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1. Úvod 

Vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu je v současné době velice diskutované téma. 

Ekonomové se již dlouhá léta přou o to, zda mezi příjmovou nerovností a ekonomickým 

růstem spojitost opravdu existuje. A pokud ano, je to právě příjmová nerovnost, která 

ovlivňuje ekonomický růst, nebo se dá spíše říci, že ekonomický růst ovlivňuje ji? Názory na 

toto téma se velice různí a v praxi se můžeme setkat s oběmi variantami. Tato oblast 

zkoumání je velice zajímavá tím, že trendem soudobé ekonomiky jsou rozšiřující se příjmové 

nerovnosti, a to i přes to, že světové ekonomiky nadále rostou. Čím je to způsobeno? A je 

tento závěr vůbec pravdivý?  

Na tyto otázky se pokoušelo odpovědět již mnoho ekonomů. Ze známých jmen například 

Kuzněts (1995), Perotti (1996), Barro (2000), nebo také nejnovější Analýza OECD (2008). 

Tito všichni se danou problematikou zabývali do hloubky a shodli se na několika závěrech, 

které jsou pro vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu typické. Jedním z mnoha, ale 

pravděpodobně nejdůležitějším, je ten, že příjmová nerovnost je pozitivním faktorem u 

vyspělých zemí. Naopak u rozvojových, či chudých zemí má příjmová nerovnost spíše 

charakter negativní. Příčiny tohoto stavu se ekonomové pokouší vysvětlit v jednotlivých a 

konkrétních analýzách. 

 Cílem této práce tedy bude, prozkoumat a přiblížit závěry těchto ekonomů a jejich výsledky 

posléze ověřit pomocí korelační a deskriptivní analýzy. Výzkum bude prováděn na souboru 

105 zemí, který bude obsahovat, jak vyspělé, tak rozvojové, či chudé země. Data budou 

čerpány z databáze Světové banky a budou za období 1990 – 2010. Zkoumány budou také 

faktory a jejich trendy, které na vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu působí.    

Práce je rozdělena do tří na sebe navazujících částí. První část se zabývá teoretickým 

vysvětlením pojmů příjmové nerovnosti a ekonomického růstu. Jsou zde například uvedeny 

přístupy k měření příjmové nerovnosti, ale také známé růstové teorie. Ve druhé části se již 

zabýváme konkrétními případy vztahu příjmové nerovnosti a ekonomického růstu. Zde 

můžeme nalézt, jak výsledky a závěry prací jednotlivých ekonomů, tak výčet faktorů, které na 

vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu působí. Třetí část je zaměřena na ověření 

jednotlivých výsledků analýz a to za pomoci analýzy deskriptivní. Pomocí grafů zde můžeme 

vidět jednotlivé trendy vztahu příjmové nerovnosti a ekonomického růstu a také faktory, které 

na ně působí.  
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2. Příjmová nerovnost a její ukazatele 

V této kapitole se zaměřím na ukazatele, které budu v této práci využívat. Jelikož se práce 

bude zabývat zkoumáním vlivu příjmových nerovností na ekonomický růst je nasnadě se 

seznámit právě s ukazateli příjmové nerovnosti a ekonomického růstu.  

Fenomén chudoby a nerovnosti je spjat s lidskou společností téměř od samého počátku její 

existence
1
. V moderní společnosti je chudoba a míra sociální soudržnosti měřena či 

posuzována na základě příjmové nerovnosti. Tu můžeme chápat jako rozdíl v obdržených 

příjmech (důchodech). Na diferenciaci příjmů tedy i na velikost chudoby ve společnosti má 

vliv současně několik faktorů. Některé z nich je možné přímo ovlivnit vládními zásahy či 

regulacemi, některé jsou však výsledkem působení tržních sil, které na dostatečně 

liberalizovaném trhu lze ovlivnit jen nepřímo a mnohdy ani tak
2
. Mezi tyto faktory můžeme 

zařadit:  

- trhem určenou diferenciaci příjmů ze závislé činnosti a podnikání dle profese 

- aktuální rozdělení bohatství 

- fiskální politika vlády, zejména daňový systém  

- sociální politika 

- koncept hranice chudoby – absolutní a relativní 

- samotná velikost hranice chudoby 

- míra zohlednění úspor ze společného hospodaření domácností, struktury domácností a 

dalších faktorů ve formě ekvivalenčních stupnic
3
 

                                                 
1
 VARADZIN, František, et al., 2004. Ekonomický rozvoj a růst. Praha: Professional publishing. 

ISBN 80-86419-61-4  
2,3

 LAPÁČEK, Michal, 2007.  Ekvivalenční stupnice a příjmová nerovnost. [online]. [cit. 2011-03-02]. dostupný 

z : http://vse.cz/veda/inequality/ 
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Pro názorné a zřetelné rozdělení příjmů ve společnosti, jakož i pro zdůraznění existujících 

nerovností v rozdělení se využívá celá řada přístupů. Mezi nejznámější patří: Lorenzova 

křivka, Ginniho koeficient, Robin Hood index nebo index chudoby. V mojí práci budu dále 

používat Ginniho koeficientu, který přímo vychází z Lorenzovy křivky.  

2.1 Lorenzova křivka 

Lorenzova křivka je jeden z nejpoužívanějších grafických nástrojů pro posuzování míry 

příjmové nerovnosti. Každý bod na Lorenzově křivce udává podíl příjemců důchodů z jejich 

celkového počtu vyjádřený v procentech a jejich podíl na celkových důchodech
4
. V případě 

ideálního rozdělení příjmů ve společnosti by Lorenzova křivka byla totožná s křivkou se 

sklonem 45°, vyjadřující dokonalé rozdělení důchodů a podíl příjemců důchodů by byl tedy 

totožný s jejich podílem na celkových důchodech. Naopak v případě dokonalé nerovnosti 

v rozdělení důchodů ve společnosti by Lorenzova křivka byla shodná s osami grafu a 

znamenalo by to, že jedna osoba obdrží celkový důchod a ostatní neobdrží nic
5
. Čím více je 

tedy Lorenzova křivka vzdálená od hypotetické křivky dokonalého rozdělení důchodů, tím 

větší je ve společnosti nerovnost v rozdělení příjmů.  

 Obrázek 1- Lorenzova křivka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: University of Carollina, dostupné z:   

http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ 

Economicae/Figures/Lorenz.htm. Vlastní zpracování 

                                                 
4
 KLIKOVÁ, Christiana a Igor, KOTLÁN, 2003. Hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES.   

ISBN 80-86572-04-8   
5
 SEGER, Josef  a Robert, HINDLS, 1995. Statistické metody v tržním hospodářství.Praha: Victoria Publishing. 

ISBN 80-7187-058-7 
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Lorenzovu křivku je možné matematicky popsat pomocí distribuční funkce F(x), daného 

rozdělení příjmů ve společnosti či hustotou pravděpodobnosti f(x), která je první derivací 

zmíněné distribuční funkce
6
. 

Obrázek 2- Matematický zápis Lorenzovy Křivky 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: University of Carollina, dostupné z:   

http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ 

Economicae/Figures/Lorenz.htm 

Způsob posuzování příjmové nerovnosti pomocí Lorenzovy křivky rozšířil americký ekonom 

Robert R. Schulz v roce 1951. Ve svém článku „On The Measurement of Income Inequality“ 

navrhuje zkoumat příjmovou nerovnost raději s pomocí směrnic tečen Lorenzovy křivky nežli 

pomocí Lorenzovy křivky samotné. Graf těchto směrnic je možné vidět z obrázku 3 kde je 

populace rozdělena do deseti stejně velkých skupin
7
.  

Směrnici tečny křivky v daném bodě je možné vypočítat dvěma způsoby. Zaprvé pomocí 

první derivace funkce, představující průběh Lorenzovy křivky. Jelikož však většinou 

matematické vyjádření Lorenzovy křivky není známo, je účelnější a snadnější ji počítat 

následujícím podílem: 
PPDs

PDs
tg )( , kde PDs je procento důchodu, které obdrží skupina S. 

PPDs je procento příjemců důchodů tvořené skupinou S. Čím více se poté velikost směrnice 

odchyluje od jedné, tím větší je v daném bodě nerovnost. Speciálním případem je hodnota 1, 

která odpovídá sklonu křivky 45°.  

Na obrázku 3 tedy vodorovná úsečka v bodě 1 odpovídá křivce dokonalého rozdělení 

důchodu na obrázku 1. Hodnoty směrnic nižší nežli jedna odpovídají tečnám s úhlem do 45° a 

celkový obsah šedivě vybarvené plochy pod křivkou dokonalého rozdělení důchodu na 

obrázku 3 tedy vyjadřuje, kolik ztrácí nejchudší skupiny obyvatel ve prospěch nejbohatších, 

                                                 
6
 SEGER, Josef  a Robert, HINDLS, 1995. Statistické metody v tržním hospodářství.Praha: Victoria Publishing. 

ISBN 80-7187-058-7 
7
 LAPÁČEK, Michal, 2007.  Ekvivalenční stupnice a příjmová nerovnost. [online]. [cit. 2011-03-02]. dostupný 

z : http://vse.cz/veda/inequality/ 
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tedy míru příjmové nerovnosti. Obsah této plochy pod křivkou dokonalého rozdělení důchodu 

je stejně velký jako obsah plochy nad touto křivkou, neboť to co chybí těm nejchudším, 

logicky obdrží ti nejbohatší.  

Tvary těchto ploch obvykle nebývají stejné jako na obrázku 3, avšak obsahy těchto ploch jsou 

stejné vždy. Za měřítko příjmové nerovnosti poté může být považována velikost obsahu této 

plochy, či součet obsahů těchto ploch pod a nad křivkou dokonalého rozdělení důchodů. 

Výhoda tohoto přístupu je i ve větší snadnosti porovnávání příjmové nerovnosti mezi 

samotnými skupinami, právě na základě obsahu plochy, tentokrát však jednotlivých sloupců 

pro každou skupinu. Grafické znázornění Lorenzovy křivky poté umožňuje znázornit další 

dva, již dříve zmíněné indexy a to Ginniho koeficient a index Robina Hooda.  

Obrázek 3- Směrnice Lorenzovy křivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zdroj:  Schutz R.R (1951). Vlastní úprava.   

2.2 Index Robina Hooda   

Graficky je možné tento index znázornit jako nejdelší možnou vzdálenost dvou bodů mezi 

Lorenzovou křivkou a křivkou dokonalého rozdělení důchodů. Velikost indexu poté značí, 

jaká část celkového příjmu ve společnosti musí být přerozdělena od domácností s příjmem 

vyšším nežli průměrným, k domácnostem s příjmem nižším nežli průměrným, aby bylo 

dosaženo rovnosti v příjmovém rozdělení
8
.   

                                                 
8
 KLIKOVÁ, Christiana a Igor, KOTLÁN, 2003. Hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES.   

ISBN 80-86572-04-8   
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2.3Giniho koeficient  

Ve své podstatě je Giniho koeficient číselným vyjádřením odklonu Lorenzovy křivky od 

křivky dokonalého rozdělení důchodu
9
. Spočteme jej jako podíl plochy A, a součtu ploch A + 

B z obrázku 1. Z toho vyplívá že: 
BA

A
G


 . Z tohoto vzorce je zřejmé, že Ginniho 

koeficient se může pohybovat v intervalu hodnot od 0 do 1. Jestliže by bylo ve společnosti 

dokonalé rozdělení důchodů, byla by plocha A nulová a Giniho koeficient by se rovnal 0. 

Naopak v případě absolutní nerovnosti v rozdělení důchodů by byla nulová plocha B a 

hodnota Giniho koeficientu by byla 1. Čím více se tedy hodnota koeficientu blíží jedné, tím 

méně je dokonalé rozdělení příjmů ve společnosti. Ve statistických údajích se Giniho 

koeficient dnes nejčastěji publikuje v procentech.  

 

  

Obrázek 4- grafické vyjádření Giniho koeficientu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: Measure inequality, World bank, dostupný z: 

ttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ 

EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20238991 

~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:216618~ 

theSitePK:430367,00.html. Vlastní úprava 

                                                 
9
 KLIKOVÁ, Christiana a Igor, KOTLÁN, 2003. Hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES.   

ISBN 80-86572-04-8   
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Pomineme-li grafické znázornění pomocí Lorenzovy křivky, je možné koeficient spočítat dle 

následujícího matematického vzorce jako průměr rozdílů v příjmech mezi všemi možnými 

páry jednotlivců
10

 viz [obr. 5], kde xi, j, jsou příjmy dvou náhodně vybraných jednotlivců, n je 

počet jednotlivců,  je průměrný příjem jednotlivce. Výhodou tohoto výpočetního postupu je, 

že není nutné jednotlivce či skupiny řadit dle výše příjmů.  

Častěji se však pro výpočet Giniho koeficientu používá tzv. Brownův vzorec viz [obr. 6], kde 

xi je kumulovaný podíl příjemců důchodů, přičemž x0 = 0 a xn = 1 a yi je kumulovaný podíl 

příjmů, přičemž y0 = 0 a yn = 1. 

Obrázek 5- Průměr rozdílů v příjmech     

mezi všemi možnými páry jednotlivců Obrázek 6- Brownův vzorec   

 

 

 

 
Zdroj: Nationmaster.com, measure of inequality of income distribution,  

 dostupný z: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Gini-coefficient 

 

 

                                                 
10

 SEGER, Josef  a Robert, HINDLS, 1995. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing. 

ISBN 80-7187-058-7 
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2.4 Ekonomický růst 

Pokud se jedná o ekonomický růst, je tím všeobecně myšlen růst HDP nebo HNP. V našem 

případě se však jedná o dlouhodobý růst HDP nebo HNP, tedy o růst potencionálního 

produktu. Růst potencionálního produktu znamená v podstatě dlouhodobý růst kapacit na 

výrobu zboží a služeb. Problematikou dlouhodobého ekonomického růstu se zabývají teorie 

růstu. Tyto teorie usilují o nalezení faktorů ekonomického růstu a funkční formy jejich vlivu 

na růst HDP. 

Graficky můžeme ekonomický růst vyjádřit pomocí krátkodobé a dlouhodobé křivky 

agregátní nabídky nebo pomocí hranice produkčních možností v modelu AD-AS (graf 1). 

Pokud poroste potenciální produkt, křivky dlouhodobé i krátkodobé nabídky se posunou 

doprava. Křivka produkčních možností se posune severovýchodním směrem
11

  (graf 2).  

 

Graf 1 a 2 růst potencionálního produktu 

Graf 1 posun křivky agregátní nabídky Graf 2 posun hranice produkčních možností 

Zdroj: HELÍSEK, Mojmír, 2002. Makroekonomie, základní kurs. Praha: Nakladatelství Melandrium.  

ISBN:80-86175-25-1 

 

                                                 
11

 HELÍSEK, Mojmír, 2002. Makroekonomie, základní kurs. Praha: Nakladatelství Melandrium.  

ISBN:80-86175-25-1 
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2.4.1 Klasický model A. Smithe a T. R. Malthuse   

Tento model se ředí mezi ty jednodušší, kde důležitá je pouze práce, půda je volně dostupná 

všem, neuvažuje se významnější růst množství kapitálu, ani jeho technický rozvoj. Proto 

jediným zdrojem ekonomického růstu je zvyšující se počet obyvatel. Ceny jsou závislé na 

práci, tzn., že komodity se směňují za ceny, které jsou úměrné množství práce potřebné k 

jejich výrobě
12

.  

Představme si situaci, kdy v jednom státě počet obyvatel neustále roste a zároveň je dostatek 

ploch, které mohou být osidlovány. Tím roste národní produkt a na mzdy pracovníků připadá 

celý národní důchod, což znamená, že reálná mzda na jednoho pracovníka je v čase 

konstantní. Postupem času ovšem dojde k úplnému osídlení půdy, ale počet obyvatel se bude 

nadále zvyšovat. Na orné půdě se tak začne shromažďovat více pracovníků a půda se 

najednou stala vzácná. I přesto roste počet obyvatel a tak i národní produkt. To je ovšem 

spojeno s klesajícím mezním produktem práce a s poklesem reálných mezd až na úroveň 

životního minima, kde se růst obyvatel a národního produktu zastaví.  

Zvýšit reálné mzdy a národní produkt lze dvěma způsoby. Buď zvýšením úmrtnosti, nebo 

snížením porodnosti. Pokud porostou reálné mzdy, poroste i životní úroveň a porodnost, což 

povede k růstu množství pracovní síly. Opět začne klesat mezní produkt práce a produkt se 

znovu ustálí na úrovni životního minima
13

. 

                                                 
12

, 
13
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2.4.2 Neoklasický model R. M. Solowa 

Oproti předchozímu modelu, ten Solowův předpokládá možnost neomezené kombinace 

kapitálu a práce, a tak může docházet k prohlubování nebo rozšiřování kapitálu. K němu 

může dojít, pokud roste množství kapitálu na jednoho pracovníka v čase. Model se tedy 

zaměřuje na růst reálného důchodu na osobu neboli na růst průměrné produktivity práce. 

Další novou součástí tohoto modelu oproti tomu předchozímu jsou technologické změny14. 

Situaci bez jakýchkoliv technologických změn znázorňují následující dva grafy.  

Graf 3: Akumulace kapitálu v ekonomice 

  

 

 

 

 

 
 

Zdroj: SAMUELSON, Paul, Antony,  a William, NORDHAUS, 1995. Ekonomie. Praha: Nakladatelství 

Svoboda. ISN 854-855. 

.  

 

Přidávání kapitálových statků k neměnnému množství práce povede ke klesajícím výnosům z 

kapitálu a k poklesu jeho mezního produktu. S prohlubováním kapitálu dále dochází k 

poklesu úrokových sazeb a růstu reálné mzdy. Na grafu se ekonomika posouvá směrem dolů a 

doprava (z bodu A do bodu B).  

                                                 
14

 SAMUELSON, Paul, Antony a William, NORDHAUS, 1995. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda. ISN 

854-855. 
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Úroková míra může klesnout až na takovou úroveň, kdy lidem se nebude vyplácet spořit za 

účelem zvýšení budoucí spotřeby. Na grafu je to vyjádřeno přímkou SS, která vyjadřuje 

takovou úroveň úrokové míry, při níž jsou čisté úspory v ekonomice nulové. Jakmile 

prohlubování kapitálu ustane, ekonomika se bude nacházet v rovnovážném bodě E s vysokou 

kapitálovou náročností produkce a vysokou vybaveností práce kapitálem. Ekonomika se bude 

ocitat v dlouhodobé rovnováze. Reálné mzdy začnou stagnovat a úrokové míry přestanou 

klesat. 

Nyní do modelu zapojíme inovace a technologické změny, kde se jedná o takové změny ve 

výrobních procesech nebo zavádění takových nových produktů, které umožňují z téže 

kombinace vstupů získat větší nebo dokonalejší výstup. Tyto změny tedy zvyšují produkční 

možnosti (viz. Graf 4). 

 

Graf 4: Akumulace kapitálu v ekonomice při zapojení technologické změny 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SAMUELSON, Paul, Antony a William, NORDHAUS, 1995. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda. 

ISN 854-855. 

 

 

Technologická změna posunuje hranici produkčních možností severovýchodním směrem. 

Vynálezy zvýšily množství výstupu místo toho, aby ekonomika směřovala k rovnovážnému 

stavu s neměnným množstvím produkce, mzdami a úrokovými sazbami.  
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Výsledkem technologického pokroku je růst kapitálu, produktu a mzdy připadající na jednoho 

pracovníka v čase, aniž by došlo k poklesu reálné úrokové sazby
15

. A tím i ekonomického 

růstu.   

Celkově lze tento model vyjádřit následovně:  

a) Celkový reálný důchod roste tempem, které odpovídá míře růstu populace a míře 

technického pokroku, tj. míře růstu rozšířené práce. 

b) Reálný důchod na osobu roste tempem, které odpovídá míře technického pokroku. 

c) Míra růstu reálného důchodu na osobu je vyšší než míra odpovídající dlouhodobému 

stálému růstu v ekonomikách, kde míra růstu kapitálu je vyšší než míra růstu rozšířené 

práce. 

d) ve vyspělých stagnujících ekonomikách tempo růstu reálného důchodu na osobu je 

stejné nebo nižší než tempo odpovídající dlouhodobému stálému růstu, ale díky 

technickému pokroku stále pozitivní
16

.  

2.4.3 Keynesiánský model R. F. Harroda a E. D. Domara 

Keynesiánské teorie růstu oproti těm neoklasickým zkoumají podmínky „rovnovážného 

růstu“ jako růstu při plné zaměstnanosti pracovní síly a zásoby kapitálu. Harrodova teorie je 

založena především na principu akcelerace, zatímco Domarova teorie vychází z 

multiplikačního principu. Pro rovnovážný růst je kladen důraz na stranu poptávky a investice, 

které jsou její součástí, zvětšují důchod skrze multiplikátor. Pro rovnovážný růst je nadále 

potřeba, aby všechny úspory byly proinvestovány a existoval konstantní podíl úspor na 

důchody. Zároveň k vytvoření jednotky produkce je třeba L/Y jednotek práce a K/Y jednotek 

kapitálu, kde oba tyto vstupy jsou vzájemně nezaměnitelné
17

.  

                                                 
15

 SAMUELSON, Paul, Antony a William, NORDHAUS, 1995. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda. ISN 

854-855. 
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 SAMUELSON, Paul, Antony a William, NORDHAUS, 1995. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda. ISN 

854-855. 
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 HELÍSEK, Mojmír, 2002. Makroekonomie, základní kurs. Praha: Nakladatelství Melandrium.  

ISBN:80-86175-25-1 
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Dle Domara se přírůstek nabídky musí rovnat přírůstku poptávky, čehož lze dosáhnout 

určitým tempem růstu kapitálu. Jedině investice vytvářejí přírůstek nejen kapacit, ale i 

důchodu. Rovnovážné tempo růstu investic se rovná meznímu sklonu k úsporám, které je 

ještě vynásobeno produktivitou investic. Jen při takovémto tempu růstu investic bude 

poptávka zabezpečovat využití výrobní kapacity při plné zaměstnanosti. Přírůstek investic 

musí být tak velký, aby multiplikační efekt vyvolal takový růst poptávky, která bude 

zabezpečovat využití neustále se rozšiřujících výrobních možností společnosti
18

.  

Naproti tomu Harrod vychází ze skutečnosti, že objem úspor v daném čase je podílem 

důchodu v tomto období a že průměrný a mezní sklon k úsporám se rovnají. V úvahu bereme 

tzv. indukované investice8. Svou roli zde hraje i tzv. akcelerátor, který závisí na typu 

technického pokroku9. Dále se zde objevují i autonomní investice, které vznikají na základě 

růstu obyvatel a nutnosti obměny kapitálu. Jelikož modely obou těchto ekonomů řeší 

skutečnou míru růstu a jsou si podobné, tak se někdy mluví o tzv. Harrod-Domarově 

modelu
19

.    

Na základě výše uvedeného, Harrod s Domarem došli k následujícím variantám růstu 

ekonomiky:  

a) Pokud zaručené tempo růstu10 je větší než skutečné tempo růstu, tak investice jsou 

větší než úspory a prosazuje se tendence inflace a nerovnováha v ekonomice se 

zvětšuje. 

b) Pokud zaručené tempo růstu je menší než skutečné tempo růstu, investice odčerpávají 

úspory, v ekonomice vzniká nezaměstnanost a dochází ke snižování investic. 

c)  Pokud zaručené tempo růstu je větší než přirozené tempo růstu, část úspor nelze 

přeměnit na investice a tak nemůže nastat rovnováha, v ekonomice vzniká nedostatek 

pracovních sil a nedochází k technickému pokroku. 

                                                 
18,

 VARADZIN, František, et al., 2004. Ekonomický rozvoj a růst. Praha: Professional publishing. 
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d) Pokud zaručené tempo růstu je menší než přirozené tempo růstu, tak dostatek pracovní 

síly a technického pokroku není plně využíván, jelikož ekonomice chybí dostatečné 

úspory
20

.  

Na základě těchto čtyř variant Harrod doporučuje udržovat určitou míru investic, jinak nastane 

nerovnováha v ekonomice, která se bude projevovat inflací či nezaměstnaností. 

2.4.4 Nové teorie růstu  

Nové teorie růstu jsou spojeny především se jmény jako P. Romer nebo R. Lucas a ty první 

vznikaly v 80. letech 20. století. Modely těchto ekonomů jsou založeny především na teorii 

endogenního růstu. Tyto teorie můžeme rozdělit do dvou fází. Do té první řadíme jak Romera, 

tak i Lucase, jejichž práce modernizují a doplňují neoklasický model (zaměřují se na pojetí a 

měření kapitálu). Teorie z té druhé fáze se spíše zaměřují na vědu a výzkum, jejichž 

záměrným výsledkem je technický pokrok. V následujících odstavcích si nejdříve ve zkratce 

představíme teorii endogenního růstu a na ni navážeme již vybranými konkrétními modely.  

2.4.4.1 Teorie endogenního růstu 

Teorie endogenního růstu reagují na závěry R. Solowa. Předpokládá se, že práce v 

rozvojových zemích je málo vybavena kapitálem, a proto mezní fyzický produkt práce je 

vyšší v porovnání s rozvinutými tržními ekonomikami. Tento rozdíl by měl být stimulován 

přílivem kapitálu do rozvojových zemí a zvyšovat tempo růstu jejich produktu i produktu na 

jednoho obyvatele. Výsledkem by měla být ta skutečnost, že všechny země budou dosahovat 

stejné ekonomické úrovně. Ale ve skutečnosti rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými 

zeměmi nadále přetrvávají. Vše totiž spočívá v technologickém pokroku v podobě 

zkvalitňování fyzického a lidského kapitálu. Tento technologický pokrok je generován uvnitř 

ekonomiky, má tedy endogenní charakter. Technologický pokrok přináší nová zlepšení, 

objevy a ty se šíří od svých objevitelů do celé ekonomiky. Tím se zvyšuje produktivita 

výrobních faktorů, vytváří prostředí pro vznik nových objevů a postupně dochází k růstu 

produktivity nových výrobních faktorů. Dochází tak ke zlepšování podmínek pro nové 

objevy
21

. 

                                                 
20
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2.4.4.2 Romerův model 

Romerův model je založen na několika předpokladech. První tvrdí, že zvyšování zásob 

kapitálu vede ke zvyšování zásoby znalostí. Dále se předpokládá, že znalosti jsou veřejným 

statkem a jsou produkovány jednotlivými firmami. Tyto znalosti ovšem nezůstávají v utajení, 

nýbrž se přelévají do celé ekonomiky. Zásoba znalostí v ekonomice nám tak určuje úroveň 

technologií. Dlouhodobý růst je v tomto modelu hnán akumulací znalostí. Technický pokrok 

je endogenizován hlavně pozitivními externalitami investic a negativními externalitami růstu 

pracovní síly. Celková produkce může tak mít konstantní nebo rostoucí výnosy z rozsahu. 

Dalším předpokladem je tzv. „škálový efekt“. Ekonomický růst vzájemně souvisí s rozsahem 

ekonomiky měřeným počtem firem. Pokud je vzájemný vztah mezi velikostí a růstem 

pozitivní, tak by liberalizace obchodu měla působit pro-růstově.  

Závěr tohoto modelu je, že pokud společenské výnosy kapitálu jsou konstantní, pak 

dlouhodobý růst ekonomiky je ovlivňován výší diskontní sazby a velikostí ekonomiky. Romer 

dále využívá možnosti „společenského plánovače“, který bere ekonomiku jako jeden celek a 

je schopen internalizovat přenos znalostí mezi firmami. Tak by bylo dosaženo vyššího růstu 

ve stálém stavu.   

2.4.4.3 Lucasův model 

Tento model předpokládá existenci dvou sektorů výroby, které mají odlišné produkční 

funkce. Prvním je sektor spotřebních a kapitálových statků. Tím druhým, a zároveň klíčovým 

sektorem je vzdělávání, v jehož centru stojí investice do lidského kapitálu.  

Tyto investice mohou mít jak interní efekt (růst vlastní produktivity dělníka), tak i externí 

efekt (růst produktivity ostatních dělníků). Lidský kapitál zvyšuje produktivitu fyzického 

kapitálu i práce a zajišťuje prostředí pro trvalý růst i bez technického pokroku.  
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V centru této teorie jsou již zmíněné externí efekty lidského kapitálu. Lucas se pokouší 

identifikovat tento kapitál pomocí tzv. „ekonomie měst“, kde město je identické s jádrem 

atomu. Je to pouze sbírka faktorů produkce (kapitál, půda, lidé) a pokud se budeme dívat jen 

na tyto jednotlivé prvky, jádro se rozpadne. Důvodem, proč se lidé stěhují z venkova do města 

a zakládají zde firmy, i když půda na venkově je levnější, je široká zásoba kapitálu. Ta je 

důležitým bodem k vyšší produktivitě
22

. 

2.4.5 Měření ekonomického růstu 

Celkový ekonomický výkon země měříme za pomocí makroekonomických agregátů. 

Makroekonomickými agregáty rozumíme souhrnné národohospodářské veličiny, pomocí 

nichž se od počátku 30. let našeho století měří rozsah hospodářské činnosti jednotlivých zemí. 

Nejpoužívanějšími makroekonomickými agregáty jsou: Hrubý domácí produkt (HDP), Hrubý 

národní produkt (HNP), Čistý domácí produkt (NDP) a Čistý národní produkt (NNP). Tyto 

ukazatele jsou však orientovány více méně krátkodobě
23

. Proto bychom při měření 

ekonomického růstu měli spíše pracovat s produkčním potenciálem, tedy s veličinou 

potencionálního produktu.  

K odhadu potenciálního produktu je k dispozici více metod, které lze seskupit do dvou 

skupin. První skupinu metod představují „produkční funkce“ a druhou „statistické přístupy“. 

Přístup opírající se o produkční funkce představuje pokus vytvořit explicitní model nabídkové 

strany ekonomiky za pomoci ekonomické teorie. Pokusy vyústily později v separaci trendu a 

cyklické komponenty. Obsahem produkční funkce je vyjádření vztahu mezi potenciálním 

produktem a jejími strukturálními determinantami. Její věcný rámec vytvářejí klíčové 

ekonomické síly, které podmiňují ekonomický růst ve střednědobém horizontu. K těm patří 

především práce, kapitál a jejich produktivity. Existuje celá řada podob produkční funkce 

včetně nejčastěji používané „CobbDouglas“ funkce, ve které jako inputy působí kapitál, práce 

a technický pokrok (produktivita faktorů)
24

.  

                                                 
22
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854-855. 
23 

VARADZIN, František, et al., 2004. Ekonomický rozvoj a růst. Praha: Professional publishing. 

ISBN 80-86419-61-4 

 

 



 

17 

Přístup pomocí produkční funkce je široce využíván mezinárodními organizacemi jako je 

OECD a IMF k odvození odhadu potencionálního produktu, který vytváří ekonomický rámec 

vztahu mezi produktem a jeho dlouhodobými fundamentálními veličinami. K výhodám 

použití produkční funkce k odhadu potenciálního produktu patří disponibilnost dat.  

K určitým nevýhodám však patří určitá nespolehlivost dat kapitálové zásoby a obtížná 

dostupnost údajů o počtu odpracovaných hodin. Vzhledem k možnosti odlišným způsobem 

měřit produktivitu faktorů mohou rozdílnosti v předpokladech trendových komponent vést i k 

odlišným odhadům potenciálního produktu
25

.  

K odhadu potenciálního produktu se používají též statistické metody, které pomocí 

vyhlazovacích postupů vymezí trendovou hodnotu. Nejčastěji používaným přístupem je 

použití „Hodrick-Prescottova“ filtru
26

.  

Hodrick-Prescottův filtr (HP filtr) se používá pro rozklad časové řady na trendovou a 

cyklickou složku. HP filtr má jako i jiné statistické metody získání trendu několik výhod, ale i 

nevýhod. Výhodou je nenáročnost na vstupní data. Základním požadavkem je např. v případě 

HDP jeho reálná hodnota ve stálých cenách. HP filtr lze poměrně jednoduše aplikovat na 

jakoukoli časovou řadu. Mezi nevýhody patří tzv. „problém konců“ (end-point problem)
27

. To 

znamená, že počátek a konec časové řady nejsou dostatečně spolehlivě vyhlazeny. To má za 

následek, že výsledný trend (v případě HDP potenciální produkt) může být tažen na konci 

časové řady směrem dolů, pokud ekonomika vykazuje známky zpomalení a naopak. 

 

Pro účely této práce budu využívat ukazatelů hrubého národního důchodu (GNI) a ukazatele 

hrubého domácího produktu (HDP). Oba budou uváděny v přepočtu na osobu. Důvodem 

výběru právě těchto dvou je, že jejich data jsou poměrně lehce dostupná a jsou podkladem pro 

většinu analýz.  

                                                 
24,25
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3. Faktory ovlivňující příjmovou nerovnost a vazba na 

ekonomický růst   

To, zda nerovnost v příjmech ovlivňuje ekonomický růst, bylo za posledních deset let 

zkoumáno v mnoha empirických studiích. Mnohé studie zjišťují, že mezi příjmovou 

nerovností a ekonomickým růstem se vyskytuje negativní korelace. Je však třeba zdůraznit, že 

veškeré studie musíme interpretovat s velkou opatrností, jelikož existují rozdíly ve způsobech 

jejich měření. Nerovnost se měří z dat čistých a hrubých příjmů a výdajů.  

Kromě toho lze také měřené jednotky rozdělit na jednotlivce či rodiny.  V empirických 

pracích je tedy důležité používat stejná data. Díky jejich nedostatku jsou však vědci nuceni 

používat data rozdílná. Někteří výzkumníci naznačují, že míchání různých klasifikací dat 

dohromady nemá vliv na výsledky studií. Jiné studie se naopak snaží transformovat data tak, 

aby byli co nejvíce srovnatelné
28

.  

Proč bychom očekávali že příjmová nerovnost ovlivní ekonomický růst? Tradiční argumenty. 

jsou založeny na následcích přerozdělování příjmů při dosahování nižší příjmové nerovnosti.  

Nerovné rozdělení příjmů povede k tlaku na přerozdělování důchodů prostřednictvím daní, 

čímž se sníží růst. Pokud sledujeme data po zdanění, můžeme si všimnout, že k přerozdělení 

dle progresivního zdanění již došlo. Pokud by měl být tento argument testován empiricky, 

měla by být použita data před zdaněním. Perotti (1996) například ve svých analýzách 

používá data jak před zdaněním, tak po zdanění. Ve skutečnosti je to tak že, údaje po zdanění 

příjmů vykazují pozitivní vztah mezi nerovností a růstem. Z toho se dá usuzovat, že v zemích 

s vyšší mírou přerozdělování pomocí daní dochází k rovnější distribuci příjmů a toto má vliv 

na motivaci ekonomických subjektů a růst. 

Jiné argumenty hovoří o tom, že příjmová nerovnost může vést k nestabilitě politické, která 

bude vést k omezení investic a tedy i růstu. Toto je pravděpodobnější v dlouhém období. Vliv 

nerovnosti na politickou stabilitu a růst může být ovšem také bezprostřední.  

                                                 
28

 UNITED NATIONS UNIVERSITY,  2001.Inequality and Economic Growth. [online]. [cit. 2011-06-24]. 

Dostupné z: http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/dp2001/dp2001-128.pdf   
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Dle Perottiho (1996) není zdaleka tak důležité rozdělení příjmu hrubého, ale čistého zisku. 

Toto by mělo také být bráno v úvahu při empirickém testování těchto hypotéz. Je důležité si 

uvědomit, že argumenty, proč může být přerozdělování příjmů škodlivé pro růst, mohou být 

aplikovány jak v krátkém tak dlouhém období. Na druhou stranu argumenty proč může být 

škodlivá nerovnost, platí pouze v období dlouhém. To je v souladu se skutečností, že 

empirické studie, které se zaměřují na krátkodobé vztahy, zaznamenali pozitivní korelaci mezi 

částečnou nerovností a růstem. Na druhou stranu studie, které používali data za delší časové 

období, mají tendenci vnímat částečné souvztažnosti mezi nerovností a růstem negativně. 

Z velkého výčtu studií si můžeme uvést některé, jejichž autoři došli, při provádění jejich 

analýz, každý k jiným závěrům:  

Barro (2000) získal důkazy o tom, že negativní vztah mezi nerovností a růstem se nachází 

v zemích chudých, naopak vztah pozitivní v zemích bohatých.   

Persson a Tabellini (1996) našli negativní korelaci pouze u demokracie, zatímco Clarke 

(1995) našel negativní korelaci pro demokracii a ne-demokracii. 

Většina stávajících studií se při svých analýzách zaměřuje na dlouhé období, a tudíž studují 

dlouhodobý efekt příjmové nerovnosti na ekonomický růst. Argumenty o tom že nerovnost je 

škodlivá pro hospodářský růst, a to v dlouhodobém hledisku jsou pravděpodobnější, než 

argumenty že redistribuce je škodlivá obecně.  

Je nutno podotknout, že analýzy jak Perottiho (1996), tak Barroa (2000), Perssona a 

Tibelliniho (1996) a Clarkeho (1995) zkoumaly vliv příjmové nerovnosti na ekonomický 

růst. Na druhou stranu analýza Kuznětse (1995) zkoumá změny příjmové nerovnosti a to 

v závislosti právě na ekonomickém růstu.  Tato analýza staví na dvou základních otázkách a 

to zda se příjmová nerovnost v době ekonomického růstu zvyšuje či snižuje a jaké faktory 

ovlivňují dlouhodobou úroveň a trendy v nerovnosti příjmů.  

Pokud zkoumáme vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růst z dlouhodobého hlediska, 

můžeme zde vypozorovat určité trendy, které jsou na první pohled patrné. Alesina a Rodrik 

(1996) ve své analýze uvádějí čísla, které zobrazují příjem jednotlivých skupin obyvatelstva. 

První skupina obsahovala rodiny s nejnižším příjmem, pátá skupina (neboli kvintil) pak 

rodiny s příjmem nejvyšším.  
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Ze závěrů, které uvádí Alesina a Rodrik (1996) vyplívá, že rozdělení příjmů, které je měřeno 

ročně, a to v zastoupení poměrně širokých příjmových tříd směřuje k rovnosti. Tyto trendy 

jsou patrné od roku 1920, ale možná začaly již před první světovou válkou. Toto snižování 

nerovnosti bylo doprovázeno výrazným růstem příjmů na osobu. K snižování nerovnosti 

dochází tehdy, když podíl příjmů na hlavu nízko-příjmových skupin roste rychleji než u 

vysoko-příjmových skupin. Musíme si však uvědomit že pokud jsou příjmy uváděny před 

zdaněním, dosáhneme po zdanění a přerozdělení státních příspěvků ještě větší rovnosti. 

Otázkou však zůstává, zda rozdělení ročních příjmů řádně odráží trendy dlouhodobé.  

Jak uvádí Sylwester (2000) je třeba do analýz zapojit prvky, jako jsou technologie a osobní 

výkonnost které vedou k vyšším úrovním. Dále jsou zde dvě skupiny sil, které kromě daní a 

příspěvků státu, přispívají k rostoucí rovnováze v rozdělování příjmů. 

1. Skupina:  Ta se vztahuje ke koncentraci úspor. Podle všech nedávných teorií dochází 

k dělení příjmů na spotřebu a úspory pouze ve skupinách s vyššími příjmy. Celková 

úspora skupin pod horních deset procent je velmi blízko nule. V padesátých letech 

bylo v USA 2/3 úspor drženo horními 5%. Důležitý je fakt, že nerovnost v distribuci 

úspor je vyšší než distribuce důchodů z vlastnictví. 

2. Skupina: Druhá skupina spočívá v odvětvové struktuře rozdělení příjmů. Důležitým 

prvkem ekonomického růstu ve vyspělých zemích je odklon od zemědělství 

k industrializaci a urbanizaci.  

Co se týče současného trendu v rozdělení příjmů nedochází ve všech případech pouze 

ke sbližování rozdílů, jak uvádí na datech z let 1880-1950 Alesina a Rodrik (1996). 

Nestejnoměrný trend si můžeme ukázat na datech použitých v Analýze OECD (2008).  
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Data z OECD mají výraznou výhodu oproti jiným zdrojů, jelikož používají spojité datové 

řady a pokud se vyskytnou data, která nejsou spojitá, umožňují (ve většině případů) korekci 

spojitosti.  

 

 

Obrázek 9- Dlouhodobý trend nerovnosti v příjmech v zemích OECD 

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-

health/growing-unequal_9789264044197-en. 

 

Jak můžeme vidět z grafu v desetiletí od roku 1975 do roku 1985, převažuje trend rozšiřující 

se příjmové nerovnosti. Toto je evidentní převážně v Mexiku na Novém Zélandu a v Turecku, 

ale také v Itálii, Portugalsku, Velké Británii a Spojených Státech stejně jako České republice a 

Maďarsku. Příjmová nerovnost klesla v tomto desetiletí pouze u několika zemí a to u Kanady, 

Dánska, Francie, Irska a Španělska. Průměr 24 zemí pro které byly data k dispozici vzrostl o 

0.018 bodů což je o 6% . O něco nižší nárůst bychom pozorovali, kdybychom vynechali 

Mexiko a Turecko (okolo 5%).  
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Od roku 1985 do roku 1995 se však můžeme setkat s více rozlišnou strukturou, než jak to 

bylo v předešlém desetiletí. Rozdíly v příjmech opět rostli a to u více zemí obzvláště pak 

v Kanadě. Finsku, Německu, Norsku, Portugalsku, Švédsku a USA. Ale u deseti zemí se 

nerovnost naopak snížila a to ve velké míře u Mexika a Turecka v menší potom u Austrálie, 

Řecka, Irska, Nizozemí, a Velké Británie. Průměrnou změnu nerovnosti v tomto období 

Rozhodujícím způsobem ovlivnil vývoj v Mexiku a Turecku. Při jejich zařazení je průměrný 

nárůst nerovnosti 0.002 bodu. Jedná se sice o nárůst, ale zároveň snížení oproti minulému 

desetiletí, kde v průměru vzrostla o 0.07 bodů, což jsou 2%.  

Od roku 2000 výrazně vzrostla nerovnost v Kanadě, Norsku, Německu a USA. O něco méně 

pak v Itálii a Finsku. Pokles byl poté zaznamenán ve Velké Británii, Mexiku, Řecku a 

Austrálii drobnější pak ve Švédsku a Nizozemí.  

Celkově za období od poloviny osmdesátých, do poloviny devadesátých let dvacátého století 

se projevu rostoucí trend příjmové nerovnosti a to ve dvou třetinách zemí. S poklesem jsme se 

v průměru za celé období setkali u Francie, Řecka, Irska, Španělska a Turecka. Nárůst 

z původně nižších hodnot je zaznamenán u Finska, Švédska a Norska ale také v Německu, 

Itálii, Novém Zélandu a USA a to z hodnot vyšších. Průměr 24 zemí OECD, pro které byly 

data dostupné, zaznamenal kumulativní nárůst okolo 0.02 bodů, tj. 7%. Největší nárůst byl 

zaznamenán v prvním desetiletí, zbylí pak ve druhé.  

Z těchto dat je zjevné, že v posledních desetiletích převládá spíše trend rostoucí nerovnosti 

v příjmech a né opak jak uváděli Alesina a Rodrik (1996).   
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3.1 Faktory ovlivňující příjmovou nerovnost 

Zkoumáme li dlouhodobý vývoj příjmové nerovnosti, nesmíme opomenout faktory, které tuto 

nerovnost mohou způsobovat. Keefer a Knack (2000) vyzdvihují jeden z nich, který se týká 

především nově industrializovaných zemí a jedná se o rozdělení příjmů mezi venkovské a 

městské obyvatelstvo.  Předpoklady jejich tvrzí jsou: 

a) Průměrný příjem na obyvatele venkovského obyvatelstva je obvykle nižší než ve 

městech.  

b) Nerovnost v rozdělení pro venkovské obyvatelstvo je poněkud užší než pro městské, a 

to v ročním příjmu. Z dlouhodobějšího hlediska by byl tento rozdíl patrně ještě větší.  

Závěry jsou takové že, pokud jsou ostatní podmínky neměnné, potom zvyšující se váha 

městského obyvatelstva znamená zvýšení podílu dvou složek nerovnosti v modelu. A také že 

relativní rozdíl příjmu na hlavu mezi venkovským a městským obyvatelstvem není v období 

ekonomického růstu klesající.  

Další oblast faktorů působících na příjmovou nerovnost je oblast kumulace úspor. Toto téma 

je velice diskutováno jak v pracích Perottiho (1996), tak i Barroa (2000). Jednou skupinou 

faktorů působících proti kumulativním účinkům jsou státní regulační zásahy a politická 

rozhodnutí. Ty mohou být zaměřeny na omezení kumulace majetku přímo přes dědické daně 

a další explicitní kapitálové poplatky. Podobné účinky mohou mít i nepřímé zásahy vlády 

jako např. uměle vyvolaná inflace, která snižuje ekonomickou hodnotu nahromaděného 

bohatství uloženého v cenných papírech.  

Autoři také dále uvádějí, že z dlouhodobého hlediska se nerovnosti v příjmech snižují. 

Vyvstává proto otázka jak je možné, že se v čase snižuje podíl vysoko-příjmových skupin i 

přes to, že koncentrace úspor, která zde probíhá, má kumulativní účinek. Druhou otázkou je 

to, proč přes zvyšující se příjem na hlavu vysoko-příjmových skupin se podíl nízko-

příjmových skupin na celkovém příjmu zvyšuje také.   
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 Za poslední desetiletí se dostává do popředí faktor, který také zvyšuje příjmovou nerovnost a 

tím je přechod od zemědělství k nezemědělským oborům a faktor industrializace a urbanizace.  

Ross a Sabot (1995) důsledky přesunu zobrazují na numerické tabulce, kde je zobrazen a) 

příjem v zemědělství a za b) příjem ve všech ostatních sektorech. Základním předpokladem 

modelu je to, že příjem na hlavu v sektoru B (nezemědělské obory) je vždy větší než v sektoru 

A (zemědělství).  

Z jejich práce lze vyvodit že: 

1) V případě, že se zvětšuje rozdíl v příjmech na hlavu, nebo pokud je příjem rozdělen 

více nerovnoměrně pro sektor B než pro sektor A, nebo tyto dvě podmínky platí 

zároveň, pak v čase platí, že zvyšující se váha sektoru B způsobuje výrazné zvýšení 

nerovnosti v příjmech na celostátní úrovni.  

2) Pokud je vnitřní rozdělení příjmů stejné pro oba sektory a přitom se prohlubuje 

celostátní nerovnoměrnost v rozdělení příjmů je zvýšení nerovnosti dáno růstem váhy 

sektoru B. 

3) Pokud rozdíl v příjmech na osobu mezi oběma sektory zůstává konstantní, a vnitřní 

rozdělení příjmů v jednotlivých sektorech také, pak dochází v poměru čísel pouze 

k malým změnám, které jsou však významné v distribuci pro zemi jako celek.    

4)  Konkrétně u vysoko-příjmových skupin bylo zjištěno, že podíl nejvyššího kvintilu 

klesá proporcionálně s poklesem sektoru A.  

Dle Rosse a Sabota (1995) nedochází v posledních 50-75 letech v rozvinutých zemích 

k rozšíření příjmové nerovnosti. Naopak, jak tvrdí Kuzněts (1995), některé země vykazují 

trend zužování se příjmové nerovnosti. Můžeme tedy konstatovat, že k zásadnímu posunu při 

růstu příjmové nerovnosti dochází tehdy, když se zvýší podíl nízko-příjmových skupin v 

nezemědělském sektoru.   

Na druhou stranu však dochází k poklesu nerovnosti, jelikož v demokratických společnostech 

roste politická moc nízko-příjmových skupin a ta vede k řadě ochranných a podpůrných 

legislativních prostředků, které nerovnost snižují. Mnohé vznikly s cílem čelit nejhorším 

důsledkům rychlé industrializace a urbanizace. Další závěry je možno vyvodit v případě, že 

bychom změnily předpoklady tohoto tvrzení a přidali další sektory.    
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Jelikož se s vysokým podílem zemědělské výroby setkáváme spíše v rozvojových než 

vyspělých zemích, je nutné zaměřit se právě na toto rozdělení zemí. Kuzněts (1995) se 

zabývá právě vlivem zkušeností vyspělých zemí na růst zemí rozvojových.  

Jak jistě víme, údaje o rozvojových zemích pouze omezené. I přes úzký rozsah a vysokou 

toleranci chyb v datech je viditelné, že rozdělení příjmů v rozvojových zemích je v o něco 

větší, než v zemích vyspělých.  

Další otázka se týká zaostalých zemí a konkrétně toho, jak se může populaci podařit přežít 

s tak malým příjmem na obyvatele. Kuzněts (1995) a posléze i Rodrik (1999) a Castelló a 

Doménech (2001) předpokládají, že tyto země představují poměrně jednotné skupiny 

obyvatelstva. Pokud chceme tyto země analyzovat, musíme na okamžik vyloučit oblasti, které 

se skládají z domorodého obyvatelstva a malým počtem nerodilých obyvatel. Toto se týká 

například Keni nebo Rhodesie. Kde velký rozdíl v příjmech tvoří privilegované menšiny. Zde 

je příjmová nerovnost daleko vyšší i než u výše zmiňovaných zemí rozvojových.  

Z tohoto předpokladu můžeme odvodit, že skupinky s velice nízkým průměrným příjmem na 

osobu snižují celkový příjem na obyvatele dané země. Je-li dlouhodobý podíl nízko-

příjmových skupin v zaostalých zemích větší než průměr země, empiricky se zde vyskytuje 

menší příjmová nerovnost.  

Pro ilustraci můžeme uvést příklad z práce Kuznětse kde je uvedeno srovnání distribuce 

příjmů pro Indii a spojené státy.  

První kvintil v Indii dostává 8% ve Spojených Státech je to více jak 6%. Druhý kvintil v Indii 

však dostává jen 9%, třetí 11% a čtvrtý 16%. Zbytek příjmů potom připadá na pátý tzv. 

nejvyšší kvintil. Ve spojených státech je podíl těchto kvintilů 12%, 16% a 22%. Toto je hrubý 

statistický odraz pozorování týkající se rozdělení příjmů v rozvojových zemích ve srovnání 

s vyspělými
29

.  
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Tyto rozvojové země nemají střední třídy. Je zde velký kontrast mezi převládajícím počtem 

obyvatel, jejichž příjem je hluboko pod celostátním průměrem a malá skupina lidí, kteří tento 

průměrný příjem přesahují velice. Je tedy patrné, že dlouhodobá struktura příjmů vykazuje 

větší nerovnost v rozvojových zemích než v zemích rozvinutých. Toto je spojeno s mnohem 

nižším průměrným příjmem na hlavu. Dle Kuznětse (1995) je také známo, že tato nerovnost 

v příjmové struktuře koexistovala s nízkým tempem růstu příjmů na jednoho obyvatele.  

Co se týče zemí vyspělých, můžeme vycházet z Analýzy OECD (2008) ta se zaměřuje na 

rozdíly v příjmech a to u třiceti vyspělých zemí OECD. I zde jen s několika málo výjimkami 

platí, že země s širší distribucí příjmů se také potýkají s vyšší mírou chudoby. Za poslední dvě 

desetiletí relativní chudoba vzrostla, ať už je definována jakýmkoliv způsobem. Tento nárůst 

je poměrně rozšířen a ovlivňuje dvě třetiny všech zemí. Tato změna je však mnohem méně 

dramatická než jak je mnohem často označována v médiích. Obecné závěry této analýzy jsou 

tudíž na první pohled odlišné od závěrů Alesina a Rodrika (1996)
30

, kteří uváděli, že 

dlouhodobý trend v příjmové nerovnosti spočívá spíše ve zmenšování rozdílů mezi 

příjmovými skupinami.    

Pokud bychom se měli zaměřit na konkrétní případy, od roku 2000 se nerovnost příjmů 

významně zvýšila v Kanadě, Německu, Norsku, USA, Itálii a Finsku. Nerovnost naopak 

poklesla ve Velké Británii, Mexiku, Řecku a Austrálii. Pokud nerovnost vzrostla, bylo to 

obecně dáno díky růstu příjmu rodin s vyššími příjmy oproti rodinám z nižších částí rozdělení 

příjmů. Příjmová chudoba se také stále snižuje u starších lidí, naopak u mladých, a dospělých 

rodin s dětmi se zvyšuje. 

Jak uvádí Analýza OECD (2008) Chudí lidé v zemích s vysokým průměrným příjmem a také 

širokým rozdělením příjmů např. USA, mohou mít nižší životní standard než chudí lidé 

v zemích s nižšími středními příjmy, ale užší distribucí např. Švédsko. Naopak bohatí lidé 

v zemích s nízkým průměrným příjmem a širokou distribucí např. Itálie mohou mít vyšší 

životní standart, než bohatí lidé v zemích kde je sice průměrný příjem vyšší, ale distribuce 

příjmů je užší jako např. Německo.  
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Z tohoto vyplívá, že pokud má jakákoliv země vysoký průměrný příjem na osobu, nemusí to 

nutně znamenat, že všichni lidé mají vysoký životní standart. Také platí, že u zemí s nízkým 

průměrným příjmem se nemusí všichni lidé nacházet pod hranicí chudoby. Vždy záleží jak na 

výši průměrného příjmu, tak na rozložení příjmů v zemi. 

Nesmíme však také opomenout faktory, které ovlivňují země na druhém konci žebříčku a to 

země vyspělé. Jednou z příčin rostoucí nerovnosti v příjmech vyspělých zemí je změna ve 

struktuře obyvatelstva. Nicméně tento vývoj odráží spíše nárůst svobodných dospělých lidí 

žijících o samotě, než stárnutí obyvatelstva jak by se dalo předpokládat.  

Dalším faktorem je i výše výdělků pracovníků na plný úvazek. Ty se v rozvinutých zemích 

stávají stále více nerovnoměrné. V důsledku můžeme pozorovat, že výdělky u vysoce 

příjmových skupin nadále rostou a naopak. K tomuto výsledku přispěly zejména faktory, jako 

jsou globalizace, změna technických možností, působení institucí trhu práce a rozdílné 

politiky jednotlivých zemí. Zejména poslední z těchto faktorů koresponduje s názory 

Perottiho (1996), který uváděl jako hlavní příčinu nerovnoměrného rozdělení příjmů 

v politické nestabilitě a daňovém nastavení. Vliv širších mzdových rozdílů na nerovnost 

příjmů byl kompenzován vyšší zaměstnaností, nicméně mezi lidmi s nižším vzděláním tato 

zaměstnanost ještě více klesla a celková nezaměstnanost zůstala vysoká. Práce je obecně 

velmi efektivní nástroj v boji proti chudobě, jelikož ta je u nezaměstnaných rodin šestkrát 

vyšší než u rodin pracujících
31

.  

U lidí, kteří se potýkají s chudobou díky nízkému počtu odpracovaných hodin nebo nízkému 

ročnímu platu se setkáváme s pracovními výhodami, které doplňují příjmy a nerovnoměrnost 

částečně snižují. Kapitálové příjmy a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti jsou taktéž 

velmi nerovnoměrně rozděleny, a v posledním desetiletí rozdíly ještě více vzrostly. Tyto 

trendy jsou hlavní příčinou rozšiřujících se příjmových nerovností.  
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 OECD, 2008. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. [cit. 2012-04-11] 312 s.  

ISBN: 9789264044180. 
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Co se týče širšího pojetí faktorů, které ovlivňují nerovnost příjmů, můžeme zde také zahrnout 

délku života, kvalitu vzdělání nebo kvalitu životního prostředí. Toto všechno může stejně jako 

různé socioekonomické vlivy promlouvat do nerovného rozdělení příjmů.  

Pokud se zaměříme na rozdělení příjmů ve vyspělých zemích, můžeme zde vypozorovat 

velký rozptyl mezi jednotlivými zeměmi. Pro názornou ukázku rozdělení příjmů vyspělých 

zemí jsem použil výsledky Analýzy OECD (2008). Země jsou zde seřazeny vzestupně a 

rostoucí hodnoty označují širší distribuci disponibilního důchodu. Rozdíly mezi zeměmi jsou 

vysoké. Nejnižší rozdíl v příjmech můžeme vidět u Dánska, nejvyšší pak u Mexika.  

 

            Obrázek 8- Celkový tvar rozdělení disponibilního důchodu domácností dle Ginniho koeficientu  

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en  

 

Z tohoto grafického znázornění můžeme vyčíst pět skupin zemí, které tento obrázek 

znázorňuje.  
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1) Na levém okraji grafu vidíme Dánsko a Švédsko s Ginniho koeficientem okolo 0,23. 

To je skoro o 0.07 (25%) bodů pod průměrem OECD. Tato skupina zemí je 

charakteristická velmi malými rozdíly v příjmech. 

2) Druhá skupina obsahuje země kde Ginniho koeficient taktéž spadá pod průměr OECD 

ale však v menší míře. Zde jsou (vzestupně podle Ginniho koeficientu) Lucembursko, 

Rakousko, Česká republika, Slovensko, Finsko, Nizozemí, Belgie, Švýcarsko, Norsko, 

Island, Francie, Maďarsko, Německo a Austrálie. Tyto země mají Ginniho koeficient 

v rozmezí od 0.26 do 0.30. Spadají proto pod průměr OECD od 3% do 17%.  

3) Třetí skupina zahrnuje země, které se svým koeficientem pohybují okolo průměru 

OECD ačkoliv né o moc výše než země ve druhé skupině. Patří zde Korea, Kanada, 

Španělsko, Japonsko, Řecko, Irsko, Nový Zéland a Velká Británie. Všechny tyto země 

spadají do rozmezí Giniho koeficientu od 0.31 do 0.34. Nachází se nad průměrem 

OECD a to o 0.25 bodů tzn. mezi 1% a 8%.  

4) Čtvrtá skupina zahrnuje Itálii, Polsko, USA a Portugalsko s koeficientem přesahujícím 

průměr OECD o 13% až 24%. 

5) Na pravém okraji grafu, tedy v jeho nejvyšších hodnotách nalezneme Turecko a 

Mexiko, které se svým velmi vysokým koeficientem přesahují průměr OECD okolo 

38% až 52%. I když je pravdou, že tyto hodnoty jsou nižší než v minulosti.   

Jak uvádí Analýza OECD (2008) byla při tomto rozdělování také zohledněna možnost, že 

každá země může poskytovat jiný pohled na rozdělení příjmů. Výpočty byly v tomto 

výzkumu prováděny na základě stejné výpočetní metody, avšak vstupní data mohou být u 

jednotlivých zemí lehce rozdílná. Je také nutné brát v potaz, že i v rámci jedné země se může 

příjmová nerovnost lišit a to konkrétně mezi venkovem a ostatními částmi země. Tento fakt je 

totožný se závěry, které své analýze uváděli Keefer a Knack (2000).  Ani jeden z faktorů 

však není natolik silný, aby popřel reálnost závěru, že velké rozdíly mezi zeměmi jsou 

skutečné. 
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Pokud však chceme zahrnout širší úhel pohledu, musíme se také u vyspělých zemí zaměřit na 

rozdíly mezi jednotlivými příjmovými skupinami. Jak uvádí Analýza OECD (2008) a 

Alesina a Rodrik (1996) jsou souhrnné změny rozdílů v příjmech výsledkem rozdílů tempa 

růstu příjmů lidí z různých příjmových skupin. 

 

Obrázek 10- Dlouhodobý trend v příjmech domácnosti podle kvintilů 

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en  
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Obecně platí, že čím vyšší je tempo růstu příjmů, tím více z něj lidé těží a to v rámci celé 

distribuce avšak s výraznými rozdíly mezi zeměmi. Jak uvádí Analýza OECD (2008) byl 

průměru u všech zemí zaznamenán vyšší nárůst příjmů u lidí z horního kvintilu a to v obou 

desetiletích. Ovšem rozdíly mezi prvním a pátým kvintilem byli v druhém desetiletí nižší. 

Tyto rozdíly v růstu příjmů napříč kvintily ovlivňují míru rozdělení příjmů různými způsoby.  

Hlavním efektem je to, že i střední třída si oproti průměru všech zemí pohoršila. Pokud 

hodnota mediánu klesne pod 1, znamená to, že si lidé se středními příjmy pohoršili oproti 

ostatním ve společnosti. Poměr mediánu ukazuje, že příjem střední třídy od roku 1975 poklesl 

ve většině zemí. Je tedy evidentní, že rozdíly v tempech růstu příjmů napříč jednotlivými 

kvintily do značné míry ovlivnily celkový podíl příjmu připadajících na každého z nich.  

 

Obrázek 11- Nárůst a úbytek podílů jednotlivých kvintilů na celkových příjmech 

 

 

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en  
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Během posledního desetiletí byl příjem lidí z dolního kvintilu téměř konstantní a to ve většině 

zemí s mírným růstem v Itálii a Mexiku a mírným poklesem v Rakousku, Kanadě, Finsku, 

Německu, Irsku, Švédsku a USA.  

Při pohledu na střední a horní třídu můžeme však zaznamenat daleko více rozmanitostí mezi 

zeměmi než u třídy nejnižší. Podíl příjmů ze středních tří kvintilů silně vzrostl (více než o 2% 

body) v Irsku, Mexiku a Turecku
32

. V menší míře byl pak nárůst zaznamenán v Japonsku, 

Nizozemsku a na Novém Zélandu (mezi 0.5% a 2% body). Příjem střední střídy silně poklesl 

v Norsku a v menší míře v Kanadě, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a 

USA. Silně zvyšující se podíl horního kvintilu na rozdělení příjmů můžeme zaregistrovat 

V Kanadě, Finsku a Norsku, stejně tak jako v menší míře v Rakousku, Dánsku, Německu a 

Itálii, Švédsku a USA. Zatímco silný pokles podílu nejbohatší skupiny, který přispěl 

k výraznému snížení nerovnosti, jsme zaznamenali v Irsku, Mexiku a Turecku. 

                                                 
32

 Tyto tři země se vyznačují velkými příjmovými rozdíly, ale na rozdíl od ostatních velmi rychle se zužujícími.  
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3.2 Průměrný příjem domácností 

Jelikož jsme se v předchozích částech této kapitoly zabývaly rozdíly příjmech a jednotlivými 

faktory, které jej mohou ovlivňovat, je nasnadě se nyní zaměřit na to, jak to vypadá právě 

s výší průměrného příjmu domácností obecně a s jeho rozdělením. Pro toto zobrazení jsou zde 

použita data uváděná v Analýze OECD (2008).  

 

Obrázek 12- Rozdělení disponibilního příjmu do jednotlivých decilů 

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en  
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Na obrázku 12 můžeme vidět rozdělení průměrného disponibilního důchodu do jednotlivých 

decilů a také průměrný roční disponibilní důchod dané země. Průměr disponibilního příjmu 

v zemích OECD je 22 000 USD. Nejvyšší příjem je v Lucembursku (40 000 USD) potom 

následuje USA (33 000 USD) a Norsko (30 000 USD). Oproti tomu země s nejnižším 

příjmem jsou Turecko a Mexiko kde se hodnoty pohybují okolo 7 000 USD na osobu ročně. 

Co se týče rozdílu mezi prvním a desátým decilem je největší rozdíl v USA (až 85 000 USD) 

a nejnižší na Slovensku (20 000 USD).   

Tentýž soubor údajů může být také prezentován jinak a to aby lépe zobrazil rozdíly mezi 

zeměmi. Z následujících obrázků můžeme vyčíst rozdělení zemí podle příjmů jak pro střední 

třídu, tak horní i spodní decil. V každém z nich je disponibilní důchod domácností seřazen 

vzestupně.   

 

Obrázek 13- Rozdělení zemí dle průměrného příjmu 

 

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en  
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Střední příjem na spotřební jednotku je jen o něco málo menší než 20 000 USD. Rozmezí 

středního příjmu je od 36 000 USD v Lucembursku do 5 000 v Mexiku a Turecku. Změny 

v tomto žebříčku jsou malé, avšak Nizozemsko si o dvě příčky polepšilo a Velká Británie 

naopak pohoršila.  

Rozdíly mezi zeměmi jsou však mnohem dramatičtější u lidí na dně distribuce. Průměrný 

příjem v nejnižším decilu je menší než 7000 USD. Rozmezí se pohybuje od méně než 1000 

USD v Mexiku do 15 000 v Lucembursku. Pořadí zemí postavené na hodnocení nejnižšího 

kvintilu se výrazně liší hodnocení střední třídy. USA (země s druhým nejvyšším příjmem) 

klesá o 11 pozic, zatímco Švédsko, které je v průměrném příjmu čtrnácté si o osm polepšilo.  

 

Obrázek 14- Rozdělení příjmů v nejnižším decilu 

 

 

 Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en  
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V horní části rozdělení je průměrný příjem 37 000 USD. Zde je na prvním místě USA 

s průměrným příjmem 93 000 USD (před Lucemburskem) a hodnocení uzavírá Turecko 

s 23 000 USD. Rozdíly mezi zeměmi jsou v absolutních číslech větší, ale nižší při hodnocení 

vzhledem k průměrnému příjmu všech lidí v horní části distribuce. Zde si nejvíce polepšila 

Itálie na rozdíl od Švédska, které v hodnocení kleslo.  

Obrázek 15- Rozdělení příjmů v nejvyšším decilu 

 

    

Zdroj: OECD. Income Distribution and Poverty in OECD Countries. [online]. 2008. 12 s. ISBN: 

9789264044180. Dostupné z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-

migration-health/growing-unequal_9789264044197-en. 
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3.3 Pozitivní versus negativní vztah příjmové nerovnosti a 

ekonomického růstu 

Dle dosavadních poznatků můžeme usoudit, že příjmová nerovnost ve všech zemích světa 

může mít jak rostoucí, tak klesající charakter. Také rozložení a výše příjmů se země od země 

liší. Je však důležité vypozorovat jaký mají tyto změny a rozdíly vliv na ekonomický růst 

daných zemí. Tímto tématem se zabývala také studie Shina a Inyonga (2008). Ti porovnávali 

tento vztah na dvojicích zemí a to na zemích východní Asie a jihoamerických zemích a také 

na dvojici Spojené státy a Francie.  

Jedním z nejnovějších poznatků východoasijských zemí bylo to, že za posledních 30 let 

ekonomický růst v těchto zemích rostl. Naopak rozdíly v příjmech se zde snižovaly. V jižní 

Americe se naopak ve stejnou dobu potýkaly s poklesem ekonomického růstu a nárůstem 

rozdílů v příjmech. Světlou výjimkou bylo pouze Mexiko.  

Na základě případových studií z Východní Asie a Jižní Ameriky, lze předpokládat, že existuje 

negativní vztah mezi nerovností v příjmech a ekonomickým růstem. Ze studií Spojených státu 

a Francie lze vyčíst, že ekonomický růst v USA je v posledních letech vyšší než ve Francii, na 

druhou stranu jsou zde vyšší i rozdíly v příjmech. Z toho můžeme usuzovat, že existuje i 

pozitivní vztah mezi příjmovou nerovností a ekonomickým růstem. Ze závěrů analýzy Asijské 

univerzity teda vyplývá, že můžeme nalézt oba případy vztahu příjmové nerovnosti a 

ekonomického růstu.  

Názory na tento vztah se však značně liší. Například Barro (2000) uvádí, že vliv nerovnosti 

příjmů na ekonomický růst závisí na stavu hospodářského rozvoje. Příjmová nerovnost, podle 

něj, v chudých zemích hospodářský růst zpomaluje, naopak příjmová nerovnost v bohatých 

zemích hospodářský růst urychluje. Pomocí panelových dat ukazuje, že vliv nerovnosti 

příjmů na ekonomický růst je negativní v zemích, kde je HDP na obyvatele nižší než 2070 

USD a naopak pozitivní kde se míra HDP na obyvatele pohybuje nad 2070 USD. Barro 

(2000) taktéž zkoumá dva páry vzorků zemí uvedených v analýze Asijské university. A to 

dvojice rozvojových a vyspělých zemí.  
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Pozitivní vztah u vyspělých zemí je podle něj dán tím, že míra úspor je zde daleko vyšší než u 

zemí rozvojových. Redistribuce příjmů od bohatých lidí k chudším snižuje míru úspor 

v ekonomice jako celku a tím může dojít k poklesu ekonomického růstu. Dalším důvodem je 

přerozdělování příjmů a to proto, že může snížit motivaci bohatších lidí více pracovat a tím 

také snížit ekonomický růst. S tímto názorem se ztotožňuje také Perotti (1996).  V důsledku 

toho můžeme odvodit, že příjmová rovnost vytváří nižší ekonomický růst, naopak příjmová 

nerovnost růst vyšší.  

Negativní vztah v rozvojových zemích by se dal vysvětlit tak, že chudí lidé nemají dostatek 

prostředků pro vytváření úspor a investování a extrémně chudí lidé se ani nemohou podílet na 

produkční činnosti dané země. Příjmová nerovnost může vést k politické a sociální nestabilitě 

a následně k poklesu hospodářského růstu. V tomto případě můžeme usuzovat, že příjmová 

nerovnost vytváří nižší ekonomický růst a příjmová rovnost vytváří ekonomický růst vyšší.             

Jak tedy tvrdí Shin a Inyong (2008), Barro (2000) a Perotti (1996) můžeme při zkoumání 

vztahu příjmové nerovnosti a ekonomického růstu vycházet z těchto závěrů:  

a) V obou případech lze použít teoretický model, který je závislý na stavu vývoje 

b) příjmová nerovnost má negativní vliv na ekonomický růst v počáteční fázi hospodářského 

rozvoje avšak v delším ustáleném období je však vliv příjmové nerovnosti pozitivní  

c) redistribuce pomocí vysoké daně z příjmů nemusí vždy snížit příjmovou nerovnost, a 

pokud k tomu tak dochází, tak pouze v delším ustáleném období, nikoliv v ranné fázi rozvoje   

d) vládní politika malé nerovnosti v příjmech a rychlého ekonomického růstu lze dosáhnout 

v ranné fázi ekonomického rozvoje pomocí nízké daně z příjmů, v delším ustáleném stavu 

však obou cílů dosáhnout nelze.   

Další otázka vyvstává v případě, kdy zkoumáme, zda se nerovnost v příjmech vyskytuje 

pouze v počátečních stádiích rozvoje a poté se snižuje či nikoliv a také zda rovnostářské země 

rostou rychleji než ostatní. Z analýzy Alesina a Rodrika (1996) a Kuznětse (1995) směřují 

příjmy domácností k rovnosti. Toto však vyvrátila Analýza Světové banky (1996). Pomocí 

dat právě této analýzy bylo možno testovat hypotézu snižující se nerovnosti v příjmech napříč 

zeměmi. Avšak ta nebyla potvrzena u devadesáti procent případů.   
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Podle této analýzy je to dáno tím, že data byla zkoumána za období třiceti let, což je krátká 

doba na to aby vzniklo tzv. „obrácené U“ což by znamenalo postupné snižování nerovnosti se 

zvyšujícím se růstem. Pokud je tomu tak a shoda s touto hypotézou nebyla nalezena, dalo by 

se i nadále očekávat, že v zemích s nízkými příjmy roste nerovnost a naopak v zemích 

s vysokými příjmy se nerovnost zmenšuje. Data však potvrzují přítomnost lineárního trendu 

pouze v několika málo zemích
33

.  

Období růstu jsou spojeny se zvýšenou nerovností téměř stejně často jako s poklesem 

nerovnosti. Naproti tomu najdeme silný systematický vztah mezi celkovým růstem a růstem 

příjmu nejchudšího kvintilu. Ten se zvýšil takřka u 85% z 91 případů. To znamená, že i když 

se celková nerovnost zhoršila, její negativní dopad na chudé byl převážen pozitivním efektem 

ekonomického růstu.  

Ehrhart (2009) například ve své analýze zkoumá tvrzení, že méně nerovné počáteční 

rozdělení příjmů a bohatství může být spojeno s rychlejším dlouhodobým růstem. To však 

neznamená, že progresivní přerozdělování příjmů a bohatství tím nutně zvyšuje budoucí 

tempo růstu ekonomiky. Ekonometrické odhady přímých a nepřímých vazeb původní 

nerovnosti na budoucí růst vedly celkově ke smíšeným výsledkům.  

Jak uvádí Bourguignon (2004) bylo by asi přehnané domnívat se, že přerozdělování je všelék 

pro hospodářský růst, ale na druhou stranu není žádný důvod se domnívat, že přerozdělování 

je systematicky neefektivní. Jinými slovy, přerozdělování není motorem růstu, ale za určitých 

okolností může být efektivní. Bourguignon také poukazuje na to, že pokud má být konečným 

cílem snižování chudoby je prorůstová strategie přerozdělování nejúčinnější.  

  

                                                 
33

 DEININGER, Klaus, a Larry, SQUIRE, 1996. New Data Set Measuring Income Inequality. World Bank 

Economic Review. Vol. 10. Dostupné z: http://www.felagshyggja.net/deiscu.pdf.  
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4. Hodnocení zemí z hlediska společných a rozdílných 

prvků 

Tato část práce se zabývá deskriptivní analýzou vztahu příjmové nerovnosti a ekonomického 

růstu. Základem jsou data, která byla získána z databáze Světové banky (WB). Zastoupeno 

bylo 105 zemí a to více či méně vyspělých. Data jsou uváděna za období od roku 1990 do 

roku 2010. Grafické znázornění jednotlivých zemí je seřazeno sestupně a to od obecných 

vztahů příjmové nerovnosti a ekonomického růstů, až po konkrétní faktory, které na ně 

působí.  

Graf č. 5 nám odpovídá na základní otázku ekonomického růstu a to zda je vyšší u vyspělých 

zemí s vyšším průměrným HDP na osobu, či naopak u zemí s HDP na osobu nižším. Jak 

můžeme vidět, největší koncentrace zemí se nachází v oblasti s průměrným HDP na osobu do 

20 000 dolarů. U těchto zemí se průměrný ekonomický růst pohybuje od dvou do osmi 

procent. Z grafu je také patrné to, že u zemí s vyšším HDP na osobu (od 20 000 dolarů do 96 

000 dolarů) se setkáváme s nižším ekonomickým růstem (2% - 4,5%). Naopak u zemí s HDP 

na osobu nižším (méně než 20 000 dolarů) je patrný ekonomický růst vyšší (od 4% - 14,5%). 

Celkový trend je takový, že s rostoucím HDP na osobu se snižuje ekonomický růst. 

Graf č. 5: Vztah HDP na osobu a ekonomického růstu 
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       Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
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Vztah HDP na osobu a příjmové nerovnosti
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Další otázkou je, jaký vliv má vyšší HDP na osobu na rozdělení příjmů ve společnosti. 

Z grafu č. 6 je patrné, že země s vyšším HDP na osobu (20 000 dolarů - 96 000 dolarů) jsou 

typické svou nízkou nerovností v příjmech (Giniho koeficient od 2,5 do 4). Naopak země 

s HDP na obyvatele nižším (pod 20 000 dolarů) mají rozdíly v příjmech vyšší (Giniho 

koeficient od 4 do 8). Trend příjmové nerovnosti a HDP na osobu nám tudíž ukazuje, že 

s rostoucím HDP na osobu se snižuje příjmová nerovnost.   

 
Graf č. 6: Vztah HDP na osobu a příjmové nerovnosti 

      

 

      Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 

 

Pro další pokračování je nutné shrnout si výsledky plynoucí z předchozích dvou grafických 

znázornění. Závěry obecného vztahu HDP na obyvatele, ekonomického růstu a míry 

nerovnosti v příjmech v jednotlivých zemích jsou:   

a) U zemí s vyšším HDP na osobu je evidentní nižší příjmová nerovnost. Ta je však 

doprovázena také nízkým ekonomickým růstem. 

b) U zemí s nižším HDP na osobu je evidentní vyšší příjmová nerovnost, ale nižší růst.  

Dle předchozích závěrů vyvstává otázka, jaká je optimální kombinace příjmové nerovnosti a 

ekonomického růstu a jakých zemí se týká.  
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Doposud se jednalo o vztah HDP na osobu, příjmové nerovnosti a ekonomického růstu 

jednotlivých zemí. Toto se dá v podstatě chápat, jako vztah příjmové nerovnosti a 

ekonomického růstu a to u zemí vyspělých (vyšší HDP na osobu) a rozvojových či chudých 

(nízké HDP na osobu). Faktor rozdělení zemí na vyspělé a rozvojové je jedním z klíčových, 

které byly vysledovány v empirických analýzách.  

Tento faktor byl hlavním obsahem analýz Perottiho (1996), Rodrika (1999), Barroa (2000) 

a Analýzy OECD (2008). Ti se ve svých výsledcích krom jiného, shodli na základních rysech 

charakterizujících vyspělé a rozvojové země. A to: 

a) U vyspělých zemí je příjmová nerovnost pro ekonomický růst POZITIVNÍ.  

b) U chudých a rozvojových zemí je příjmová nerovnost NEGATIVNÍ.    

Tento závěr se pokusíme potvrdit v následujících grafech. Počáteční soubor zemí byl rozdělen 

do tří skupin. První z nich obsahovala země s HDP na osobu nižším než 2070 dolarů. Druhá 

země s HDP na osobu od 2071 dolarů do 19 999 dolarů a třetí s HDP na osobu 20 000 dolarů 

až 96 000 dolarů.  

    Graf č. 7: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (HDP na osobu do 2070$) 

 

      Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
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Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst  
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Graf č. 7 zobrazuje první skupinu zemí s HDP na osobu pod 2070 dolarů. Z celkového počtu 

105 zemí jich tato skupina obsahuje 28. Horní hranice HDP na osobu byla vybrána záměrně. 

Tento údaj totiž odpovídá horní hranici, kterou uvádí Barro (2000) ve své analýze.  Podle něj 

je totiž příjmová nerovnost negativní právě u zemí s HDP na obyvatele pod touto hranicí. 

Jedná se tedy o chudé či rozvojové země.  

Z grafu je patrné, že u těchto zemí se Ginniho koeficient pohybuje v hodnotách od 3 do 6. 

Nejvyššího růstu dosahují země na levém okraji hodnocení příjmové nerovnosti. Oproti tomu 

u zemí s nerovností vyšší se ekonomický růst snižuje. Z vývojového trendu zemí je jasně 

patrné že u chudých, či rozvojových zemí způsobuje vyšší příjmová nerovnost nižší 

ekonomický růst. Tímto byla potvrzena hypotéza, kterou ve své analýze uváděl Barro (2000). 

A to, že pro země s HDP nižším než 2070 dolarů na osobu je příjmová nerovnost škodlivá a 

snižuje ekonomický růst.  

Graf č. 8 zobrazuje země s HDP na osobu od 2071 dolarů do 19 999 dolarů. Tato skupina 

byla zastoupena 51 zeměmi ze všech zkoumaných. Giniho koeficient se zde pohybuje ve 

větším rozsahu než u první skupiny a to od 2,5 do 7,5.   

 

    Graf č. 8: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (HDP na osobu od 2071$ do 19 999$) 

     

                           Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
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Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst  

(HDP na osobu 20 000$ - 96 000$)
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U tohoto grafu můžeme stále pozorovat mírný trend snižování se ekonomického růstu 

s rostoucím Giniho koeficientem. Je tedy patrné, že hypotéza, kterou uvádí Barro (2000) se 

stále mírně dotýká i zemí s HDP na osobu do 19 999 dolarů.  Klesající trend je patrný, né 

však tak výrazný jako u předešlé skupiny zemí.  

Zcela opačný trend však můžeme pozorovat u skupiny vyspělých zemí. Zde se Giniho 

koeficient pohybuje v úzkém rozmezí od 2,5 do 4,5. HDP na osobu se u této skupiny 

pohybuje v rozmezí od 20 000 dolarů do 96 000 dolarů. Vztah příjmové nerovnosti a 

ekonomického růstu je vyobrazen v grafu č. 9. 

 

         Graf č. 9: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (HDP na osobu od 20 000$ do 96 000$) 

 

      Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 

Tento graf zcela jasně ukazuje na pravdivost hypotéz vztahu příjmové nerovnosti a 

ekonomického růstu a to u vyspělých a rozvojových, či chudých zemí. Trend zastoupených 

zemí vyjadřuje přesně to, co již uváděli Perotti (1996), Rodrik (1999), Barro (2000) a 

Analýz OECD (2008). A to, že příjmová nerovnost má pozitivní vliv na ekonomický růst 

pouze u vyspělých zemí.   

Předchozí grafy nám jasně ukázaly, že existuje vztah mezi příjmovou nerovností a 

ekonomickým růstem. Empirické analýzy se však nezabývaly pouze tím, zda je příjmová 
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nerovnost škodlivá, či prospěšná ekonomickému růstu. Zabíhaly více do hloubky 

problematiky a zkoumaly, jaké faktory ovlivňují tento vztah.  

Konkrétně Perotti (1996), Barro (2000), Persson a Tabellini (1996) a Clarke (1995) 

zkoumali vliv politického systému. A to, jak tento faktor ovlivňuje vztah příjmové nerovnosti 

a ekonomického růstu. Tyto analýzy byly podrobně rozebrány již ve třetí kapitole. Je tedy 

nasnadě ověřit, zda má faktor politického systému ve státě vliv na vzájemné působení 

příjmové nerovnosti a ekonomického růstu.  

V našem případě provedeme ověření hypotézy opět na grafickém vyjádření. Vzorek 105 zemí 

byl nyní rozdělen pomoci Polity indexu. Tedy nástroje, který WB užívá při hodnocení stupně 

demokracie či autokracie. Země jsou hodnoceny na stupnici od -10 do + 10, kde -10 vyjadřuje 

plnou autokracii a +10 plnou demokracii
34

.  Dle tohoto ukazatele byly země rozděleny do 

dvou skupin, a to na autokratické a demokratické. Předpokladem hypotéz je to, že vyspělé 

ekonomiky bývají ve většině případů také ekonomiky demokratické. Z tohoto důvodu 

očekáváme, že u demokratických zemí bude převládat pozitivní efekt příjmové nerovnosti a u 

autokracií efekt negativní.  

 

                       Graf č. 10: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (demokratické země) 

     Zdroj: Polity IV Project, dostupné z: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. Vlastní úprava  

                                                 
34

 Polity IV Project, dostupné z: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm   
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Ve skupině demokratických zemí jich bylo zastoupeno celkem 74. Tyto země měly hodnoty 

Polity indexu od +1 do +10. Giniho koeficient se zde pohybuje v širokém rozmezí od 2,5 do 

7,5. Z výsledného trendu je zde patrné to, co jsme očekávali. Výrazně rostoucí trend vykazuje 

u demokratických zemí, pozitivní vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu. Graf č. 

10 tedy potvrzuje hypotézu, že vyšší příjmová nerovnost je u demokratických zemí pozitivní.   

    Graf č. 11: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (autokratické země)  

         Zdroj: Polity IV Project, dostupné z: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. Vlastní úprava 

Naopak z grafu č. 11 je evidentní, že v autokratických zemích je příjmová nerovnost škodlivá 

a má negativní vliv. Tato skupina byla zastoupena 31 autokratickými zeměmi s hodnotou 

Polity indexu od -1 do -10. Klesající trend značí, že s rostoucí hodnotou Giniho koeficientu 

klesá ekonomický růst zemí.  

Výsledky těchto dvou analýz potvrzují to, co uváděli již Perotti (1996), Barro (2000), 

Persson a Tabellini (1996) a Clarke (1995). Výsledky jejich analýz se shodují s výsledkem 

naší deskriptivní analýzy a uvádějí, že příjmová nerovnost je pozitivní v zemích 

demokratických a negativní v zemích autokratických.  
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Dalším důležitým faktorem, který působí na vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu 

je podle Keefera a Knacka (2000) vliv rozdělení příjmů mezi venkovské a městské 

obyvatelstvo.  Výsledky a závěry této analýzy ve velké míře korespondují s ostatními. I zde 

by se dalo předpokládat, že země s velkým podílem venkovského obyvatelstva budou spíše 

zeměmi chudšími, něž vyspělými, a proto zde bude převládat klesající trend. Klesající trend 

znamená, že u zemí s vyšším podílem venkovského obyvatelstva bude rostoucí příjmová 

nerovnost způsobovat klesající ekonomický růst a naopak.    

Země byly i zde rozděleny do tří skupin a to podle procentuálního podílu venkovského 

obyvatelstva na obyvatelstvu celkovém. První skupina s podílem 3% až 30% (tedy vyspělé 

země), druhá s podílem 31% až 60% a třetí s podílem venkovského obyvatelstva od 61% do 

90%. První skupinu 19 zemí znázorňuje graf č. 12.   

 

  Graf č. 12: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (země s podílem venkovského obyvatelstva 3% - 30%) 
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     Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
 

Jak se dalo očekávat, v zemích s nízkým podílem venkovského obyvatelstva evidujeme 

rostoucí trend. Tento trend tedy vykazuje pozitivní vztah mezi příjmovou nerovností a 

ekonomickým růstem.  
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Země s podílem venkovského obyvatelstva (31% - 60%)
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Země s podílem venkovského obyvatelstva (61% - 90%)
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Graf č. 13: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (země s podílem venkovského obyvatelstva 31% - 60%) 

 

     Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
 
 

Graf č. 13 zobrazuje 52 zemí s podílem venkovského obyvatelstva na obyvatelstvu celkovém 

v rozmezí 31% až 60%. Zde již vidíme mírně klesající trend, který je však natolik nevýrazný, 

že by se dal očekávat pouze zanedbatelný vliv faktoru rozdělení příjmů mezi venkovské a 

městské obyvatelstvo.  

 

Graf č. 14: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (země s podílem venkovského obyvatelstva 61% - 90 %) 

 

       Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
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Naopak tomu však je u třetí skupiny zemí s podílem venkovského obyvatelstva 61% až 91%. 

Tato skupina je zobrazena v grafu č. 14. a obsahuje 20 zemí. Dle podílu venkovského 

obyvatelstva je patrné, že se jedná o chudé země. Výsledek trendu těchto zemí potvrzuje 

hypotézu Keefera a Knacka (2000) o tom, že příjmová nerovnost je v zemích s vysokým 

podílem venkovského obyvatelstva škodlivá a má negativní efekt.  

Posledním z významných faktorů, ovlivňujících vztah příjmové nerovnosti a ekonomického 

růstu, je podle Rosse a Sabota (1995) přechod od zemědělství k nezemědělským oborům. Při 

testování této hypotézy bylo použito rozdělení zemí dle procentuálního podílu zemědělství na 

HDP. Země byly rozděleny do tří skupin. První skupina obsahovala 42 zemí. Podíl 

zemědělství na HDP se zde pohyboval od 1% do 5%, tedy velmi nízký podíl. Podle toho 

můžeme konstatovat, že se jednalo o vyspělé země. Druhá skupina obsahovala země 

s podílem zemědělství na HDP od 6% do 15%. Třetí skupina obsahovala země s podílem 

zemědělství na HDP od 16% do 54%, v tomto případě se jednalo o rozvojové a chudé země. 

Graf č. 15 zobrazuje první skupinu zemí.  

      Graf č. 15: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (země s podílem zemědělství na HDP 1% - 5%) 
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     Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava 
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Země s podílem zemědělství na HDP (6% - 15%)
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Z rostoucího trendu zemí v grafu č. 15 můžeme vyčíst pozitivní vliv, který nám ukazuje, že u 

zemí s nízkým podílem zemědělství na HDP je vyšší příjmová nerovnost prospěšná pro 

ekonomický růst. Dle výrazného sklonu linie trendu vidíme, že faktor podílu zemědělství na 

HDP je dosti výrazný. Giniho koeficient u této skupiny dosahoval hodnot až 6,5. 

Úplně opačný vliv má však příjmová nerovnost na ekonomický růst u zemí, kde je podíl 

zemědělství na HDP již nad 6%, včetně.  Tento jev je evidentní z grafu druhé skupiny, kde se 

podíl zemědělství na HDP pohyboval od 6% do 15%. Skupina obsahovala 38 zemí.  

 

      Graf č. 16: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (země s podílem zemědělství na HDP 6% - 15%) 

    

  Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava  

 

Už při mírně zvýšeném podílu zemědělství na HDP je evidentní, že trend zemí má klesající 

tvar. Giniho koeficient se zde pohybuje v nižších hodnotách než u první skupiny a to 

v rozmezí od 3 do 6. Již při těchto hodnotách se příjmová nerovnost stává negativní.  

Grafu č. 17 nás utvrzuje v tom, že u zemí s vyšším či vysokým podílem zemědělství na HDP 

je příjmová nerovnost negativní. Můžeme si všimnout výrazně klesajícího trendu zemí. 

Přičemž se Giniho koeficient pohyboval v nízkém rozmezí a to od 3 do 6. Tato skupina 

obsahovala 27 zemí.  
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Země s podílem zemědělství na HDP (16% - 54%)
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    Graf č. 17: Vliv příjmové nerovnosti na ekonomický růst (země s podílem zemědělství na HDP 16% - 54%) 

  Zdroj: World bank, dostupný z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Vlastní úprava  

Předpoklady analýzy Rosse a Sabota (1995) byly založeny na pozitivním vztahu příjmové 

nerovnosti a ekonomického růstu a to u zemí s nízkým podílem zemědělství na HDP. Naopak, 

u zemí s podílem vyšším, se vztah předpokládal negativní. Toto nám potvrdily grafické 

analýzy jednotlivých skupin zemí. Hypotéza analýzy Rosse a Sabota (1995) tedy platí.  
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5. Závěr 

Cílem práce bylo ověřit vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu a faktorů na ně 

působících. Dle ekonomů obecně platí, že příjmová nerovnost má na ekonomický růst ve 

vyspělých zemích pozitivní vliv. Naopak v zemích rozvojových, či chudých vliv negativní. 

Pro náš výzkum bylo použito 107 zemí. V tomto výběru byly zahrnuty jak země vyspělé, tak 

rozvojové či chudé. Ty pak byly rozděleny podle faktorů, které jak víme z empirických 

analýz, mohou mít vliv na vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu.  

Dva základní grafy analytické části nám v prvním případě zobrazují vztah HDP na osobu a 

ekonomického růstu, ve druhém pak vztah HDP na osobu a příjmové nerovnosti. Ta je 

vyjádřena Giniho koeficientem. Výsledkem bylo to, že u zemí s vyšším HDP na osobu bylo 

dosahováno nižší nerovnosti v příjmech, ale také nižšího růstu. U zemí s nízkým HDP na 

osobu bylo dosahováno vyšší nerovnosti, ale nižšího růstu.  

V další části jsme zjišťovali, zda je pravdou obecný předpoklad o pozitivním či negativním 

vlivu příjmové nerovnosti u vyspělých, rozvojových nebo chudých zemí. Země byly tudíž 

rozděleny do třech skupin a to podle hodnoty HDP na osobu, čímž nám toto rozdělení 

vzniklo. Testování tohoto předpokladu dopadlo výborně. Z jednotlivých grafů a jejich trendů 

můžeme jasně vidět, že u vyspělých zemí je rostoucí příjmová nerovnost, pro ekonomický 

růst, pozitivní. Klesající trend u zemí rozvojových, či chudých značí negativní vliv příjmové 

nerovnosti. Potvrdilo se také tvrzení, které uváděl Barro (2000) a to takové, že příjmová 

nerovnost je velice negativní u zemí s HDP na osobu pod 2071 dolarů.  

Dalším faktorem, který by podle Perottiho (1996), Barroa (2000), Perssona a Tabelliniho 

(1996) a Clarkeho (1995) měl mít výrazný vliv na příjmovou nerovnost a ekonomický růst je 

politický systém. Předpokladem bylo to, že v autokratických zemích bude mít vyšší příjmová 

nerovnost negativní vliv a naopak. Toto je opět spojeno s vyspělostí zemí, jelikož se 

předpokládá, že s autokratickým politickým systémem se setkáme spíše v rozvojových, či 

chudých zemích. I tento předpoklad, jak je vidět z grafu, byl potvrzen. Klesající trend je 

evidentní u autokratických zemí stejně tak  jako rostoucí u demokratických. 

Dle Keefera a Knacka (2000) je rozhodujícím faktorem, který má vliv na vztah příjmové 

nerovnosti a ekonomického růstu podíl venkovského obyvatelstva. Tento předpoklad byl 

zjišťován pomocí rozdělení zemí podle procentuálního podílu venkovského obyvatelstva na 

obyvatelstvu celkovém. Keefer a Knack (2000) předpokládali, že příjmová nerovnost je 
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negativní v zemích s vyšším podílem venkovského obyvatelstva a naopak. Toto se také 

potvrdilo. U zemí s podílem venkovského obyvatelstva do 30% byl evidentní trend rostoucí, 

od 31% výše však klesající.   

Posledním výrazným faktorem dle Rosse a Sabota (1995) byl podíl zemědělství na HDP. 

Podle těchto ekonomů má příjmová nerovnost negativní vliv v zemích s vyšším podílem 

zemědělství. Dle grafů se toto opět potvrdilo. Příjmová nerovnost měla negativní efekt již u 

zemí, kde se podíl zemědělství na HDP vyšplhal nad 5%.  

Jak je vidět, každý z ekonomů přikládá váhu jinému faktoru, který podle něj ovlivňuje vztah 

příjmové nerovnosti a ekonomického růstu. Pokud však vezmeme v potaz celkový náhled na 

danou problematiku, je evidentní, že jednotlivé faktory mají společného jmenovatele a to 

míru vyspělosti dané země. Ať už se jedná o politický systém, podíl venkovského 

obyvatelstva, nebo podíl zemědělství na HDP je evidentní jedna věc. Rozvojové, či chudé 

země se většinou označují velkým podílem venkovského obyvatelstva a s tím spojeným 

velkým podílem zemědělství na HDP. U těchto zemí se také dá předpokládat autokratický 

politický systém. Vyspělým zemím dominuje demokracie spojená s nízkým podílem 

zemědělství na HDP a tím také malý podíl venkovského obyvatelstva. U první skupiny je tedy 

evidentní, že příjmová nerovnost bude mít efekt negativní, u druhé pozitivní.  

Vyvstává proto otázka, zda je vztah příjmové nerovnosti a ekonomického růstu opravdu 

ovlivněn jednotlivými faktory, nebo celková vyspělost země tyto faktory určuje. Já osobně se 

přikláním k variantě, kde jednotlivé faktory určují celkovou vyspělost země a také vztahy 

mezi příjmovou nerovností a ekonomickým růstem. Tyto faktory však musí působit 

vzájemně. Jsou to právě negativní, či pozitivní faktory, které rozhodují o stupni vyspělosti 

dané země. Každému faktoru je tedy nutno přikládat stejnou váhu.   
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Přílohy:  

Příloha č. 1: Tabulka s daty porovnávaných zemí 

 

Země Gini 
HDP 
na 

osobu 

Ekonomický 
růst 

Polity 
index 

Podíl 
zemědělství 

na HDP  

Podíl 
venkovského 
obyvatelstva 

Afghánistán 2,9 367 11,1 -7 39 76 

Albánie 3,5 4076 6,1 4 23 53 

Alžírsko 3,5 4967 4,8 -4 8 35 

Angola 5,9 4666 12,6 -3 8 43 

Argentina 4,6 8226 8,9 7 9 8 

Arménie 3,1 3787 8,5 6 21 36 

Austrálie 3,5 49379 3,1 10 3 53 

Rakousko 2,9 49679 2,4 -7 10 48 

Azerbajdžán 3,4 5575 14,5 5 20 73 

Bangladéš 3,1 547 6,1 10 1 3 

Bělorusko 2,7 6328 8,3 -8 15 48 

Belgie 3,3 47341 2,1 -7 10 27 

Belize 5,4 4218 1,9 -1 32 59 

Benin 3,9 800 3,3 -9 23 66 

Bhútán 4,7 1793 6,9 8 14 34 

Bolívie 5,7 1734 4,5 7 2 40 

Botswana 6,1 6892 3,6 8 6 14 

Brazílie 5,4 8628 5,3 7 9 29 

Bulharsko 2,8 6798 4,1 -4 34 80 

Burkina Faso 4 519 4,8 3 44 90 

Burundi 3,3 147 3,8 6 3 27 

Kambodža 4,4 749 6,1 -7 12 57 

Kamerun 3,9 1265 2,8 10 1 13 

Kanada 3,3 45100 2,1 7 14 31 

Kapverdy 5,1 3181 5,6 1 4 13 

Středoafrická 
rep. 

5,6 468 2,2 -5 15 57 

Chad 4 784 1,1 6 7 34 

Chile 5,2 10166 4,2 8 6 31 

Čína 4,2 3414 10,1 1 47 83 

Kolumbie 5,6 5438 3,9 10 3 37 

Kongo 4,7 187 5,3 9 2 23 



 

 

Kostarika 5 6597 3,1 -5 5 15 

Pobřeží 
slonoviny 

4,2 1233 2,6 2 28 44 

Chorvatsko 3,4 15767 1,6 3 41 50 

Česká Republika 2,6 20729 3,3 -3 17 47 

Dánsko 2,5 62596 1,9 4 13 51 

Džibutsko 4 1148 3,5 -6 24 70 

Dominikánská 
rep. 

4,8 4739 5,3 -1 11 53 

Ekvádor 4,9 3856 5,1 6 14 52 

Egypt 3,2 2079 4,1 5 6 63 

Salvador 4,7 3496 2,8 -3 12 73 

Estonsko 3,5 17578 8,9 7 5 12 

Etiopie 3 335 7,1 7 5 43 

Finsko 2,7 91186 3,1 9 19 70 

Francie 3,3 44117 1,7 3 13 49 

Gabon 4,1 10022 4,8 -9 9 33 

Gambie 4,7 502 5,3 -6 10 32 

Gruzie 4,1 2919 4 10 2 39 

Neměcko 2,8 44132 1,95 10 2 32 

Ghana 4,3 1226 5,3 9 8 8 

Řecko 3,4 30363 1,8 9 6 47 

Guatemala 5,4 2859 2,9 10 1 34 

Guinea 3,9 395 1,7 8 3 39 

Haiti 6 658 1,2 7 3 19 

Honduras 5,8 1901 2,4 -3 3 22 

Hongkong 4,3 30865 5,9 1 32 78 

Maďarsko 3,1 15365 3 -6 20 43 

Indie 3,7 1021 8,1 10 2 20 

Indonésie 3,7 2172 4,9 7 9 40 

Irán 3,8 4678 5,9 -4 2 4 

Irák 3,1 2867 1,9 -5 7 42 

Irsko 3,4 59574 4,8 3 27 78 

Izrael 3,9 27652 4,9 8 8 26 

Itálie 3,6 38563 1,9 -7 5 39 

Jamajka 4,6 5301 2,1 10 9 37 

Japonsko 2,5 38212 2,2 8 9 75 

Jordán 3,8 3922 7,9 10 5 33 

Kazachstán 3,1 8514 9,6 10 1 18 

Keňa 4,8 794 4,1 7 28 70 

Jižní Korea 3,2 19162 3,9 9 4 33 

Lotyšsko 3,6 14858 6,1 5 8 30 



 

 

Lesotho 5,8 764 3,1 -4 15 44 

Litva 3,3 14071 7,2 4 4 23 

Madagaskar 4,7 481 4,3 10 1 26 

Malaisie 4,6 8099 5,4 10 2 18 

Mexiko 5,2 9893 2,9 10 2 23 

Maroko 4,1 2793 4,9 10 5 13 

Namibie 7,4 4075 7,1 9 7 27 

Nizozemsko 3,1 52951 2,1 4 21 40 

Nový Zéland 3,6 27599 3,5 -7 23 51 

Norsko 2,5 95190 2,2 8 5 39 

Panama 5,2 6806 5,6 10 3 41 

Paraguay 5,2 2708 3,1 10 2 33 

Polsko 3,4 13886 4,1 5 5 27 

Portugalsko 3,8 23716 1,7 -4 38 82 

Rusko 4,2 11700 6,9 10 5 39 

Rwanda 5,3 471 9,1 6 11 39 

Srbsko 2,8 6498 5,3 -5 2 46 

Seychely 6,6 10591 3,6 8 4 43 

Slovensko 2,6 18133 4,8 10 3 51 

Slovinsko 3,1 27015 3,8 10 1 18 

Jižní Afrika 6,7 5642 5,4 6 12 48 

Španělsko 3,5 34988 3,3 -3 54 61 

Surinam 5,3 5952 5,1 -3 7 25 

Svazijsko 5,1 2927 2,6 -9 9 75 

Švédsko 2,5 52731 3,7 10 3 23 

Švýcarsko 3,4 65800 2,3 10 1 15 

Tunisko 4,1 4345 5,2 10 1 27 

Turecko 4,3 10298 7,1 -4 10 34 

Velká Británie 3,5 42935 2,3 8 11 31 

Spojené státy 4,1 47015 2,8 10 1 10 

Venezuela 4,4 2602 5,2 7 4 7 

Vietnam 3,8 1080 7,9 -7 21 72 

Zambie 5,1 1183 5,2 6 23 65 

Zimbabwe 5 355 0,8 -6 19 63 

 

 
 


