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1 Úvod 

Česká republika se v roce 2004 zapojila do integračních procesů, které v Evropě 

probíhají jiţ od 50. let 20. století. Spolu s dalšími devíti státy
1
 se v tomto roce stala členskou 

zemí Evropské unie. Z právního hlediska jí ze členství mj. vyplývá povinnost vyvíjet snahu  

o splnění konvergenčních kritérií. Jejich dosaţení je nutnou podmínkou pro přijetí eura  

a vstup do eurozóny. Dosud naplnily kritéria konvergence tyto státy – Kypr, Malta, 

Slovinsko, Slovensko a Estonsko (země jsou řazeny dle data vstupu do eurozóny). Ačkoliv je 

plnění konvergenčních kritérií taxativně vymezenou povinností, stanovení přesného termínu 

vstupu do eurozóny je v kompetenci států a závisí především na jejich připravenosti přijmout 

společnou měnu euro. Pro Českou republiku je tudíţ otázka přijetí eura stále aktuální. 

S ohledem na skutečnost, ţe česká ekonomika byla stejně jako ostatní světové ekonomiky 

zasaţena hospodářskou krizí, ale také na převládající euroskeptismus současné politické 

reprezentace v ČR, dochází k neustálému přehodnocování předpokládaných dat moţného 

přijetí eura. 

Základní podmínkou připravenosti na vstup do eurozóny je tedy splnění 

konvergenčních kritérií, prostřednictvím nichţ je sledováno sbliţování ekonomik dle 

ukazatelů v nominálním vyjádření. Jedná se o konvergenci měr inflace, dlouhodobých 

nominálních úrokových sazeb, stabilitu měnového kurzu a nepřekročení stanovené hranice 

poměru vládního dluhu a schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu v trţních 

cenách. Fenoménem k zodpovězení otázky připravenosti eura, nejen v České republice, se 

stalo zkoumání sbliţování ekonomik také v reálných aspektech. K tradiční otázce „Kdy splní 

Česká republika taxativně vymezená kritéria konvergence?“ se přidruţila nová neznámá, a to 

„Zajistí splnění nominálních konvergenčních kritérií vyrovnání ekonomické a ţivotní úrovně 

České republiky s eurozónou?“. 

Především sbliţování ekonomické úrovně je klíčovým aspektem při zkoumání reálné 

konvergence ekonomik. Existuje však mnoho dalších oblastí a přístupů, jak reálnou 

konvergenci měřit. Obecně lze tyto přístupy dělit dle ekonomických teorií, z nichţ vycházejí. 

Počátky zkoumání konvergence lze spojit s teoriemi ekonomického růstu. Právě koncepty  

β- a σ-konvergence, jejímiţ autory jsou Barro a Sala-i-Martin (1992), jsou hojně zkoumány 

v rámci empirického výzkumu, viz Hančlová a kol. (2010), Novak (2009), Slavík (2005), 

Soukiazis a Castro (2005) atd. Koncepty vycházející z rámce teorie optimální oblasti 

(Mundell, 1961) se zabývají strukturální sladěností ekonomik, synchronizací hospodářských 

cyklů apod., viz Aguiar-Conraria a Soares (2011), Cerqueira a Martins (2009), Tuleja (2007) 

apod. Vzhledem k tomu, ţe nejsou pevně stanovená kritéria reálné konvergence, stejně jako 

tomu je u konvergenčních kritérií, otevírá se prostor pro vznik alternativních forem, přístupů  

a postupů, jejichţ výsledky mohou být následně komparovány s těmito „tradičními“ přístupy. 

                                                 
1
 Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Slovensko, Slovinsko, Polsko  
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2 Cíle práce a pouţité metody 

Disertační práce je vedena snahou ověřit procesy reálné konvergence pomocí 

ekonometrických metod se zaměřením na Českou republiku a země eurozóny. Cílem 

disertační práce je vyhodnocení reálné ekonomické konvergence České republiky k eurozóně 

na základě zkoumání vývoje ekonomické úrovně a cenové hladiny
2
. Sekundárním cílem je 

vyhodnotit rychlost, s jakou konvergují zkoumané ekonomiky k průměru ekonomické  

a cenové úrovně eurozóny.  

Před samotným zahájením tvorby jakékoliv vědecké práce je důleţitým krokem 

stanovení metod, které budou v díle aplikovány. Pro zkoumání problematiky reálné 

konvergence je v práci vyuţito několik vědeckých metod zkoumání. V obecném smyslu je 

práce postavena na principech logiky a logického myšlení. Teoretická část práce vyuţívá 

deduktivně-teoretický přístup, zatímco empirická část verifikuje stanovené hypotézy 

prostřednictvím matematických metod. 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 předkládané práce. 

Stanoveným cílům práce odpovídá zpracování teoreticko-metodologických 

východisek problematiky reálné konvergence, a to podle jednotlivých ekonomických směrů, 

teorií a relevantní metodiky pro měření konvergenčních procesů. 

Empirická část práce je uvozena vstupní analýzou statistické datové základny. 

Předkládaná studie uţívala databáze ČNB (2011), ČSÚ (2011), Eurostatu (2011), World Bank 

(2011), Penn World Table (2006). Statistická data jsou zkoumána prostřednictvím metody 

komparace. V rámci ekonometrické analýzy jsou aplikovány ekonometrické modely 

průřezové regrese, viz Green (2008), Gujarati (1995), Heij a kol. (2004). Zkoumané modely 

jsou podrobeny statistické (významnost modelu jako celku a parametrů modelu, koeficient 

determinace apod.), ekonometrické (autokorelace, multikolinearita, normalita a nulová střední 

hodnota reziduí apod.) a ekonomické verifikaci. Výpočet parametrů modelu a jeho testování 

je prováděno v softwaru SPSS. 

3 Struktura práce 

Úvodní kapitola je věnována cílům, metodám, struktuře a předpokládaným přínosům 

práce. Následují čtyři klíčové části, které jsou dle obsahové náplně logicky rozděleny  

na jednotlivé kapitoly. 

V centru pozornosti prvního bloku je teoretické vymezení konvergence, a to z pohledu 

komparativní ekonomie, teorií růstu a teorie optimální měnové oblasti. V nejširším slova 

smyslu je konvergence v komparativní ekonomii dělena na reálnou a nominální. Disertační 

práce se proto věnuje nejen vymezení těchto podkategorií, ale také jejich vzájemnému vztahu. 

                                                 
2
 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). 
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Naproti tomu růstové teorie zkoumají nejen faktory ekonomického růstu, ale také 

determinanty sbliţování ekonomik. Zkoumání procesů reálné konvergence je pro Českou 

republiku důleţité především pro vhodné načasování přijetí eura. Vhodností začlenění 

ekonomiky do měnové unie se zabývá právě teorie optimální oblasti, které byla věnována 

závěrečná část prvního bloku práce. 

Druhý blok je věnován ekonometrickým modelům reálné konvergence. Jsou zde 

metodicky vysvětleny hlavní přístupy pro měření konvergence. Tento blok je rozdělen na část 

zaměřenou na ekonometrické modely konvergence ekonomické úrovně, v níţ jsou 

diskutovány vybrané aspekty průřezových analýz, analýzy panelových dat a analýzy časových 

řad. Následně jsou představeny ekonometrické modely konvergence cenové hladiny, která je 

v rámci reálné ekonomické konvergence také často zkoumána. Relevance jejího zařazení  

do této práce se opírá o bezprostřední souvislost s konvergencí ekonomické úrovně, která je 

blíţe vysvětlena v samotné studii. 

Ve čtvrté části práce je diskutována problematika statistické datové základny  

a analyzováno postavení České republiky v procesu konvergence k ekonomikám eurozóny. 

Nejprve jsou představeny klíčové ukazatele statistické základny srovnání – HDP v paritě  

a standardu kupní síly, reálný hrubý domácí důchod a ukazatel relativní cenové hladiny. 

Následně je provedena komparativní analýza vývoje HDP ve zkoumaných ekonomikách  

a vývoje vztahu nominální a reálné konvergence. 

Čtvrtý blok obsahuje empirickou část práce, kterou byla ekonometrická analýza 

konvergence ekonomiky ČR k ekonomice eurozóny. Analýza byla zaměřena na (1) zkoumání 

konvergence ekonomické úrovně ČR a jednotlivých ekonomik eurozóny k průměrné 

ekonomické úrovni eurozóny, a na (2) zkoumání sbliţování cenové úrovně ČR a jednotlivých 

ekonomik eurozóny k průměrné cenové úrovni eurozóny. Tato část práce zároveň ověřuje 

platnost teoretického konceptu β-konvergence na ekonomické realitě. V souladu se 

stanovením sekundárního cíle disertační práce je odhadnuta a vyhodnocena rychlost 

konvergence předmětných ekonomik. 

Závěr práce shrnuje dílčí poznatky, které vyplynuly v průběhu zpracování studie, 

verifikuje hypotézy stanovené v úvodu, vyhodnocuje reálnou konvergenci ČR k ekonomice 

eurozóny a sumarizuje přínosy výzkumu. 

4 Dosavadní přístupy k reálné konvergenci a současný stav poznání 

Teoretický rámec ke konvergenci vychází z ekonomických teorií růstu. Ovšem ne 

všechny ekonomické školy a teoretické přístupy, které se zabývaly teorií růstu, se věnovaly 

problematice konvergence ekonomik. Některé z nich se konvergencí zabývali pouze okrajově, 

jiné jí připisovaly mnohem větší pozornost. Byly to právě neoklasická a nová teorie růstu, 

které k rozpracování teoretických východisek konvergence přispěly nejvíce. Šedesátá léta 20. 

století jsou pak spojována s počátkem nového přístupu pro zkoumání sbliţování ekonomik,  

a to s teorií optimální měnové oblasti (Mundell, 1961). Konvergence zemí začala být 

vyšetřována dle různých aspektů (struktura ekonomiky, hospodářské cykly, otevřenost 

ekonomiky apod.) a ukazatelů (OCA index). Teoretický, ale také empirický výzkum, viz 

Allegret a Sand-Zantman (2009), Babetski a kol. (2004), Bayoumi a Eichengreen (1997), Kim 
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a Chow (2003), byl veden snahou odhadnout pravděpodobnost, s jakou bude země v případě 

vstupu do měnové unie vystavena působní asymetrického šoku. Konvergence z pohledu 

komparativní ekonomie, jakoţto samostatné vědní disciplíny, pak můţe být chápána jako 

analýza procesu sbliţování ekonomik mezi sebou navzájem, a to v závislosti na typologii 

konvergence, která se vyvinula z ekonomických škol a teoretických přístupů v průběhu času. 

4.1 Ekonomická konvergence z pohledu komparativní ekonomie 

Výzkumné studie
3
, v nichţ je aplikována komparativně-ekonomická analýza, pracují  

s různými typy konvergence. Nejčastěji se lze setkat s dělením na reálnou a nominální 

konvergenci. Nominální konvergenci lze obecně chápat jako sbliţování nominálních veličin, 

tj. HDP v nominálním vyjádření, nominálních mezd apod. Ovšem většina odborné veřejnosti 

rozumí pod pojmem nominální konvergence plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, 

které jsou podmínkou pro přijetí země do eurozóny. Nicméně posuzování sbliţování 

ekonomik pouze prizmatem nominálních veličin, jak jiţ bylo výše zmíněno, můţe být 

zavádějící, neboť nebere v úvahu výchozí cenovou hladinu, ale přírůstky zkoumaných veličin 

v nominálním vyjádření. Na moţný rozpor při plnění maastrichtských kritérií nominální 

konvergence a reálného sbliţování ekonomik upozorňují např. De Grauwe a Schnabl (2005), 

Dobrinski (2006), Egért (2007), Halmai a kol. (2010), Hein a Truger (2005), Kutan a Yigit 

(2004), Mandel a Tomšík (2008) a Vintrová (2007). Je také důleţité podotknout, ţe definiční 

vymezení nominální a reálné konvergence není mezi jednotlivými autory jednoznačné. 

Nominální konvergenci je v uţším pojetí chápat také jako sbliţování ekonomik z hlediska 

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

a Komárek (2001). Reálná konvergence je pojímána jako sniţování rozdílů v hospodářské 

výkonnosti jednotlivých zemí či regionů. Formálně je moţno proces konvergence zapsat 

následovně
4
: 

 
1, 1, 1

2, 2, 1

,
t t

t t

y y

y y





  (4.1) 

kde y  je důchod na osobu celku 1 (dohánějící ekonomika) a 2 (vyspělá ekonomika) v čase t  

 a 1t  . Zkoumání konvergence se stalo nedílnou součástí mezinárodních ekonomických 

komparací, které srovnávají především hospodářskou výkonnost a ţivotní úroveň jednotlivých 

zemí či regionů v předem definovaném časovém období. Výstupem takovýchto výzkumů 

nejsou jen zjištění o sbliţování či divergenci zkoumaných veličin, nýbrţ také to, jak rychle 

tyto změny probíhají, viz Gomez (2008), Slavík (2005), Soukiazis a Castro (2005). 

Následují dva koncepty konvergence, které byly vyvinuty v rámci 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 

                                                 
3
 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) 
4
 Smrčková a kol. (2008 str. 1) 

5
 Furceri (2005), Michelacci a Zaffaroni  (2000), Pfaffermayr (2009) 
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k zemím bohatším, jejichţ dynamika růstu není tak vysoká. Růst HDP je zde negativně 

závislý na počáteční ekonomické úrovni
6
: 

 
,

,0

,0

1
log log ,

i T

i i i

i

Y
Y Z

T Y
   

 
     

 
. (4.2) 

kde levá strana rovnice 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
7
 vychází taktéţ z neoklasické teorie ekonomického růstu, na základě 

které všechny země konvergují ke stejné úrovni vyspělosti anebo ke stejnému ekonomickému 

výkonu. Tento typ konvergence pracuje s rozptylem okolo průměrného národního důchodu  

na obyvatele v analyzovaných zemích. Sigma konvergence pak představuje sniţování 

rozptylu ekonomických úrovní jednotlivých zemí v čase. Rozdíl mezi těmito typy 

konvergence spočívá v tom, ţe sigma konvergence představuje 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
8
:  

 2 2

1.t t  
 (4.3)

  

Dle institucionálních parametrů lze ekonomickou konvergenci členit na absolutní  

a podmíněnou. Absolutní konvergence předpokládá přibliţování se stálému stavu, jeţ je 

shodný pro všechny ekonomiky, a který je ovlivněn jednotlivými charakteristikami  

a parametry zkoumané ekonomiky (úspory, růst populace, míra opotřebení kapitálových 

statků apod.). V tomto teoretickém přístupu mají všechny ekonomiky shodný stálý stav, avšak 

země s niţší úrovní HDP na obyvatele v reálném vyjádření vykazují vyšší tempa růstu. 

Koncept podmíněné konvergence abstrahuje od předpokladu stejných stálých stavů  

pro všechny ekonomiky. Konvergence je podmíněná proměnnými, které mají vliv na rozdílné 

stálé stavy (míra úspor, parametry produkční funkce, vládní politiky ovlivňující polohu 

produkční funkce, infrastruktura apod.). Měří-li se konvergence v rámci homogenního celku 

ekonomik se stejnými institucionálními parametry, lze hovořit o konvergenci podmíněné. 

Typickým uskupením zemí pro měření podmíněné konvergence jsou například země OECD. 

Naproti tomu lze jen stěţí očekávat konvergenci Bangladéše a USA.  

  

                                                 
6
 Smrčková a kol. (2008) 

7
 Dalgaard a Vastrup (2001), Lucke (2008), Miller a Upadhyay (2002) 

8
 Smrčková a kol. (2008 str. 1) 
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4.2 Vymezení pojmu konvergence v růstových teoriích 

Základy teorie konvergence vycházejí z teorie ekonomického růstu. Počátky testování 

konvergence v praxi se odvíjely od Solowova a Swanova modelu ekonomického růstu (Swan, 

1956), (Solow, 1956), v němţ výstup kaţdé země konverguje do rovnováţného stavu daného 

ekonomickými podmínkami. Solowův a Swanův model je zaloţen na předpokladu klesajících 

výnosů z kapitálu, jeţ mají za následek konvergenci všech ekonomik k rovnováţnému stavu. 

Základní hypotézou Solowova a Swanova modelu je existence exogenní veličiny (modelem 

nevysvětlené) - technického pokroku, jakoţto hnacího motoru ekonomického růstu. 

Technickým pokrokem je chápáno vše, co vede k růstu produktivity práce. Ekonomický růst 

je dále poháněn akumulací kapitálu, ve smyslu kapitálové akumulace na pracovníka (růst 

počtu nových strojů a zařízení, na kterých mohou pracovníci pracovat). Akumulace kapitálu 

je determinována investicemi, přičemţ míra investic je konstantní a exogenní veličinou. 

Model pracuje s výrobním faktorem práce, který je vymezen velikostí populace. Avšak pouze 

růst produktivity práce vede ke zvyšování ţivotní úrovně v dané ekonomice. Výrobní faktory 

jsou v modelu oceňovány na základě klesajícího mezního produktu. Při respektování 

výchozích hypotéz vysvětluje Solowův a Swanův model konvergenci jako proces, v němţ 

vyspělejší země akumulují kapitál rychleji, coţ má za následek klesající mezní produkt 

kapitálu a ceteris paribus klesající výnosy z kapitálu. Kapitál je proto umísťován v zemích,  

ve kterých je z důvodu jeho nedostatku dosahováno vyšších výnosů. 

Na neoklasický přístup navázaly v polovině 80. let 20. století nové teorie růstu 

v podobě teorií endogenního růstu Lucase (1988) a Romera (1986), AK modely 

Boucekkineho a kol. (2010), Gomeze (2008) a dalších a Lucasův dvousektorový model 

endogenního růstu, Lucas a kol. (1993). Stěţejním přínosem teorií endogenního růstu je 

vysvětlení technologického pokroku, který byl do té doby neoklasickými teoriemi růstu 

povaţován za exogenní veličinu. Dalším významným příspěvkem nových teorií růstu byla 

moţnost přelévání poznatků, coţ mělo ve své podstatě za následek rostoucí výnosy 

z akumulace kapitálu. Kapitálová akumulace je chápána jako akumulace fyzického a lidského 

kapitálu, tzn. je dána velikostí pracovní síly v odvětví výzkumu. Lidský kapitál (znalosti, 

vzdělání) představuje nejlepší moţnou investici. Investicemi do kapitálu fyzického dochází 

potaţmo ke zvyšování kapitálu lidského. Jeho přírůstek má za následek zvýšení produktivity 

ostatních výrobních faktorů. Technologický pokrok tedy teorie endogenního růstu vysvětluje 

jako závisle proměnnou na velikosti lidského kapitálu. Empirické výzkumy zaloţené  

na těchto modelech potvrzovaly podmíněnou konvergenci, tedy směřování ke stálému stavu  

u sledovaných ekonomik, které vykazovaly stejné institucionálními parametry. Na výše 

uvedené koncepty teorie růstu navázali především Barro a Sala-i-Martin (1992) definováním 

β-konvergence a σ-konvergence.  
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4.3 Reálná konvergence a teorie optimální měnové oblasti 

V prostředí české ekonomiky je zkoumání konvergence relevantní především  

pro zodpovězení otázky, zda má země vstoupit do eurozóny a přijmout společnou měnu  

či nikoliv. Stojí-li země před rozhodnutím, zda se má stát členem měnové unie, pak teorie 

optimální měnové oblasti (dále OCA) nabízí různé přístupy pro takovéto zhodnocení. 

Primárním cílem teorie optimální měnové oblasti je zkoumání toho, jak se země přizpůsobují 

v rámci měnové unie ekonomickým šokům
9
. 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) 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 poukázaly, ţe i nadále dochází  

ke konvergenci poptávkových šoků mezi zkoumanými ekonomikami. Naproti tomu výsledky 

potvrdily rozdílnost šoků nabídkových. 

Allegret a Sand-Zantman (2009), zkoumali vhodnosti vytvoření měnové unie mezi 

ekonomikami Latinské Ameriky. Za tímto účelem autoři analyzovali, 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 pracovali se vzorkem pěti zemí - Argentina, Brazílie, Chile, 

Mexiko a Uruguay – zahrnujícím období 1991-2007.  

Bayoumi a Eichengreen (1997), zkoumali příčinný vztah mezi charakteristikami OCA 

a vývojem měnových kurzů. 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. 

Rigorózní přehled problematiky teorie OCA uvádí ve své studii Kučerová (2005).  

 

                                                 
9
 Šoky mohou vznikat jak na straně poptávky, tak 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).  
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4.4 Ekonometrické modely reálné konvergence 

Ověřování teoretických konceptů konvergence probíhá v praxi prostřednictvím 

kvantitativních metod. Jak jiţ bylo uvedeno výše, pilíře reálné konvergence jsou postaveny  

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). 

Disertační práce se opírá o metodický rámec průřezové analýzy, který se vychází  

z původní Baumolovy studie reálné konvergence (Baumol, 1986) mezi ekonomikami. 

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
      

 
 (4.4) 

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. 

Teprve Barro a Sala-i-Martin (1992) a Mankiw, Romer a Weil (1992) odvodili 

regresní závislost z teoretického rámce ekonomického růstu (nikoliv z grafické analýzy, jak to 

učinil Baumol). Mankiw, Romer a Weil zkonstruovali regresní rovnici odhadu konvergence 

z modelu Solowa a Swana. Naproti tomu Barro a Sala-i-Martin vycházeli z modelu Ramseyho 

(1928), Casse (1965) a Koopmanse (1965). Rozdíl mezi modelem Solowa a Swana  

a modelem Ramseyho, Casse a Koopmanse spočívá ve způsobu určení míry úspor.  

Při konstrukci ekonometrických modelů, které byly schopny modelovat reálné 

konvergenční procesy v ekonomice, se proto vycházelo 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. 

Hojně aplikovaným modelem je model Barroa a Sala-i-Martina (1992), který má následující 

funkční tvar: 

 
,
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1
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 (4.5) 

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
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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 ekonometrické analýzy v empirické části disertační práce byl model 

upraven do následující podoby: 

 
,

,0

,0

1
log log ,

i T

i i

i

y
y

T y
  

 
      

  
 (4.6) 

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, neboť model pracuje s jedním 

stálým stavem, a to s průměrem ekonomické (cenové – pro druhý model) úrovně eurozóny. 

5 Reálná konvergence České republiky k eurozóně 

V disertační práci byl ověřován proces konvergence mezi ekonomikou České 

republiky a ekonomikou eurozóny. Výzkum byl veden snahou ověřit teoretický koncept 

konvergence na makroekonomických datech České republiky a eurozóny, která zahrnovala 

údaje z období před i po největším rozšíření EU v roce 2004. Polovina z těchto států jiţ přijala 

jednotnou měnu euro, a proto je smysluplné zkoumat, jak Česká republika konverguje 

k průměrné ekonomické (cenové) úrovni původní členské základny eurozóny, ale také k jejím 

novým členům. 

5.1 Postavení České republiky v procesu konvergence k ekonomice eurozóny – vstupní 

analýza 

Samotné ekonometrické analýze předcházela vstupní komparativní analýza vybraných 

makroekonomických ukazatelů, pomocí nichţ lze měřit konvergenci. Očekávaným přínosem 

vstupu do EU je zvýšení důvěryhodnosti a atraktivity země pro zahraniční investory.  

Nové členské státy mají moţnost čerpat výhody vnitřního trhu a zváţit správné načasování 

přijetí společné měny, coţ by mělo jejich konvergenci k vyspělým státům ještě umocnit (viz 

endogenní charakter kritérií OCA, který je podrobně vysvětlen v disertační práci). 

Jednou z moţností, jak analyzovat přínosy ze vstupu do EU, je kvantifikovat dosaţená 

tempa růstu HDP. Srovnáním průměrných temp růstu HDP v obdobích před vstupem do EU 

(1998-2003) a po vstupu (2004-2009) je patrné, ţe k akceleraci ekonomického růstu došlo 

především v Estonsku, Slovensku, ale také v České republice, která rostla v průměru o 1 p. b. 

rychleji, neţ před vstupem do EU, viz Tabulka 5.1.  

 



 

11 

 

Tabulka 5.1: Ekonomický růst před a po vstupu vybraných ekonomik do EU (průměrná 

roční tempa růstu HDP
10

 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 

 

Výrazným rysem české ekonomiky je však stále přetrvávající velký rozdíl mezi 

dosaţenou cenovou a ekonomickou úrovní. Česká republika zaznamenala od roku 1995 

nejrychlejší růst cenové hladiny vzhledem k průměru EU-15. I přes silnou dynamiku růstu 

cenové hladiny se dosaţená cenová úroveň nachází stále pod úrovní ekonomickou, viz Graf 

5.1.  

Rozbor vztahu nominální a reálné konvergenci je jedním z důleţitých faktorů při 

přechodu na společnou měnu euro. Vintrová a Ţďárek (2007 str. 16)  poukazují na to, ţe 

průměrné roční zhodnocení české koruny vůči euru činilo 3,9 % (v období let 2001-2006), 

zatímco inflační diferenciál k zemím EU byl v ročním průměru dokonce záporný. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe Česká republika konverguje k cenové úrovni zemí eurozóny 

prostřednictvím kurzového kanálu, nikoliv inflačního. V případě, ţe Česká republika vstoupí 

do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERMII), bude moci cenově konvergovat pouze 

prostřednictvím inflačního kanálu. V tomto smyslu se dá doporučit oddálení vstupu do ERMII 

do doby těsnějšího sblíţení cenové úrovně ČR, a to především s ekonomikami eurozóny. 

V opačném případě by mohla být česká ekonomika vystavena vyšším inflačním tlakům se 

všemi negativními dopady na reálnou ekonomiku. 
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 HDP per capita PPP (constant 200,  international $) 
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Graf 5.1: Vztah reálné a nominální konvergence ve vybraných zemích EA17 a ČR 

v letech 1995-2009 (EU15=100) 

 
Zdroj:data Eurostat, vlastní výpočty a zpracování 

 

Tsionas a Christopoulos (2003) zkoumali na vzorku 15 evropských zemí vztah inflace 

a ekonomického růstu. Autoři dospěli k závěru, ţe pod 1 % hranicí inflace dochází ke sníţení 

ekonomického růstu o 0,33 %. Významnější je ovšem vliv nad uvedenou hranicí, který je 

téměř třikrát větší, a vysoce statisticky významný.  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. 

5.2 Ekonometrická analýza konvergence ekonomiky České republiky k ekonomice 

eurozóny 

Po vstupní analýze následuje v empirické části disertační práce ekonometrická analýza 

konvergence ekonomiky České republiky k ekonomice eurozóny
11

. Analýza je provedena 

prostřednictvím dvou modelů β-konvergence. První model ověřuje β-konvergenci 

ekonomické úrovně ČR a zemí EA17 k průměrné ekonomické úrovni eurozóny. Následně je 

verifikován model β-konvergence cenové úrovně na totoţném vzorku vybraných zemí v relaci 

k průměrné cenové hladině eurozóny. Sekundárním cílem v rámci provedeného výzkumu je 

také odpovědět na otázku: „Jak rychle probíhá proces přibliţování cenové a ekonomické 

úrovně ekonomik ČR a EA17 k průměrné cenové a ekonomické úrovni eurozóny?“. 

Specifikace modelů byla inspirována pracemi Barroa a Sala-i-Martina (1992), (2004). 

Vstupními proměnnými byly HDP per capita v PPS a komparativní cenová úroveň HDP.  

Tyto proměnné byly analyzovány v logaritmech z důvodu zajištění stacionarity datové 

základny.   V rámci ekonometrického modelování bylo vyuţito technik průřezové analýzy.  

Regresní analýza byla provedena v časovém období let 1995-2009. Z prostorového 

hlediska se jednalo o analýzu homogenního vzorku zemí eurozóny a ekonomiky České 

                                                 
11

 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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republiky. Výpočty modelů, včetně statistické a ekonometrické verifikace byly provedeny 

v programu SPSS. Na základě provedené verifikace bylo moţno ověřit, zda jsou teoretické 

hypotézy potvrzeny empirickým pozorováním. 

Signifikantní výsledky modelů β-konvergence potvrdily jednak hypotézy dané teorií, 

ale také odpovídaly výsledkům výzkumných studií podobného zaměření. Lze tedy potvrdit 

hypotézy stanovené v úvodu práce, a to ţe ekonomiky ČR a EA17 konvergují k průměru 

ekonomické a cenové úrovně eurozóny (parametr β nabýval v obou odhadnutých regresních 

modelech záporných hodnot, coţ je známka konvergence sledovaných proměnných).  

Vzhledem k tomu, ţe datová základna obsahovala makroekonomická data 

z posledních let, tedy i z období, kdy byly ekonomiky zasaţeny hospodářskou krizí, byla 

v práci provedena komparace výsledků obdobných studií. Pro tyto účely se vycházelo 

především z výsledků sekundárního cíle disertační práce, a to z výpočtu a vyhodnocení 

rychlosti, s jakou zkoumané ekonomiky konvergují k průměrné ekonomické a cenové úrovni 

eurozóny. 

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. Slavík (2005), který zkoumal reálnou konvergenci zemí 

EU po jejím rozšíření v roce 2004, a to za období 1992-2004, dospěl k podobným závěrům. 

Rychlost konvergence mezi těmito zeměmi činila 1,44 %. V propočtu na kalendářní roky se 

sníţí 50 % mezery zkoumaných ekonomik ke stálému stavu za 41 let. Výpočty dle modelu 

v disertační práci odhadují tento poločas na 38 let. Pozoruhodné je také srovnání s výsledky 

práce Soukiazise a Castra (2005), kteří zkoumali ekonomiky EU pomocí techniky panelových 

dat a v období let 1980-2001. Autoři odhadují rychlost 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. Dále se lze domnívat, ţe 

s růstem počtu ekonomik se sniţuje rychlost konvergence. Logickým důvodem můţe být 

rozdílná ekonomická, ale také institucionální úroveň jednotlivých ekonomik.  

K podobným výsledkům vedou modelové odhady konvergence cenové úrovně. 

Parametr β (0.034) dosáhl v absolutním vyjádření vyšší hodnoty neţ parametr β v modelu 

ekonomické úrovně (0,021), coţ potvrzuje rychlejší dynamiku cenové konvergence oproti 

konvergenci ekonomické úrovně. 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. 
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6 Závěr 

Zkoumání konvergence ekonomik se stalo fenoménem poslední doby především 

z důvodu měnově-integračních procesů, které probíhají v rámci EU. V podmínkách české 

ekonomiky je konvergence hojně diskutována především kvůli správnému načasování vstupu 

do evropské měnové integrace a přijetí společné měny euro. Vzhledem k tomu, ţe Česká 

republika dosud nemá oficiálně stanoven termín přijetí eura, je zkoumání procesu 

konvergence české ekonomiky k eurozóně nanejvýš aktuální otázkou, ačkoliv si je autorka 

plně vědoma politických vlivů, které otázku přijetí eura v ČR ovlivňují (tato práce však  

od nich jakkoliv abstrahuje). 

Cíl disertační práce byl dosahován prostřednictvím kvantitativních metod 

ekonometrické analýzy. Konkrétně byl vyuţit aparát regresní analýzy a pro odhad parametrů 

modelu byla aplikována metoda nejmenších čtverců. Odhadovaný model byl podroben 

běţným statistickým a ekonometrickým testům. Regresní vztahy mezi proměnnými byly 

zkoumány na průřezových datech homogenního vzorku zemí eurozóny a České republiky. 

Analyzované období (1995-2009) poskytlo dostatečně dlouhou a věrohodnou datovou 

základnu. 

V empirické části práce byly odhadovány dva regresní modely β-konvergence.  

První model zkoumal ekonomickou konvergenci ekonomiky ČR a zemí EA17 k průměrné 

ekonomické úrovni eurozóny. Pomocí druhého modelu byla zkoumána cenová konvergence 

ekonomik ČR a EA17 k průměrné cenové hladině eurozóny. Následně byl vypočten poločas 

konvergence ke zvolenému stálému stavu v souladu s baarovskou hypotézou podmíněné 

konvergence. 

V obou modelovaných případech byla potvrzena konvergence zkoumaných zemí 

k průměrné ekonomické a cenové úrovni eurozóny. Přesto lze konstatovat, ţe tyto 

konvergenční procesy probíhají relativně pomaleji, neţ konvergence ekonomik dle 

maastrichtských kritérií. K reálnému sblíţení ekonomik tedy dochází v delším období, neţ 

k jejich konvergenci sledované pomocí taxativně stanovených kritérií.   
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Abstract 

 

 

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. 

 

 

 


