problematiku vztahu nominální a reálné konvergence existuje mnoho 

odborných příspěvků, např. Dobrinski (2006), Halmai a kol. (2010), Egért (2007), 

Vintrová (2007), De Grauwe a Schnabl (2005), Kutan a Yigit (2004), Hein  

a Truger (2005). Někteří ekonomové povaţují reálnou a nominální konvergenci  

za vzájemně se podporující procesy, jiní upozorňují na jejich rivalitu. 

Ekonomové, kteří chápou reálnou a nominální konvergenci jako vzájemně se 

podporující procesy, vycházejí z teze, ţe stabilní makroekonomické prostředí 

vymezené maastrichtskými konvergenčními kritérii můţe působit jako stimulující 

faktor podnikatelských aktivit. Podporou podnikatelských aktivit pak dochází 

k vytváření lepších podmínek pro rychlejší hospodářský růst.  

Např. Mandel a Tomšík (2008 str. 325) se ale domnívají, ţe sbliţování  

na nominální úrovni, které vede ke vstupu do eurozóny, nemusí nevyhnutelně 

přispět k zvýšení reálné konvergence. Právě naopak můţe dojít k zvýšení 
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konvergence nominálních ukazatelů na úkor ukazatelů reálné konvergence. Niţší 

inflace a niţšího deficitu veřejných financí je moţné dosáhnout jen za cenu 

niţšího ekonomického růstu a opačně. Z toho lze odvodit, ţe snaha o rychlou 

konvergenci cenové hladiny k úrovni převaţující v EU a zároveň zvyšování reálné 

konvergence mohou být povaţovány za rivalitní a tedy vzájemně se vylučující 

cíle.  

Existují však i názory, které podporují rychlou integraci do měnové unie, 

protoţe se domnívají, ţe dochází k podpoře reálné konvergence. Vychází se 

přitom z myšlenky, ţe v měnové unii dochází k eliminaci kurzového rizika  

a měnových krizí. Měnové krize jsou většinou značně nákladné a mohou brzdit 

ekonomický růst a tím i reálnou konvergenci. Tato myšlenka vychází 

z endogenity teorie optimální měnové oblasti, která postuluje, ţe země naplní 

kritéria optimality měnové oblasti snáze po vstupu do měnové unie De Grauwe  

a Schnabl (2005), Lein-Rupprecht a kol. (2007), Horvath a Komárek (2002).  

K problematice vztahu nominální a reálné konvergence se vyjadřují  

i představitelé evropských institucí, např. guvernér ECB Jean–Claude Trichet 

v roce 2002 poukázal na skutečnost, ţe plnění nominálních konvergenčních 

kritérií musí být udrţitelné i do budoucna a nikoliv jen v okamţiku vstupu  

do eurozóny, a ţe udrţitelnost jejich plnění předpokládá dostatečný pokrok 

v reálné konvergenci. Nominální a reálná kritéria se podle něho vzájemně 

podmiňují, a proto se musí sledovat souběţně, viz (Šikulová, 2006). 

2.2 Vymezení pojmu konvergence v růstových teoriích 

Tradiční přístupy ke konvergenci vycházejí z teorie ekonomického růstu. 

Průkopnickými příspěvky teorie růstu k problematice konvergence byly práce 

Solowa (1956) a Swana (1956). Klíčovými předpoklady modelu Solowa a Swana 

jsou např.: a) neoklasická forma produkční funkce
18

, b) předpoklad konstantních 

                                                 
18

 Neoklasická produkční funkce firmy je nejčastěji popisována jedním vstupem 

(outputem) a dvěma výstupy (inputy). Dvoufaktorová produkční funkce vychází z matematického 

vyjádření maximálního objemu produkce (Q) vyrobeného s výrobními faktory kapitál (K) a práce 

(L): Q = f(K,L). 
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výnosů z rozsahu
19

, c) klesající výnosy z variabilního vstupu a d) moţnost 

substituce mezi vstupy. Kombinací takovéto produkční funkce s konstantní mírou 

úspor byl generován jednoduchý model rovnováhy v ekonomice. Významným 

přínosem modelů Solowa a Swana se stal koncept podmíněné konvergence, který 

je zaloţen na empirické hypotéze, ţe čím je niţší úroveň HDP na obyvatele 

vzhledem k dlouhodobému nebo stálému stavu, tím je vyšší míra růstu 

ekonomiky. Tato vlastnost je odvozena z předpokladu klesajících výnosů 

z kapitálu, neboť ekonomiky, které vykazují niţší kapitálovou zásobu  

na pracovníka, dosahují vyšších výnosů z kapitálu a vyšších měr ekonomického 

růstu. Podmíněnost konvergence je dána tím, ţe úroveň stálého stavu a výstup  

na pracovníka závisí na: a) míře úspor, b) míře růstu populace a c) pozici 

produkční funkce – tedy na charakteristikách, které se mohou v jednotlivých 

zemích lišit. Empirické studie také prokázaly, ţe mezi další odlišnosti mezi 

jednotlivými ekonomikami, které podmiňují konvergenci, lze zařadit rozdíly 

v hospodářské politice státu nebo také počáteční stav lidského kapitálu. Klíčovým 

momentem konceptu podmíněné konvergence je jeho vysoká vypovídací 

schopnost o ekonomickém růstu napříč zeměmi a regiony. Dalším významným 

přínosem Solowova-Swanova modelu je absence neustálého zlepšování 

technologie, z čehoţ vyplývá, ţe ekonomický růst na obyvatele se musí nakonec 

zastavit. Tento závěr se podobá tezím Malthuse a Ricarda, neboť také vychází 

z předpokladů klesajících výnosů z kapitálu, ačkoliv empirické studie odhalily, ţe 

pozitivní míra růstu na obyvatele můţe setrvat více neţ jedno století bez jakékoliv 

tendence k poklesu. 

V polovině 80. let 20. století zaznamenal vývoj teorie růstu velký rozmach. 

S problematikou konvergence pak souvisejí stěţejní díla Romera (1986) a Lucase 

(1988), AK modely Boucekkineho a kol. (2010), Gomeze (2008) a dalších  

a Lucasův dvousektorový model endogenního růstu, Lucas a kol. (1993).  

Tyto růstové teorie budou s ohledem na jejich vazbu na teorii konvergence 

diskutovány níţe. 

                                                 
19

 Konstantní výnosy z rozsahu popisují situaci, kdy proporcionální růst výrobních 

faktorů vyvolá růst výnosů ve stejném rozsahu. 
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2.2.1 Neoklasická teorie růstu 

Východiskem neoklasických teorií růstu je neoklasická produkční funkce. 

Pomocí této funkce byl odstraněn jeden z nedostatků modelu Harroda-Domara, 

který je zaloţen na nemoţnosti substitutce kapitálu a práce, tedy na produkční 

funkci s konstantními koeficienty. Neoklasická produkční funkce vyplývá z teorie 

výrobních faktorů, kterými jsou v neoklasickém pojetí práce L , půda N , kapitál 

K . Matematicky lze zapsat neoklasickou představu ekonomického růstu 

následovně: 

 
Y Y Y

Y K L N
K L N

  
   

  
   . (2.6) 

Růst je dle neoklasiků pak závislý na změnách kapitálu, práce a půdy, 

které jsou násobeny jejich mezní produktivitou. Výchozím předpokladem běţně 

uváděných růstových modelů je, ţe N  je rovna 0. Neoklasická teorie výrobních 

faktorů je dále zaloţena na předpokladu nekonečné dělitelnosti faktorů, z čehoţ 

vyplývá, ţe je lze pouţít v jakékoliv kombinaci s ostatními výrobními faktory 

k výrobě libovolného mnoţství produkce. Dalším postulátem neoklasické varianty 

je, ţe nekonečně malá změna faktorů vyvolá změnu celkové produkce. 

Nejznámější neoklasickým modelem růstu je Solowův-Swanův model 

(S&S model), jehoţ autory jsou americký ekonom Robert Solow a australský 

ekonom Trevor Swan. Práce Roberta Solowa se nicméně dočkala většího ohlasu  

a tento ekonom byl v roce 1987 oceněn Nobelovou cenou za ekonomii. Oba autoři 

publikovali svůj model tentýţ rok, tj. v roce 1956, kaţdý však nezávisle  

na druhém. Solowova verze modelu byla publikována v americkém časopise 

(Solow, 1956), zatímco Swanova v australském (Swan, 1956). Model je zaloţen 

na růstové roli úspor, kapitálové akumulaci, populační expanzi a na úloze 

technologického pokroku. Významným modelovým omezením je uzavřenost vůči 

zahraničí. Model odpovídá na následující otázky. 

1. Jaký je vztah mezi růstem důchodu na osobu v určité zemi a mírou 

úspor, mírou růstu obyvatelstva a technickým pokrokem? 

2. Jak se růst důchodu na osobu v dané zemi vyvíjí v čase? 

3. Existují ekonomické síly, které ve velmi dlouhém období umoţňující 

chudým zemím konvergovat k ţivotní úrovni zemí vyspělých? 
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S&S model je zaloţen na myšlence ekonomiky, která má poptávkovou  

a nabídkovou stranu. V kaţdém roce t  produkuje nabídková strana hrubý národní 

produkt v reálném vyjádření tY  s vyuţitím tří výrobních faktorů: existující 

zásobou fyzického kapitálu tK , existující pracovní sílou tL  a dostupnou 

technologií t . Tempo růstu pracujícího obyvatelstva je stabilní ve výši n procent 

ročně, takţe platí  1 1t tL n L   . Výstup je následně prodáván rodinám (spotřeba 

tC ), firmám (investice tI ) a vládě (nákupy vládního sektoru tG ). Platí tedy 

následující makroekonomická identita: t t t tC S C I   , z níţ vyplývá, ţe část 

reálného důchodu, která není investována, je spotřebována, t t tC Y I  . V modelu 

zároveň platí, ţe výdaje na spotřebu nemohou překročit důchod z práce a kapitálu 

t tC I rK wL   , kde r označuje reálnou úrokovou sazbu a w  reálnou mzdovou 

sazbu.  

S&S model růstu nepracuje s růstem celkového reálného důchodu Y, ale 

s růstem reálného důchodu na osobu Y/L, tedy s růstem průměrné produktivity 

práce. Model proto pracuje s proměnnými vyjádřenými na osobu, které jsou 

označeny malými písmeny. Jedná se o reálný důchod na osobu v roce t 

 /t t ty Y L , spotřebu na osobu v roce t  /t t tc C L , kapitál na osobu v roce t 

neboli poměr kapitál-práce  /t t tk K L  a úspory na osobu v roce t  /t t ts S L .  

Základem S&S modelu je neoklasická produkční funkce ve tvaru: 

  , ,t t t tY F K L  , (2.7) 

kde Y značí důchod, K  kapitál, L  práce a   úroveň technologie. Technický 

pokrok   je v modelu definováno jako cokoliv, co umoţňuje produkovat větší 

výstup při daném mnoţství kapitálu a práce „hladce“ (coţ znamená, ţe úroveň 

technologie roste konstantním tempem). Proto je technický pokrok ekvivalentem 

růstu kapitálové zásoby, růstu pracovní síly nebo obojího. Z tohoto důvodu byl 

technický pokrok dříve nazýván jako „faktorově rozšiřující“. Technický pokrok 

můţe být tedy v uvedených souvislostech zachycen následující rovnicí: 

  ,t t t t tY F B K AL , (2.8) 
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kde tB  a tA  jsou indexní čísla reprezentující technickou změnu ( ), t tB K  

představuje kapitálovou účinnost a t tAL  účinnost práce. Pokud 0B  , produkce 

bude růst, ačkoliv K  a L zůstanou konstantní a 0A  . Působením technického 

pokroku totiţ došlo k účinnějšímu vyuţití fyzického kapitálu. Tento typ 

technického pokroku je pak nazýván „čistě kapitálově rozšiřující“.  

Za předpokladu 0A   a 0B  , kdy dochází k růstu produkci při konstantním K  

a L , lze hovořit o technickém pokroku „čistě rozšiřujícím práci“. O „kapitálově  

a pracovně rozšiřující“ technický pokrok se jedná v případě splnění předpokladu 

0B  a 0A  . Model bude nejprve popsán ve zjednodušené verzi bez 

technického pokroku, který bude zaveden později. Úroveň technického procesu 

bude proto pro jeho exogenní charakter z produkční rovnice vynechán  

a povaţován za konstantu.   

Pro kapitálovou zásobu byl zaveden předpoklad její depreciace v míře 

0  , coţ znamená, ţe v kaţdém časovém okamţiku dojde ke zničení kapitálové 

zásoby, která se znovu nedá pouţít. Dynamiku kapitálové zásoby lze poté 

formulovat následovně: 

  K ,t
t t t t t t

dK
I K sF K L K

dt
      , (2.9) 

kde s je mezní sklon k úsporám a I jsou investice. 

Produkční funkci lze ve tvaru per capita následně zapsat: 

  y f k , (2.10) 

kde je důchod na jednotku efektivní práce /y Y L  vztaţen na kapitál  

na jednotku efektivní práce /k K L  .  

Působením zákona klesajících mezních výnosů se ekonomika dostává  

do tzv. stálého stavu, kdy dochází k zastavení moţnosti zvyšování ţivotní úrovně 

prostřednictvím akumulace kapitálu. Stálý stav lze vyjádřit následovně: 

 0k


 , (2.11) 
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kde 

 
dK

k
dt



 . (2.12) 

Východiskem pro získání fundamentální diferenciální rovnice S&S 

modelu je změna kapitálové zásoby: 

  

   ,
K

sf k k
L





   (2.13) 

která je ve vyjádření per capita 

    k sf k n g k


    (2.14) 

dána mírou úspor s , mírou růstu populace n  a mírou růstu technologie g .  

Pro stálý stav tedy platí: 

    sf k n g k   . (2.15) 

Za stálý stav je tedy povaţována situace, kdy různé veličiny v ekonomice 

rostou konstantním tempem. Stacionární bod rovnice (1.30), tj. 0k


  určuje stálý 

stav k   

 
 sf k

n
k






  . (2.16) 

Ve stálém stavu v dlouhém období veličiny per capita, tedy k, c, y nerostou. 

Konstantním tempem růstu rostou veličiny K, C, Y, jejichţ růst je determinován 

tempem růstu populace n. 

Realita však ukazuje, ţe např. makroekonomická data USA vykazují  

za poslední dvě desetiletí růst produktu per capita. Stav technologie je ovšem  

ve S&S modelu brán jako exogenní veličina, model jej tedy neobjasňuje. Zastánci 

modelu však namítají, ţe jeho smyslem není objasnit technický pokrok, nýbrţ 

vysvětlit rozdíly mezi tempy růstu jednotlivých ekonomik. Technický pokrok pak 

lze obecně chápat jako schopnost ekonomiky vyrábět stejné mnoţství výstupů 

s menším mnoţstvím vstupů. V takovém případě lze hovořit o „práci šetřícím“ 

nebo „kapitál šetřícím“ technickém pokroku, viz výše. Zlepšení, která nešetří 

relativně ani jeden ze vstupů, lze povaţovat za neutrální technický pokrok.  
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Závěry S&S modelu lze shrnout do následujících bodů: 

1. Celkový reálný důchod Y roste tempem, které je dáno součtem míry 

růstu populace a míry růstu technologie (n+g). 

2. Reálný důchod na osobu Y/L roste tempem odpovídajícím míře růstu 

technologie (g). 

3. V rozvíjejících se ekonomikách, pro které platí, ţe je míra růstu kapitálu 

 n x k   vyšší neţ míra růstu rozšířené práce (n+g), bude míra růstu 

reálného důchodu na osobu vyšší neţ míra odpovídající dlouhodobému 

stálému růstu. 

4. Vyspělé stagnující ekonomiky budou vykazovat stejné nebo niţší tempo 

růstu reálného důchodu neţ tempo odpovídající dlouhodobému stálému 

růstu, nicméně díky technologickému pokroku bude stále nabývat 

pozitivních hodnot. 

Na teoretickém poli mohou být závěry neoklasické teorie růstu 

zpochybněny, neboť model růst v podstatě nevysvětluje. Růst důchodu na osobu 

je ve stálém stavu moţný pouze pomocí technologického pokroku, který je však 

veličinou exogenní. Model je na druhou stranu schopen vysvětlit příčiny růstu 

ţivotní úrovně v dané ekonomice. Ta je dána zvyšováním kapitálové zásoby  

a produktivity faktorů. Jednoznačnou odpověď však model nedává na otázku, 

proč rostou některé země rychleji a jiné pomaleji. Obecně lze v tomto případě 

konstatovat, ţe jednotlivé země se nacházejí v různých obdobích různě vzdáleny 

od stálého stavu a jejich výroba probíhá při různých produkčních funkcích. 

Empirické studie, které se zabývaly mírou souladu teoretických 

předpovědí neoklasického modelu růstu, dospěly k následujícím závěrům.  

Bez ohledu na výchozí podmínky, v dlouhém období se ekonomika přiblíţí  

ke stálému stavu. S růstem kapitálové zásoby dochází k růstu reálného důchodu 

na osobu, který se však vlivem klesajících výnosů zpomaluje, aţ můţe nakonec 

zcela dojít k jeho zastavení. Chudší země by měly růst rychleji neţ země bohatší, 

coţ je opět dáno klesajícími výnosy. V chudších zemích s niţší kapitálovou 

zásobou dosahuje kaţdá investice relativně vyšší výnos. Úroveň důchodu  

na osobu ve stálém stavu závisí pozitivně na míře úspor a negativně  

na populačním růstu. Naproti tomu tempo růstu důchodu na osobu ve stálém stavu 
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není závislé na míře úspor či populačním růstu, ale na tempu technologického 

pokroku. Tento faktor však neoklasický model nevysvětluje, jak jiţ bylo zmíněno 

výše. Tempo růstu kapitálové zásoby ve stálém stavu je totoţné s tempem růstu 

důchodu na hlavu, poměr kapitál/důchod je tedy konstantní. Mezní produkt 

kapitálu je ve stálém stavu taktéţ konstantní, avšak mezní produkt práce roste 

tempem růstu technologického pokroku. 

Na nesoulad S&S modelu s empirií především z kvantitativního hlediska 

poukázali Mankiw, Romer a Weil, viz Mankiw a kol. (1992), Mankiw (1995). 

Autoři upozornili na problémy v mezinárodních rozdílech v ţivotní úrovni, 

konvergenci ekonomik a výnosech kapitálu v různých zemích. Jedním ze závěrů 

neoklasického modelu růstu je postulát, ţe úroveň důchodu na osobu závisí  

na míře úspor a na růstu populace. Tento závěr byl podroben kalibraci modelu dle 

dat z národního účetnictví. Bylo zjištěno, ţe zatímco neoklasický model predikuje 

malé rozdíly podílu kapitálu na důchodu mezi zeměmi, v realitě jsou tyto rozdíly 

poměrně veliké. Dalším významným předpokladem neoklasického modelu růstu 

je konvergence ţivotní úrovně jednotlivých zemí. Hypotéza konvergence spočívá 

v tom, ţe země s niţším počátečním důchodem na osobu rostou rychleji neţ země 

s vyšším počátečním důchodem na osobu. Tento koncept je označován jako 

absolutní konvergence (Graf 2.2).  

 

Graf 2.2: Absolutní (nepodmíněná) konvergence 

 

Zdroj: Sala-I-Martin (1996 str. 1343) 
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Empirie prokázala, ţe existence konvergence závisí na volbě vzorku 

sledovaných zemí. V případě vzorku homogenních ekonomik lze konvergenci 

najít. Neoklasický model pracuje s touto podmíněnou konvergencí (Graf 2.3), 

která předpokládá, ţe ekonomiky konvergují ke stálému stavu, jenţ je odlišný dle 

míry úspor a populačního růstu, při ostatních faktorech neměnných. Neoklasický 

model dále předpokládá významné rozdíly v míře výnosu kapitálu mezi 

jednotlivými ekonomikami. Míra výnosu kapitálu by měla být vyšší u zemí 

chudších, neţ u zemí vyspělých. Mělo by tedy docházet k mobilitě kapitálu  

ze zemí vyspělých do zemí chudších. Kvantitativním nesouladem v tomto případě 

je mnohonásobný rozdíl v míře výnosu (aţ stonásobný), jeţ předpokládá 

kalibrovaný model, zatímco rozdíly v realitě dosahují maximálně dvojnásobku. 

 

Graf 2.3: Podmíněná (relativní) konvergence 

 

Zdroj: Barro a Sala-I-Martin  (2004 str. 48) 

2.2.2 Nová teorie růstu 

Zjištění empirických studií aplikovaných na neoklasickou teorii růstu 

vyvolala potřebu hledat teorii novou. Stěţejním záměrem bylo hledat takové 

modely růstu, které opouštějí některé ze základních předpokladů neoklasické 

doktríny, jakými jsou exogenní charakter technologického růstu či dostupnost 

stejné technologie pro všechny země. Cílem modelů tzv. nové teorie růstu bylo 
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především vysvětlit, proč země s vyšší mírou úspor a investic rostou dlouhodobě 

rychleji a z jakého důvodu mají politiky, které ovlivňují tyto veličiny značné 

dopady na ekonomický blahobyt.  

Počátek nové teorie růstu je spjat s díly Romera (1986) a Lucase (1988). 

Vývoj nové teorie růstu lze rozdělit do dvou fází. V počáteční fázi vycházeli 

Romer, Lucas a Rebelo (1991) z prací Arrowa (1962), Sheshinskiho (1967)  

a Uzawy (1965). Cílem těchto autorů bylo zavést do teorie technologické změny  

a zaměřit se na pojetí a měření kapitálu. Růst je v těchto modelech právě 

dosahován pomocí výnosů z kapitálu, které nemusí vykazovat tendenci k poklesu. 

Kapitál je totiţ definován v širším pojetí, jako fyzický i lidský. Právě externality 

z lidského kapitálu zaručují transport znalostí mezi producenty, které tak 

zabraňují klesajícím výnosům z akumulovaného kapitálu. Druhá fáze nové teorie 

růstu se vyznačuje zavedením výzkumu a vývoje (R&D) a nedokonalé 

konkurence do modelů v dílech Romera (1987), Grossmana a Helpmana (1991)  

a Aghiona a Howitta (1992). Tyto modely jiţ mají charakter endogenního růstu, 

který je výsledkem technologického procesu vyvolaného aktivitami výzkumu  

a vývoje. Odměnou za výzkum a vývoj je posléze monopolní postavení. 

Technický pokrok a ekonomický růst jsou tak endogenním výsledkem nedokonalé 

konkurence.  

Neoklasický model pracoval s akumulací kapitálu v čase. Za kapitál 

povaţoval hmotné zařízení, které slouţí k výrobě. Nové teorie růstu začaly 

postupně pracovat s kapitálem v širším slova smyslu, který má mnohem větší 

podíl na důchodu. Podíl kapitálu na důchodu totiţ determinuje tvar produkční 

funkce. Čím vyšší je podíl kapitálu na důchodu, tím větší je vliv míry úspor  

na důchod na osobu ve stálém stavu a tím pomalejší je přechod ke stálému stavu  

a tím méně dochází ke změně výnosu kapitálu v závislosti na důchodu. Z těchto 

důvodů se ekonomové zaměřili na obhájení vyššího podílu kapitálu na důchodu. 

Druhým přístupem pro obhájení vyššího podílu kapitálu na důchodu je 

připuštění širší koncepce kapitálu, neţ ten, se kterým pracuje národní účetnictví.  

Tato soustava pracuje s kapitálem v jeho fyzické podobě. Jednou z definic 

kapitálu je ovšem ta, ţe akumulací kapitálu dochází k odloţení současné spotřeby  

ve prospěch dosaţení vyšší spotřeby v budoucnu. V tomto smyslu je moţno  
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za akumulaci kapitálu povaţovat také získávání znalostí a dovedností 

prostřednictvím procesu vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Výnosem z lidského 

kapitálu je pak příjem z práce, který národní účetnictví nezachycuje jako příjem 

z kapitálu, ale právě jako příjem z práce. Zahrnutím lidského kapitálu  

do celkového kapitálu pak mohou být pomocí neoklasického modelu vysvětleny 

mezinárodní rozdíly v ţivotní úrovni i bez předpokladu externalit kapitálu. Tento 

koncept se snaţili prokázat Mankiw, Romer a Weil (1992) prostřednictvím 

rozšíření S&S neoklasického modelu růstu o lidský kapitál. Tento rozšířený 

model pracuje s výstupem, který je produkován fyzickým i lidským kapitálem  

a prací a je následně pouţit k investicím do fyzického i lidského kapitálu  

a ke spotřebě. Uvedený model lze matematicky formalizovat následovně: 

  
1

t t t t tY AL K H
    

 , (2.17) 

kde H  představuje lidský kapitál, K  je kapitál fyzický. Model Mankiwa, Romera 

a Weila pracoval s konceptem pohyblivé rovnováhy, k níţ v dlouhém období 

ekonomika konverguje: 
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kde y  je důchod na osobu, n  je tempo růstu pracovní síly, g  je míra 

technologického pokroku, x  je tempo znehodnocování kapitálu, ks  je podíl 

investic do fyzického kapitálu na HDP, hs  je podíl investic do lidského kapitálu  

na HDP. Fyzický i lidský kapitál jsou podobnými faktory v tom smyslu, ţe jejich 

znehodnocování probíhá v totoţném tempu x .  

Ve stálém stavu dochází ke změně pouze u proměnné g , tedy ke zvýšení 

důchodu na osobu můţe přispívat pouze technický proces. Tento předpoklad však 

nemusí být platný pro všechna časová období. V krátkém a středním období je 

růst důchodu na osobu závislý také na úrovni důchodu ve vztahu s rovnováţným 

důchodem a na tempu konvergence. 

Kritika tohoto modelu upozorňuje především na fakt, ţe míra úspor je 

přibliţnou hodnotou míry investic. Ovšem investice, ačkoliv jsou významným 
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determinantem technologického procesu, jsou v tomto modelu veličinou 

endogenní. 

O konzervativní vysvětlení konvergence ekonomik ke stálému stavu se 

pokusili Barro a Sala-i-Martin (1992). Výchozím předpokladem je rozdílná 

úroveň technologie v různých zemích, která je dána historicky a její rozšíření 

probíhá pozvolně ze zemí s vysokou úrovní do zemí s úrovní technologie niţší. 

Rozdíly v úrovni technologie v různých zemích následně vedou k rozdílům 

fyzického kapitálu na osobu a důchodu na osobu. Díky volné mobilitě kapitálu 

v rámci ekonomik dochází k mezinárodnímu vyrovnání výnosů kapitálu, tudíţ 

rozdíly v důchodu na osobu neznamenají nutně rozdíly v mezním produktu 

kapitálu. Dochází tedy k situaci, kdy tok nových myšlenek z vyspělé země  

do země méně vyspělé, zrychluje technický pokrok právě v měně vyspělé 

ekonomice. Rychlost konvergence je pak dána převáţně rychlostí přenosu nových 

myšlenek. 

Druhá polovina 80. let byla význačná radikálnějším přístupem k vysvětlení 

pomalé konvergence. Úsilí ekonomů bylo zaměřeno na endogenizaci 

technologického pokroku. Modely zaměřující se na vyřešení tohoto sloţitého 

úkolu lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří tzv. AK modely (Rebelo, 

1991), které jsou podobné modelu Solowa a Swana. Rozdíl spočívá v produkční 

funkci, v níţ je kapitálová akumulace významnějším činitelem ovlivňujícím 

dlouhodobý růst. Značný účinek na růst zde má také daňová politika, která působí 

na akumulaci fyzického a lidského kapitálu. Modely druhé skupiny se opírají  

o pozitivní externality kapitálové akumulace. Tyto modely rozlišují privátní  

a společenské výnosy z kapitálu. Zatímco privátní výnosy mají obvykle klesající 

tendenci, společenské výnosy se tímto trendem nutně vyznačovat nemusí. 

Prvotinami těchto modelů jsou práce Romera (1990) a Lucase (1988 stránky 17-

27). Díla uvedených autorů jsou zaloţena na koncepci lidského kapitálu, který se 

skládá ze schopností, dovedností a abstraktních znalostí jedinců. Kromě upuštění 

od předpokladu exogenního technologického pokroku, nepracují modely taktéţ 

s hypotézou stejné technologie, jeţ by byla dostupná ve všech zemích. Produkční 

funkce v pojetí Romera a Lucase pak vypadá následovně: 

    , , ,Y A K H f K H L . (2.19) 
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 Uvedený model je zaloţen na základní myšlence, ţe při uplatňování pozitivních 

externalit z investic, nedochází ke klesajícím výnosům kapitálu a zároveň s růstem 

míry úspor dochází ke zvýšení tempa růstu důchodu na osobu. Země, které 

disponují vyšším počátečním kapitálem (zejména lidským), tak mohou dosahovat 

trvale vyššího růstu neţ země s niţší úrovní počátečního kapitálu. Závěrečným 

doporučením těchto modelů je tedy věnování větší pozornosti a finančních 

prostředků do vzdělávání, rekvalifikace a ostatních aktivit, které vedou k růstu 

lidského kapitálu. 

AK model 

Nejjednodušším modelem endogenního růstu je tzv. AK model. 

Předpoklady tohoto modelu vycházejí z Ramseyova modelu (Ramsey, 1928), 

v němţ domácnosti optimalizují své chování v zájmu maximalizace uţitku celé 

dynastie. Ekonomika je stejně jako v S&S modelu a Ramseyově modelu 

uzavřená. Pozitivní vliv externalit z investic se můţe projevit tak, ţe výnosy 

z kapitálu budou konstantní či dokonce rostoucí. Mezní výnos kapitálu tedy 

neklesne pod úroveň minimálně nutnou pro udrţení trvalého růstu. Model byl 

pojmenován podle tvaru své produkční funkce. Matematický zápis této 

jednofaktorové produkční funkce je následující (Neumann, 1937): 

  ,t t t tY F K L AK  , (2.20) 

kde A  je mezní a průměrný produkt kapitálu. Dojde-li ke zdvojnásobení mnoţství 

vstupů, zdvojnásobí se i výstup Y .  

Zásadním rozdílem mezi neoklasickým modelem růstu a endogenním 

růstovým modelem spočívá v míře úspor, jejíţ zvýšení v neoklasickém modelu 

vede pouze k dočasnému zvýšení ekonomického růstu, zatímco v endogenním 

růstovém modelu má za následek trvalé zvýšení ekonomického růstu. Důleţitým 

závěrem je tedy fakt, ţe rozdíly v míře úspor mezi zeměmi determinují zvyšující 

se rozdíl důchodu v čase. Bohaté země mohou růst stále a ve vyšší míře, neţ činí 

míra technologického pokroku. Dalším závěrem kontrujícím neoklasickému 

modelu růstu jsou konsekvence plynoucí z výnosu kapitálu. Značné rozdíly 

důchodu nejsou způsobeny rozdíly ve výnosu kapitálu mezi jednotlivými zeměmi. 

Různé země tak mohou vykazovat významné rozdíly v důchodu, které nepovedou 
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k přesunům kapitálu z bohatších zemí do chudších. Chudší země, jejichţ 

produkční proces je dán totoţnou úrovní technologie jako proces ostatních zemí, 

rostou stejným tempem, a to bez ohledu na počáteční úroveň důchodu. 

Dlouhodobý růst je významně ovlivněn podněty motivujícími obyvatelstvo spořit 

a investovat. Na významu tedy nabývá úloha daňové politiky nebo rozvoj  

a regulace kapitálového trhu. 

Problematickým se můţe zdát měření kapitálu v produkční funkci 

endogenního růstu. Tyto modely pracují s fyzickým kapitálem a se širší koncepcí 

kapitálu lidského, tedy se znalostmi. Právě u znalostí lze zpochybnit tezi  

o klesajících výnosech, neboť akcelerace ekonomického růstu posledních staletí 

můţe být připsána ve prospěch akumulace znalostí s rostoucími výnosy. Znalosti 

jsou proto upřednostňovány pro svoji nevylučitelnost a nerivalitu, oproti 

vylučitelnému a rivalitnímu lidskému kapitálu s moţným předpokladem 

klesajících výnosů. Přenos znalostí mezi firmami následně zvyšuje produkční 

kapacitu ostatních firem, nikoliv pouze těch, které jsou průkopníky v uţívání 

nových technologií.  

AK modely poslouţily jako platforma pro další rozvoj konceptu 

konvergence
20

. Prostorové dynamice a konvergenci se věnují tzv. „prostorové AK 

modely“, viz Boucekkine a kol. (2010). Rychlostí konvergence v endogenních 

AK modelech se například zabýval Gomez (2008). 

 

                                                 
20

 Bambi (2008), Guerrini (2010), Harada (2010) 
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Graf 2.4: Rozšířený model AK 

 

Zdroj: Barro a Sala-I-Martin (2004 str. 67) 

 

Lucasův dvousektorový model endogenního růstu 

Základem Lucasova příspěvku jsou investice do lidského kapitálu, jeţ 

představují alternativu či komplement k technologickému pokroku. Lidský kapitál 

je pak schopen zajistit trvalý růst i bez technologického pokroku díky opuštění 

předpokladu klesajících výnosů kapitálu. Lidským kapitálem v Lucasově modelu 

je myšlena zásoba znalostí a dovedností v pojetí nositelů Nobelovy ceny Schultze 

(1963) a Beckera (1964).  

Lucasův model vycházející z Uzawy (1965), má dva sektory s odlišnými 

produkčními funkcemi – sektor spotřebních a kapitálových statků a sektor 

vzdělávání. Produktem sektoru vzdělávání je lidský kapitál, který zvyšuje 

produktivitu práce i fyzického kapitálu. Zatímco fyzický kapitál je produkován 

podle neoklasické funkce, lidský kapitál je akumulován podle zákona, který 

postuluje, ţe konstantní úsilí produkuje konstantní tempo růstu zásoby bez ohledu 

na dosaţenou úroveň. Investice do kapitálu pak mají dva efekty. Interní efekt 

působí na růst produktivity dělníka, zatímco externí efekt působí na růst 

produktivity ostatních dělníků.  
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Tento model předpokládá konvergenci ekonomik, která je ale závislá  

na výchozích podmínkách, zejména tedy na zásobě lidského kapitálu. Nicméně 

chudé země, ačkoliv porostou stejně rychle jako země bohaté, zůstanou i nadále 

zeměmi chudými. Ovšem při zavedení předpokladu mezinárodní mobility práce, 

dochází k přesunu pracovní síly z chudých zemí do bohatých.  

Lucas, oproti tradiční koncepci lidského kapitálu, která je zaloţena  

na interních výnosech jednotlivců či rodin, pracuje s externími efekty lidského 

kapitálu. Tento typ kapitálu je ovšem viditelný pouze na agregátní úrovni. Snahou 

Lucase bylo zmapovat tento kapitál i na mikroekonomické úrovni pomocí 

koncepce Jacobsové (1969) „ekonomie měst“. Teorie Jacobsové říká, ţe lidé se 

stěhují do měst a zakládají tam firmy z důvodu lepšího přístupu k zásobě lidského 

kapitálu, která se následně odráţí v jejich vyšší produktivitě.  

2.3 Teorie optimální měnové oblasti 

Zkoumání ekonomické konvergence je relevantní především  

pro zodpovězení otázky, zda se má země zapojit do měnové unie a přijmout 

společnou měnu či nikoliv. Tato práce se zaměřuje na vhodnost vstupu České 

republiky do eurozóny, a proto se následující část bude věnovat teorii optimální 

měnové oblasti, která vymezuje nejen kritéria optimality měnové oblasti, ale také 

náklady a přínosy přijetí společné měny.  

Teorie OCA (OCA – Optimum Currency Area Theory) má své kořeny  

v práci R. Mundella, ale postupně byla rozvíjena dalšími ekonomy. McKinnon 

(1963) rozšířil teorii OCA o faktor otevřenosti ekonomiky. Podstatou jeho teorie 

je tvrzení, ţe náklady spojené se ztrátou měnového kurzu jako vyrovnávacího 

nástroje se s vyšším stupněm otevřenosti ekonomiky sniţují. Dalším, kdo doplnil 

teorii OCA je Kenen (1969), a to o výrobní diversifikaci (rozmanitost výrobní 

struktury). Země s vysokým stupněm výrobní diversifikace jsou dle jeho závěrů 

vhodně pro měnovou oblast, a to i při nízké mobilitě pracovní síly mezi členskými 

zeměmi. Kučerová (2005 str. 9) uvádí, ţe období (60. let 20. století), do něhoţ 

spadají práce výše jmenovaných autorů, bývá nazýváno jako „průkopnická fáze“.  

V této etapě se tedy autoři snaţí nalézt základní ekonomické charakteristiky, které 

má daná země (případně region) splňovat, aby bylo moţné určit, kde leţí 
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pomyslné hranice optimální měnové oblasti - prostoru, kde je optimální pouţívat 

jednu měnu. Tato fáze je však příznačná často antagonistickými kritérii  

pro vymezení optimální měnové oblasti, která navíc mnohdy nebylo moţné 

empiricky ověřit.  

Pozdější literatura k teorii OCA bere v úvahu také „Lucasovu kritiku“ 

(Lucas, 1976). Tento proud spadá do období od 70. let 20. století. Jeho základním 

rysem je přijetí myšlenky, ţe ţádná země není schopna naplnit všechny atributy 

OCA. Tento proud tedy nepokračuje v hledání oněch charakteristik, ale zaměřuje 

se na analýzu přínosů a nákladů, které vznikají při vytváření měnové unie. 

Kučerová (2005 str. 9) o této „fázi usmíření“ hovoří jako o období vzniku nových 

kritérií optimality (symetrie šoků postihující země měnové unie), mnoho kritérií 

však nadále nebylo moţno empiricky ověřit.  

Tzv. „fáze přehodnocování“ (Kučerová, 2005 stránky 9-10) probíhala  

na přelomu 80. a 90. let jako logické vyústění snah o měnovou integraci 

v Evropských společenstvích. Tuto etapu poznamenal nejen vývoj 

makroekonomické teorie, ale také zrod nových metod makroekonomického 

modelování.  

Kučerová (2005 str. 10) nazývá čtvrtou, poslední, fázi jako „empirickou“. 

V tomto období jsou empirické studie zaměřeny retrospektivně na analýzu kritérií 

optimality v čase, ale také na dopady měnové integrace na členské ekonomiky. 

V tomto období byly taktéţ vysloveny dvě hypotézy, a to hypotéza specializace  

a hypotéza endogenního charakteru kritérií OCA, blíţe např. Horváth a Komárek 

(2002).  

Další dělení vývojových fází teorie OCA uvádí např. Horváth a Komárek, 

kteří soudobé přístupy k OCA teorii dělí na makroekonomické (korelace 

hospodářských cyklů) a mikroekonomické (analýza trhu práce). 

Makroekonomický přístup bývá označován za raný a zaměřuje se především na 

analýzu absorpce ekonomických šoků. Mikroekonomické aspekty zohledňuje 

spíše přístup současný, který dále upozorňuje na neefektivnost nominálních 

měnových kurzů při absorpci ekonomických šoků.  
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2.3.1 Definování pojmu optimální měnová oblast 

Mundell (1961) ve svém díle rozdílně chápe pojem měnová oblast 

(currency area) od pojmu měnová unie (monetary union). Měnová oblast  

i měnová unie sice fungují v reţimu fixního směnného kurzu, ale kaţdá s jiným 

počtem měn, které v dané ekonomice obíhají. Měnovou oblastí se rozumí území, 

na němţ obíhají dvě a více vzájemně fixovaných měn, zatímco pro měnovou unii 

je příznačná jedna měna (Mundell, 1961 str. 658). Pro pochopení dalšího výkladu 

je důleţité upozornit na to, ţe Mundell rozlišuje také „pravé“ a „pseudo“ měnové 

oblasti. Za „pravé“ měnové oblasti povaţuje bimetalismus či zlatý standard, neboť 

tyto obsahují automatický přizpůsobovací mechanismus. Zástupci „pseudo“ 

měnové oblasti jsou v tomto kontextu Breton-woodský měnový systém nebo také 

mechanismus směnných kurzů (ERM), který byl součástí Evropského měnového 

systému (EMS), viz Mundell (1997 str. 214).  V příspěvku z roku 2000 (Mundell, 

2000) hovoří o dalších modelech měnových oblastí. Měnová oblast s jedinou 

měnou (single-currency area) je příkladem nejuţší formy, v níţ můţe být 

jednostranně nahrazena domácí měna zavedením jiné měny či měny obíhající 

v rámci měnové unie (případy euroizace či dolarizace). Do oblastí s více měnami 

(multiple-currency area) lze zahrnout měnové výbory v různých modifikacích 

(currency boards, currency board-like systems). Společným rysem obou těchto 

forem měnové oblasti je to, ţe jejich existence předchází vytvoření měnové unie.  

Přehled dalších definic měnové oblasti uvádí např. Kučerová (2005 

stránky 10-12). Zmiňuje chápání měnové oblasti v pojetí Mongelliho (2002), 

který za takovou oblast povaţuje optimální geografické území s jedinou měnou 

(popř. více měnami neodvolatelně fixovanými). Tato měna je vůči ostatním 

světovým měnám volně plovoucí. Za optimální pak tuto oblast Mongelli povaţuje 

takovou, kdy jsou naplněna kritéria mobility výrobních faktorů, otevřenosti 

ekonomiky, diversifikace produkce, cenové a mzdové pruţnosti. Pokud jsou tato 

kritéria splněna, přínosy členství v měnové oblasti převýší jeho náklady. 

Kučerová (2005 str. 11) dále upozorňuje na to, ţe někteří autoři, např. 

Tavlas (1993) chápou pojmy měnová unie a měnová oblast jako synonyma. 

Obecně se jedná o oblast, kde si kaţdá členská země zachovává svoji národní 

měnu a tyto měny jsou pak vůči sobě vzájemně fixovány. Optimalita takovéto 
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oblasti pak spočívá v dosahování vnitřní a vnější rovnováhy, které je naplněno 

nízkou inflací a nezaměstnaností a udrţitelnou platební bilancí. 

2.3.2 Geneze vzniku teorie OCA 

Myšlenka optimality měnových zón vyvstala do popředí v poválečném 

období, kdy probíhaly diskuse o zvolení vhodného měnového systému. V roce 

1944 byly v americkém Bretton-Woods přijaty dohody, na základě nichţ členské 

země zavěsily národní měny na americký dolar, který bylo následně moţno  

při fixním kurzu směnit za zlato. Samotný vznik OCA teorie má vazbu  

na Friedmanovu argumentaci, ţe plovoucí kurzy jsou pro ekonomiky vhodnější, 

neboť umoţňují lepší přizpůsobení šokům (Friedman, 1953). Jádro jeho 

argumentace spočívá v tvrzení, ţe pokud jsou ceny a mzdy relativně strnulé  

a výrobní faktory nejsou mezi jednotlivými ekonomikami mobilní, pak za situace, 

kdy je ekonomika napadena negativním poptávkovým či nabídkovým šokem, je 

jediným řešením pro přizpůsobení změna měnového kurzu. Kdyby ale ekonomika 

fungovala v reţimu fixního kurzu, způsobil by negativní šok neţádoucí změny 

cenové hladiny a zaměstnanosti. Na druhé straně Friedman uznal, ţe reţim 

fixního kurzu můţe být vhodný, pokud existují mezi zeměmi „speciální“ vazby 

nebo vláda ovlivňuje chod ekonomiky pouze nepatrně. 

2.3.3 Mundellův model asymetrických změn poptávek 

V článku „A Theory of Optimal Currency Areas“ definoval R. Mundell 

(1961) optimální měnovou oblast jako prostor s vnitřní mobilitou faktorů (včetně 

meziregionální a meziodvětvové mobility) a vnější nemobilitou faktorů. Zaměřil 

se především na schopnost země přizpůsobit se posunu v poptávce. Mundellův 

model vychází ze dvou předpokladů: 

1. Při neměnných cenách a mzdách se můţe stát součástí měnové oblasti 

pouze země s vysokou mobilitou výrobních faktorů, především 

pracovních sil, které v rámci dané oblasti mohou udrţovat plnou 

zaměstnanost. Pak není k zajištění zaměstnanosti mezi jednotlivými 

zeměmi měnové oblasti nutná změna měnových kurzů. 
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2. Ztráta moţnosti ovlivňovat ekonomické procesy změnou měnových 

kurzů je nahrazena vysokou flexibilitou a mobilitou výrobních faktorů, 

především práce. 

Hlavní myšlenku modelu R. Mundella lze ilustrovat pomocí tohoto 

příkladu. Mějme dvě země A a B, které jsou na počátku v rovnováze definované 

plnou zaměstnaností a vyrovnanou platební bilancí. Kromě toho obě země mají 

vlastní měnu (vzájemně fixovanou na měnu druhé ekonomiky), čili mohou pouţít 

nástroje měnové politiky, pokud je to nutné. Ceny a mzdy jsou v těchto 

ekonomikách v krátkém období nepruţné směrem dolů a měnová autorita 

uplatňuje protiinflační politiku. Předpokládejme, ţe z určitého důvodu přesunou 

spotřebitelé v zemi A své preference na výrobky vyprodukované v zemi B (Graf 

2.5).  

 

Graf 2.5: Teorie OCA - Posun agregátní poptávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Horváth a Komárek (2002) 
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příjmu bude tvořit úspory, a pokud nedojde k růstu domácí spotřeby, nastane 

v zemi B přebytek obchodní bilance a s tím spojený přebytek státního rozpočtu. 

Z toho vyplývá, ţe obě země mají přizpůsobovací problém. Země A čelí problému 

nezaměstnanosti a deficitu na běţném účtu platební bilance, země B potom 

ekonomickému růstu, který bude vytvářet tlak na růst cenové hladiny a akumulaci 

přebytku na běţném účtu platební bilance. 

Přizpůsobení pomocí mzdové flexibility 

Uvedenou nerovnováhu zemí lze vyřešit prostřednictvím systému 

zaloţeném na flexibilitě mezd nebo systému zaloţeném na mobilitě pracovní síly. 

U prvního systému přijmeme předpoklad, ţe mzdy jsou pruţné. Nezaměstnaná 

pracovní síla v zemi A sniţuje své mzdové poţadavky, coţ vede k posunu křivky 

agregátní nabídky doprava (sníţení nákladů pro firmu). Výsledkem je pokles ceny 

produkce v zemi A. V zemi B zvedne vysoká poptávka po pracovních silách 

mzdové sazby a křivka nabídky se posune doleva. Zvýšení mezd a cen v zemi B 

vede k tomu, ţe výrobky ze země A se stanou konkurenceschopnějšími.  

To stimuluje poptávku a zlepšuje situaci na běţném účtu platební bilance země A, 

v zemi B se naopak redukuje její přebytek. Výsledkem je nová rovnováha, v zemi 

A při niţších cenách a vyšší produkci, v zemi B při vyšších cenách a niţší 

produkci (Graf 2.6). 

 

Graf 2.6: Teorie OCA - Obnovení rovnováhy za předpokladu flexibility mezd 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Horváth (2002) 
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Friedman (1953) také uvádí, ţe nutnost přizpůsobení v případě zasaţení 

ekonomiky asymetrickým šokem
21

 pomocí pruţného měnového kurzu se sniţuje 

v případě flexibilních mezd a cen. Upozorňuje ovšem na fakt, ţe pokud budou 

nominální mzdy a ceny rigidní směrem dolů, je vzniklou nerovnováhu moţno 

řešit právě pomocí přizpůsobení měnového kurzu. Ztrátu měnového nástroje pak 

povaţuje za jednoznačný náklad členství v měnové unii. Diskusi dále rozvíjí 

Kawai (1992) tím, ţe cenová a mzdová flexibilita je nutná především  

pro krátkodobá přizpůsobení. V delším časovém horizontu je důleţitá pouze  

pro případy dlouhodobého působení šoků.  

Národní měny a reţim plovoucích směnných kurzů 

V případě, ţe nastane situace přesunu poptávky po produktech země A 

k produktům země B, pak by depreciace měnového kurzu v zemi A (analogicky 

apreciace měnového kurzu v zemi B) mohla být řešením ke sníţení vnější ale také 

vnitřní nerovnováhy (v zemi A zmírnění nezaměstnanosti, v zemi B sníţení 

inflace). Zmíněný mechanismus je nejčastěji uţívaným argumentem Mundella  

ve prospěch reţimu plovoucích měnových kurzů. 

Bude-li však výchozím předpokladem hypotetického modelu svět, který se 

skládá ze dvou ekonomik – Kanady a Spojených států, z nichţ kaţdá disponuje 

vlastní národní měnou, přičemţ lze tento svět rozdělit na dva regiony – Východ  

a Západ, jejichţ hranice však nekorespondují hranicím dvou ekonomik, můţe 

dojít k jiné situaci, jeţ bude popsána níţe. Dalším vstupním předpokladem je, ţe  

ve východní části světa jsou vyráběny automobily, zatímco Západ produkuje 

výrobky ze dřeva. 

Dojde-li k přesunu poptávky od produktů východní části, tedy automobilů 

směrem k produktům západní části (výrobky ze dřeva), následkem bude růst 

                                                 
21

 Šoky obecně vznikají na straně poptávky i na straně nabídky, viz Fidrmuc a Hagara 

(2004), mohou mít trvalý nebo přechodný charakter, mohou být exogenní nebo generované 

hospodářskou politikou, působit symetricky či asymetricky. O symetrickém šoku hovoříme tehdy, 

jestliţe postihuje všechny části zkoumaného celku (regionu, státu, skupiny zemí) stejně. 

Asymetrický šok se projevuje různými dopady v odlišných částech daného celku, viz Hušek  

a Formánek (2006). Podstatou výzkumných prací je pak zjistit, jaká je schopnost členských zemí 

měnové unie či měnové unie jako celku vyrovnat se s asymetrickými šoky. Problematika 

asymetrických šoků je podrobně zpracována např. v knize Laciny a kol. (2007 stránky 145-187). 
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nezaměstnanosti na Východě a inflačních tlaků na Západě. Zároveň dojde 

k odlivu východních bankovních rezerv na Západ. Ke zmírnění nezaměstnanosti 

ve východní části by centrální banky v obou částech světa musely zvýšit nabídku 

peněz (analogicky ke sníţení inflace na Západě, by musely nabídku peněz sníţit). 

Zároveň dojde ke změně směnného kurzu mezi kanadským a americkým dolarem 

k vyrovnání jejich platebních bilancí. Problematickým momentem je právě fakt, 

ţe se území regionů (tedy východní a západní části světa) nekryjí s územím států 

(Kanada, Spojené státy americké). Dojde-li tedy ke změně směnných kurzů, 

nebude to mít takový ekonomický vliv, jako v uvedeném příkladu typické 

Mundellovy argumentace. Inflace můţe být v obou ekonomikách odstraněna 

pouze za cenu zvýšení nezaměstnanosti a naopak. Systém plovoucího směnného 

kurzu tedy nemůţe být preferován před systémem fixního směnného kurzu, neboť 

neumoţňuje odstranit nerovnováhu platební bilance mezi dvěma regiony. 

Podle Mundella však uvedený případ jen oslabuje jeho argumentaci  

pro uţívání reţimu flexibilních měnových kurzů. Plovoucí kurz by pak mohl být 

znovu nastolen v případě, ţe by byly národní měny nahrazeny regionálními. 

Mobilita výrobního faktoru práce 

Teoretická východiska mezinárodního obchodu vycházejí 

z Ricardiánského předpokladu (Ricardo, 1817), ţe výrobní faktory jsou v rámci 

dané ekonomiky mobilní, avšak nemobilní mezinárodně. Tento postulát vyvrátili 

např. Williams (1929), Ohlin (1967), Iversen (1935), kteří uvedli mechanismus, 

jakým můţe mezinárodní mobilita výrobních faktorů ovlivnit mezinárodní 

obchod. Mundell zastává tentýţ názor. Mobilitu faktorů však podmiňuje 

politickými a ekonomickými podmínkami, které se mohou v čase měnit. 

Mundell (1961) vychází z předpokladu vysoké mobility výrobních faktorů 

mezi regiony (především faktoru práce), coţ by v hypotetickém příkladě rozdělení 

světa na Západ a Východ vedlo k migraci pracovníků z východní do západní části. 

Následkem by bylo zvýšení nabídky výrobních faktorů a produkce a zároveň 

sníţení inflačních tlaků na Západě. Zároveň by tato migrace zmírnila 

nezaměstnanost ve východní části. Mobilita výrobního faktoru práce tak můţe 

nahradit flexibilitu směnných kurzů, aby došlo k obnovení rovnováhy a zvyšování 



52 

 

bohatství obou částí světa (regionů). Mundell v tomto kontextu definuje region 

jako prostor s vnitřní mobilitou a vnější imobilitou faktorů. 

Vrátíme-li se ve výkladu k obnovení rovnováhy v hypotetickém modelu 

dvou ekonomik A a B a budeme-li předpokládat u obou zemí dostatečnou 

mobilitu pracovní síly, bude rovnováhy dosaţeno tím, ţe nezaměstnaní ze země A 

se přesunou do země B, kde existuje nadměrná poptávka po pracovní síle. Pohyb 

pracovní síly eliminuje poţadavky sníţení mezd v zemi A a zvýšení mezd v zemi 

B. Tím se zmenší problém nezaměstnanosti v zemi A a inflační mzdové tlaky v B, 

společně s nerovnováhou běţného účtu platební bilance. Zastáncem tohoto řešení 

je právě Mundell (1961). 

Fukuda uvádí (2002 str. 4) kritiku Mundellova mechanismu mobility 

pracovních sil. Upozorňuje především na rychlost přizpůsobení pomocí pracovní 

síly, ale také na dostatečné mnoţství lidí, kteří jsou ochotni stěhovat se za prací  

do jiné země. Existuje mnoho překáţek, které pohybu pracovních sil brání, jako 

jsou např. kulturní a jazykové rozdíly, odlišný právní systém, odloučení  

od rodiny. Mundell rovněţ nepracoval s meziodvětvovou mobilitou pracovních sil 

(zaměřil se pouze na meziregionální mobilitu). Pokud by kaţdá země produkovala 

dva typy výrobků, pak by např. při změně preferencí spotřebitelů od jednoho 

výrobku k druhému, mohlo dojít k meziodvětvové mobilitě pracovních sil.  

Tento předpoklad však vyţaduje dodatečné náklady v podobě přeškolení 

pracovních sil.  

Kritika výrobního faktoru kapitálu směřuje k problematice investic.  

Tento typ faktorové mobility je závislý na tempu, ve kterém je jedna země 

schopna investice generovat a druhá země tyto investice absorbovat, blíţe viz 

Ingram (1962), Corden (1972). 

2.3.4 Nový Mundellův model OCA a společná měna 

V roce 1973 publikoval Mundell další dvě práce na téma optimální 

měnové oblasti (Mundell, 1973a), (Mundell, 1973b). V původním modelu z roku 

1961 vycházel z keynesiánských předpokladů, a to především z tvrzení, ţe 

nástroji monetární a fiskální politiky je moţno řešit nerovnováhu v ekonomice, 

která byla způsobena nabídkovými a poptávkovými šoky. Dalším omezením 
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v původním Mundellově modelu byla statická povaha domácí cenové hladiny, 

úrokových sazeb a měnového kurzu. Často tedy docházelo k takovým 

interpretacím jeho modelu, ţe je pro země výhodnější ponechat si svoji měnu. 

Tato situace měla výrazný dopad na to, zda v Evropě s relativně nemobilní 

pracovní silou a strukturálně odlišnými ekonomikami vytvořit měnovou unii.  

Mundell se v následujících letech oprostil od keynesiánského předpokladu 

statických očekávání a zaměřil se na zkoumání, jak nejistota ohledně budoucího 

vývoje měnového kurzu brání mezinárodní diverzifikaci portfolia a sdílení rizika. 

Mundell se zamýšlí nad otázkou drţby mezinárodních měnových rezerv. Přičemţ 

pracuje s modelem dvou hypotetických ekonomik. V jedné ekonomice je 

k placení a drţbě rezerv vyuţíváno zlato. V druhé ekonomice jsou to 

nekonvertibilní papírové bankovky. Ve zřejmé výhodě je země, jeţ ve svém 

měnovém systému uţívá zlato. To můţe být pouţíváno k domácím finančním 

transakcím, ale je také akceptováno v zahraničí pro případ nutnosti splácet 

závazky. Mundell tedy vyslovuje postulát, ţe čím větší je objem peněz krytých 

mezinárodně akceptovanou měnou, tím větší rezervy má daná země k dispozici 

pro nepředvídatelné situace. Zde Mundell navazuje myšlenkou společného sdílení 

rizika. V případě, ţe země vytvoří společnou měnovou oblast, dojde ke zvětšení 

území sdílejícího případné riziko (válka, neúroda apod.), které můţe být  

po vyčerpání domácích rezerv kryto rezervami země, s níţ tvoří měnovou oblast.  

Mundell v novém modelu dále pracuje s mobilitou populace, finančními 

aspekty, ale také zahrnutím faktoru nejistoty, blíţe viz Kučerová (2005 stránky 

19-24).  

2.3.5 Kritéria teorie OCA
22

 

Aby mohla být měnová oblast povaţována za optimální, definovali různí 

autoři podmínky její optimality, viz kapitola 2.3.1. Kritéria optimality obecně 

představují předpoklad pro minimalizaci nákladů, které země nese, vstoupí-li  

do měnové unie. Tyto náklady představují především negativní dopady  

                                                 
22

 Pro podrobnější studium problematiky viz Fidrmuc (2001), Mongelli (2002 stránky 8-

10), Kučerová (2005 stránky 27-30), Lacina (2007), Rozmahel (2006). 
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na ekonomiku v případě jejího postiţení asymetrickým šokem, kdy tato 

ekonomika není schopna vyuţít nástroje monetární politiky, aby šok eliminovala.  

Ekonomové se při definování optimality měnové oblasti shodují  

na významu mobility výrobních faktorů. Rozdílem je pouze míra významnosti, 

kterou mobilitě přisuzují. Mundell (1961) zdůrazňuje především mobilitu 

výrobního faktoru práce. Ingram (1962) a Corden (1972) pak upozorňují  

na mobilitu kapitálu.  

K výchozímu předpokladu - mobility výrobního faktoru, postupně 

přispívali ekonomové dalšími kritérii. McKinnon (1963) akcentoval míru 

otevřenosti ekonomiky, kterou měřil podílem obchodovatelného  

a neobchodovatelného zboţí. Podle něj nelze efektivně vyuţívat reţim 

flexibilního směnného kurzu jako nástroje makroekonomické stabilizace v případě 

otevřené ekonomiky. Flexibilní měnové kurzy jsou vhodné pouze pro ekonomiky 

uzavřené. Těţiště jeho myšlenky spočívalo v tom, ţe flexibilní měnové kurzy 

sniţují likviditu měny. V otevřených ekonomikách jsou totiţ cenové indexy více 

volatilní.  

Naproti tomu Kenen (1969) spatřoval jako nejlepší kritérium optimality 

měnové oblasti míru diversifikace produkce. Čím více bude produkce dané země 

různorodá, tím méně bude země čelit změnám v poptávce po její exportované 

produkci, a tím více se sniţuje pravděpodobnost zasaţení ekonomiky 

asymetrickým šokem.  

Do výčtu podmínek OCA dle tradiční teorie optimální měnové oblasti se 

také řadí dostatečná flexibilita cen a mezd. V případě zasaţení ekonomiky, v níţ 

jsou ceny a mzdy rigidní směrem dolů, asymetrickým šokem, můţe být znovu 

dosaţeno makroekonomické rovnováhy pomocí změny měnového kurzu. Pokud 

je ale takováto ekonomika součástí měnové unie, můţe být ztráta měnového 

nástroje jednoznačně povaţována jako náklad členství v měnové unii, viz Fleming 

(1971), Kawai (1992). 

De Grauwe (2009), Kučerová (2005), Lacina (2007) upozorňují  

na strukturální podobnost ekonomik v měnové unii. Čím více je podobná struktura 

tvorby HDP v jednotlivých zemích měnové unie, tím se sniţuje pravděpodobnost 

výskytu asymetrických šoků. Dosaţení strukturální podobnosti jednotlivých 
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ekonomik je dlouhodobým procesem, který probíhá prostřednictvím zvyšování 

vzájemné obchodní výměny, a to především vnitroodvětvové. 

Jedním z maastrichtských kritérií nominální konvergence je také stabilita 

cenové hladiny, která se vyhodnocuje na základě šetření inflačního vývoje. 

Fleming (1971) v této souvislosti hovoří o pozitivním vlivu nízkého inflačního 

diferenciálu mezi ekonomikami měnové unie, a to na stabilní vzájemné obchodní 

směnné relace, coţ se odráţí v rovnováţném vývoji na běţném účtu platební 

bilance a menší potřebě uţití kurzového nástroje ke stabilizaci ekonomiky.  

Ke kritériím optimality měnové oblasti lze zařadit také vysoký stupeň 

integrace finančních trhů. Finanční integrace je chápána spíše jako podpůrný 

nástroj pro eliminaci asymetrického šoku. Ingram (1962) uvádí, ţe čím vyšší je 

stupeň integrace finančních trhů, tím i menší úrokové diferenciály vyvolají 

významné kapitálové toky odstraňující vzniklou nerovnováhu.  

V souvislosti s fiskální integrací, která je téţ povaţována za nezbytný 

předpoklad optimálního fungování měnové unie, se často hovoří o politických 

faktorech. Bez dostatečné politické vůle pro měnovou integraci by v současném 

světě nebylo ani moţné tuto myšlenku realizovat v praxi. O měnových unií 

utvářených v minulých stoletích na území dnešní Evropy a omezeních jejich 

fungování či dokonce jejich rozpadu z důvodu nedostatečné politické vůle 

pojednává např. Marková (2002), Mintz (1970), Tower a Willet (1976).  

Proto i dostatečná fiskální integrace není moţná bez dostatečné politické opory. 

Myšlenka fiskální integrace spočívá v tom, ţe pomocí fiskálních transferů je 

moţno redistribuovat fondy do zemí napadených asymetrickým šokem, viz Kenen 

(1969) a De Grauwe (2009). 

Vaubel (1978) povaţuje za stěţejní kritérium optimality měnové oblasti 

variabilitu reálného měnového kurzu. Argumentuje tím, ţe ostatní kritéria jsou 

obtíţně měřitelná. Zatímco variabilita měnového kurzu je snadno 

kvantifikovatelná na základě vývoje historických dat. Existují ovšem studie, které 

nevidí rozdíl mezi variabilitou reálného měnového kurzu a flexibilitou cen  

a mezd, neboť změny cen a mezd vedou ke změnám reálného měnového kurzu, 

viz Petráš (1999). 
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2.3.6 Endogenita kritérií OCA vs. hypotéza specializace  

Obecným konsensem, kdy je ekonomika povaţována za vhodného 

kandidáta na vstup do měnové unie, je naplnění co největšího počtu kritérií OCA. 

Jinak řečeno, země by měla vstoupit do měnové unie aţ v momentě, kdy naplňuje 

co nejvíce kritérií optimality měnové oblasti. Existuje ovšem hypotéza, která je 

zaloţena na opačné myšlence. Jedná se o hypotézu endogenního charakteru 

kritérií OCA. Autory této hypotézy jsou Frankel a Rose (1998 str. 2), kteří tvrdí, 

ţe posuzování vhodnosti vstupu země do měnové unie na základě zkoumání 

historických dat je zavádějící, neboť kritéria OCA jsou endogenního charakteru
23

. 

Princip této hypotézy spočívá v tom, ţe země, která usiluje o vstup  

do měnové unie, nemusí splňovat kritéria OCA před vstupem. K naplnění těchto 

kritérií můţe dojít aţ po přijetí společné měny. Tím, ţe ekonomika vstoupí  

do měnové unie, dojde ke sladění hospodářských cyklů, a to zejména v důsledku 

jednotné měnové politiky a růstu vzájemného obchodu. Stěţejní roli v tomto 

procesu má vnitroodvětvový obchod
24

. Díky společné měně je odstraněno 

konkurenční devalvování měn, je posílena integrace finančních trhů  

a zjednodušena mobilita kapitálu (především přímých zahraničních investic). 

Frankel a Rose zkoumali hypotézu endogenity kritérií OCA pomocí 

různých empirických měření
25

. Rose (2000) na základě zkoumání 186 zemí 

v letech 1970-1990 zjistil, ţe mezi zeměmi uţívajícími společnou měnu je 

trojnásobně intenzivnější vzájemná obchodní výměna. Tato analýza byla později 

rozšířena o dalších dvě stě zemí. Frankel a Rose (2002) na základě výsledků  

z rozšířeného vzorku konstatovali, ţe hospodářské cykly zemí, které mají 

společnou měnu, jsou mnohem více sladěné, neţ u zemí s národní měnou. 

S hypotézou endogenního charakteru kritérií OCA nesouhlasil Krugman  

a kontroval vlastní hypotézou specializace. Krugmann (1993) tvrdí, ţe hlubší 

integrace obchodu vede k větší specializaci za předpokladu poklesu nákladů  

na dopravu. Vzhledem k úsporám z rozsahu, vyšší integrace vede k regionální 

                                                 
23

 Frankel a Rose (1998 stránky 2-3) dále uvádějí, ţe tuto skutečnost uznala také 

Evropská komise (1990 str. 11), která zastává názor, ţe: "..odstranění nejistoty ve vývoji směnného 

kurzu a transakčních nákladů…zvýší výnos z efektivity zapojení do EMU...sníţí výskyt šoků  

pro jednotlivé země“. Fatás (1997) poskytuje související a doplňkové analýzy. 
24

 Dovoz a vývoz totoţného druhu zboţí a sluţeb. 
25

 Frankel a Rose (1998), Frankel a Rose (2002), Rose (2000) 
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koncentraci průmyslové činnosti. Čili vznik asymetrických šoků v budoucnu je 

pravděpodobnější a jsou s nimi spojeny také dodatečné náklady měnové unie. 

Evropská komise (1990) však argumentovala jiţ dříve, ţe s hlubší 

obchodní integrací souvisí synchronizace národních hospodářských cyklů. 

V případě, kdy cyklus není synchronizován, existuje větší riziko vzniku 

asymetrických šoků. Obchod mezi průmyslovými evropskými zeměmi je typicky 

vnitroodvětvový, zaloţen na nedokonalé konkurenci a vyuţití úspor z rozsahu. 

Tento fakt nevede k větší specializaci jednotlivých zemí, která by mohla způsobit 

větší moţnost vzniku asymetrických šoků. Struktura obchodu je tedy taková, ţe si 

jednotlivé země mezi sebou směnují shodné produkty (Francie nakupuje  

a prodává automobily z Německa a naopak). Případný šok by v konečném 

důsledku postihl obě země shodně, coţ koresponduje s původním Mundellovým 

modelem. 

Spor Krugman versus Komise je graficky znázorněn v následujícím grafu 

(Graf 2.7). Na vodorovné ose je zachycen stupeň obchodní integrace jako podíl 

vzájemné obchodní výměny/HDP. Na svislé ose jsou naneseny hodnoty 

koeficientu korelace hospodářského růstu zkoumaných ekonomik. Zatímco 

Evropská komise zastává názor, ţe s rostoucí obchodní výměnou klesá 

pravděpodobnost vzniku asymetrických šoků v důsledku sniţování divergence 

hospodářských cyklů, Krugman tvrdí, ţe s rostoucí obchodní výměnou se zvětšuje 

specializace jednotlivých ekonomik, coţ naopak vede ke zvýšení 

pravděpodobnosti vzniku asymetrických šoků. 

 

Graf 2.7: Teorie OCA - Dva odlišné názory na hlubší obchodní integraci zemí 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle De Grauwe (2009 str. 25) 
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Do diskuse k uvedenému sporu přispěl také De Grauwe (2009 stránky 26-

27), který upozorňuje na to, ţe Krugman nebere v úvahu vznik výrobně 

koncentrovaných regionů, které přesahují hranice jednotlivých států v rámci 

měnové unie. Se vznikem měnové unie totiţ formálně dochází k zániku 

původních státních hranic, coţ můţe způsobit, ţe vznikne industriální oblast, která 

se bude rozprostírat na území původních států. V případě zásahu asymetrického 

šoku by došlo k postiţení všech účastnických zemí tohoto industriálního území. 

Za pozornost také stojí rostoucí podíl sluţeb na tvorbě HDP. Snaha  

o maximalizaci výnosů z rozsahu v průmyslové výrobě nepřipadá v úvahu  

pro sektor sluţeb. Navíc většina sluţeb můţe být povaţována  

za neobchodovatelné zboţí. Pokud by tedy platila hypotéza o vyšší 

pravděpodobnosti vzniku asymetrických šoků v případě průmyslové specializace, 

tak tato pravděpodobnost se oslabuje se vznikem nadnárodních industriálních 

regionů a rostoucím podílem sluţeb na HDP. 

2.3.7 Přístupy k měření konvergence s vyuţitím teorie OCA 

Stojí-li země před rozhodnutím, zda vstoupit do měnové unie, pak teorie 

optimální měnové oblasti nabízí různé přístupy pro takovéto zhodnocení. Jádrem 

teorie OCA, jak jiţ bylo zmíněno výše, je zkoumání toho, jak se země 

přizpůsobují v rámci měnové unie ekonomickým šokům. Pokud je země 

dostatečně připravena na přijetí společné měny, pak se sniţuje pravděpodobnost 

jejího zasaţení asymetrickým šokem. Teorie optimální oblasti vyhodnocuje tuto 

připravenost např. prostřednictvím korelační analýzy nabídkových  

a poptávkových šoků, konvergence hospodářských cyklů, konvergence 

monetárních politik, OCA indexu či zkoumání role vnitroodvětvového obchodu.  

Babetski a kol. (2004) ve svém článku shrnují výhody a nevýhody brzkého 

rozšíření EU o země střední a východní Evropy (SVE). Autoři analyzují 

ekonomiky jak z pohledu plnění Maastrichtských kritérií, tak podle stupně 

dosaţené reálné konvergence. Pomocí Kalmanova filtru analyzovali korelaci 

poptávkových a nabídkových šoků v Irsku, Portugalsku, Španělsku a osmi zemích 

střední a východní Evropy, konkrétně v České republice, Estonsku, Maďarsku, 

Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Výsledky studie 
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zdůrazňují pokračující proces konvergence poptávkových šoků, ale odlišnost 

nabídkových šoků ve zkoumaných ekonomikách. 

Zkoumáním konvergence hospodářských cyklů se zabývali např. Allegret 

a Sand-Zantman (2009), kteří ve svém článku analyzovali finanční důsledky 

obchodu latinskoamerické integrace. Autoři pracovali se vzorkem pěti zemí  

- Argentina, Brazílie, Chile, Mexiko a Uruguay – zahrnujícím období 1991-2007. 

Stěţejní otázka, kterou si autoři poloţili, se týkala vhodnosti vytvoření měnové 

unie mezi ekonomikami Latinské Ameriky. Za tímto účelem autoři zkoumali, zda 

je pro soubor zemí příznačná synchronizace ekonomického cyklu pro případ 

moţného ekonomického otřesu, dále nakolik by země v procesu přizpůsobování 

postupovaly shodně a zda dochází ke sbliţování politických reakcí. Autoři se 

zaměřili také na to, do jaké míry mají mezinárodní poruchy vliv na tuzemské 

obchodní cykly prostřednictvím zahraničního obchodu a/nebo finančních kanálů. 

Článek také analyzoval dopady přijetí různých reţimů směnných kurzů na reakce 

zemí vůči otřesům.  

Výpočtu OCA  indexu se věnovali např. Bayoumi a Eichengreen (1997), 

kteří zkoumali příčinný vztah mezi charakteristikami OCA a vývojem měnových 

kurzů. Pomocí tohoto vztahu se snaţili o vytvoření jednoduchých prognóz. Autoři 

na základě provedeného výzkumu zkonstruovali index OCA pro evropské země. 

Výsledky poukazují na symbiotický vztah mezi ekonomickou a měnovou 

integrací. 

Kim a Chow (2003) se ve své studii zaměřili na alternativní systém  

pro posouzení vhodnosti přijetí společné měny v zemích západní Evropy.  

Je zaloţen na úloze společných regionálních šoků při stanovení výkonu. Výsledky 

jejich výzkumu ukazují, ţe teorie OCA dobře vysvětlí a předpovídá účast 

rozhodování v eurozóně. Autoři svá tvrzení opřeli také o výsledky z výpočtu OCA 

indexu. 

Existuje mnoho dalších vědeckých prací, které se s vyuţitím teorie OCA 

snaţí měřit míru konvergence ekonomik. Rigorózní přehled těchto prací uvádí  

ve své studii Kučerová (2005).  
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Dílčí shrnutí 

První část práce se zabývala vymezením teoreticko-metodologických 

východisek konvergence. Pro pochopení podstaty konceptu ekonomické 

konvergence jej bylo nutné vymezit nejen z pohledu komparativní ekonomie, ale 

také nastínit základní vývoj ekonomického myšlení. 

V první části této kapitoly byla zkonstruována základní typologie 

ekonomické konvergence s ohledem na různé přístupy jednotlivých ekonomů 

k této problematice. Ekonomická konvergence tak byla rozčleněna na konvergenci 

reálnou a konvergenci nominální. Reálná konvergence je v nejširším slova smyslu 

chápána jako konvergence ekonomické úrovně. Hojně však bývá do diskuse 

tohoto přístupu zařazována otázka sladěnosti hospodářských cyklů či strukturální 

sladěnosti ekonomik. Nominální konvergenci pak lze chápat jako sbliţování 

ekonomických ukazatelů v nominálním vyjádření. V odborné literatuře bývá tento 

přístup ztotoţňován s maastrichtskými kritérii konvergence, pod která lze řadit 

kritérium cenové stability, stability měnového kurzu, dlouhodobých úrokových 

sazeb a kritérium udrţitelnosti veřejných financí. Dílčí část této podkapitoly 

upozorňuje na souvztaţnosti nominální a reálné konvergence. 

Druhá část kapitoly poskytuje základní teoretický rámec budování 

konceptu ekonomické konvergence, který je zaloţen na růstových teoriích. 

Přehled je zpracován z příspěvků jednotlivých ekonomických škol hlavního 

proudu růstové teorie k problematice ekonomické konvergence. Závěr kapitoly je 

věnován teorii optimální měnové oblasti, která se oproti růstovým teoriím snaţí  

o zodpovězení otázky optimální velikosti měnové unie či zhodnocení 

potenciálních nákladů a přínosů ze členství v měnové unii a v neposlední řadě se 

také zaměřuje na odhady potenciálních dopadů v případě zasaţení ekonomik 

asymetrickými šoky.  

Studium první kapitoly této práce je výchozím předpokladem  

pro pochopení ekonometrických modelů konstruovaných pro potřeby měření  

a modelování procesů sbliţování ekonomik, které jsou řešeny v následující části 

práce. 
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3 EKONOMETRICKÉ MODELY REÁLNÉ KONVERGENCE 

V empirické části práce bude pomocí ekonometrických metod zkoumána 

konvergence ekonomické úrovně ekonomiky České republiky k ekonomikám 

eurozóny. Kapitola je logicky členěna na dvě dílčí podkapitoly, v nichţ je řešena 

metodika konstrukce ekonometrických modelů konvergence podle předmětu 

zkoumání – tedy na modely zkoumající sbliţování ekonomické úrovně a modely 

zaměřené na konvergenci cenové hladiny. 

3.1 Ekonometrické modely konvergence ekonomické úrovně 

Jak jiţ bylo diskutováno v předchozí části práce, reálná konvergence je 

zaloţena na teorii ekonomického růstu. Reálnou konvergenci lze ale také 

povaţovat za konkrétní realizaci stochastického procesu a při pouţití vhodného 

metodického rámce je pak moţno testovat hypotézy konvergence vyplývající 

právě z růstových teorií. Existující empirická literatura zkoumající konvergenci 

mezi různými ekonomikami můţe být rozdělena na tři různé přístupy, které závisí 

na charakteristikách dat, která jsou ke zkoumání vyuţívána. Jedná se  

o a) průřezové analýzy (cross-sectional analysis), b) panelové analýzy dat (panel 

data analysis) a c) analýzy časových řad (time series analysis). 

 

3.1.1 Vybrané aspekty průřezových analýz 

Nejznámější odkaz na tento přístup k měření konvergence se opírá  

o původní Baumolovu studii reálné konvergence (Baumol, 1986) mezi 

ekonomikami. Baumol vyvinul tzv. „konvenční“ přístup k analýze konvergence. 

Stěţejním prvek tohoto přístupu je odhad „rovnice původního růstu“, který 

Baumol vytvořil na základě grafického znázornění statistických dat. 

Z vypozorovaných závislostí následně zkonstruoval rovnici původního růstu: 

      
0 0, , 1 2 ,

1
ln ln ln ,i T i t i t ty y y

T
      

   (3.1) 
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kde T je konec časového období, Ty je reálný hrubý domácí produkt  

na pracovníka na konci časového období, 0
t

 
je počáteční časové období, 

0t
y je 

reálný hrubý domácí produkt na pracovníka na počátku časového období, 1  
je 

průnik, 2  
je parametr sklonu,   je stochastická chyba, i  je index označující 

zemi. 

Baumol tedy nevyuţil analytickou proceduru, aby vytvořil rovnici 

původního růstu, ale namísto toho začal zkoumat grafická data. Byli to Barro  

a Sala-iMartin (1992) a Mankiw, Romer a Weil (1992), kteří odvodili regresní 

závislost z teoretického rámce ekonomického růstu. Mankiw, Romer a Weil 

odvodili regresní rovnici odhadu konvergence z modelu Solowa a Swana. Naproti 

tomu Barro a Sala-i-Martin vycházeli z modelu Ramseyho, Casse a Koopmanse. 

Rozdíl mezi modelem Solowa a Swana a modelem Ramseyho, Casse  

a Koopmanse spočívá ve způsobu určení míry úspor. Pro zjednodušení lze vyjít 

z přístupu Mankiwa, Romera a Weila, kteří došli k následující rovnici původního 

růstu: 

 

        

         

0

0 0

0 0

0

, ,

1
ln ln 1 ln

1

1 ln 1 ln ,
1

T t

i T i t t

T t T t

t

y y e s
T

e e y



 






 



 

   

    
  

   


 (3.2) 

kde T  je konec časového období, Ty  je reálný hrubý domácí produkt  

na pracovníka na konci časového období, 0t  je počáteční časové období, 
0t
y  je 

reálný hrubý domácí produkt na pracovníka na počátku časového období,   je 

parametr udávající rychlost konvergence,   je podíl kapitálových příjmů  

na celkovém příjmu, s  je míra úspor,  je míra amortizace,   je míra růstu 

pracovní síly. 

Přístupy schopné vysvětlit reálné procesy v ekonomice proto vycházejí  

z  teorie endogenního růstu (Romer, 1986), (Romer, 1990), (Lucas, 1988), 

(Rebelo, 1991) atd. Tyto modely zohledňují řadu dalších aspektů, jako jsou 

vzdělání populace, úroveň institucionálního prostředí atd., a jsou schopny 

teoreticky zobecnit empirií doloţený vývoj ekonomik dohánějících vyspělé země. 

Jednotlivé ekonomiky tedy vykazují různé stálé stavy a pak lze hovořit o tzv. 
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podmíněné konvergenci, viz Barro a Sala-i-Martin (1992). Model zaloţený  

na tomto konceptu má následující tvar: 

 ,

,0

,0

1
ln ln ,

i T

i i i i

i

y
y X C

T y
    

 
        

  

 (3.3) 

kde i označuje sledovanou ekonomiku, 0 a T je počáteční a konečné období, y je 

výstup na pracovníka,  1

, ,0ln /i T iT y y  je míra růstu, iX  je vektor i-tého regionu 

obsahující strukturální proměnné jako míru investic do fyzického a lidského 

kapitálu a populační růst, iC je kontrolní vektor proměnných označující regionální 

rozdíly ve stálých stavech, i je modelem nevysvětlená část časových řad, 

, , ,     jsou parametry Mankiw a kol. (1992). Kontrolní proměnné nejsou 

přímo odvozeny z modelu Mankiwa (1992), ale umoţňují předvídat různorodost 

na cestě ke stálému stavu a úrovni technologie (Basille, 2008). 

Pro potřeby analýzy zkoumaných statistických dat v empirické části práce 

bude model (3.3) upraven do následujícího tvaru: 

  

  ,

,0

,0

1
log log ,

i T

i i

i

y
y

T y
  

 
    

 

 (3.4) 

kde je označení všech proměnných v modelu shodné jako v předchozí rovnici. 

Z modelu však byl odstraněn vektor i-tého regionu obsahující strukturální 

proměnné a kontrolní vektor proměnných označující regionální rozdíly ve stálých 

stavech. 

3.1.2 Rámec analýzy panelových dat
26

 

Tento přístup k analýze konvergence byl zaveden Islamem (1995). 

Zdůrazňoval, ţe pomocí průřezové analýzy mohou být pozorovány a měřeny 

rozdíly ve stálých stavech jednotlivých ekonomik. Nicméně se mohou vyskytnout 

rozdíly, které průřezová analýza není schopna postihnout. Upozorňoval tedy na to, 

                                                 
26

 Metoda analýzy panelových dat nebude v této práci vyuţita vzhledem k rozsahu práce, 

který by zařazením této metody narostl. Autorka se však analýze panelových dat věnuje v rámci 

projektu SGS na Ekf VŠB-TU Ostrava (Č. p.: SP2011/121, Název: Měření míry konvergence 

české a slovenské ekonomiky pomocí analýzy platební bilance a ekonomické úrovně) 
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ţe pouze analýza panelových dat umoţňuje odstranit nedostatky konvenční 

analýzy průřezových dat.  

Analýza panelových dat je statisticko-ekonometrická metoda, pomocí níţ 

jsou analyzovány vztahy a souvztaţnosti dat v dvourozměrném prostoru. 

V prvním rozměru jsou zachyceny veličiny dle časového hlediska, ve druhém pak 

průřezová data jednotlivých objektů zkoumání. Typickým rysem panelových  

(či longitudinálních) dat je, ţe jednotlivá pozorování jsou zjišťována za několik 

časových období. Zkoumání panelových dat je modelovým přístupem řešení, kde 

jsou jednak uplatněny metody analýzy časových řad, ale také prvky regresní 

analýzy. 

Panelem je tedy obecně soubor jednotek, které jsou si v jistém ohledu 

podobné (firmy, země apod.). Na tomto souboru jednotek se posléze provádí 

kontinuální pozorování. Panelová data tak umoţňují oproti průřezové analýze dat 

různé výhody – lépe odhalují a měří efekty, které nelze identifikovat analýzou 

průřezových dat či časových řad. Naopak k problematickým momentům 

v panelové analýza se řadí především malá délka časových řad, deformace chyb 

měření či sběr dat. 

Panelový lineární regresní model má v obecném vyjádření následující tvar: 

 
, , , ,i t i t i t i ty x          (3.5) 

kde y je vysvětlovaná proměnná, x  je vektor vysvětlujících proměnných (tzv. 

regresorů),   je reziduální sloţka modelu, i je index průřezové jednotky, t je 

index času,   je celková konstanta v modelu,   jsou parametry vyjadřující sklon 

proměnných,   jsou průřezové efekty,   jsou časové efekty. 

Panelové lineární modely lze dělit na statické a dynamické, na modely 

s fixními či náhodnými efekty a podle rozsahu odhadu na „within“ a „between“, 

viz Baltagi (2005), Dougherty (2006). Modely „between“ odhalují vzájemné 

vazby mezi panely, zatímco modely „within“ zkoumají vazby uvnitř panelů. 

Modely s efekty slouţí k eliminaci určité veličiny v panelových datech, která je 

v jednotlivých skupinách či v čase odlišná. Pokud jsou jednotlivá pozorování 

v panelu vybrána náhodně z určitého objektu (země, firmy), pak je třeba přistoupit 

k regresní analýze s náhodnými efekty. V opačném případě se analyzuje 
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s vyuţitím fixních efektů. Pro rigorózní stanovení metody výpočtu se obvykle 

pouţívá Durbin-Wu-Hausmanův test
27

.  

Dynamický model panelových dat lze zapsat v tomto tvaru: 

 
2

, , 1 , , ,

1

,i t i t j j i t i i t

j

y y x   



     (3.6) 

kde y je reálný hrubý domácí produkt na pracovníka na konci časového období, 

  a   jsou parametry sklonu, 
jx  je j-tá vysvětlující proměnná, i  je časově 

neměnný efekt jednotlivých zemí,   je parametr přechodné chyby, i je index 

označující zemi, t je index označující časové období.  

Při ekonometrické analýze panelových dat, je nutné zkoumat stacionaritu 

časových řad, tedy přítomnost jednotkového kořene. V případě, ţe by se některá 

proměnná v modelu neustále stochasticky odchylovala od střední hodnoty, není 

moţné, aby byla ovlivňována proměnnou, která se v dlouhém období ke své 

střední hodnotě vrací. Pokud by panelový model obsahoval nestacionární časové 

řady, mohlo by dojít ke ztrátě významných informací o dlouhodobém vztahu 

zkoumaných řad. Zajímavý se v tomto kontextu jeví příspěvek Verbeeka (2000), 

který upozorňuje na skutečnost, ţe panelové testy jednotkového kořene mají 

silnější vypovídací schopnost neţ testy stacionarity jednotlivých časových řad. 

V současnosti se tedy pro ověřování stacionarity v panelových datech uţívají testy 

např. těchto autorů: 

 Breitung (2000 stránky 161-178),  

 Hadri (2000),  

 Im a kol. (2003) – test IPS,  

 Levin a kol. (2002) – test LLC. 

Ke stěţejním předpokladům panelového modelu dále patří seriová 

nezávislost reziduí, tedy absence autokorelace. Frekventovaně uţívaným testem 

autokorelace je Durbin-Watsonův test (1951). Obecně lze povaţovat  

za uspokojivý výsledek testu jeho hodnotu okolo čísla 2. Dalším specifickým 

                                                 
27

 Pokud je vypočtená hodnota Durbin-Wu-Hausmanova testu větší neţ 0,05, je vhodné 

aplikovat model s náhodnými efekty. V opačném případě se postupuje podle metodiky výpočtu 

fixních efektů Davidson a McKinnon (1989). 
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předpokladem panelového modelu je pouţití upraveného koeficientu determinace, 

namísto tradičního koeficientu R
2
 (Wooldridge, 2006). 

3.1.3 Analýza časových řad 

Pouţívání přístupu „analýzy časových řad“ pro měření konvergence má 

své metodické pozadí. V předchozí části bylo objasněno, ţe empirické odhady 

reálné konvergence činěné prostřednictvím průřezové analýzy byly nahrazeny 

panelovou analýzou. Nicméně v druhé polovině 90. let bylo uznáno, ţe konvenční 

přístup (průřezová analýza dat) je platná pouze při dodrţení určitých předpokladů, 

blíţe viz Bernard a Durlauf (1995), (1996), Durlauf a Johnson (1995), Evans  

a Karras (1996), Lee a Pesaran (1997), Quah (1996a), (1996b). 

Pokud je vyuţit konvenční přístup, není moţno odhadnut rozsah 

konvergence mezi ekonomikami přímo – dochází pouze k testování, zda je 

relativně chudší země s původně niţší úrovní hrubého domácího produktu  

na pracovníka spojena s relativně vyšší mírou růstu hrubého domácího produktu 

na pracovníka. Principiálně to vede ke konvergenci hrubého domácího produktu 

na pracovníka mezi ekonomikami, ačkoliv proces sbliţování není zcela zaručen.  

Koncept analýzy časových řad je v tomto ohledu mnohem více vhodný pro 

odhalení reálného sbliţování mezi ekonomikami. Reálná konvergence je pomocí 

tohoto přístupu uznána, pokud se rozdíl mezi hrubým domácím produktem  

na pracovníka mezi dohánějící a vyspělou ekonomikou v čase sniţuje: 

  lim lim ,
t t tA B d t

t t
y y y 

 
    (3.7) 

kde Ay  je reálný hrubý domácí produkt na pracovníka dohánějící ekonomiky, By  

je reálný hrubý domácí produkt na pracovníka vyspělé ekonomiky, dy  je rozdíl 

hrubého domácího produktu na pracovníka mezi dohánějící ekonomikou  

a vyspělou ekonomikou,   je mezní hodnota, t je index pro označení časového 

období.  

Rozdíl hrubého domácího produktu na pracovníka mezi dohánějící 

ekonomikou a vyspělou ekonomikou 
td
y je povaţován za stacionární náhodnou 

proměnnou, pokud vykazuje konstantní střední hodnotu  
td

E y  a konstantní 
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rozptyl  
td

Var y  . Důkazem reálné konvergence mezi dohánějící ekonomikou 

a vyspělou ekonomikou je právě stacionarita toho rozdílu.  

Pro vysvětlení toho, proč je stacionarita časové řady povaţována za důkaz 

reálné konvergence mezi dvěma ekonomikami, je vhodné analyzovat Dickey-

Fullerův test stacionarity časových řad. Při analyzování stacionarity stojí v centru 

pozornosti to, zda současná hodnota časové řady závisí na její předchozí hodnotě: 

 
1t td d ty y 


    (3.8) 

kde dy  je rozdíl mezi reálným hrubým domácím produktem na pracovníka mezi 

dohánějící ekonomikou a vyspělou ekonomikou,   je parametr sklonu,   je 

parametr stochastické chyby, t je index označující časové období. 

Pokud je nalezen důkaz, ţe 1  , znamená to, ţe ve sledovaném roce 

rozdíl mezi reálným hrubým domácím produktem na pracovníka mezi dvěma 

ekonomikami je roven úrovni minulého roku (plus náhodný šok v podobě 

parametru stochastické chyby). V ekonometrické teorii je tato situace popisována 

jako problém jednotkového kořene, kdy časová řada 
td
y vykazuje jednotkový 

kořen (Gujarati, 1995).  

Pro přechod od rovnice (2.8) k Dickey-Fullerově regresní rovnici je nutno 

zapsat rovnici (2.8) v alternativní formě: 
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 (3.9) 

kde dy  je rozdíl mezi reálným hrubým domácím produktem na pracovníka mezi 

dohánějící ekonomikou a vyspělou ekonomikou,   je parametr sklonu,   je 

parametr stochastické chyby, t je index označující časové období. Tato regresní 

rovnice je určena pro testování stacionarity časové řady, kde nulová hypotéza 

postuluje ţe 1  , coţ znamená, ţe 1  , tedy ţe časová řada je nestacionární. 

Pro testování nulové hypotézy oproti alternativní hypotéze, je vyuţívána  

t-statistika vypočtená MacKinnonem. Jestliţe vypočtená t-statistika je menší neţ 

kritická hodnota, nulová hypotéza nemůţe být zamítnuta, coţ je důkazem, ţe 
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časová řada 
td
y není stacionární – mezi dohánějící ekonomikou a vyspělou 

ekonomikou nedochází ke konvergenci reálného hrubého domácího produktu  

na pracovníka. Statisticky zamítnutí nulové hypotézy znamená, ţe rozdíl 

v reálném hrubém produktu na pracovníka mezi ekonomikami byl v průběhu času 

malý a pouze náhodný Estrin a Urga (1997),St. Aubyn (1999), Lee a kol. (2005).  

Pro pochopení tohoto problému je důleţité porozumět tomu, ţe jednotkový 

kořen, který je příznačný pro nestacionární časové řady, je statistickým výrazem 

základního ekonomického zákona – klesající mezní produktivity. Reálná 

konvergence tedy platí díky klesající mezní produktivitě, kdy relativně chudší 

země dosahují relativně vyššího růstu reálného hrubého domácího produktu  

na pracovníka díky vyšší mezní produktivitě. 

Postupné dosahování konvergence mezi ekonomikami  průběhu času 

vyrovnává rozdíly v klesající mezní produktivitě. Pokud je dosaţeno absolutní 

konvergence, obě ekonomiky čelí stejnému rozsahu klesající mezní produktivity, 

coţ také znamená, ţe zákon klesající mezní produktivity jiţ nebude určovat 

rozdíly v mírách růstu reálného hrubého domácího produktu na pracovníka. 

Statisticky to znamená, ţe časové řady, které měří rozdíly v reálných hrubých 

domácích produktech mezi ekonomikami, jsou stacionární. Pokud však dále 

reálná konvergence pokračuje, zákon klesající mezní produktivity sniţuje 

produktivitu mezi ekonomikami, coţ poukazuje na to, ţe časová řada, na které 

jsou odhadovány tyto rozdíly, se stala stacionární časovou řadou. Test stacionarity 

je tedy testem konvergence vybraných ekonomických veličin mezi analyzovanými 

ekonomikami.  

Průkopníky v aplikaci Dickey-Fullerova testu pro odhadování 

konvergence mezi ekonomikami, byli Bernard a Durlauf (1995) a Bernard a Jones 

(1996). Dickey-Fullerův test je vhodný pro odhalení konvergence  

pro krátká časová obodbí, neboť v dlouhém období je třeba brát ohled  

i na strukturální změny v ekonomice. Z tohoto důvodu byl vytvořen Kalmanův 

filtr pro analýzu konvergence, který byl poprvé zaveden Hallem, Robertsonem  

a Wicksenem (1992) a posléze St. Aubynem (1999).  

Východiskem pro definování Kalmanova filtru je tzv. „stavový model“, 

který se skládá z rovnice míry (2.10) a rovnice přechodu (2.11) (Tanziaki, 1996): 
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10 1, ,t td t d ty y e 


     (3.10) 

 , 1, 1 ,i t t t     (3.11) 

kde dy  je rozdíl mezi reálným hrubým domácím produktem na pracovníka mezi 

dohánějící ekonomikou a vyspělou ekonomikou, 0  je parametr sklonu, 1,t  je 

parametr sklonu, který se mění v čase (náhodná procházka), e  je šum,   

residuum, t je index označující časové období. 

Rozdíl v hrubém domácím produktu na pracovníka mezi dohánějící 

ekonomikou a vyspělou ekonomikou je modelován jako náhodná procházka 

(včetně šumu) - rovnice (2.10), kde rovnice přechodu představuje proces náhodné 

procházky (2.11). Předpokládá se, ţe rozptyl šumu 2 je v čase konstantní, ale 

rozptyl rezidua t se v čase liší. Pro účel analýzy konvergence musí být změna 

rozptylu rezidua t v čase odhadována pro následující proces: 

 
2

1,t t     (3.12) 

kde t  je rozptyl rezidua  , který se liší v čase,  je parametr, který vyjadřuje 

vztah mezi minulou hodnotou residua a jeho současnou hodnotou, t je index 

označující časové období. 

Pokud je   menší neţ 1, má tento rozptyl v dlouhém období tendenci 

klesat k nule, coţ značí, ţe dvě časové řady jsou konvergující a jejich diference se 

stává stacionární proměnnou (náhodná procházka nakonec zmizí a šum se stane 

pouze stochastickou poruchou), viz St. Aubyn (1999). Z naformulovaného 

stavového modelu můţe být s uţitím Kalmanova filtru zkonstruována 

logaritmická pravděpodobností funkce, pomocí níţ můţe být odhadnut parametr 

 . Jakmile jsou odhady   získány, lze testovat nulovou hypotézu divergence  

( 1  ) oproti alternativní hypotéze 1   , viz Estrin a Urga (1997).  

 Srovnají-li se jednotlivé koncepty měření reálné konvergence mezi 

ekonomikami, analýza časových řad je nejvhodnější. Ačkoliv empirické studie 

značně vyuţívají průřezovou a panelovou analýzu. Pro optimální výsledky je 

vhodné pouţít kombinaci všech tří přístupů. 

Metoda analýzy časových řad nebude v empirické části této práce přímo 

vyuţita, ale jednotlivé časové řady budou testovány pomocí ADF testu pro zjištění 
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přítomnosti jednotkového kořene. Z tohoto důvodu byla metodika analýzy 

časových řad do této kapitoly také zahrnuta. 

3.2 Ekonometrické modely konvergence cenové hladiny 

Úroveň cenových hladin a jejich vývoj v čase, tedy zda cenové hladiny 

komparovaných ekonomik v čase konvergují, divergují či stagnují, je moţno 

analyzovat pomocí mnoha statistických ukazatelů. Fenoménem poslední doby se 

stalo komparování vývoje cenové hladiny mezi jednotlivými ekonomikami 

pomocí konceptů beta a sigma konvergence.  

3.2.1 Beta konvergence cenové hladiny
28

 

V předchozí kapitole věnované teoreticko-metodologickým východiskům 

ekonomické konvergence bylo uvedeno, ţe koncept beta konvergence vychází 

z neoklasické teorie ekonomického růstu. Matematicky lze beta konvergenci 

zapsat následující rovnicí: 

      , ,0 0 ,0 ,

1
ln ln ln ,i T i i i tCPL CPL CPL

T
           (3.13) 

kde 
,i TCPL představuje cenovou úroveň i-té země na konci sledovaného období 

v čase T (alternativně označení počátku období s hodnotou 0 v dolním indexu), 

0 regresní koeficient,   je parametr signalizující konvergenci (pro záporné 

hodnoty, tedy menší neţ nula), 
,i t je residuum, které představuje sloţku časové 

řady, která není modelem vysvětlena, chyby v měření apod. 

Výše uvedený vztah lze zapsat v níţe uvedené formě, která je inspirována 

modelem Barra a Sala-i-Martina (1992), kteří pomocí beta konvergence měřili 

sbliţování ekonomické úrovně. Hodnoty reálného HDP budou tedy nahrazeny 

hodnotami cenové úrovně CPL. Transformovaný matematický zápis vypadá 

následovně: 

 
, , 1 , ,ij t ij ij t ij tcpl cpl        (3.14) 

                                                 
28

 Převáţná část této podkapitoly byla inspirována prací Ţďárka (2009) 
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kde  
,ij tcpl  značí změnu údajů o cenové úrovni mezi zeměmi i a j v čase t, 

ij  je 

regresní koeficient a 
,ij t  je residuum. Údaje pro jednotlivé cenové úrovně 

,ij tcpl  

jsou vypočítány pomocí tohoto vztahu: 

 
, , ,ln ln ,ij t i t j tcpl P P   (3.15) 

kde lnP je přirozený logaritmus cenové úrovně mezi ekonomikami i a j v čase t. 

Cenová úroveň bývá obvykle vztahována buď k určité zemi (např. Německo) 

nebo k určitému integračnímu seskupení (např. eurozóna, EU). Logaritmickou 

transformací ukazatele cenové úrovně je zajištěna jeho interpretace jako 

aproximace procentních diferencí. Tyto diference cen mezi zeměmi se mohou 

v čase vracet k nulové či nenulové průměrné hodnotě. Pak lze hovořit  

o nestacionárním procesu s jednotkovým kořenem, který lze ověřit pomocí testu 

upravujícího rovnici (2.14) do podoby neobsahující přírůstkový tvar: 

  , , 1 ,1 ,ij t ij ij t ij tcpl cpl        (3.16) 

kde regresní parametr   označuje odhad konvergenčního procesu. Přehled testů 

ověřujících existenci jednotkového kořene uvádí např. Green (2008)
29

. S pomocí 

hodnoty parametru   je moţno stanovit rychlost konvergence, pro kterou platí 

následující matematický vztah: 

  ln 1 .     (3.17) 

Koeficient   pak slouţí k určení poločasu konvergence, tzv. „half-life“, tedy 

doby, za kterou se rozdíl v cenových úrovních vzhledem ke střední hodnotě sníţí 

na polovinu. Předpoklady pro výpočet poločasu konvergence jsou stálé tempo 

růstu cen ve sledovaných ekonomikách a normalizovaná hodnota P pro vyspělou 

ekonomiku, která se rovná jedné. Poločas konvergence lze vypočítat s vyuţitím 

následujícího vztahu: 

 
1/2

0 0 0

1
,

2

t
t

t

t t tP P P P e P P e



   
        

 
 (3.18) 

kde tP  je úroveň cenové hladiny, která zbývá po uplynutí času t, 0P  je počáteční 

hodnota cenové úrovně, 
1/2
t  je poločas konvergence cenové úrovně,   je střední 

                                                 
29

 Levin a kol. (2002), De Blander a kol. (2007), Harris a Tzavalis (1999) 
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doba ţivotnosti a  je úbytková konstanta. Pro uvedené parametry platí 

následující: 

 
 

 1/2

ln 2
ln 2 ,t 


    (3.19) 

kde 1/2t je údaj o počtu let. Pomocí uvedeného vztahu lze s vyuţitím logaritmické 

transformace a dalších úprav získat vyjádření průběhu konvergence 

v exponenciálním tvaru: 

 
1/2

1/2ln(2)/

0 0

1
.

2

t
t t

tP P P e



  
    

 
 (3.20) 

3.2.2 Sigma konvergence cenové hladiny 

Stejně jako beta konvergence, také koncept sigma konvergence byl 

v teoreticko-metodologické části této práce vymezen jako stav, kdy dochází  

ke sniţování variability sledovaného ukazatele mezi komparovanými zeměmi 

v čase. Taktéţ sigma konvergence vychází z neoklasického konceptu reálné 

konvergence Barro a Sala-i-Martin (1992). Mezi koncepty sigma a beta 

konvergence existuje příčinný vztah. Existuje-li sigma konvergence, bude 

existovat i beta konvergence. Následující vztah ovšem není ekvivalentní, neboť 

existence beta konvergence nezaručuje sigma konvergenci. Rozborem tohoto 

implikativního vztahu se zabývají například práce Furceriho (2005), Wodona  

a Yitzhakiho (2006), Sala-I-Martina (1996).  Matematický zápis rozptylu cen 

v základním a zvoleném období vypadá takto: 

 
, ,

2 2 ,
ij t ij Tcpl cpl   (3.21) 

kde 
,

2

ij tcpl představuje cenový rozptyl mezi zeměmi i a j v čase t a dále platí, ţe čas

t T .  

Sníţení rozptylu cen, tedy sigma konvergenci, lze zkoumat pomocí 

různých statistických testů. Lichtenberg (1994) navrhnul testování konvergence 

pomocí F-statistiky: 

 
,

,

2

1
2

,
ij t

ij T

cpl

cpl

T







  (3.22) 
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kterou lze transformovat do tohoto tvaru: 

  

 

,

,

2 2 2

1 2
2

1

,
1

2; 2 ,

ij t

ij T

cpl

cpl

R R
T

T F T T



 




  



  

 (3.23) 

kde  1 2;F   představuje kvantil F-rozdělení s T-2 stupni volnosti, 2R  je 

koeficient determinace vypočtený z regresní analýzy. Uvedené testové statistiky 

však obsahují hodnoty z počátku a konce období, které jsou na sobě závislé.  

Pro malé soubory a krátká období tak je tedy pravděpodobnost přijetí hypotézy 

konvergence malá. Carree a Klomp (1997) proto navrhli alternativní testovou 

statistiku: 

  

2 2

1

2
2 2 2

1 1

1
2,5 ln 1 ,

4

T

T T

T N

 

  

 

  

  
  

     
 

 
 

 (3.24) 

kde 2

1T


označuje kovarianci cen v první a posledním období. Alternativně lze také 

pouţít původní statistiky Lichterbergera: 

 
, ,

2 2

3

2

/ 1

,

2 1

ij t ij Tcpl cplN

T

 



 



 
  
 

 

 (3.25) 

kde 3T  má asymptoticky standardní normální rozdělení 
2;N     . 

3.2.3 Autoregresní model konvergence inflace 

Jedním z maastrichtských kritérií konvergence je splnění poţadavku 

cenové stability, který vyţaduje, aby průměrná míra inflace měřená v průběhu 

jednoho roku před provedeným šetřením nepřekročila o více neţ 1,5 procentního 

bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability 

dosáhly nejlepších výsledků. Kandidátská země na vstup do eurozóny tak sice 

můţe splňovat toto kritérium, ale průměrná míra inflace v eurozóně se nemusí 

sbliţovat s kandidátskou zemí v čase (dle obecné definice konvergence). 
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K otestování konvergence inflačního vývoje lze stejně jako u konvergence 

ekonomické úrovně vyuţít tzv. testy jednotkového kořene Dickeyho a Fullera 

(1979), (1981). I v tomto případě se jedná se o ekonometrické testy stacionarity 

časových řad.  Na tomto místě je vhodné poznamenat, ţe tyto testy je moţno 

rozdělit na „jednoduché“ (DF test) nebo „rozšířené“ (ADF test – augmented 

Dickey-Fuller test)
30

.   

Obecně můţe být předmětem zkoumání konvergence skupinová nebo 

konvergence dvou zemí. Pro konvergenci skupinovou platí, ţe se zkoumá 

sbliţování veličin mezi několika zeměmi. Metodika Dickey-Fuller testů je pro oba 

typy konvergence obdobná. Pro potřeby této práce však bude vyuţita metodika 

pro konvergenci měr inflace mezi dvěma zeměmi (v empirické části práce bude 

zkoumána konvergence inflace mezi ČR a eurozónou). 

„Jednoduchý“ test jednotkového kořene Dickeyho a Fullera ověřuje model 

s lineárním trendem a konstantou: 

 1 ,t t td t d          (3.26) 

kde časová řada d je generována autoregresním procesem prvního řádu a má 

jednotkový kořen pro 1  . Nabývá-li hodnot 0 1  , pak je stacionární podle 

přítomnosti časového trendu, který signalizuje parametr  nebo velikosti 

úrovňové konstanty (parametr  ). Nahradí-li se d rozdílem měr inflací mezi 

dvěma ekonomikami, lze zapsat model následovně: 

  , , , 1 , 1 ,i t j t i t j t tt                 (3.27) 

kde 
, ,i t j t   označuje rozdíl měr inflací mezi i-tou a j-tou zemí v čase t, ostatní 

symboly jsou shodné jako v předchozí rovnici. 

Pro potřeby analýzy konvergence inflace lze vynechat trendovou sloţku 

(data v časových řadách by musela vykazovat extrémní hodnoty měr inflace  

či naopak hodnoty blíţící se nule). Upravená rovnice má tento tvar: 

  , , , 1 , 1 .i t j t i t j t t              (3.28) 

Pokud parametr   nabývá hodnot různých od nuly, jedná se o tzv. úrovňovou 

stacionaritu, coţ je situace, kdy míry inflace dvou ekonomik konvergují, avšak 

existuje mezi nimi nenulový rozdíl, k němuţ mají tendenci konvergovat. 

                                                 
30

 Alternativním testem jednotkového kořene je PP test Phillipse a Perrona (1988). 
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K testování jednotkového kořene se vychází z původní rovnice: 

 1 ,t t td d       (3.29) 

v níţ se od obou stran odečte 1td  : 

   11 ,t t td d         (3.30) 

kde td označuje diferenci 1t td d  . 

Jsou-li parametry modelu odhadovány metodou nejmenších čtverců, 

jedním z předpokladů je neexistence autokorelace reziduí. Pro tyto situace se 

pouţívá rozšířený Dickey-Fullerův test (ADF test) pro model ve tvaru (3.30): 

   1

1

1 ,
p

t t n t n t

n

d d d    



         (3.31) 

kde p označuje počet zpětných diferencí. Metodu určení počtu zpětných diferencí 

pouţil např. Slavík (2005). Počet zpětných diferencí je nejprve nastaven  

na maximální hodnotu. Pokud je zpětná diference na maximální úrovni 

nesignifikantní, je model počítán znovu bez této diference do momentu, kdy je 

nalezena první signifikantní diference. Poté je zapotřebí určit významnost 

koeficientu u poslední zpětné diference, a to jako 10% hodnotu asymptoticky 

normálního rozdělení, která je 1.645. Pro určení maximálního počtu zpětných 

diferencí lze pouţít vztah dle Greena (2003): 

 

0,25

max 12 .
100

T
p INT

  
      

 (3.32) 

Pro výpočet odhadnutých hodnot parametrů ADF modelů je vyuţívána, jak je 

uvedeno výše, metoda nejmenších čtverců. Heteroskedasticita rozptylu reziduí 

můţe být v tomto případě testována pomocí Whiteovy metody (1980).  

Pro testování autokorelace reziduí je nejčastěji pouţíván Durbin-Watsonův test 

(1950), (1951). Jelikoţ se v tomto případě jedná o model dynamický v čase se 

zpoţděnými hodnotami vysvětlované proměnné, nelze Durbin-Watsonův test 

pouţít. Vhodným testem pro ověřování autokorelace reziduí se jeví Ljung-Boxova 

Q-statistika (1978): 

  
2

1

2 ,
P

j

p

j

r
Q T T

T j

   


  (3.33) 
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kde  

 
1

2

1

,

T

t t j

t j

j T

t

t

e e

r

e



 










 (3.34) 

 

kde 
jr  představuje odhad rezidua na základě rezidua zpoţděného o j pozorování: 

 .t j t j te r e v    (3.35) 

Pokud je autokorelace reziduí nulová, pak má Q-statistika rozdělení chi-kvadrát 

s P stupni volnosti ( 2

P ). Vypočtená Q-statistika se následně porovná s tímto 

rozdělením. Bude-li se její hodnota nacházet ve zvoleném intervalu spolehlivosti, 

bude moţno zamítnout nulovou hypotézu (nulová autokolerace reziduí).  

Po zamítnutí nulové hypotézy se přistupuje k ověření statistické významnosti 

konstanty pomocí t-statistiky. Je-li na zvolené hladině významnosti 

nesignifikantní, konstanta bude vyřazena a další odhad modelu (3.31) probíhá bez 

ní: 

   1

1

1 .
p

t t n t n t

n

d d d   



        (3.36) 

V případě, ţe je úrovňová konstanta statisticky významná, vykazuje časová řada 

úrovňovou stacionaritu.  

Smysl modelování konvergence inflace lze spatřovat v tom, ţe pomocí 

těchto modelů je moţné poskytnout další empirickou verifikaci konvergenčních 

vztahů mezi ekonomikami. Porovnáním výsledků získaných aplikací výše 

uvedených ekonometrických modelů konvergence je moţné identifikovat 

vzájemné vazby a interakce mezi sbliţováním cenové hladiny a ekonomické 

úrovně a následně blíţe určit kanály, prostřednictvím kterých ke sbliţování 

ekonomik dochází. Na příkladu empirických analýz, které zkoumají vývoj České 

republiky, lze dokumentovat tyto vazby. 

Analytická zpráva zabývající se zkoumáním vztahu mezi cenovou 

hladinou a ekonomickou úrovní, blíţe viz ČNB (2008), ukazuje, ţe cenová 

hladina v ČR v roce 2007 leţela pod úrovní, která by odpovídala dosaţené 

ekonomické úrovni, a to zhruba o 17,5 procentního bodu. Mezinárodní srovnání, 
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které provedli Čihák a Holub (2001), dokazuje spíše existenci těsného vztahu 

mezi průměrnou cenovou hladinou a HDP na hlavu v paritě kupní síly. Empiricky 

tudíţ potvrzují vztah mezi těmito veličinami téměř jedna ku jedné, coţ je 

v souladu se závěry Balassa-Samuelsonova modelu. Co tedy stojí za niţší úrovní 

cenové hladiny v České republice v poměru k průměrné cenové hladině 

v eurozóně?  

V článku Čiháka a Holuba (2001) se mj. dále uvádí, ţe závislost mezi 

HDP v paritě kupní síly a cenovou hladinou nemusí mít vţdy jednotkový sklon, 

neboť ten závisí na podílu neobchodovatelných statků na HDP a dále také na 

podílu kapitálu na produkci těchto statků. Obstfeld a Rogoff (1998) rozpracovali 

původní B-S model o reálnou dimenzi v tom smyslu, ţe v realitě nelze rozlišovat 

striktně na statky obchodovatelné a neobchodovatelné, neboť jejich rozlišení 

v praxi je téměř nemoţné. Ve skutečnosti obsahuje kaţdý finální statek sloţku 

obchodovatelnou a sloţku neobchodovatelnou. Vlivem tohoto zjištění 

zkonstruovali Čihák a Holub (2001) tzv. „koeficient cenových odchylek“, který 

měří vychýlenost relativních cen obchodovatelných statků ke statkům 

neobchodovatelným ve sledované ekonomice vůči referenční zemi. Příčinu nízké 

cenové úrovně v České republice spatřovali zejména v nestandardně nízkých 

cenách regulovaných cen (zejména ve zdravotnictví a školství)  

a existenci monopolistické konkurence, která na zahraničních trzích dosahuje 

niţší monopolistické přiráţky z důvodu vnímání produkce této domácí trţní 

struktury jako méně kvalitní relativně k produkci monopolistických firem 

vyspělých zemí. Za statisticky významnou povaţovali rovněţ vysokou 

produktivitu práce (na úrovni většiny vyspělých zemí) v sektoru 

neobchodovatelných statků, která sniţuje jednotkové mzdové náklady v tomto 

sektoru, a tím i celkovou cenovou hladinu země.  

Kubíček (2011) dospěl k dalšímu poznání, a to ţe v České republice se 

v letech 1993-2003 rychle zvyšoval podíl práce na produkci neobchodovatelného 

sektoru, coţ částečně vyváţilo velký diferenciál v tempech růstu produktivit  

(v neobchodovatelném sektoru bylo dosahováno vyšší produktivity práce), který 

ve sledovaném období dosahoval průměru kolem 6% ročně. Další empirické 

studie rovněţ závěry B-S modelu nezpochybňují, ale shodují se na jeho malém 
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příspěvku B-S efektu k celkové inflaci v zemích, které konvergují k vyspělejším 

státům. Schadler (2005) odhaduje příspěvek k celkové inflaci v rozmezí 1-2 % 

ročně, odhady IMF (2000) jsou v intervalu 1,5-2%. Odhadovaný příspěvek se 

můţe lišit pro jednotlivé země, přičemţ obecně platí, ţe B-S efekt
31

 je vyšší 

v ekonomikách s vysokým růstem produktivity práce. 

Nelze opomenout důleţitý poznatek, na který upozorňují Mandel a Tomšík 

(2008), ţe při fixním kursu se B-S efekt plně přelije do růstu cen, při plovoucím 

kurzu se rozdělí mezi nominální zhodnocení měny a růst cenové hladiny. Právě 

druhý příklad je typický pro Českou republiku, kdyţ na počátku roku 1998 přešla 

Česká národní banka k reţimu cílování inflace a ponechala vývoj nominálního 

měnového kurzu na interakci nabídky a poptávky na devizových trzích.  

Ačkoliv je předmětem této práce zkoumání reálné konvergence, bude 

v rámci vstupní analýzy, v empirické části, krátce věnována pozornost 

konvergenci cenové hladiny České republiky k eurozóně. Z výše uvedených 

ekonometrických metod pro zkoumání konvergence cenové hladiny bude vyuţit 

koncept beta konvergence. Výstupy poslouţí především pro ověření vazeb mezi 

reálnou a nominální konvergencí. Výpočty budou provedeny s vyuţitím cross-

section analýzy pomocí následujícího funkčního vztahu: 
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 (3.37) 

kde i označuje sledovanou ekonomiku, 0 a T je počáteční a konečné období, CPL  

je ukazatel srovnatelné cenové úrovně, i je modelem nevysvětlená část časových 

řad, ,   jsou parametry. 

 

  

                                                 
31

 Problematika B-S efektu je podrobněji vysvětlena v teoreticko-metodologických 

východiscích této práce. 
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Dílčí shrnutí 

Procesy reálné konvergence lze zkoumat pomocí různých vědeckých 

metod. Pro kvantifikaci vztahů mezi ekonomickými veličinami s vyuţitím 

statistických dat se jeví jako nejvhodnější uţití metod ekonometrických.  

Předmětem této práce je vyhodnocení reálných konvergenčních procesů 

ekonomiky České republiky k ekonomice eurozóny. Z tohoto důvodu byly v této 

kapitole zpracovány metodické přístupy konstrukce ekonometrických modelů, 

pomocí nichţ lze zkoumat procesy reálného sbliţování ekonomik. Konkrétně se 

jedná o ekonometrické modely konvergence ekonomické úrovně a cenové 

hladiny. 

V první části této kapitoly byly přiblíţeny ekonometrické modely 

konvergence ekonomické úrovně, které lze členit na modely průřezové, modely 

panelové a modely analýzy časových řad. Druhá část kapitoly se věnovala 

ekonometrickým modelům konvergence cenové hladiny, kde byla řešena výstavba 

modelů beta a sigma konvergence cenových úrovní a autoregresního modelu 

konvergence inflace.  

Třetí kapitola slouţí především jako metodická platforma pro konstrukci 

modelu průřezové analýzy v empirické části této práce, v níţ budou na reálných 

datech ověřeny procesy sbliţování ekonomiky ČR a ekonomik eurozóny. Model 

autoregresní analýzy konvergence inflace byl přiblíţen z toho důvodu, aby lépe 

vyplynuly souvislosti, které procesy sbliţování ekonomik doprovázejí.  

Na příkladu ČR lze pomocí tohoto modelu dokumentovat, ţe cenová konvergence 

probíhá skrze tento inflační kanál pouze v nepatrné míře
32

.  

  

                                                 
32

 Autorka se této problematice věnovala v rámci svého předchozího zkoumání 

v doktorském studiu (viz seznam vlastní publikační činnosti). 
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4 VSTUPNÍ DATA 

Aţ do počátku 90. let 20. století neměly tranzitivní ekonomiky střední  

a východní Evropy ve svých národních makroekonomických soustavách 

statistických ukazatelů zaveden systém národních účtů. Z tohoto důvodu se 

nemohly zúčastňovat mezinárodních srovnávacích projektů, které na existenci 

systému národních účtů bezprostředně navazovaly. Platební bilance těchto 

ekonomik nebyly plnohodnotnými a srovnatelnými komponentami systému 

platebních bilancí Mezinárodního měnového fondu, neboť podstatná část jejich 

vztahů vůči zahraničním partnerům byla vyjádřena v nesměnitelných
33

 

(nekonvertibilních) měnách. Proces transformace centrálně plánovaných 

ekonomik v ekonomiky trţní představoval v jistém slova smyslu odrazový můstek 

v oblasti statistické evidence dat. Česká republika společně s dalšími 

transformujícími se zeměmi začala do svých národohospodářských soustav 

ukazatelů postupně zavádět principy a metodiku národních účtů a také se začala 

zúčastňovat různých mezinárodních srovnávacích programů. Za průkopníka 

v tomto směru lze označit Maďarsko, které začalo do své ekonomiky zavádět 

některé trţní prvky a do své soustavy národohospodářské evidence tak zavedlo 

prvky národního účetnictví s několikaletým předstihem před ostatními členy Rady 

vzájemné hospodářské pomoci, viz Nachtigal a Tomšík (2002).  

V průběhu 90. let se začaly objevovat první statistické sestavy národních 

účtů tranzitivních zemí včetně krátkých retrospektivně sestavených časových řad 

počínaje rokem 1990. To vše pod záštitou Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj, Evropským statistickým úřadem (Eurostatem) a některými 

členskými zeměmi Evropské Unie. Např. pro českou statistiku bylo takovým 

„západním kmotrem“ v oblasti národního účetnictví Nizozemí, viz Nachtigal  

a Tomšík (2002 str. 30).  

                                                 
33

 Nesměnitelné měny nejsou obchodovány na devizovém trhu a jejich kurz tak není 

určován interakcí nabídky a poptávky, ale rozhodnutím příslušné instituce (centrální banka, 

ministerstvo financí, apod.). Měnový kurz v takovém případě zpravidla přestává plnit svou 

základní funkci a neposkytuje domácím firmám potřebné informace ohledně skutečných cen 

v zahraniční. 



81 

 

4.1 Klíčové ukazatele statistické základny srovnání 

V následující části práce budou vymezeny základní ukazatele, které se 

pouţívají v rámci mezinárodního srovnání k analýze konvergenčního procesu. 

Jedná se především o HDP, který je na srovnatelný základ přepočítáván pomocí 

parity či standardu kupní síly. Vzhledem k tomu, ţe na rychlost konvergence má 

významný vliv vývoj směnných relací, také ukazateli reálného hrubého domácího 

důchodu bude věnována pozornost. Posledním ukazatelem, bude ukazatel 

srovnatelné cenové hladiny, jehoţ zkoumání je důleţité pro identifikaci vazeb 

mezi reálnou a nominální konvergencí.  

4.1.1 HDP v paritě kupní síly jako základní ukazatel reálné 

konvergence 

Klíčovou roli při jakémkoliv zkoumání reálné konvergence hraje datová 

základna. Především se klade důraz na její spolehlivost. Nejčastěji se reálná 

konvergence (sbliţování ekonomické úrovně různých zemí nebo oblastí) měří 

pomocí ukazatele HDP na obyvatele v paritě kupní síly
34

. Základní propočty 

parity kupní síly pro země Evropské unie provádí ve tříletých intervalech Eurostat 

a OECD na základě rozsáhlého způsobu zjišťování pro jednotlivé směry uţití 

HDP. Doposud poslední takovýto propočet byl publikován za rok 2008. Eurostat 

provádí také interpolace a extrapolace na základě méně sofistikovaného přístupu. 

Výzkumná studie Ministerstva financí ČR Smrčková a kol. (2008) uvádí, 

ţe mezinárodní porovnání lze provádět v běţných či stálých paritách kupní síly. 

Běţné parity vyjadřují ekonomický výkon ve společné běţné „měnové“ jednotce  

a jsou všeobecně častěji pouţívány. Světová banka společně s OECD pouţívají 

mezinárodní USD. Tato měnová jednotka vyjadřuje celkové mnoţství statků, 

které je moţné zakoupit v daném kalendářním roce v USA za jeden americký 

dolar. Za tímto účelem byla v Evropské unii vytvořena měnová jednotka PPS 

(Purchasing Parity Standard). PPS představuje uměle vytvořenou jednotku, v níţ 

                                                 
34

 Za jednoho ze zakladatelů teorie parity kupní síly je povaţován švédský ekonom 

Gustav Cassel. Přestoţe nebyl prvním ekonomem, který s touto teorií přišel (před ním to byli např. 

Gerald de Malynes nebo jeden z nejvýznamnějších představitelů Cambrigské školy Alfred 

Marshall), byl prvním, který jí dodal na důleţitosti. 
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se navzájem vyrovnávají rozdíly mezi kupní silou jednotek národních měn 

členských států EU dle stavu po jejím zatím posledním rozšíření k 1. lednu 2007 

na 27 členských států. Pro data vykazovaná v PPS platí, ţe úhrn údajů o HDP  

za všech 27 členských států přepočtených podle směnného kurzu do eur (dříve  

do ECU) se rovná stejné částce vyjádřené v PPS. Takto vypočtený údaj (index) je 

vhodnější pro prostorové srovnání. 

Druhým způsobem porovnávání je pouţití stálé parity (stálých cen) 

určitého zvoleného období (zpravidla se jedná o kalendářní rok). Výhodou tohoto 

propočtu je, ţe zcela přesně replikuje dynamiku HDP a populace. Nevýhodou je, 

ţe abstrahuje od změn směnných relací a struktury. Metoda komparace dle stálé 

parity je z praktického hlediska transparentnější a rezistentnější, avšak výsledky 

jsou závislé na zvoleném základě stálé parity. Tento způsob srovnávání získává  

na významu zejména u zemí, které jsou významnými producenty a exportéry 

výrobků, které podléhají častým změnám cen v čase a způsobují extrémní 

volatilitu směnných relací.  

Podrobnější analýza vývoje HDP na obyvatele přepočteného dle PPS bude 

provedena v rámci této kapitoly, kde bude věnována také pozornost souvztaţnosti 

vývoje HDP v PPS s vývojem ukazatele CPL, a to pro lepší pochopení vazeb 

nominální a reálné konvergence. 

4.1.2 Reálný hrubý domácí důchod (RHDD) versus HDP  

Ukazatel HDP ve stálých domácích cenách vychází z principu „co by bylo, 

kdyby se neměnily ani vnitřní, ani vnější (zahraniční) ceny“. Neodráţí tedy změny 

směnných relací v obchodování se zahraničními partnery, ačkoliv reálně zvyšují 

nebo sniţují důchod, který je k dispozici v dané zemi pro spotřebu a investice. 

Směnné relace zachycují poměr indexů vývozních a dovozních cen  

a vyjadřují tak úspěšnost země při obchodování se zahraničním. Jejich krátkodobé 

výkyvy jsou obvykle spojeny s kolísáním cen hlavních světových surovin 

(zejména cen ropy). Tyto pohyby představují pro odběratelské země, především 

pro ekonomiky menšího rozměru, exogenní veličinu. Jinak je tomu s dlouhodobou 

tendencí ve vývoji směnných relací, jeţ má z velké části endogenní charakter, 

pokud se ovšem nejedná o výraz trvalejšího přerozdělování mezi zeměmi se zdroji 
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surovin a zeměmi zpracovatelskými, které se týká celých skupin zemí. Jestliţe se 

dlouhodobě zlepšuje pozice jednotlivé země v obchodování se světem, pak tento 

fakt zvyšuje její reálný důchod nad rámec, vymezený růstem objemu celkového 

produktu, viz Vintrová a Ţďárek (2007).  

Jiţ ve druhé polovině minulého století bylo vyjádření vlivu směnných 

relací na souhrnné ukazatele ekonomické aktivity obrovskou výzvou. Spojené 

státy americké jsou povaţovány za průkopníka v této oblasti, přestoţe velké 

světové ekonomiky s rozsáhlým vnitřním trhem vliv směnných relací na reálný 

důchod tak silně nepociťují. Jiţ od počátku 80. let Bureau of Economic Analysis 

publikuje tzv. Command-basis GNP, který zahrnuje právě vliv směnných relací. 

V 90. letech byly v rámci metodiky národních účtů vyvinuty komplexní ukazatele, 

zahrnující vliv změn směnných relací.  

Obě soustavy účtů tedy Systém národních účtů i Evropský systém 

integrovaných účtů znají a vyuţívají ukazatel reálného hrubého domácího 

důchodu (RHDD). Vypočítává se na základě hrubého domácího produktu 

v reálném vyjádření, ke kterému se připočítá vliv směných relací. Vzorec  

pro výpočet přínosu či ztráty ze změn směnných relací má v národních účtech 

(ESA 95) následující tvar:
 

    / / /x MT X M P X P M P    , (4.1) 

kde X je vývoz zboţí a sluţeb, M dovoz zboţí a sluţeb, 
XP cenový deflátor 

vývozu, 
MP cenový deflátor dovozu a P průměrný cenový deflátor salda vývozu a 

dovozu. 

Saldo výkonové bilance, upravené o změnu cen vývozu i dovozu proti 

výchozímu období (viz výraz ve druhé závorce výše uvedeného vzorce), se 

porovnává se saldem v běţných cenách, upraveným o deflátor salda (obvykle 

konstruovaný jako průměr deflátor dovozu a vývozu). Rozdíl takto upravených 

sald představuje celkový vliv změn směnných relací, připočítávaný k HDP  

ve srovnatelném ocenění (např. při metodě řetězení jde o ceny předchozího roku). 

Výsledný vzorec pro výpočet RHDD pak je: 

 ,RHDD HDP T   (4.2) 

kde RHDD  je reálný hrubý domácí důchod, T  je přínos/ztráta ze změn 

směnných relací. 
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Na rychlost konvergence v malých otevřených ekonomikách, jako je 

ekonomika České republiky, má vývoj směnných relací výrazný vliv.  

Při zhoršování směnných relací můţe HDP růst rychle, ale spotřeba a investice 

přitom mohou stagnovat, neboť část produktu (oceněná domácími cenami) se 

ztrácí v zahraničním obchodě. Výstiţnějším ukazatelem reálné konvergence je 

proto reálný hrubý domácí důchod
35

, který změny směnných relací bere v úvahu, 

viz Vintrová a Ţďárek (2007 str. 9). Pro Českou republiku je charakteristický 

dlouhodobě rychlejší růst reálného hrubého domácího důchodu neţ růst hrubého 

domácího produktu (např. za období let 2001 – 2006 v ročním průměru  

o 0,4 p.b.), viz Tabulka 4.1.  

 

Tabulka 4.1: Tempa růstu HDP a RHDD na obyv. v letech 2001–2006 (roční 

průměry v %) 

ZEMĚ HDP (v %) RHDD (v %) ROZDÍL P. B. 

Česká republika 4,3 4,7 0,4 

Maďarsko 4,5 4,4 -0,1 

Polsko 3,5 3,5 0,0 

Slovensko 5,2 4,9 -0,3 

Slovinsko 3,6 3,7 0,1 

EU-27 1,6 1,6 0,0 

Zdroj: Vintrová a Ţďárek (2007) 

4.1.3 Relativní cenová hladina  

Na pomezí mezi reálnou a nominální konvergencí ekonomik stojí 

zkoumání relativní cenové hladiny. Jednotlivé země se odlišují nejenom svojí 

ekonomickou úrovní, sladěností hospodářských cyklů či strukturou ekonomiky, 

ale také úrovní cenové hladiny. Indikátorem relativní úrovně cenové hladiny je 

CPL – Comparative Price Level. Tento index udává, procentuální cenovou úroveň 

zkoumané ekonomiky v komparaci s cenovou hladinou ekonomiky, která byla 

zvolena jako základ srovnání. Je moţné zjišťovat relativní cenové hladiny různých 

segmentů HDP (např. pouze spotřeby, investic) nebo relativní cenovou hladinu 

                                                 
35

 Český statistický úřad jiţ několik let ukazatel RHDD počítá a publikuje, 

v ekonomických analýzách domácích i zahraničních se však začíná prosazovat velmi pomalu.  
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celého HDP. CPL tedy vyjadřuje, kolik peněţních jednotek v kaţdé zemi je nutno 

vynaloţit na nákup identického koše zboţí a sluţeb. Tento index se vyjadřuje 

v procentech a jeho výpočet se zjišťuje z podílu hodnot parit kupní síly (PPPs)  

a směnných kursů (ER), viz Kadeřábková a Ţďárek (2007). Vzájemnými vazbami 

mezi reálnou konvergencí, konvergencí cenové hladiny a inflačními diferenciály 

se zabývá např. Égert (2007) ve své rozsáhlé studii.  

4.2 Postavení České republiky v procesu konvergence k ekonomikám 

eurozóny 

Následující kapitola bude věnována komparaci hlavních 

makroekonomických ukazatelů, které budou vyuţity v ekonometrických 

modelech umístěných v empirické části disertační práce. Jedná se především  

o srovnání ekonomické úrovně členských zemí eurozóny a České republiky dle 

HDP na obyvatele v PPS. Doplňkově bude zkoumán vývoj HDP na obyvatele dle 

přepočtu podle PPP, který bude vyjádřen v mezinárodním dolaru. Tyto ukazatele 

budou klíčovými v průřezové analýze pro zkoumání konvergence ekonomiky 

České republiky k ekonomice eurozóny. Dále bude věnována pozornost ukazateli 

srovnatelné cenové úrovně (CPL), který je při hodnocení ekonomické úrovně 

taktéţ povaţován za klíčový. 

4.2.1 Vývoj HDP ve zkoumaných ekonomikách 

Konvergenční proces probíhal v jednotlivých členských zemích eurozóny 

a České republice nejen s rozdílnou intenzitou, ale také s výraznými změnami, 

čímţ během sledovaného období (1995-2009) došlo ke změně v pořadí 

ekonomické výkonnosti jednotlivých zemí. Česká republika se v roce 2009 

nacházela na 17. místě v pořadí zemí EU-27 podle ekonomické úrovně. Dosáhla 

tak 82% průměrné ekonomické úrovně EU-27. Vyšší ekonomické úrovně dosáhly 

všechny ekonomiky eurozóny s výjimkou Malty, Portugalska, Slovenska  

a Estonska, které svou ekonomickou úrovní nepředčily Českou republiku (viz 

Graf 4.1). 
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Graf 4.1: HDP per capita v PPS ve vybraných ekonomikách EA17 a ČR  

v roce 2009 (EU27=100) 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování 

 

Česká republika prodělala v procesu dohánění ekonomické úrovně zemí 

eurozóny významné výkyvy. V letech 1997-1998 prošla recesí, coţ ovlivnilo její 

ekonomickou úroveň vzhledem k průměru EU-27. Ze 73 % v roce 1995 se 

propadla o 3 p. b na 70 % ekonomickou úroveň v relaci k EU-27. Druhá polovina 

90. let se tedy vyznačovala divergentními tendencemi. Od roku 2003 došlo 

k obratu ve vývoji. Ekonomická úroveň České republiky se přibliţuje průměru 

EU-27 poměrně rychle, a to cca 2 p. b. ročně (viz Graf 4.2). 

 

Graf 4.2: Vývoj HDP per capita v PPS v zemích EA17 a ČR v letech  

1995-2009 (EU27=100) 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování 

1
3

1

1
2

7

1
2
4

11
6

11
6

11
3

1
0

7

1
0
4

1
0

3

9
8

9
4

8
8

8
2

8
1

8
0

7
3

6
4

-10

10

30

50

70

90

110

130

150
H

D
P

 p
er

 c
a
p

it
a
, 
P

P
S

Země

73

12
9

36

10
3

84

12
1

74

48

70

11
5

50

13
8

90

11
2

82

54

82

11
6

64

12
7

94

10
4

88

73

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H
D

P 
pe

r 
ca

pi
ta

, P
PS

Země

1995 2002 2009



87 

 

Ke zrychlení konvergence došlo i v ostatních státech. Například 

ekonomická úroveň Slovenska vzrostla v letech 1995-2002 o 6 p. b., ale v období 

od 2002-2009 to bylo jiţ o 19 p. b. Celkově se tedy ekonomická úroveň na 

Slovensku mezi roky 1995-2009 zvýšila o 25 p. b. Ještě výraznější posun 

zaznamenalo Estonsko s 28 p. b. Naopak Malta, Francie, Belgie, Německo a Itálie 

zaznamenaly ve sledovaném období divergentní tendence od průměru EU-27. 

Nejvýznamnější propad prodělala Itálie, a to o 17 p. b (viz Tabulka 4.2). 

 

Tabulka 4.2: HDP per capita v PPS v EA17 a ČR v letech 1995-2009 

(EU27=100) 

 

ZEMĚ 
ROK ZMĚNA 

1995 2002 2009 1995-2002 2002-2009 1995-2009 

Estonsko 36 50 64 14 14 28 

Slovinsko 48 54 73 6 19 25 

Irsko 103 138 127 35 -11 24 

Slovensko 74 82 88 8 6 14 

Španělsko 92 100 103 8 3 11 

Řecko 84 90 94 6 4 10 

Kypr 88 89 98 1 9 10 

Česká republika 73 70 82 -3 12 9 

Nizozemí 123 133 131 10 -2 8 

Finsko 108 115 113 7 -2 5 

Portugalsko 77 80 80 3 0 3 

Malta 86 79 81 -7 2 -5 

Francie 116 115 107 -1 -8 -9 

Rakousko 135 126 124 -9 -2 -11 

Belgie 129 125 116 -4 -9 -13 

Německo 129 115 116 -14 1 -13 

Itálie 121 112 104 -9 -8 -17 

Zdroj: data Eurostat, vlastní výpočty a zpracování 

 

Zkoumaná skupina zemí je sloţena ze zemí s odlišnou výchozí 

ekonomickou úrovní. Především dohánějící ekonomiky jako např. Estonsko, 

Slovensko, Slovinsko a Česká republika prošly rozdílným rozsahem systémových 

změn při transformaci. Na rychlost konvergence méně vyspělých zemí 

k vyspělejším má dle teoretického přístupu zmíněného v předchozí části práce 

vliv především výchozí ekonomická úroveň země Barro a Sala-i-Martin (2004). 

Země s niţším důchodem na hlavu, které jsou více vzdálené tzv. stálému stavu 
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(technickým a ekonomickým moţnostem), mají lepší předpoklady pro růst, neboť 

mohou přejímat z vyspělejší části světa zkušenosti, know-how a technologie.  

Ačkoliv bude v empirické části této práce analyzována konvergence ČR 

k eurozóně pomocí metod cross-section analýzy, pro první přiblíţení je moţno 

pouţít jednoduchou grafickou analýzu, která zachycuje výchozí ekonomickou 

úroveň zkoumaných ekonomik v roce 1995 a změnu této ekonomické úrovně 

v období mezi lety 1995-2009 (viz Graf 4.3). Nejvyšší rychlost konvergence se 

vyskytuje u ekonomik v levém horním kvadrantu. Nacházejí se tam ekonomiky 

Estonska a Slovenska, které měly ve výchozím roce 1995 nejniţší ekonomickou 

úroveň, ale naopak nejrychleji rostly, coţ koresponduje s neoklasickými 

předpoklady konvergence ekonomik. Naopak divergenci lze identifikovat  

u Malty, jejíţ ekonomika ve sledovaném období zaznamenala pokles ekonomické 

úrovně. V případě České republiky je zajímavé srovnání s ekonomikou Slovinska, 

které mělo podobnou počáteční ekonomickou úroveň. Zatímco Česká republika 

prodělala na přelomu tisíciletí recesi, Slovinsko zaznamenávalo trvalý 

ekonomický růst.  

 

Graf 4.3: Rychlost konvergence zemí EA17 a ČR mezi roky 1995-2009 

v relaci k výchozí ekonomické úrovni v roce 1995  

 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní výpočty a zpracování 
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Od vstupu do EU si kandidátské země slibují především zvýšení 

důvěryhodnosti a atraktivity pro zahraniční investory. Nově přistoupivší země 

mají moţnost čerpat výhody vnitřního trhu a zváţit správné načasování přijetí 

společné měny, coţ by mělo jejich konvergenci k vyspělým státům ještě umocnit 

(viz Teorie OCA v kapitole 2.3). 

Země, které vstoupily do EU, stejně jako Česká republika, v roce 2004 je 

moţno analyzovat prostřednictvím dosaţených temp růstu HDP. Srovnáním 

průměrných temp růstu HDP v obdobích 1998-2003 a po vstupu do EU (2004 

-2009) je patrné, ţe k akceleraci ekonomického růstu a tím rychlejší reálné 

konvergenci došlo především v Estonsku, Slovensku, ale také v České republice, 

která rostla v průměru o 1 p. b. rychleji neţ před vstupem do EU. Naproti tomu 

v ekonomikách Kypru, Malty a Slovinska došlo po vstupu do EU ke zpomalení 

ekonomického růstu, coţ bylo způsobeno především ekonomickým poklesem 

těchto ekonomik v době hospodářské krize. 

 

Tabulka 4.3: Ekonomický růst před a po vstupu vybraných ekonomik do EU 

(průměrná roční tempa růstu HDP v %) 

ZEMĚ 1998-2003 2004-2009 Rozdíl v p. b. 

Kypr 2,5 1,5 -1,1 

Estonsko -5,8 7,1 12,9 

Německo 1,3 0,8 -0,4 

Řecko 3,7 2,3 -1,5 

Malta 1,9 1,4 -0,5 

Slovinsko 3,1 5,0 1,9 

Slovensko 3,7 2,5 -1,3 

Česká republika 2,2 3,2 1,0 

Zdroj: data World Bank, vlastní výpočty a zpracování 

 

Vyšší tempa růstu jsou patrné také z grafické analýzy, z níţ je viditelná 

především masivní akcelerace ekonomického růstu v Estonsku či na Slovensku. 

Zvýšená tempa růstu lze přičíst zejména přílivu zahraničního kapitálu, který byl 

zaznamenán dříve v České republice neţ na Slovensku. Nemalý podíl  

na akceleraci ekonomického růstu měly také systémové reformy, které např.  

na Slovensku ovlivnily ekonomický růst o 2 aţ 2,5 p. b. ročního přírůstku HDP, 

viz Vintrová a Ţďárek (2007 str. 8). Pozitivní konvergenční tendence byly 



90 

 

narušeny aţ hospodářskou krizí, která se v ekonomické výkonnosti sledovaných 

ekonomik naplno projevila aţ v roce 2009 (viz Graf 4.4). 

 

Graf 4.4: Roční tempa růstu HPD per capita, PPP (constant 2005 

international $)
36

 v letech 1998-2009 ve vybraných zemích EA a ČR 

Zdroj: data World Bank, vlastní zpracování 

 

Pozitivním důsledkem pro nové členské země EU ze zapojení do vnitřního 

trhu a zvýšení atraktivnosti pro příliv zahraničních investic je provedená 

restrukturalizace výroby a nalezení nových odbytišť. Zejména bývalé 

Československo bylo typické svým předimenzovaným těţkým průmyslem. 

Mnohem lepší výchozí pozici mělo Slovinsko, které jiţ od 80. let výrobně 

spolupracovalo se „západními trhy“. Zejména tento faktor ovlivnil rychlejší 

konvergenci Slovinska k zemím EU, ačkoliv měly obě země takřka stejnou 

výchozí pozici, blíţe viz Vintrová a Ţďárek (2007 str. 8). 

4.2.2 Vývoj vztahu nominální a reálné konvergence 

Před samotnou analýzou vazeb mezi nominální a reálnou konvergencí je 

pro lepší názornost zařazena na úvod této subkapitoly stručná komparativní 
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analýza srovnatelné cenové úrovně v ekonomice ČR a vybraných ekonomikách 

eurozóny. 

Jádro eurozóny, tedy země, které přijaly společnou měnu euro jako první 

v roce 1999, jsou v Evropě zeměmi „drahými“. Jejich komparativní cenová 

úroveň ovšem klesá, coţ lze dokumentovat na příkladu Německa (Graf 4.5). Ještě 

v roce 1995 byla cenová hladina v Německu téměř o 18 p. b. vyšší neţ průměr 

EU-15. V roce 2003 to bylo jiţ o necelé 2,5 p. b. a nejnovější údaje z Eurostatu 

pro rok 2010 uvádějí pro Německo stejnou cenovou úroveň jako průměr zemí  

EU-15. 

 

Graf 4.5: Vývoj relativních cenových úrovní HDP ve vybraných zemích 

eurozóny a ČR v letech 1995–2010 (EU15=100) 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování 

 

Česká republika se řadila ještě v roce 1995 k nejlevnějším zemím 

v Evropě. Její relativní cenová hladina vzhledem k průměru EU-15 činila v tomto 

roce pouhých 35,7 %. Od roku 1995 však cenová úroveň v české ekonomice stále 

roste. V roce 2002 překročila polovinu průměrné cenové hladiny v zemích EU-15 

a v roce 2010 jiţ činila 67 %.  

V porovnání se Slovenskem byla cenová hladina v české ekonomice aţ  

do roku 1998 takřka identická. Od roku 1998 rostla cenová úroveň rychlejším 

tempem - v roce 2005 byla vyšší o 4,4 p. b. Tento rozdíl se v roce 2010 zmenšil aţ 

na 3,3 p. b. Podobný vývoj jako v České republice a na Slovensku zaznamenala 
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ekonomika Estonska. Ačkoliv nejsou pobaltské ekonomiky součástí sledovaného 

vzorku zemí, právě v těchto zemích společně s ekonomikami ČR a Slovenska se 

cenové hladiny přibliţovaly evropskému průměru nejrychleji. 

 

Graf 4.6: Komparativní cenové úrovně v ČR a EA17 v letech 1995 a 2010 

(EU15=100) 

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování 

 

Procentuální změnu srovnatelných cenových úrovní v ekonomikách ČR  

a eurozóny v období let 1995-2010 znázorňuje Graf 4.7. K cenovému průměru 

EU-15 se nejrychleji přibliţovala právě česká ekonomika, která se stejně jako 

ekonomiky Estonska a Slovenska nachází v levém horním kvadrantu příznačném 

pro nejrychlejší konvergenci zespodu k průměru. Názorně lze vidět i pokles 

cenové hladiny v Německu, které se nachází v pravém dolním kvadrantu grafu, 

který je typický pro konvergenci k průměru, a to shora. 
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Graf 4.7: Úroveň a změna srovnatelných cenových úrovní v ČR a EA17  

v letech 1995-2010 (EU15=100) 

 

Zdroj:data Eurostat, vlastní výpočty a zpracování 
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Graf 4.8: Vztah reálné a nominální konvergence ve vybraných zemích EA17 

a ČR v letech 1995-2009 

 

Zdroj:data Eurostat, vlastní výpočty 
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patrné, ţe protiinflační politiky přijaté v rámci eurozóny jsou  

oprávněné. Konvergenční kritérium cenové stability předepisuje, ţe inflace by 

měla být do 1,5 p. b. průměru inflace tří zemí EU, které dosáhly nejlepších 

výsledků v oblasti cenové stability.  Kritérium se jeví oprávněné v tom smyslu, ţe 

sniţování inflace bude připravit půdu pro udrţitelný růst v dlouhodobém 

horizontu. Právě sníţení inflace pod "cílený práh v eurozóně" 2 % nebo 4,3 %, 

který byl odhadnut Tsionasem a Christopoulosem (2003), má značný vliv  

na ekonomický růst.  Vliv nominální konvergence na ekonomický růst by měl být 

významný pro „dohánějící ekonomiky“ právě proto, ţe tyto země jsou pozadu, 

pokud se jedná o důchod  na obyvatele a infrastrukturu. Naplňování nominální 

konvergence tedy dopomáhá k ekonomickému růstu a tedy ke konvergenci 

v reálném vyjádření.  Z tohoto hlediska se maastrichtská kritéria nominální 

konvergence jeví jako relevantní ve vztahu k dlouhodobému růstu. 

V duchu výše uvedených studií lze pro Českou republiku vyvodit 

doporučení, aby svůj vstup do ERMII neučinila do doby těsnější cenové 

konvergence. V případě brzkého vstupu do mechanismu směnných kurzů, by 

mohla být česká ekonomika vystavena inflačním tlakům, které by podvázaly její 

ekonomiký růst, potaţmo další reálnou konvergenci k zemím eurozóny. Dá se 

tedy souhlasit s uplatňovanou měnovou politikou v ČR, která má jako hlavní cíl 

„péči o cenovou stabilitu“, díky níţ je regulována míra inflace a k přirozenému 

sbliţování cenové úrovně dochází skrze kurzový kanál.  
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Dílčí shrnutí 

Při zkoumání procesů konvergence mezi jednotlivými ekonomikami je 

nutné zvolit vhodnou základnu statistických dat. Studie zabývající se měřením  

a analyzováním reálné konvergence pracují s hlavními makroekonomickými 

ukazateli v nejrůznější podobě. Jedná se především o ukazatel HDP na obyvatele 

přepočtený dle parity či standardu kupní síly. Výzkumné studie přisuzují také 

velký význam směnným relacím, a proto aplikují do svých propočtů ukazatel 

RHDD – reálný hrubý domácí důchod. Z důvodu nedostupnosti časových řad 

tohoto ukazatele pro všechny zkoumané ekonomiky, byl pro výpočty regresního 

modelu vyuţit ukazatel HDP na osobu přepočtený dle standardu kupní síly.  

Podstatná část této kapitoly se věnovala analýze vývoje ekonomické 

úrovně dle standardu a parity kupní síly v České republice a ekonomikách 

eurozóny v letech 1995-2010. Ekonomická úroveň se v analyzovaném období 

přiblíţila průměru EU27 o 9 p.b. (z 73 % v roce 1995 na 82 % v roce 2009). 

Rychlejší konvergenci zaznamenala česká ekonomika na poli cenového 

sbliţování, kdy v roce 1995 činila pouze 38,1 % a v roce 2009 uţ 67,9 %. 

V kapitole jsou také rozebrány souvztaţnosti nominální konvergence 

s procesem sbliţování v reálném vyjádření. Důvodem k tomuto kroku je 

skutečnost, ţe se tyto procesy vzájemně ovlivňují. Analýza tohoto vztahu je 

předmětná především pro správné načasování vstupu české ekonomiky  

do eurozóny. Pro Českou republiku je typická niţší konvergence cenové úrovně 

oproti dosaţené reálné konvergenci. Brzkým vstupem české koruny do ERMII by 

mohla být česká ekonomika vystavena inflačním tlakům, které by mohly vést 

k podvázání ekonomického růstu (tedy k reálné divergenci). 
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5 APLIKACE MODELŮ REÁLNÉ KONVERGENCE  

NA EKONOMIKU ČR A EKONOMIKY EUROZÓNY 

Tato část práce je zaměřena na zkoumání procesu sbliţování ekonomické 

úrovně a cenové hladiny zemí ČR a EA17 k průměru ekonomické a cenové 

úrovně eurozóny
37

. Výzkum bude proveden pomocí technik ekonometrické 

analýzy. Konvergenční procesy budou verifikovány na modelech β-konvergence, 

které byly představeny v předchozí, metodické, části práce (3.1 a 3.2). Nejprve 

bude ověřeno sbliţování ekonomických úrovní zkoumaných ekonomik, následně 

sbíhání cenových úrovní. V závěrečné části této kapitoly bude vypočtena rychlost, 

jakou ekonomické a cenové úrovně konvergují. 

Cílem tohoto výzkumu bude odpovědět na otázky, které vyplývají 

z hypotéz stanovených v úvodu práce: 

 

 Konverguje ekonomická úroveň České republiky a EA17 k průměrné 

ekonomické úrovni ekonomiky eurozóny? 

 Konverguje cenová úroveň České republiky a EA17 k průměrné 

cenové úrovni ekonomiky eurozóny? 

 Jak rychle probíhá proces přibliţování cenové a ekonomické úrovně 

ekonomik ČR a EA17 k průměrné cenové a ekonomické úrovni 

eurozóny? 

 

Vzhledem ke stanovenému cíli práce bude pouţita jako základní metoda 

výzkumu průřezová analýza. Ekonometrický model bude sestaven ve dvou 

variantách. V prvním modelu bude zkoumán koncept β-konvergence ekonomické 

úrovně. Druhý model bude vycházet ze stejného funkčního vztahu jako model 

první, dojde pouze k nahrazení ukazatele ekonomické úrovně za ukazatel 

srovnatelné cenové hladiny, na základě čehoţ bude moţno zkoumat platnost 

teoretického konceptu β-konvergence na empirických datech. 

                                                 
37

 Za stálý stav je tedy v následujících modelech povaţován průměr ekonomické úrovně  

a cenové hladiny v eurozóně za období 1995-2009. 
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5.1 β-konvergence ekonomické úrovně 

Prvním modelem bude zkoumána konvergence ekonomické úrovně, a to 

pomocí modelování průřezových dat (tedy prostorově a časově vymezených). 

Cílem bude odpovědět na otázku, zda se ekonomické úrovně zkoumaných 

ekonomik v čase sbliţují.  

5.1.1 Sestavení modelu 

Model beta konvergence ekonomické úrovně vychází z rovnice (3.3) 

Barroa a Sala-i-Martina (1992). Jelikoţ bude analýza v této práci zaměřena pouze 

na konvergenci ekonomické úrovně aproximované HDP per capita v PPS, bude 

proces konvergence zkoumán pomocí modifikovaného vztahu (3.4), který byl jiţ 

představen v předchozí části práce: 

 ,

,0

,0

1
log log .

i T

i i

i

y
y

T y
  

 
    

 

 (5.1) 

Modelem bude prověřena konvergence ekonomické úrovně všech 

ekonomik eurozóny (EA17)
38

 a ekonomiky České republiky k průměrné 

ekonomické úrovni eurozóny, a to průřezově v letech 1995 (počátek sledovaného 

období) a 2009 (konec sledovaného období). Dosazením proměnných do rovnice 

lze získat výsledný model pro testování sbliţování zkoumaných ekonomik: 

 ,2009

,1995

,1995

1
log log ,
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i

i i

i

y
y

y
  

 
    

 

 (5.2) 

kde číslo 15 ve zlomku na levé straně rovnice označuje počet let v pozorování  

od roku 1995 do roku 2009, 
,1995iy  je HDP per capita v PPS i-té země (z EA17  

a ČR) v roce 1995, 
,2009iy  je HDP v PPS i-té země (z EA17 a ČR) v roce 2009,  

  označuje úrovňovou konstantu,   je koeficient označující konvergenci 

(divergenci), i  je náhodná sloţka.  

                                                 
38

 Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko. 
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5.1.2 Aplikace modelu  

Významnost modelu bude testována na hladině významnosti 5 %  

( 0,05  ) a pro jeho ekonomickou verifikaci je stanovena tato hypotéza. 

Hypotéza 

Modelem beta konvergence se ověřuje sbliţování ekonomické úrovně 

zkoumaných ekonomik v předem definovaném časovém období. Na tomto 

konkrétním případě se bude ověřovat, zda se vývoj HDP per capita v PPS 

ekonomik EA17 a ČR v letech 1995-2009 sbliţoval nebo naopak měl divergentní 

tendence v relaci k průměrnému vývoji HDP per capita v PPS ekonomiky 

eurozóny. Na základě těchto vztahů je moţno definovat nulovou H0 a alternativní 

HA hypotézu. 

 H0: parametr 0  , je tedy kladné číslo – ekonomická úroveň 

ekonomik EA17 a ČR v letech 1995-2009 divergovala  

od průměrné ekonomické úrovně eurozóny, 

 HA: parametr 0  , je tedy záporné číslo – ekonomická úroveň 

ekonomik EA17 a ČR se v letech 1995-2009 přibliţovala, tj. 

konvergovala k průměru ekonomické úrovně eurozóny. 

5.1.3 Statistická základna dat 

Statistická data byla čerpána z databáze Eurostatu
39

. Pouţitá datová 

základna obsahovala statistické údaje za všechny analyzované roky. Nebylo tudíţ 

nutné chybějící data odhadovat pomocí metod extrapolace či interpolace. 

Deskripce statistických dat je uvedena v přílohové části. 

Pro získání závisle proměnné ,2009

,1995

i

i

Y

Y

 
  
 

 bylo nutno vypočítat podíly HDP 

per capita v PPS v letech 2009 a 1995 pro kaţdou ekonomiku z EA17 a ČR 

zvlášť. Vypočtené podíly se následně zlogaritmovaly pomocí dekadického 

                                                 
39

 (Eurostat, 2011a) 
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logaritmu a kaţdý se posléze vydělil počtem let pozorování, tedy číslem 15. 

Získaný vektor představuje závisle proměnnou v regresním modelu (5.2).  

5.1.4 Odhad parametrů 

Model byl odhadován s vyuţitím ekonometrického softwaru SPSS. Pro 

odhad parametrů modelu byla pouţita metoda nejmenších čtverců. Následující 

tabulka shrnuje základní parametry vypočteného modelu. 

 

Tabulka 5.1: Shrnutí modelu beta konvergence ekonomické úrovně 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,678
a
 ,460 ,426 ,0041273942 ,460 13,618 1 16 ,002 2,227 

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y 

Zdroj: vlastní výpočet v programu SPSS 

 

Hodnota koeficientu korelace R udává, ţe vývoj HDP per capita v PPS 

v jednotlivých zemích je z 67,8 % závislý na vývoji vysvětlující proměnné, tj.  

na počátečních hodnotách HDP per capita PPS ve zkoumaných ekonomikách. 

Koeficient determinace (R Square – násobné R) říká, ţe vysvětlující proměnná 

(počáteční HDP per capita v roce 1995) vysvětluje ,2009

,1995

i

i

Y

Y

 
  
 

 za sledované 

období v letech 1995-2009 na 46%.  

5.1.5 Statistická verifikace modelu 

Pro stanovení statistické významnosti modelu jako celku byl vyuţit tzv.  

F-test za předpokladu, ţe tato statistika má Fischerovo rozdělení 

pravděpodobnosti F [v1;v2]. 

 Formulace hypotézy: 

H0 : α  = β = 0, model není statisticky významný, 
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HA: Alespoň jeden koeficient je simultánně nenulový, model je 

statisticky významný. 

 Výpočet F-statistiky: 

 
/

,
/

ESS
vyp

RSS

ESS df
F

RSS df
  (5.3) 

kde ESS je rozptyl vysvětlený regresí, RSS je rozptyl přiřazen 

reziduálnímu rozptylu nevysvětlenému regresí, dfESS a dfRSS jsou stupně 

volnosti přiřazené uvedeným rozptylům. 

 Rozhodovací pravidlo: 

krit

dfdf

vyp

dfdf RSSESSRSSESS
FF

;;;  , pak se H0 zamítá. 

Navrţený autoregresní model je jako celek signifikantní, neboť 

krit

dfdf

vyp

dfdf RSSESSRssESS
FF

;;;   (13,618>4,494). Zamítnutí nulové hypotézy tedy znamená, ţe 

je potvrzena významná statistická závislost mezi vysvětlující proměnnou  

a vysvětlovanou proměnnou. 

Významnost modelu jako celku je taktéţ moţné ověřit z údajů, které 

uvádí Tabulka 5.1. Model je na hladině významnosti 5%   statisticky 

významný, neboť při porovnání vypočtené hodnoty Sig. F Change 0.002 

s hladinou významnosti 0.05 je prokázáno, ţe vypočtená hodnota je niţší, neţ 

zvolená hladina významnosti.  

 

Tabulka 5.2: Regresní koeficienty modelu beta konvergence ekonomické 

úrovně 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) ,044 ,011 
 

3,904 ,001 ,020 ,067 
   

X -,021 ,006 -,678 -3,690 ,002 -,033 -,009 -,678 -,678 -,678 

a. Dependent Variable: Y 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 
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Pro stanovení statistické významnosti regresního koeficientu   byl vyuţit 

tzv. t-test za předpokladu, ţe tato statistika má normální rozdělení  ≈ N [0,σ
2
]. 

 Formulace hypotézy: 

0 : 0tH 


 , regresní koeficient není statisticky významný,  

: 0A tH 



, regresní koeficient je statisticky významný.

 

 Výpočet t-statistiky: 

 /2,

0

t

t
vyp dft t





 






   (5.4) 

 Rozhodovací pravidlo: 

kritvyp

df df
tt

,2/
 , pak se H0 zamítá. 

Parametr   je dle tohoto testu signifikantní, neboť kritvyp

df df
tt

,2/
  

(3,690>2,199). H0 se tudíţ zamítá, neboť regresní koeficient leţí v kritické oblasti, 

je statisticky významný a ze statistického pohledu můţe být zařazen  

do odhadovaného modelu. Významnost jednotlivých parametrů uvádí Tabulka 

5.2. Úrovňová konstanta   i regresní koeficient   jsou statisticky významné, 

neboť hodnota Sig. u obou parametrů byla menší neţ zvolená hladina 

významnosti 5%  .  

5.1.6 Ekonometrická verifikace modelu 

Prvním testovaným předpokladem bude nulová střední hodnota reziduí 

  0iE   , která odpovídá základním předpokladům linearity modelu. Výsledky, 

které obsahuje Tabulka 5.3, potvrzují, ţe rezidua mají nulovou střední hodnotu 

(Mean, Residual  = 0).    
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Tabulka 5.3: Testování reziduí modelu beta konvergence ekonomické úrovně 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,66621124744415 2,13130116462708 1,97815915462692 ,120414244178297 18 

Residual -,13824664056301 ,441004127264023 ,000000000000000 ,130522603860793 18 

Std. Predicted 

Value 

-2,591 1,272 ,000 1,000 18 

Std. Residual -1,028 3,278 ,000 ,970 18 

a. Dependent Variable: log 1995 = X 

Zdroj: vlastní výpočty v programu SPSS 

 

Druhým předpokladem testovaným pro regresní modely je, ţe reziduum 

pochází z normálního rozdělení. Normalita reziduí odhadovaného modelu je 

testována pomocí histogramu a Kolmogorovova-Smirnovova testu. Normalitu 

reziduí znázorňuje Graf 5.1  

 

Graf 5.1: Histogram – model beta konvergence ekonomické úrovně 

 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

Tytéţ závěry je moţné učinit z Kolmogorovova-Smirnovova testu 

normality reziduí, který uvádí Tabulka 5.4. Kolmogorovův-Smirnovův test 

pracuje s D-statistikou, která se vypočítá z následující rovnice: 

    
1 1

max ,i i

i
D F F

n n
 

  
    

 
 (5.5) 
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kde D  označuje testovou statistiku,  iF   je funkční hodnota distribuční funkce 

normálního rozdělení  2,N    rezidua i . Vypočtená D-statistika se porovná 

s tabelovanou hodnotou. Program SPSS počítá asymptotickou signifikaci 

standardizovaných reziduí, která se porovná se zvolenou hladinou významnosti  

 . Pokud je asymptotická signifikace menší neţ 0,05, pak nejsou rezidua 

normálně rozdělena. V opačném případě ( .Asymptot sig  ) mají rezidua 

normální rozdělení.  

 

Tabulka 5.4: Kolmogorovův-Smirnovův test – model beta konvergence 

ekonomické úrovně 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Standardized Residual 

N 18 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,97014250 

Most Extreme Differences Absolute ,180 

Positive ,180 

Negative -,098 

Kolmogorov-Smirnov Z ,763 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,605 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Zdroj: vlastní výpočty v programu SPSS 

 

Testovaná reziduální sloţka i  by také neměla vykazovat sériovou 

závislost na svých zpoţděných hodnotách, pak lze hovořit o problému 

autokorelace. Přítomnost sériové závislosti časové řady reziduí a časové řady 

zpoţděných reziduí, bude prověřena pomocí Durbinova-Watsonova testu. Test je 

zaloţen na posuzování závislosti reziduí 1. řádu, 

 1 ,t t tu       (5.6) 

kde  jsou rezidua,    je korelační koeficient, ut náhodná proměnná. 
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 Formulace hypotézy: 

H0 :  φ = 0 (sériová nezávislost), 

HA: φ ≠ 0 (autokorelace reziduí). 

 Výpočet Durbinovy-Watsonovy statistiky: 

 

 
2

1

2

2

2

T

t t
vyp t

T

t

t

DW

 















 (5.7) 

 Rozhodovací pravidlo: 

Jestliţe 0 ≤ DW
vyp

 ≤ D
L
, pak se jedná o pozitivní autokorelaci, H0 se 

zamítá.
 

Jestliţe 4 – D
L
 ≤ DW

vyp
 ≤ 4, pak se jedná o negativní autokorelaci, H0 

se zamítá. 

Hodnoty DW se pohybují v intervalu od nuly do čtyř. V případě 

nezávislosti náhodných poruch se statistika pohybuje okolo čísla 2, v případě 

přímé závislosti jsou její kladné hodnoty blízké nule a v případě nepřímé 

závislosti se blíţí zleva čtyřem. Pro daný počet pozorování n a počet 

strukturálních parametrů modelu jsou tabelovány pro případ přímé závislosti  

a různé hladiny významnosti dvojice kritických hodnot D
L
 a D

U
.  

Pro zkoumaný model se hodnota Ld  rovná 1,158 a hodnota Ud  1,391. 

Vypočtená testovací statistika se rovná 2,227, nachází se tedy v intervalu  

;4Ud d
U

. Model tedy neobsahuje sériovou závislost reziduí. 

K otestování heteroskedasticity, která se projevuje jako lineární závislost 

směrodatné odchylky náhodných sloţek modelu na některé z vysvětlujících 

proměnných, bude vyuţit jednoduchý neparametrický test – Spearmanův test 

korelace pořadí. Tento test byl vybrán z důvodu jeho aplikovatelnosti jak  

pro velké tak i pro malé počty pozorování. Jeho aplikace je podmíněna výpočtem 

reziduí metodou nejmenších čtverců, coţ je v tomto případě splněno. Spearmanův 

jednoduchý koeficient korelace pořadí se stanoví dle následujícího vztahu: 

 
 

2

, 2

6
1 ,

1

i

e x

d
r

n n
 




 (5.8) 
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kde 2

id  je druhá mocnina diferencí pořadí odpovídajících dvojic ie  a 
ijx . Pokud 

 , .0 . 0,8 0,9e x e xr resp r   , pak je moţné očekávat homoskedasticitu. Pokud 

 , .0 . 0,8 0,9e x e xr resp r   , pak je moţné očekávat heteroskedasticitu. Postup 

výpočtu Spearmanova korelačního koeficientu je uveden v přílohové části.  

Jeho vypočtená hodnota pro zkoumaný model (0,09185) svědčí  

o homoskedasticitě. 

Posledním provedeným ekonometrickým testem bude verifikována 

náhodnost vysvětlující proměnné v modelu. 

 Formulace hypotézy: 

  0 ,1995: log 0i tH E HDP    , vysvětlující proměnná je stochastická, 

  ,1995: log 0A i tH E HDP   , vysvětlující proměnná není 

stochastická. 

 Výpočet t-statistiky: 

 
  

  ,1995

,1995

log

log 0

i t

i t

df

E HDP

E HDP
t








 
  (5.9) 

 Rozhodovací pravidlo: 

krit

df

vyp

df tt ;2/ , pak se H0 zamítá. 

Vypočtená t-statistika (2,33257E-15) je menší neţ kritická hodnota  

t-statistiky (2,458050719). Výsledky tohoto testu potvrzují nulovou hypotézu  

o náhodnosti vysvětlující proměnné. Podrobný výpočet testu je umístěn 

v přílohové části. 

5.1.7 Ekonomická verifikace modelu 

Smyslem modelování sbliţování ekonomické úrovně ekonomik EA17  

a ČR k průměrné ekonomické úrovni eurozóny v období od roku 1995 do roku 

2009 byla identifikace, zda se tyto ekonomické úrovně sbliţují či nikoliv. 

Konvergenci či případnou divergenci signalizuje vypočtený parametr  . 

Modelováním vstupních proměnných v programu SPSS byla zjištěna tato funkční 

závislost: 
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 ,2009

,1995

,1995

1
log 0,44 0,021 log ,

15

i

i

i

y
y

y

 
    

 

 (5.10) 

z níţ vyplývá, ţe ekonomická úroveň testovaných zemí konverguje, neboť 

hodnota parametru   (-0,021) nabývá záporných hodnot. Pro navrţený model 

beta konvergence ekonomické úrovně byla ověřena platnost hypotézy: 

 HA: parametr 0  , je tedy záporné číslo – ekonomická úroveň 

ekonomik EA17 a ČR se v letech 1995-2009 přibliţovala, tj. 

konvergovaly k průměrné ekonomické úrovni eurozóny. 

Pomocí modelu beta konvergence ekonomické úrovně je moţno 

analyzovat vývoj ekonomických úrovní pouze v minulosti. Model nepracoval 

s budoucími hodnotami ve vektoru vysvětlující proměnné. Jedná se tedy o model, 

který lze aplikovat výhradně ex post. 

5.2 β-konvergence cenové hladiny 

Druhý model je zaměřen na zkoumání konvergence cenové hladiny 

ekonomik ČR a EA17 k průměrné cenové hladině ekonomiky eurozóny. Stejně 

jako v předchozím modelu bude sbliţování cenových hladin zkoumáno pomocí 

modelování průřezových dat. Cílem pak bude odpovědět na otázku, zda se cenové 

hladiny předmětných ekonomik v čase přibliţují průměrné cenové hladině 

eurozóny. 

5.2.1 Sestavení modelu 

Pro empirickou verifikaci hypotézy beta konvergence cenových hladin 

bude jako výchozí taktéţ pouţit vztah (3.3) Barroa a Sala-i-Martina (1992). 

Uvedený regresní vztah bude pro potřeby zkoumání cenové hladiny upraven tak, 

ţe místo ekonomické úrovně bude do modelu dosazen ukazatel srovnatelné 

cenové hladiny CPL. Zároveň bude z modelu odstraněn vektor exogenních 

faktorů. Výsledný model má tento funkční zápis: 

 ,

,0

,0

1
log log ,

i T

i i

i

CPL
CPL

T CPL
  

 
    

 

 (5.11) 
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kde levá strana regresní rovnice β-konvergence vyjadřuje průměrný růst cenové 

úrovně pro zemi i v čase 0 (počátek sledovaného období) a T (konec sledovaného 

obodbí), který je závislý na počáteční cenové úrovni ,0iCPL (tedy průměrné 

cenové hladině v eurozóně). Proměnná T  vyjadřuje počet let analyzovaného 

období,   úrovňovou konstantu,   je koeficient, i  je náhodná sloţka.  

K β-konvergenci cenových úrovní dochází při záporném parametru  . 

Modelem bude prověřena konvergence cenové úrovně všech ekonomik 

eurozóny (EA17)
40

 a ekonomiky České republiky průřezově v letech 1995 

(počátek sledovaného období) a 2009 (konec sledovaného období). Dosazením 

proměnných do rovnice lze získat výsledný model pro testování sbliţování 

zkoumaných ekonomik: 

 ,2009

,1995

,1995

1
log log ,

15

i

i i

i

CPL
CPL

CPL
  

 
    

 

 (5.12) 

kde číslo 15 ve zlomku na pravé straně rovnice označuje počet let v pozorování  

od roku 1995 do roku 2009, ,1995iCPL  je cenová úroveň i-té ekonomiky (jednotlivě 

pro ekonomiky EA17 a ČR) v roce 1995, ,2009iCPL  je cenová úroveň i-té 

ekonomiky v roce 2009 (jednotlivě pro ekonomiky EA17 a ČR),   označuje 

úrovňovou konstantu,   je koeficient označující konvergenci (divergenci), i  je 

náhodná sloţka.  

5.2.2 Aplikace modelu 

Stejně jako pro model konvergence ekonomické úrovně bude  významnost 

i tohoto modelu testována na hladině významnosti 5% ( 0,05  ) a analogicky 

budou stanoveny následující nulová a alternativní hypotéza. 

Hypotéza 

Modelem beta konvergence se ověřuje sbliţování cenových hladin 

zkoumaných ekonomik v  definovaném časovém období. Na tomto konkrétním 

                                                 
40

 Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko. 
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případě se bude ověřovat, zda se vývoj CPL ekonomik EA17 a ČR v letech 1995 

-2009 sbliţoval nebo naopak měl divergentní tendence v relaci k průměru cenové 

hladiny eurozóny. Na základě těchto vztahů je moţno definovat nulovou H0  

a alternativní HA hypotézu: 

 H0: parametr 0  , je tedy kladné číslo – cenové hladiny 

ekonomik EA17 a ČR v letech 1995-2009 divergovaly  

od průměrné cenové hladiny eurozóny, 

 HA: parametr 0  , je tedy záporné číslo – cenové hladiny 

ekonomik EA17 a ČR se v letech 1995-2009 přibliţovaly, tj. 

konvergovaly k průměrné cenové hladině v eurozóně. 

5.2.3 Statistická základna dat 

Pouţitá datová základna (databáze Eurostatu
41

) obsahovala statistické 

údaje za všechny analyzované roky. Ani v tomto modelu tudíţ nebylo nutné 

chybějící data odhadovat pomocí metod extrapolace či interpolace. Výpočty jsou 

tedy provedeny na reálných datech, bez jakéhokoliv zkreslení ze strany autorky 

disertační práce. Deskripce statistických dat je uvedena v přílohové části. 

Pro získání závisle proměnné ,2009

,1995

i

i

CPL

CPL

 
  
 

 bylo nutno vypočítat podíly 

CPL v letech 2009 a 1995 pro kaţdou ekonomiku z EA17 a ČR zvlášť. Vypočtené 

podíly se následně zlogaritmovaly pomocí dekadického logaritmu a kaţdý se 

následně vydělil počtem let pozorování, tedy číslem 15. Získaný vektor 

představuje závisle proměnnou v tomto modelu.  

5.2.4 Odhad parametrů 

Parametry byly odhadovány pomocí metody nejmenších čtverců, a to 

stejně jako pro model konvergence ekonomické úrovně, s vyuţitím 

ekonometrického softwaru SPSS. 

 

  

                                                 
41

 (Eurostat, 2011b) 
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Tabulka 5.5: Shrnutí modelu beta konvergence cenové hladiny 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,954
a
 ,910 ,904 ,001968983 ,910 161,374 1 16 ,000 1,860 

a. Predictors: (Constant), Xnew 

b. Dependent Variable: Ynew 

Zdroj: vlastní výpočet v programu SPSS 

 

Hodnota koeficientu korelace R udává, ţe vývoj CPL v jednotlivých 

zemích je z 95,4 % závislý na vývoji vysvětlující proměnné, tj. na počátečních 

hodnotách CPL ve zkoumaných ekonomikách. Koeficient determinace R Square 

říká, ţe vysvětlující proměnná (počáteční cenová úroveň v roce 1995) vysvětluje 

,2009

,1995

i

i

CPL

CPL

 
  
 

za sledované období v letech 1995-2009 na 91 %.  

5.2.5 Statistická verifikace modelu 

Pro stanovení statistické významnosti modelu jako celku, byl vyuţit tzv. 

F-test za předpokladu, ţe tato statistika má Fischerovo rozdělení 

pravděpodobnosti F [v1;v2]. 

 Formulace hypotézy: 

H0 : α  = β = 0, model není statisticky významný, 

HA: Alespoň jeden koeficient je simultánně nenulový, model je 

statisticky významný. 

 Výpočet F-statistiky: 

 
/

,
/

ESS
vyp

RSS

ESS df
F

RSS df
  (5.13) 

kde ESS je rozptyl vysvětlený regresí, RSS je rozptyl přiřazen 

reziduálnímu rozptylu nevysvětlenému regresí, dfESS a dfRSS jsou stupně 

volnosti přiřazené uvedeným rozptylům. 
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 Rozhodovací pravidlo: 

krit

dfdf

vyp

dfdf RSSESSRSSESS
FF

;;;  , pak se H0 zamítá. 

Navrţený autoregresní model je jako celek signifikantní, neboť 

krit

dfdf

vyp

dfdf RSSESSRssESS
FF

;;;   (161,374>4,494). Zamítnutí nulové hypotézy tedy znamená, 

ţe odhadnutý model je statisticky významný a je potvrzena významná statistická 

závislost mezi vysvětlující proměnnou a vysvětlovanou proměnnou. 

Významnost modelu jako celku je taktéţ moţné ověřit z údajů, které uvádí 

Tabulka 5.5. Model je na zvolené hladině významnosti 5%   statisticky 

významný, neboť při porovnání vypočtené hodnoty Sig. F Change 0.000 

s hladinou významnosti 0.05 je prokázáno, ţe vypočtená hodnota je niţší, neţ 

zvolená hladina významnosti.  

 

Tabulka 5.6: Regresní koeficienty modelu beta konvergence cenové hladiny 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) ,070 ,005 
 

13,495 ,000 ,059 ,081 
   

Xnew -,034 ,003 -,954 -2,703 ,000 -,040 -,029 -,954 -,954 -,954 

a. Dependent Variable: Ynew 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Pro stanovení statistické významnosti regresního koeficientu  , byl vyuţit 

tzv. t-test za předpokladu, ţe tato statistika má normální rozdělení  ≈ N [0,σ
2
]. 

 Formulace hypotézy: 

0 : 0tH 


 , regresní koeficient není statisticky významný,  

: 0A tH 



, regresní koeficient je statisticky významný.
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 Výpočet t-statistiky: 

 /2,

0

t

t
vyp dft t





 






   (5.14) 

 Rozhodovací pravidlo: 

kritvyp

df df
tt

,2/
 , pak se H0 zamítá. 

Parametr   je dle tohoto testu signifikantní, neboť kritvyp

df df
tt

,2/
  

(2,703>2,199). H0 se tudíţ zamítá, neboť regresní koeficient leţí v kritické oblasti, 

je statisticky významný a ze statistického pohledu můţe být zařazen  

do odhadovaného modelu. 

Významnost jednotlivých parametrů lze také vyčíst z vysledků, které 

obsahuje Tabulka 5.6.  Úrovňová konstanta   i regresní koeficient   jsou 

statisticky významné, neboť hodnota Sig. u obou parametrů byla menší neţ 

zvolená hladina významnosti 5%  .  

5.2.6 Ekonometrická verifikace modelu 

Prvním testovaným předpokladem bude nulová střední hodnota reziduí 

  0iE   , která odpovídá základním předpokladům linearity modelu. Tabulka 

5.7 uvádí statistické údaje o reziduích. Výsledky potvrzují, ţe rezidua mají 

nulovou střední hodnotu (Mean, Residual  = 0).    

 

Tabulka 5.7: Testování reziduí modelu beta konvergence cenové hladiny 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,00189564 ,01585722 ,00436318 ,006066454 18 

Residual -,003178925 ,004563975 ,000000000 ,001910194 18 

Std. Predicted Value -1,032 1,895 ,000 1,000 18 

Std. Residual -1,615 2,318 ,000 ,970 18 

a. Dependent Variable: Ynew 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 
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Druhým předpokladem testovaným pro regresní modely je, ţe reziduum 

pochází z normálního rozdělení.  Normalita reziduí odhadované modelu je 

testována pomocí histogramu a Kolmogorovova-Smirnovova testu. Graf 5.2 

zachycuje rozdělení reziduí, o kterém je na základě okometrického odhadu moţno 

konstatovat, ţe je normalní. 

Graf 5.2: Histogram – model beta konvergence cenové hladiny 

 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Tytéţ závěry je moţné učinit z Kolmogorovova-Smirnovova testu 

normality reziduí, který uvádí Tabulka 5.5. Kolmogorovův-Smirnovův test 

pracuje s D-statistikou, která se vypočítá z následující rovnice: 

    
1 1

max ,i i

i
D F F

n n
 

  
    

 
 (5.15) 

kde D  označuje testovou statistiku,  iF   je funkční hodnota distribuční 

funkce normálního rozdělení  2,N    rezidua i . Vypočtená D-statistika se 

porovná s tabelovanou hodnotou. Program SPSS počítá asymptotickou signifikaci 

testovaných proměnných, které se porovnávají se zvolenou hladinou významnosti 

 . Pokud je asymptotická signifikace menší neţ 0,05, pak nejsou rezidua 

normálně rozdělena. V opačném případě ( .Asymptot sig  ) mají rezidua 

normální rozdělení.  
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Tabulka 5.8: Kolmogorovův-Smirnovův test – model beta konvergence 

cenové hladiny 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Standardized Residual 

N 18 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,97014250 

Most Extreme Differences Absolute ,129 

Positive ,129 

Negative -,123 

Kolmogorov-Smirnov Z ,549 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,924 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Zdroj: vlastní výpočty v programu SPSS 

 

Testovaná reziduální sloţka i  by také neměla vykazovat sériovou 

závislost na svých zpoţděných hodnotách, pak lze hovořit o problému 

autokorelace. Přítomnost sériové závislosti časové řady reziduí a časové řady 

zpoţděných reziduí, bude prověřena pomocí Durbinova-Watsonova testu. Test je 

zaloţen na posuzování závislosti reziduí 1. řádu, 

 1 ,t t tu       (5.16) 

kde  jsou rezidua,    je korelační koeficient, ut náhodná proměnná. 

 Formulace hypotézy: 

H0 :  φ = 0 (sériová nezávislost), 

HA : φ ≠ 0 (autokorelace reziduí). 

 Výpočet Durbinovy-Watsonovy statistiky: 

 

 
2

1

2

2

2

T

t t
vyp t

T

t

t

DW

 















 (5.17) 

 Rozhodovací pravidlo: 

Jestliţe 0 ≤ DW
vyp

 ≤ D
L
, pak se jedná o pozitivní autokorelaci, H0 se 

zamítá.
 

Jestliţe 4 – D
L
 ≤ DW

vyp
 ≤ 4, pak se jedná o negativní autokorelaci, H0 

se zamítá. 
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Hodnoty DW se pohybují v intervalu od nuly do čtyř. V případě 

nezávislosti náhodných poruch se statistika pohybuje okolo čísla 2, v případě 

přímé závislosti jsou její kladné hodnoty blízké nule a v případě nepřímé 

závislosti se blíţí zleva čtyřem. Pro daný počet pozorování n a počet 

strukturálních parametrů modelu jsou tabelovány pro případ přímé závislosti  

a různé hladiny významnosti dvojice kritických hodnot D
L
 a D

U
.  

Pro zkoumaný model se hodnota Ld  rovná 1,158 a hodnota Ud  1,391. 

Vypočtená testovací statistika se rovná 1,860, nachází se tedy v intervalu  

;4Ud d
U

. Model tedy neobsahuje sériovou závislost reziduí. 

K otestování heteroskedasticity, která se projevuje jako lineární závislost 

směrodatné odchylky náhodných sloţek modelu na některé z vysvětlujících 

proměnných, bude vyuţit jednoduchý neparametrický test – Spearmanův test 

korelace pořadí. Tento test byl vybrán z důvodu jeho aplikovatelnosti jak  

pro velké tak i pro malé počty pozorování. Jeho aplikace je podmíněna výpočtem 

reziduí metodou nejmenších čtverců, coţ je v tomto případě splněno. Spearmanův 

jednoduchý koeficient korelace pořadí se stanoví dle následujícího vztahu: 

 
 

2

, 2

6
1 ,

1

i

e x

d
r

n n
 




 (5.18) 

kde 2

id  je druhá mocnina diferencí pořadí odpovídajících dvojic ie  a 
ijx .  

Pokud  , .0 . 0,8 0,9e x e xr resp r   , pak je moţné očekávat homoskedasticitu. 

Pokud  , .0 . 0,8 0,9e x e xr resp r   , pak je moţné očekávat heteroskedasticitu. 

Postup výpočtu Spearmanova korelačního koeficientu je uveden v přílohové části. 

Jeho vypočtená hodnota v absolutní hodnotě pro zkoumaný model (0,098) svědčí 

o homoskedasticitě. 

Posledním předpokladem modelu je ten, ţe vysvětlující proměnná je pevně 

daná a nejedná se o náhodnou veličinu. 

 Formulace hypotézy: 

  0 ,1995: log 0i tH E CPL    , vysvětlující proměnná je stochastická, 
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  ,1995: log 0A i tH E CPL   , vysvětlující proměnná není 

stochastická. 

 Výpočet t-statistiky: 

 
  

  ,1995

,1995

log

log 0

i t

i t

df

E CPL

E CPL
t








 
  (5.19) 

 Rozhodovací pravidlo: 

krit

df

vyp

df tt ;2/ , pak se H0 zamítá. 

Vypočtená t-statistika (5,38289E-15) je menší neţ kritická hodnota  

t-statistiky (2,458050719). Výsledky tohoto testu potvrzují nulovou hypotézu  

o náhodnosti vysvětlující proměnné. Podrobný výpočet testu je umístěn 

v přílohové části. 

5.2.7 Ekonomická verifikace modelu 

Smyslem modelování konvergence cenových hladin ekonomik EA17  

a České republiky k průměrné cenové hladině eurozóny v období od roku 1995  

do roku 2009 bylo ověřit, zda se cenové hladiny ve zkoumaných ekonomikách 

sbliţují, či nikoliv. Stejně jako v předchozím modelu pro konvergenci 

ekonomické úrovně, lze sbíhání či případnou divergenci cenových hladin ověřit 

na základě hodnoty parametru  . Modelováním vstupních proměnných 

v programu SPSS byla zjištěna tato funkční závislost: 

 ,2009

,1995

,1995

1
log 0,7 0,034 log ,

15

i

i

i

CPL
CPL

CPL

 
    

 

 (5.20) 

z níţ vyplývá, ţe cenové hladiny zkoumaných ekonomik k sobě konvergují, 

neboť hodnota parametru   (-0,034) nabývá záporných hodnot. Pro navrţený 

model beta konvergence ekonomické úrovně byla ověřena platnost hypotézy: 

 HA: parametr 0  , je tedy záporné číslo – cenové hladiny 

ekonomik EA17 a ČR se v letech 1995-2009 přibliţovaly, tj. 

konvergovaly k průměrné cenové hladině v eurozóně. 

Pomocí modelu beta konvergence cenové hladiny lze pouze zkoumat 

vývoj ukazatele srovnatelné cenové hladiny v minulosti. Model nepracoval 



117 

 

s budoucími hodnotami ve vektoru vysvětlující proměnné. Jedná se tedy o model, 

který lze aplikovat pouze ex post. 

5.3 Diskuse 

Výsledky modelů β-konvergence shrnuje následující Tabulka 5.9.  

Ve čtvrtém sloupci jsou hodnoty vypočteného parametru β, podle něhoţ je moţno 

rozhodnout o konvergenci či divergenci zkoumaných ekonomik. Výsledná 

hodnota tohoto parametru vyšla pro oba modely záporná (známka konvergence), 

přičemţ signifikace těchto parametrů je statisticky významná. Lze tedy potvrdit 

hypotézy stanovené v úvodu práce, a to ţe ekonomiky ČR a EA17 konvergují 

k průměru ekonomické a cenové úrovně eurozóny. 

Uvedená tabulka obsahuje také údaje o rychlosti reálné a cenové 

konvergence. Pro výpočet rychlosti reálné konvergence byl vyuţit následný 

funkční vztah (analogicky dosazením hodnot CPL pro konvergenci cenovou): 

 ,

,0

,0

1 1
log log ,

T
i T

i i

i

y e
y

T y T



 
    

        
  

 (5.21) 

kde symbolika odpovídá analogickým funkčním vztahům uvedeným 

v předcházejících částech této práce. Koeficient β ve výše uvedené rovnici udává 

rychlost konvergence ke stálému stavu (tedy průměru zemí eurozóny), konkrétně 

tedy o kolik procent je sníţena mezera mezi skutečným a stálým stavem za jedno 

období. Z funkčního vztahu dále vyplývá, ţe čím je počáteční ekonomická či 

cenová úroveň niţší, tím je růst větší (za předpokladu, ţe se ekonomika nachází 

pod stálým stavem). 

Modelováním reálného sbliţování ekonomik lze potvrdit platnost 

teoretického konceptu β-konvergence, neboť parametr β dosáhl záporné hodnoty, 

která signalizuje sbíhání zkoumaných ekonomik. Vypočtená rychlost konvergence 

ekonomické úrovně činila v průměru za analyzované období 1,81 %. Tento 

koeficient je moţné interpretovat tak, ţe země zúţí polovinu své mezery  

ke stálému stavu za 38 let. Zajímavé se jeví srovnání vypočítaných hodnot 

parametru β s jinými studiemi. Slavík (2005) zkoumal reálnou konvergencí zemí 

EU-15 a nových členských zemí EU (přistoupení v roce 2004) v období let 1992 
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-2004 a dospěl k podobným závěrům. Parametr β dosáhl hodnoty (-0,0157)  

a rychlost konvergence činila 1,44 %. Tyto závěry jsou logické s ohledem  

na analyzované období, za které autor zkoumal ekonomiky. Mezi těmito 

ekonomikami byly i takové, které přistoupily do EU v roce 2004. Vyšetřovaným 

obdobím byly ovšem roky před vstupem těchto ekonomik do EU. Lze se 

oprávněně domnívat, ţe důleţitým faktorem rychlosti konvergence můţe být 

právě vliv zavedení společné měny euro. Model v této disertační práci byl 

aplikován na země eurozóny, kde je patrná rychlejší míra konvergence, kterou je 

moţno obhájit např. endogenním charakterem kritérií OCA (viz teoretická část 

této práce). 

 

Tabulka 5.9: Shrnutí výsledků modelů β-konvergence 

Model 
Počet 

zemí 
Období 

Parametr 

β 
Sig. 

Koeficient 

determinace 

Rychlost 

konvergence 
Výsledek 

Eko. 

úroveň 
18 

1995-

2009 
-0,021 0,002 0,46 1,81 % 

β-

konvergence 

Cenová 

úroveň 
18 

1995-

2009 
-0,034 0,000 0,91 2,75 % 

β-

konvergence 

Zdroj: vlastní výpočty  

Slavík (2005) dále uvádí, ţe zkoumané země sníţí 50 % svojí mezery  

ke stálému stavu za 41 let. Výpočty dle modelu v této práci odhadují mezi 

ekonomikou eurozóny jako celku a jednotlivými zeměmi EA17 a ČR rychlejší 

reálnou konvergenci, a to ţe země sníţí 50 % svojí mezery ke stálému stavu za 38 

let. 

Soukiazis a Castro (2005) zkoumali ekonomiky EU pomocí techniky 

panelových dat a pro odhad parametru regresní závislosti mezi proměnnými 

vyuţili několika metod (metodu OLS, LSDV a GLS). Státy byly zkoumány 

v období let 1980-2001. Autoři pomocí všech metod potvrdili koncept  

β-konvergence, která probíhá rychlostí poločasu konvergence okolo 30 let. 

Obecně lze tedy říci, ţe výsledky modelu v této práci dávají podobné 

závěry jako uvedené studie. Při hlubším zamyšlení se lze ovšem domnívat, ţe 

proces reálné konvergence probíhá rychleji v ekonomikách, které tvoří 

homogennější celek. Slavík (2005) zkoumal statistická data nových členských 
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států EU v době, kdy ještě nebyly členskými zeměmi EU. Rychlost konvergence 

pak probíhala pomaleji (41 let), neţ v ekonomice eurozóny a ekonomice ČR  

(38 let). Analogicky lze vyvodit stejný závěr pro výzkum Soukiazise a Castra 

(2005), kteří zkoumali EU před jejím největším rozšířením v roce 2004. Rychlost 

konvergence ke stálému stavu byla v tomto celku dokonce rychlejší (30 let) neţ 

v eurozóně. Uvedené závěry je ovšem nutné upravit o faktor hospodářské krize, 

která zasáhla do analyzovaného období v modelu této práce, z čehoţ vyplývá, ţe 

proces reálné konvergence mohl být vlivem hospodářské krize zpomalen. 

Konvergence cenové úrovně ve zkoumaných ekonomikách eurozóny a ČR 

probíhala, v analyzovaném období let 1995-2009, rychleji neţ konvergence 

ekonomické úrovně. Parametr β (0,034) dosáhl v absolutním vyjádření vyšší 

hodnoty neţ parametr β v modelu ekonomické úrovně (0,021). Díky tomu  

i rychlost cenové konvergence probíhala dynamičtěji, a to v průměru 2,75 %  

za zkoumané období. Země eurozóny a ČR tak odstraní 50 % své mezery vůči 

průměrné cenové hladině v eurozóně za 25 let. 

S odkazem na rychlost konvergence, s níţ předmětné ekonomiky 

konvergují ke stálému stavu, lze konstatovat, ţe proces sbliţování ekonomické  

a cenové úrovně je v relaci k maastrichtským kritériím konvergence pomalý. 

Ačkoliv kandidátská země splní konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny, je 

na místě tento krok důsledně zváţit s ohledem na dosaţený stupeň reálné 

konvergence. Při nedostatečném sblíţení ekonomik v reálném vyjádření se 

kandidátská země vystavuje riziku postihnutí její ekonomiky asymetrickými šoky. 

V případě brzkého začlenění do měnové unie by tato země nemusela disponovat 

dostatkem nástrojů pro eliminaci těchto ekonomických šoků (např. autonomní 

měnovou politikou). 
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Dílčí shrnutí 

V závěrečné části práce byly verifikovány ekonometrické modely 

konvergence ekonomické úrovně a cenové hladiny, jejichţ platformou  

pro výstavbu byly práce Barroa a Sala-i-Martina (1992), (2004). Modely byly 

upraveny pro potřeby zkoumání zvolených veličin, tedy HDP per capita  

ve standardu kupní síly a CPL.  Analýza vstupních proměnných v modelu byla 

konstruována s vyuţitím konceptu průřezové analýzy. Výpočty modelů, včetně 

statistické a ekonometrické verifikace byly vypracovány v programu SPSS. 

Oba modely byly podrobeny statistické i ekonometrické verifikaci. 

V rámci statistické verifikace byl testován model jako celek pomocí F-testu, 

jednotlivé parametry modelu byly otestovány t-testem. Ekonometrická verifikace 

zkoumala naplnění klasických předpokladů regresního modelu, tj. nulovou střední 

hodnotu náhodné sloţky, konstantní rozptyl chyb (homoskedasticitu), neexistenci 

autokorelace náhodné sloţky, normální rozdělení náhodné sloţky a zamítnutí 

náhodnosti vysvětlující proměnné. Oba modely splnily jak statistické, tak 

ekonometrické předpoklady. 

Pro model konvergence ekonomické úrovně i cenové hladiny byly 

stanoveny hypotézy tyto hypotézy: 

 Nulová hypotéza – mezi ekonomikami eurozóny a ČR probíhá 

divergence ekonomické a cenové úrovně; 

 Alternativní hypotéza – mezi ekonomikami eurozóny a ČR probíhá 

konvergence ekonomické a cenové úrovně.  

U obou modelů byla potvrzena alternativní hypotéza. Pro model 

konvergence ekonomické úrovně lze tedy přijmout alternativní hypotézu  

o konvergenci HDP per capita v PPS ekonomik eurozóny a ČR k průměru 

eurozóny. Pro model konvergence cenové hladiny byla přijata alternativní 

hypotéze o konvergenci CPL ekonomik eurozóny a ČR k průměru eurozóny.   

V rámci výpočtů byl proveden odhad rychlosti konvergence zkoumaných 

ekonomik. Poločas konvergence ekonomické úrovně ke stálému stavu, tedy 

průměru eurozóny, činí 38 let. Co se rychlosti konvergence cenové úrovně týče, 

tak ta bude sníţena o 50 % oproti stálému stavu za 25 let. 
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6 ZÁVĚR 

Česká republika je jiţ od roku 2004 jedním z členských států Evropské 

unie. Doposud však neparticipuje na třetí fázi budování vyššího integračního 

stupně, a to na hospodářské a měnové unii. Tento krok je limitován především 

splněním maastrichtských konvergenčních kritérií, nicméně v popředí zájmu stojí 

také otázka reálné připravenosti České republiky na vstup do eurozóny. Trendem 

poslední doby je tedy hojná diskuze, mezi vědeckou ale i širokou odbornou 

veřejností, na téma vhodnosti zapojení ČR do měnové unie. Vznikla řada článků  

a výzkumných studií, v nichţ se autoři snaţí verifikovat teoretický koncept 

optimality měnové unie s vyuţitím poznatků z růstových teorií na reálných 

měnově-integračních procesech probíhajících v Evropě. V tomto duchu je 

oprávněné i pro Českou republiku zkoumat její připravenost a výhodnost 

začlenění do měnové unie EU. 

Na obecnou otázku, zda je země připravena na přijetí společné měny, je 

moţné odpovědět z různých úhlů pohledu. Bude-li se posuzovat dle taxativně 

stanovených maastrichtských kritérií konvergence, pak lze tento stav jasně 

kvantifikovat.  Zvolí-li se alternativní měřítko k nominálním konvergenčním 

kritériím, pak se nabízí široká škála faktorů, pomocí nichţ lze připravenost země 

na přijetí společné měny hodnotit a odpověď na otázku jiţ není tak jednoznačná. 

Připravenost země na začlenění do struktur eurozóny lze hodnotit optikou reálné 

konvergence. Tu lze zkoumat z pohledu sladěnosti hospodářských cyklů, 

strukturální sladěnosti ekonomik či sbliţování ekonomické a cenové úrovně. 

Právě dvě poslední měřítka byly v ústředí zájmu této práce, která se pokoušela 

ověřit hypotézy stanovené v úvodu. Hypotézy byly verifikovány pomocí modelů 

β-konvergence, jejichţ teoretická východiska byly uvedeny v druhé kapitole práce 

a metodika jejich konstrukce v následující třetí kapitole. 

Před samotným modelováním konvergence ekonomické a cenové úrovně 

ekonomiky ČR a ekonomik eurozóny byla ve čtvrté části práce provedena vstupní 

analýza pomocí komparace vybraných ukazatelů ekonomické konvergence. 

Z výsledků této analýzy vyplynulo, ţe Česká republika se přibliţuje průměrné 

ekonomické úrovni zemí EU rychleji neţ k průměru cenové hladiny. Reálná 
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konvergence ovšem probíhá pomaleji, neţ konvergence cenová, neboť  

ve zkoumaném období let 1995-2009 se ČR přiblíţila průměru EU o 29,8 p. b 

(pro reálnou konvergenci činila pouze 9 p. b.). 

 

V úvodu práce byly stanoveny dvě hypotézy: 

Hypotéza 1 

Dle této hypotézy se předpokládalo, ţe ekonomická úroveň České 

republiky a ekonomik eurozóny konvergovala v období od roku 1995 do roku 

2009 k průměrné ekonomické úrovni eurozóny. Tato hypotéza byla potvrzena 

na základě modelování beta konvergence ekonomické úrovně. Ekonomická 

úroveň České republiky a ekonomik EA17 konvergovala v letech 1995 aţ 2009 

k průměrné ekonomické úrovni eurozóny. Hodnota parametru   (-0,021) nabývá 

záporných hodnot, coţ potvrzuje platnost HA, tedy ţe parametr 0  , je záporné 

číslo a ekonomiky EA17 a ČR konvergovaly v letech 1995-2009 k průměru 

ekonomické úrovně eurozóny. 

V rámci modelování konvergence ekonomické úrovně zkoumaných zemí 

byla odhadnuta rychlost, s jakou se zemím podaří odstranit polovinu mezery mezi 

dosaţenou ekonomickou úrovní a stálým stavem, k němuţ konvergují (tedy 

průměrná ekonomická úroveň eurozóny). Tento odhad činí 38 let při dosavadní 

průměrné konvergenci 1,81 % v období od roku 1995 do roku 2009. 

 

Hypotéza 2 

Tato hypotéza předpokládala, ţe cenová úroveň České republiky  

a ekonomik eurozóny konvergovala v období od roku 1995 do roku 2009 

k průměrné cenové úrovni eurozóny. Tato hypotéza byla potvrzena na základě 

modelování beta konvergence cenové úrovně. Cenová hladina České republiky  

a ekonomik EA17 konvergovala v letech 1995 aţ 2009 k průměrné cenové 

hladině eurozóny. Hodnota parametru   (-0,034) nabývá záporných hodnot, coţ 

potvrzuje platnost HA, tedy ţe parametr 0  , je záporné číslo a ekonomiky 

EA17 a ČR konvergovaly v letech 1995-2009 k průměru cenové úrovně eurozóny. 

Také pro sbliţování cenové úrovně ve zkoumaných ekonomikách byla 

odhadována rychlost, s jakou se zemím podaří odstranit 50 % mezery mezi 
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dosaţenou cenovou úrovní a stálým stavem, k němuţ konvergují (tedy průměrná 

cenová úroveň eurozóny). Tento odhad činí 25 let při dosavadní průměrné cenové 

konvergenci 2,75 % v období od roku 1995 do roku 2009. 

 

Přínosy předkládané disertační práce lze spatřovat v/ve: 

 ověření aplikovatelnosti teoretických poznatků uváděných v literatuře 

na procesech sbliţování ekonomik EA17 a ČR, 

 vyuţití výsledků práce k dalšímu výzkumu v rámci projektu SGS  

na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava,  

 vyuţití výsledků výzkumu a dat do výuky předmětů Aktuální otázky 

evropské integrace, Evropská unie, Globalizace a mezinárodní 

organizace, Hospodářská politika EU, Měnová politika EU. 
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Příloha 1: Mapa eurozóny k datu 1. 1. 2009 

 

Zdroj: Europa (2011) 

 



 

 

Příloha 2: Deskriptivní statistiky HDP per capita v PPS v letech 1995-2009 pro ekonomiky EA17 a ČR 

Descriptive Statistics 
 

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Err. Statistic Std. Err. 

Belgie 15 14 115 129 1831 122,07 4,267 18,210 -,346 ,580 -,914 1,121 

Česká republika 15 14 68 82 1112 74,13 4,438 19,695 ,435 ,580 -,849 1,121 

Německo 15 14 115 129 1787 119,13 4,518 20,410 1,192 ,580 ,166 1,121 

Estonsko 15 33 36 69 782 52,13 11,526 132,838 ,187 ,580 -1,561 1,121 

Irsko 15 44 103 147 1954 130,27 13,698 187,638 -,682 ,580 -,424 1,121 

Řecko 15 11 83 94 1331 88,73 4,605 21,210 -,086 ,580 -2,030 1,121 

Španělsko 15 13 92 105 1483 98,87 4,518 20,410 -,254 ,580 -1,266 1,121 

Francie 15 10 106 116 1680 112,00 3,546 12,571 -,466 ,580 -1,527 1,121 

Itálie 15 17 104 121 1683 112,20 6,941 48,171 -,089 ,580 -1,911 1,121 

Kypr 15 12 86 98 1353 90,20 3,529 12,457 1,170 ,580 ,875 1,121 

Lucembursko 15 65 215 280 3688 245,87 21,510 462,695 ,154 ,580 -1,189 1,121 

Malta 15 10 76 86 1194 79,60 2,640 6,971 1,173 ,580 1,506 1,121 

Nizozemí 15 11 123 134 1953 130,20 3,278 10,743 -,836 ,580 ,257 1,121 

Radousko 15 12 123 135 1919 127,93 4,008 16,067 ,471 ,580 -1,274 1,121 

Portugalsko 15 4 77 81 1184 78,93 1,335 1,781 -,070 ,580 -,866 1,121 

Slovinsko 15 17 74 91 1243 82,87 5,194 26,981 -,025 ,580 -1,157 1,121 

Slovensko 15 25 48 73 856 57,07 8,285 68,638 ,974 ,580 -,372 1,121 

Finsko 15 12 106 118 1706 113,73 3,432 11,781 -1,010 ,580 ,714 1,121 

Valid N  15 
           

 

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování v  SPSS 

  



 

 

Příloha 3: Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu – model beta konvergence ekonomické úrovně 

(1)  

Pořadové číslo ei 

(2)  

Absolutní hodnota ei 

(seřazeno vzestupně) 

(3) 

 Nové 

pořadové 

číslo ei  

(4)  

Absolutní 

hodnota ei 

(5) 

Pořadové 

číslo xi 

(6) 

 Hodnota xi 

(seřazeno 

vzestupně) 

(7)  

Nové 

pořadové 

číslo xi 

(8)  

Hodnota xi 

(9)=(3)-(7) 

di 

(10)=(9)
2  

di
2
 

1 0,0212739841 10 0,7156930893 1 1,5563025008 16 2,110589710 -6 36 

2 0,0323188104 6 0,3915540393 2 1,6812412374 3 1,863322860 3 9 

3 0,0513800753 9 0,7156930893 3 1,8633228601 15 2,110589710 -6 36 

4 0,1022270147 17 1,3331117932 4 1,8692317197 1 1,556302501 16 256 

5 0,1063659381 14 1,0590729609 5 1,8864907252 10 2,012837225 4 16 

6 0,3915540393 4 0,1022270147 6 1,9242792861 6 1,924279286 -2 4 

7 0,4005414797 5 0,1063659381 7 1,9344984512 9 1,963787827 -4 16 

8 0,4596205390 11 0,7712498357 8 1,9444826722 12 2,064457989 -1 1 

9 0,7156930893 15 1,1868037189 9 1,9637878273 14 2,082785370 1 1 

10 0,7156930893 2 0,0323188104 10 2,0128372247 8 1,944482672 -6 36 

11 0,7712498357 18 2,7235548563 11 2,0334237555 18 2,348304863 0 0 

12 0,8354708418 16 1,2955414341 12 2,0644579892 7 1,934498451 9 81 

13 0,8534192932 7 0,4005414797 13 2,0827853703 13 2,089905111 -6 36 

14 1,0590729609 8 0,4596205390 14 2,0899051114 17 2,130333768 -9 81 

15 1,1868037189 12 0,8354708418 15 2,1105897103 5 1,886490725 7 49 

16 1,2955414341 3 0,0513800753 16 2,1105897103 4 1,869231720 -1 1 

17 1,3331117932 13 0,8534192932 17 2,1303337685 2 1,681241237 11 121 

18 2,7235548563 1 0,0212739841 18 2,3483048630 11 2,033423755 -10 100 

        
Suma (10) 880 

Pozn: xi - HDP per capita, PPS v r. 1995        

       

 
 

   

 

     

          

          

          

          Zdroj: data Eurostat, vlastní výpočty v SPSS  
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Příloha 4: Deskriptivní statistiky CPL v období 1995-2009 pro ekonomiky EA17 a ČR (v%) 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic Statistic Std. Err. Statistic Std. Err. 

Rakousko 15 12,7 103,5 116,2 107,420 ,9290 3,5981 12,946 1,313 ,580 1,212 1,121 

Belgie 15 13,7 101,2 114,9 107,540 1,0400 4,0279 16,224 ,288 ,580 -,560 1,121 

Kypr 15 8,4 83,1 91,5 86,813 ,5975 2,3142 5,356 ,241 ,580 -,383 1,121 

Česká republika 15 32,2 38,1 70,3 52,147 2,5643 9,9314 98,633 ,426 ,580 -,820 1,121 

Estonsko 15 32,7 37,9 70,6 56,027 2,4212 9,3771 87,931 -,094 ,580 -,438 1,121 

Finsko 15 9,7 114,4 124,1 117,847 ,6519 2,5250 6,376 1,168 ,580 1,350 1,121 

Francie 15 13 106 119 111,85 ,964 3,734 13,943 ,457 ,580 -,157 1,121 

Německo 15 22,8 102,3 125,1 110,340 1,6868 6,5331 42,681 ,805 ,580 ,366 1,121 

Řecko 15 17,5 76,8 94,3 82,753 1,3075 5,0640 25,644 ,961 ,580 ,336 1,121 

Irsko 15 27,0 94,7 121,7 112,760 2,3610 9,1441 83,614 -,901 ,580 -,543 1,121 

Itálie 15 18,1 85,5 103,6 97,767 1,3187 5,1072 26,084 -,830 ,580 ,646 1,121 

Lucembursko 15 11,6 108,1 119,7 112,500 ,9041 3,5016 12,261 ,771 ,580 -,251 1,121 

Malta 15 16,9 57,5 74,4 67,440 1,0790 4,1788 17,463 -,739 ,580 1,161 1,121 

Nizozemí 15 12,0 102,6 114,6 107,487 ,8235 3,1892 10,171 ,883 ,580 ,488 1,121 

Portugalsko 15 5,9 79,1 85,0 81,633 ,4583 1,7751 3,151 ,343 ,580 -,813 1,121 

Slovensko 15 28 40 68 48,83 2,450 9,488 90,027 ,942 ,580 -,379 1,121 

Slovinsko 15 12,6 70,9 83,5 74,360 ,9261 3,5868 12,865 1,717 ,580 2,354 1,121 

Španělsko 15 10,9 83,5 94,4 88,007 ,8491 3,2886 10,815 ,359 ,580 -,887 1,121 

Valid N (listwise) 15            

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování v SPSS 

  



 

 

Příloha 5: Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu – model beta konvergence cenové hladiny 

(1) 
Pořadové 

číslo ei 

(2)  
Absolutní 
hodnota ei 

(seřazeno 
vzestupně) 

(3)  
Nové 

pořadové 
číslo ei  

(4)  
Absolutní 
hodnota ei 

(5)  
Pořadové 

číslo xi 

(6)  
Hodnota xi 

(seřazeno 
vzestupně) 

(7)  
Nové 

pořadové 
číslo xi 

(8)  
Hodnota xi (9)=(3)-(7) di (10)=(9)

2 
di

2
 

1 0,029786765 6 0,407880021 1 1,578639210 12 2,055760465 -6 36 

2 0,049253747 7 0,497686343 2 1,580924976 2 1,580924976 5 25 

3 0,126447893 16 1,390608753 3 1,602059991 18 2,09725731 -2 4 

4 0,281508886 11 0,780080644 4 1,759667845 1 1,57863921 10 100 

5 0,306551355 18 2,389272722 5 1,866877814 11 1,976349979 7 49 

6 0,407880021 5 0,306551355 6 1,885361220 6 1,88536122 -1 1 

7 0,497686343 9 0,537426581 7 1,898176483 10 1,936010796 -1 1 

8 0,521415402 4 0,281508886 8 1,923761961 16 2,075546961 -12 144 

9 0,537426581 13 0,896850106 9 1,931966115 9 1,931966115 4 16 

10 0,735732553 12 0,802371025 10 1,936010796 8 1,923761961 4 16 

11 0,780080644 10 0,735732553 11 1,976349979 15 2,072984745 -5 25 

12 0,802371025 14 1,15175408 12 2,055760465 4 1,759667845 10 100 

13 0,896850106 1 0,029786765 13 2,059184618 13 2,059184618 -12 144 

14 1,151754080 3 0,126447893 14 2,065206128 14 2,065206128 -11 121 

15 1,223220578 17 1,664189635 15 2,072984745 7 1,898176483 10 100 

16 1,390608753 15 1,223220578 16 2,075546961 5 1,866877814 10 100 

17 1,664189635 2 0,049253747 17 2,093771781 3 1,602059991 -1 1 

18 2,389272722 8 0,521415402 18 2,097257310 17 2,093771781 -9 81 

        
Suma (10) 1064 

Pozn: xi - CPL i-té země v r. 1995       

       

 
 

         

          

          

          

          

          Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování v SPSS 
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Příloha 6: Výpočet testu náhodnosti vysvětlující proměnné – model beta konvergence 

ekonomické úrovně 

(1) 
Pozorování 

(2) 
Xi 

(3) 
Rezidua (4)=(2)*(3) 

    1 2,11059 -0,00286575 -0,006048422 
    2 1,863323 -0,001567845 -0,002921402 
 

Rozhodovací pravidlo: 

 3 2,11059 -0,00286575 -0,006048422 
  

t vypoč. 2,33257E-15 

4 1,556303 0,005337994 0,008307533 
    5 2,012837 0,004240698 0,008535835 
  

t tabel 2,458050719 

6 1,924279 -0,000409333 -0,000787672 
    7 1,963788 0,000425906 0,00083639 
    8 2,064458 -0,003088208 -0,006375476 
    9 2,082785 -0,004752152 -0,009897714 
    10 1,944483 -0,00012941 -0,000251635 
    11 2,348305 0,010905551 0,025609558 
    12 1,934498 -0,005187556 -0,010035319 
    13 2,089905 0,001603832 0,003351857 
    14 2,130334 -0,001840394 -0,003920654 
    15 1,886491 -0,003345359 -0,006310989 
    16 1,869232 0,000205734 0,000384565 
    17 1,681241 0,003417228 0,005745184 
    18 2,033424 -8,51844E-05 -0,000173216 
    

  

PRŮMĚR 1,97581E-17 
    SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

VÝBĚROVÁ 0,008470533 
    

        

Pozn: xi - log HDP per capita, PPS v r. 1995     

     

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování v SPSS 

  



 

 

Příloha 7: Výpočet testu náhodnosti vysvětlující proměnné – model beta konvergence 

cenové hladiny 

(1) 
Pozorování 

(2) 
Xi 

(3) 
Rezidua (4)=(2)*(3) 

    1 2,055760 0,000779130 0,001601705 
    

2 1,580925 0,000950677 0,001502950 
 

Rozhodovací 
pravidlo: 

 3 2,097257 -0,002656332 -0,005571013 
  

t vypočt. 5,38289E-15 

4 1,578639 0,001490105 0,002352339 
    5 1,976350 0,004563974 0,009020011 
  

t tabel 2,45805071 

6 1,885361 0,000585573 0,001104016 
    7 1,936011 -0,001026589 -0,001987487 
    8 2,075547 0,000537737 0,001116098 
    9 1,931966 0,001713158 0,003309763 
    10 1,923762 -0,001532684 -0,002948520 
    11 2,072985 0,001405392 0,002913356 
    12 1,759668 -0,002200074 -0,003871399 
    13 2,059185 5,68985E-05 0,000117165 
    14 2,065206 -0,000241540 -0,000498830 
    15 1,898176 -0,003178925 -0,006034161 
    16 1,866878 -0,002336589 -0,004362125 
    17 1,602060 9,40842E-05 0,000150729 
    18 2,093772 0,000996005 0,002085406 
    

  
PRŮMĚR 1,99011E-17 

    SMĚRODATNÁ ODCHYLKA VÝBĚROVÁ 0,003697108 
    

Pozn: xi - log CPL i-té země v r. 1995     
     

Zdroj: data Eurostat, vlastní zpracování v SPSS  


