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Úvod 

Vliv ICT kapitálu na ekonomický růst jiţ byl diskutován v mnoha empirických 

studiích. Studie z 80. let 20. století, zaměřené na USA, nepotvrdily ţádný významný vliv. 

V roce 1987 americký ekonom Robert Sollow formuloval paradox produktivity, tedy teorii, ţe 

s rostoucími investicemi do informačních technologií produktivita pracovníků namísto toho, 

aby rostla, klesá. Pozdější studie jiţ začaly potvrzovat pozitivní vliv ICT kapitálu na 

ekonomický růst, před vědeckými pracovníky však stojí několik otázek: Jak velký je přínos 

ICT kapitálu? Jaký je v porovnání s dalšími vstupy produkční funkce, tedy NICT kapitálem a 

prací? Je přínos větší v rozvinutých zemích neţ v zemích rozvojových? Jak se přínos vyvíjí 

v čase? 

Cílem diplomové práce je analyzovat a modelovat vliv zejména ICT kapitálu, ale také 

NICT kapitálu a práce na ekonomický růst pro rozvinuté a rozvojové země, rozdělené podle 

metodiky Mezinárodního měnového fondu, v období 1990-2011. Vedlejší cíle jsou zmapovat 

teorii produkčních funkcí a analýzy panelových dat a vybrat vhodné modely, pomocí kterých 

zjistíme odpovědi na stanovené hypotézy. 

V teoretické části práce nejdříve uvedeme vlastnosti, předpoklady a ekonomické 

charakteristiky produkčních funkcí. Dále definujeme Cobb-Douglasovu produkční funkci 

včetně jejich modifikací a produkční funkci s konstantní pruţností substituce. Následně 

zahrneme do produkční funkce technologický pokrok a ICT kapitál. Na závěr kapitoly 

rozebereme 2 srovnatelné zahraniční empirické studie. 

V metodologické části práce vymezíme panelová data a uvedeme výhody a nevýhody 

jejich pouţití. Dále specifikujeme zejména modely s fixními efekty a modely prvních 

absolutních diferencí. V závěru kapitoly uvedeme kritéria, která pouţijeme pro hodnocení 

kvality modelu pro následný výběr nejlepšího modelu. 

V praktické části aplikujeme teorii produkčních funkcí a analýzy panelových dat na 

reálná data. Nejdříve uvedeme datové zdroje, definujeme pouţité proměnné a odvodíme 

výchozí model, který při ekonometrickém modelování modifikujeme do dalších dvou modelů. 

Poté popíšeme vývoj jednotlivých proměnných a zhodnotíme jejich stacionaritu. Následně 

odhadneme tři modely, posoudíme jejich kvalitu a interpretujeme jejich výsledky. Na závěr 

porovnáme výsledky u nejlepších modelů pro dané 2 skupiny zemí mezi sebou a také se 

srovnatelnou studií. 
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1 Teoretické vymezení produkční funkce 

V teoretické části práce nejdříve uvedeme vlastnosti, předpoklady a ekonomické 

charakteristiky produkčních funkcí. Dále definujeme dvě nejčastěji vyuţívané funkce –  

Cobb-Douglasovu produkční funkci včetně jejich modifikací a produkční funkci s konstantní 

pruţností substituce, označovanou zkratkou C.E.S. Následně popíšeme, jak vidí 

technologický pokrok v produkční funkci různí autoři a zahrneme do produkční funkce jako 

vstup ICT kapitál. Na závěr kapitoly rozebereme 2 zahraniční empirické studie, ve kterých 

autoři vyuţívají Cobb-Douglasovu produkční funkci se zahrnutím ICT kapitálu. 

 

1.1 Vlastnosti a předpoklady produkčních funkcí 

Produkční funkce je matematická funkce, která vyjadřuje vztah mezi mnoţstvím 

vstupů a výstupů v rámci produkční jednotky, která můţe být různě definována jako aktivita, 

proces, firma, odvětví nebo národní ekonomika. Produkční funkci obvykle chápeme jako 

technologický vztah mezi mnoţstvím vstupů a maximální velikostí výstupu, který můţe být 

vyprodukován s danými vstupy. Produkční jednotka je efektivnější neţ ostatní srovnatelné, 

pokud při stejném mnoţství vstupů dokáţe vyprodukovat větší výstup, nebo na daný výstup 

potřebuje menší mnoţství vstupů. Podle Wynn a Holden (1974) je uţitečné uvaţovat dva 

faktory produkce: kapitálový vstup  K  a pracovní vstup  P , takţe dvoufaktorovou 

produkční funkci lze obecně psát 

  PKfY , . (1.1) 

Hušek (2003) vidí praktický význam dvoufaktorové produkční funkce v kvantitativní 

analýze fungování produkční jednotky v řešení takových úloh, jako jsou: 

1. určení efektivnosti jednotky výrobního faktoru při konstantní úrovni druhého pomocí 

mezních produktivit kaţdého z nich, 

2. kvantifikace vzájemné zaměnitelnosti výrobních faktorů, 

3. stanovení charakteru výnosů z rozsahu, 

4. stanovení podmínek optimalizace výrobního procesu – stanovení takového výrobního 

programu, který zaručuje při známých cenách jednotky produkce a výrobních faktorů 

maximální zisk, 

5. měření vlivu technického pokroku u dynamické produkční funkce. 



3 

 

Pokud produkční funkce vyjadřuje závislost produkce na fixních proporcích 

jednotlivých výrobních faktorů, jde o produkční funkci komplementární, výrobní faktory mají 

charakter vzájemných doplňků a objem produkce se mění pouze při proporcionální změně 

všech faktorů. Druhým případem je substituční produkční funkce, která umoţňuje změny 

v proporcích jednotlivých výrobních faktorů, takţe pokles (zvýšení) jednoho faktoru můţeme 

kompenzovat zvýšením (sníţením) druhého faktoru. V reálné ekonomice převaţují produkční 

funkce substituční. 

 Pro neoklasickou produkční funkci (1.1) platí následující předpoklady: 

1.  PKfY ,  je konečná neklesající funkce. 

2. Jsou-li kapitál a práce větší nebo rovny nule, potom i výstup je větší nebo roven nule: 

   .0,0,0  PKfPK  (1.2) 

3. Mezní produktivity kapitálu i práce jsou kladné, coţ znamená, ţe s růstem jednoho 

faktoru, je-li druhý konstantní, roste objem produkce. Matematicky to můţeme 

vyjádřit kladnými spojitými prvními parciálními derivacemi podle K  a P : 

 .0.,0 









P

Y
resp

K

Y
 (1.3) 

4. Pokud poroste objem jednoho výrobního faktoru při konstantní úrovni druhého, objem 

produkce bude růst, ale tento růst bude stále slabší, vstupní faktory mají klesající 

mezní produktivitu, křivka produkce je konkávní, viz Graf 1.1. Matematickým 

vyjádřením jsou záporné druhé spojité parciální derivace: 

 .0.,0
2

2

2

2











P

Y
resp

K

Y
 (1.4) 
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Graf 1.1: Konkávní produkční funkce 

Povahu výnosů z rozsahu můţeme zjistit z exponentu r , který se vyskytuje ve vztahu (1.5): 

     .0,,,   PKfPKf r
 (1.5) 

Ze vztahu plyne, ţe pokud zvětšíme ekviproporcionálně objem obou výrobních faktorů 

 krát, objem produkce poroste r krát. Exponent r  vyjadřuje výnosy z rozsahu. Mohou 

nastat tři případy: 

1. Pro 1r  růst produkce odpovídá proporcionální změně obou faktorů, hovoříme o 

konstantních výnosech z rozsahu. 

2. Pro 1r  roste produkce rychleji neţ proporcionální zvětšení obou faktorů, hovoříme 

o rostoucích výnosech z rozsahu. 

3. Pro 1r  roste produkce pomaleji neţ proporcionální zvětšení obou faktorů, hovoříme 

o klesajících výnosech z rozsahu. 

 

1.2 Ekonomické charakteristiky produkčních funkcí 

Před konkrétním vymezením jednotlivých druhů produkčních funkcí je důleţité také 

vysvětlení některých ekonomických charakteristik, které ilustrujeme na příkladu 

dvoufaktorové produkční funkce (1.1).  
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V souladu s poţadavkem (1.3) předpokládáme, ţe mezní produktivity práce 

PYfP  /  i kapitálu KYfK  /  jsou kladné. Mezní produktivity Kf , resp. Pf  

umoţňují změřit přínos kapitálu, resp. práce, k výstupu výrobního procesu. Mezní 

produktivity kvantifikují celkovou efektivnost výrobních faktorů v konkrétních 

ekonomických podmínkách. 

Zvýšíme-li mnoţství jednoho výrobního faktoru při neměnném druhém faktoru, zvětší 

se i celkový výstup. Tento přírůstek produkce nazýváme mezní produkt daného faktoru. 

Zvětšíme-li mnoţství práce o dP  při konstantní úrovni kapitálu, zvýší se produkce o mezní 

produkt práce 

   dPfdPPY P / . (1.6) 

Analogicky zvětšíme-li mnoţství kapitálu o dK  při konstantní úrovni práce, zvýší se 

produkce o mezní produkt kapitálu 

   dKfdKKY K / . (1.7) 

Změní-li se mnoţství obou výrobních faktorů současně o dK a dP , dostaneme celkovou 

změnu produkce 

 dPfdKfdY PK  . (1.8) 

Uvaţujeme-li současné změny vstupů za předpokladu konstantního objemu produkce, potom 

celková změna dY , vyjádřená jako součet mezních produktů, je rovna nule 

 dPfdKfdY PK  0 , 

takţe 

 KP ffdPdK /)/(  . (1.9) 

Podíl dPdK /  vyjadřuje mezní míru substituce kapitálu prací. Analogicky podíl dKdP /  

vyjadřuje mezní míru substituce práce kapitálem. Tyto ukazatele se označují také jako mezní 

míra technické substituce (Marginal Rate of Technical Substitution - MRTS) a jak jiţ bylo 

uvedeno, jsou rovny podílu mezních produktivit obou výrobních faktorů. Mezní míra 

technické substituce klesá, např. s rostoucím podílem KP /  se zvětšuje i mnoţství práce, 

které je potřebné k nahrazení jednotky kapitálu, při konstantním objemu produkce. Izokvanty 

jsou konvexní vzhledem k počátku souřadnic, znázorňujících mnoţství práce a kapitálu, mají 
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záporný sklon, coţ je patrné i z Grafu 1.2. Můţeme také konstatovat, ţe ukazatel MRTS 

představuje zaměnitelnost výrobních faktorů pro daný objem produkce. 

 

 

Graf 1.2: Konvexní izokvanta dvoufaktorové produkční funkce 

 

1.3 Cobb-Douglasova a C.E.S. produkční funkce 

V této části je výše uvedená teorie produkčních funkcí aplikována do dvou dobře 

známých funkcí, Cobb-Douglasovy produkční funkce a produkční funkce s konstantní 

pruţností substituce, za účelem testování předpokladů, které jsme uvedli v předcházející 

kapitole.  

 

1.3.1 Cobb-Douglasova produkční funkce 

 Cobb-Douglasova produkční funkce je široce vyuţívána pro zachycení vztahu mezi 

vstupy a výstupy. Navrhl ji švédský ekonom Knut Wicksell (1851 – 1926) a statisticky 

testovali Američtí ekonomové Charles Cobb (1875 – 1949) a Paul Douglas (1892 – 1976). Ve 

své studii z roku 1928, kde modelovali růst ekonomiky USA, předpokládali, ţe výstup 

ekonomiky je dán mnoţstvím práce a kapitálu a také úrovní technologií. Výklad Cobb-

Douglasovy produkční funkce je u většiny autorů obdobný, v naší práci vycházíme 

z literatury Hušek (2003) a Allen (1975). Statickou dvoufaktorovou Cobb-Douglasovu 

produkční funkci můţeme vyjádřit ve tvaru  
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 PaKY  , (1.10) 

kde Y , K  a P  jsou výstupem ekonomiky, prací a kapitálem, a  úrovní technologií a  , resp. 

  elasticitou produkce k práci, resp. kapitálu. 

 Po přiřazení časového indexu t můţeme rovnici (1.10) přepsat jako 

 ttttt uPKaY  . (1.11) 

Náhodná sloţka 
tu , zachycující vliv náhodných vlivů na objem produkce, je v modelu (1.11) 

v multiplikativní podobě, coţ umoţňuje jednoduchou linearizaci do modelu lineárního 

v parametrech 

 tttt uPKaY lnlnlnlnln   . (1.12) 

Předpokládáme-li, ţe 0a  a tuln  je definován jen pro kladné tu , objem produkce je kladný. 

 Stanovíme-li první parciální derivace produkční funkce (1.11), dostaneme 

 
t

t
ttt

tt

t
K

K

Y
uPaK

KK

Y
f

t
  






1
, (1.13) 

resp. 

 
t

t
ttt

tt

t
P

P

Y
uPaK

PP

Y
f
t

  





1
. (1.14) 

Z rovnic (1.13) a (1.14) je jasné, ţe  ,   představují koeficienty pruţnosti produkce 

vzhledem ke kapitálu a práci. Zbývající parametr a  v produkční funkci (1.10) představuje 

efektivnost modelovaného procesu. Jestliţe je ve 2 firmách, odvětvích nebo ekonomikách 

stejná velikost vstupu kapitálu a práce, potom nejvyšší produkce dosahuje ta firma (odvětví, 

ekonomika), která má nejvyšší hodnotu parametru a . 

 Součet parametrů  +   určuje výnosy z rozsahu. Označme počáteční úroveň vstupů a 

výstupu indexem 0 

 
000 PaKY  . (1.15) 

Změníme-li rovnoměrně oba vstupní parametry k krát, získáme objem výstupu *Y , který je 

větší neţ původní objem 0Y . Tato změna se projeví v rovnici (1.15) takto: 
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     000* YkkPkKaY   . (1.16) 

Zvýšíme-li práci i kapitál k krát, produkce vzroste k krát. Je-li součet 1  , jedná 

se o rostoucí výnosy z rozsahu. Je-li naopak 1  , jde o klesající výnosy z rozsahu. 

Konstantní výnosy z rozsahu nastávají v případě, kdy je součet parametrů 1  . 

 

1.3.2 Modifikace Cobb-Douglasovy produkční funkce 

Vzhledem k tomu, ţe předpoklad konstantních výnosů z rozsahu se ukazuje 

v aplikacích Cobb-Douglasovy produkční funkce jako příliš omezující, v řadě aplikací  

Cobb-Douglasovu produkční funkci různými způsoby modifikujeme. Tyto modifikace jsou 

schopny popsat různé vlastnosti týkající se teoretických předpokladů. Moţnostmi zobecnění 

produkční funkce Cobba-Douglase se zabývá Hušek (2003). Uveďme nyní tvary takovýchto 

funkcí a předpoklady o jejich parametrech. 

Jednou z moţností je produkční funkce transcendentního typu ve tvaru 

 0,  cPaKeY tt

cY

t


, (1.17) 

resp. po zlogaritmování 

 tttt PKacYY lnlnlnln   . (1.18) 

Pokud je parametr 0c , rovnice (1.18) je shodná s klasickou produkční funkcí Cobba-

Douglase. 

 Dalším typem modifikované produkční funkce je klasická transcendentní produkční 

funkce 

 0,, 11
11  
tt P

t

K

ttt ePeKaY , (1.19) 

resp. 

 ttttt PPKKaY 11 lnlnlnln   . (1.20) 

V situaci, kdy jsou parametry 1  a 1  rovny nule, opět dostaneme rovnici totoţnou s rovnicí 

(1.12). 
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Transcendentní logaritmická produkční funkce (translog) je funkce ve tvaru 

    23

2

21 lnlnlnlnlnlnlnln ttttttt PKPKPKaY   . (1.21) 

Tato rovnice je kvadratická v logaritmech obou proměnných. Pokud jsou parametry 1 , 2 , 

3  nulové, přechází funkce v (1.12). 

  

1.3.3 Produkční funkce s konstantní pružností substituce 

Cobb-Douglasova produkční funkce je poněkud omezující v tom, ţe elasticita 

substituce je v kaţdém bodě funkce rovna jedné, tzn. funkce má konstantní výnosy z rozsahu. 

Logickým zobecněním je připustit elasticitu substituce jako konstantu, která můţe být různá 

od nuly. Obecný tvar produkční funkce s konstantní pruţností substituce pro dva faktory 

produkce, který uvádí např. Wynn a Holden (1974) nebo Hušek (2003), je 

     
/

1
r

ttt PKcY
  , (1.22) 

kde c  je parametr efektivnosti výrobního procesu,   distribuční parametr závislý na měřících 

jednotkách obou vstupů, r  stupeň homogenity a   parametr substituce. 

 Mezní produktivity kapitálu i práce vyjádříme pomocí prvních parciálních derivací 

podle kapitálu a práce 
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 Charakter výnosů z rozsahu funkce (1.22) můţeme zkoumat zvyšováním vstupů K  a 

L  pomocí faktoru k . Nová úroveň výstupu je 
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kde Y  je objem produkce pro původní úroveň vstupů. Parametr r  můţe být stejně jako u 

produkční funkce Cobba-Douglase roven 1, větší nebo menší neţ 1, coţ odpovídá 

konstantním, rostoucím, resp. klesajícím výnosům z rozsahu, jeţ jsou v kaţdém bodě funkce 

stejné. Hušek (2003) uvádí přehled moţných tvarů izokvant pro různé hodnoty parametrů   a 

 , viz Tabulka 1.1. Grafický vývoj těchto izokvant uvádí ve své práci  

Klump a kol. (2011), viz Graf 1.3. Parametr    1/1  interpretujeme jako pruţnost 

substituce. 

 

Hodnota   Hodnota   Tvar a průběh izokvant produkční funkce C.E.S. 

  0 pravoúhlé 

0 1 konvexní vzhledem k počátku, asymptoticky se blíţí k osám 

-1   úsečky s negativním sklonem, protínající osy 

 Tabulka 1.1: Izokvanty C.E.S. produkční funkce 

 

Graf 1.3: Izokvanty C.E.S. produkční funkce 
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1.4 Technologický pokrok a produkční funkce 

 Problematice technologického pokroku a produkční funkce se podrobně věnuje Hušek 

(2003). Tito autoři zdůrazňují, ţe je při analýze produkčních funkcí nutno kvantifikovat, jaká 

část přírůstku produkce je výsledkem růstu výrobních faktorů a do jaké míry je změna objemu 

produkce vyvolána působením technologického pokroku. Technologický pokrok pojímá 

kaţdý autor jinak, v práci se snaţíme přiblíţit, jak jej chápou Hicks (1963), Harrod (1948) a 

Solow (1963). 

 Prvním typem technologického pokroku je tzv. neutrální nezpředmětněný 

technologický pokrok. Vyuţívána je časová proměnná t. Vztah 

 ttttt uPKaY  , (1.26) 

kde parametr ta  vyvíjející se v čase měří efektivnost výrobního procesu, zachycuje  

Cobb-Douglasovu produkční funkci s dynamickým ta  a neutrálním technologickým 

pokrokem. Variabilní parametr ta  bývá specifikován jako exponenciální funkce 

 gt

t aea  . (1.27) 

Rovnici (1.26) tedy můţeme přepsat do tvaru 

 ttt

gt

t uPKaeY  . (1.28) 

Regresní vztah (1.28) můţeme pomocí logaritmů přepsat jako deterministický model 

 ttt PKgtaY lnlnlnln   , (1.29) 

o kterém předpokládáme, ţe 1  . Dále po derivaci podle t a vyjádření parametru g  

dostaneme 
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coţ znamená, ţe parametr g  měří relativní změnu objemu produkce, způsobenou 

nezpředmětněným technologickým pokrokem za jedno období při konstantní úrovni obou 

výrobních faktorů.  
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 Jedním z problémů při odhadu parametrů produkční funkce ve tvaru (1.28) je tzv. 

zdánlivá regrese, která můţe způsobit, ţe i při nulovém technologickém pokroku vykazuje 

regresní vztah v čase významný trend. Dalším problémem můţe být silná kolinearita 

časových řad pro kapitál a práci, která má negativní dopad na vlastnosti odhadů. Vyhnout se 

problému kolinearity se lze při měření vlivu neutrálního nezpředmětněného technologického 

pokroku nejprve odhadem logaritmované produktivní funkce s jednou vysvětlující proměnnou 

 t

a

t

t
t

t

t u
P

K
a

P

Y
*











 , (1.31) 

přičemţ odhad zbývajícího parametru  *1 a  v odpovídající dynamické produkční funkci 

Cobba-Douglase 

 t

a

t

a

ttt uPKaY
** 1  (1.32) 

je doplněk do jedné k odhadu parametru *a . Parametr *a  však nemá interpretaci koeficientu 

pruţnosti produkce vzhledem k výrobním faktorům, ale lze ho chápat jako koeficient 

pruţnosti produktivity práce vzhledem k poměru PK / . Dalším moţným způsobem sníţení 

stupně kolinearity časových řad K  a P  je nahrazení vysvětlujících proměnných jejími 

prvními diferencemi.  

 Různí autoři definují technologický pokrok jinými způsoby. Hicks (1963) rozlišuje 

pracovně (kapitálově) neutrální a pracovně (kapitálově) úsporný technologický pokrok, podle 

jeho vlivu na mezní míru substituce a proporce výrobních faktorů. Pro neutrální 

technologický pokrok platí, ţe relace mezní míry substituce a proporcí výrobních faktorů jsou 

v čase konstantní, pro pracovně (kapitálově) úsporný technologický pokrok roste rychleji 

mezní produktivita kapitálu neţ mezní produktivita práce, resp. naopak. Harrod (1948) 

definuje neutrální technologický pokrok jako takový, který při neměnné mezní produktivitě 

kapitálu ponechává konstantní proporce výrobních faktorů. Pracovně úsporný označuje 

pokrok, kdy při konstantní mezní produktivitě kapitálu roste poměr kapitálu a práce, pokud 

při konstantní mezní produktivitě kapitálu poměr kapitálu a práce klesá, jedná se o kapitálově 

úsporný technologický pokrok. Solow (1963) označuje technologický pokrok jako neutrální 

tehdy, je-li neměnná relace mezi průměrnou produktivitou práce a průměrnou reálnou mzdou. 
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1.5 ICT investice a produkční funkce 

 Zkratkou ICT (Information and Communication Technologies) v naší práci chápeme 

ICT kapitálové sluţby, zahrnující počítačový hardware, software a telekomunikační vybavení. 

Zahrnutí ICT kapitálu do produkční funkce můţeme nalézt ve studii Hančlová a kol. (2013). 

Autoři v tomto článku, zkoumajícím dopad ICT na ekonomický růst, vyuţívají  

Cobb-Douglasovu produkční funkci charakterizovanou neutrálním technologickým pokrokem 

dle Hickse 
ta  a rozdělují kapitálový vstup na ICT a NICT. Exponenciální forma této 

produkční funkce má tvar 

 ,321 tu

ttttt eICTNICTPAY 


 (1.33) 

kde tY  je reálný výstup ekonomiky v roce t (např. HDP, přidaná hodnota), vstupními faktory 

jsou práce tP  (např. počet odpracovaných hodin nebo počet pracovníků), NICT kapitálové 

sluţby tNICT  (zahrnující výstavbu kromě obytné, dopravní vybavení a stroje) a ICT 

kapitálové sluţby, ta  je Hicksův neutrální celkový faktor produktivity a tu  jsou stacionární 

chyby. 

 Za předpokladu dokonalé konkurence, kde je mezní produkt kaţdého vstupu roven 

jeho ceně a výnosy z rozsahu jsou konstantní, lze výše uvedenou produkční funkci (1.33) 

transformovat pomocí přirozeného logaritmu a prvních diferencí: 

 tttttt uICTNICTPAY  lnlnlnlnln 321  . (1.34) 

Vztah  11 /lnlnlnln   ttttt XXXXX  vyjadřuje tempo růstu proměnné X  v čase t ve 

srovnání s časem 1t . Rovnici (1.34) můţeme přepsat jako: 

 tttttt gICTgNICTgPagY   321 , (1.35) 

kde tgY  vyjadřuje růst v mnoţství tY . Konstantní výnosy z rozsahu produkční funkce 

znamenají, ţe pro všechny regresní koeficienty platí 

 11,2,3)(k10 321k   . (1.36) 

Regresní parametr k  vyjadřuje parciální elasticitu růstu výstupu v závislosti na růstu 

vstupního faktoru k , ceteris paribus. 
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1.6 Dosavadní empirické studie 

Vliv ICT na ekonomický růst a produktivitu práce jiţ byl diskutován v mnoha 

empirických studiích. Studie z 80. let se zaměřovaly zejména na USA a nepotvrdily ţádný 

významný vliv ICT investic. V roce 1987 Robert Sollow formuloval paradox produktivity, 

který říká, ţe s rostoucími investicemi do informačních technologií produktivita pracovníků 

namísto toho, aby rostla, klesá. Další studie prováděné na úrovni firem a států paradox 

produktivity vyvrátily a potvrdily pozitivní vliv ICT kapitálu. Na firemní úrovni jsou tyto 

investice spojeny s ostatními investicemi do logistiky, školení zaměstnanců atp. a pomáhají 

firmám konkurovat na trhu, není proto snadné identifikovat všechny dopady vyuţití ICT 

kapitálu. Po roce 2000 došlo v mnoha rozvinutých zemích ke zpomalení růstu kapitálu, včetně 

ICT kapitálu, coţ vedlo ke krátkodobému prudkému poklesu ekonomického růstu a 

produktivity práce. Následující oţivení trvalo do července 2007, kdy začala v USA hypoteční 

krize, která zapříčinila ekonomickou krizi a přinesla problémy s veřejnými financemi. Dalším 

důsledkem ekonomické krize bylo také sníţení výdajů do ICT. Ze současných empirických 

studií vyplývá, ţe se nyní nacházíme v období pomalého sektorového růstu a dopad krize na 

ICT segment silně závisí na ekonomické situaci a fáze vývoje v dané zemi. 

 

1.6.1 Analýza panelových dat dle Yousefiho 

Yousefi (2011) zkoumá přínosy práce, ICT kapitálu a NICT kapitálu k ekonomickému 

růstu v rozvinutých a rozvojových zemích pomocí analýzy panelových dat pro 62 zemí od 

roku 2000 od roku 2006. Vychází z klasické dvoufaktorové produkční funkce  

Cobba-Douglase a z dat Světové banky. Pro zařazení zemí do jednotlivých skupin autor 

pouţil definice podle World Development Indicators, coţ je statistická databáze Světové 

banky, která rozlišuje 4 skupiny zemí: 

 High income group – ekonomiky, které měly v roce 2006 GNI per capita vyšší neţ 

$11,116, 

 Upper middle income group - ekonomiky, které měly v roce 2006 GNI per capita mezi 

$3596 a $11,115, 

 Lower middle income group - ekonomiky, které měly v roce 2006 GNI per capita 

mezi $906 a $3595, 
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 Low income group - ekonomiky, které měly v roce 2006 GNI per capita niţší neţ 

$905. 

Autor země rozdělil do skupin: High income, Upper middle income, Lower middle income a 

All income, kde zahrnul všechny země. Ve své práci došel k následujícím výsledkům, viz 

Tabulka 1.2: 

 růst investic do ICT i NICT kapitálu mají podobný přínos k růstu celkového výstupu 

ve skupině All income, avšak ve skupině zemí Upper middle income je tento přínos 

větší neţ ve skupině High income;  

 pro High-income a Upper-middle income skupiny zemí je přínos růstu ICT kapitálu 

k růstu celkovému výstupu větší, neţ přínos růstu NICT kapitálu;  

 přínos růstu práce (EG – Employment Growth) k růstu celkovému výstupu je největší 

u skupiny zemí High-income (0,50) a nejmenší pro skupinu Lower middle income 

(0,10). 

 

 High-income 
Upper-middle 

income 

Lower-middle 

income 
All income 

Počet zemí 28 17 15 62 

Časová období 7 7 7 7 

Počet 

pozorování 
197 119 105 434 

NICT 0,191 0,270 0,170 0,216 

p-hodnota 0,000 0,001 0,000 0,000 

ICT 0,217 0,349 0,070 0,220 

p-hodnota 0,000 0,061 0,486 0,000 

EG 0,498 0,103 -0,028 0,144 

p-hodnota 0,000 0,059 0,518 0,000 

Konstanta -1,833 -1,769 1,428 -0,904 

p-hodnota 0,010 0,352 0,118 0,110 

 Tabulka 1.2: Odhadované regresní koeficienty dle Yousefi (2011) 

Autor také upozorňuje na to, ţe výsledky by neměly být vztahovány na jednotlivé země ve 

skupinách, ale mělo by se na ně pohlíţet jako na výsledky za celou skupinu. 
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1.6.2 Analýza panelových dat dle Dedricka 

Dedrick a kol. (2011) pouţívají standardní analýzu produkční funkce ke zkoumání 

dopadů IT investic pro rozvojové a rozvinuté země ve dvou různých časových obdobích. 

Vyuţívají panelová data pro 41 zemí za období 1985 – 2007. Vysvětlují proměnnou růst 

výstupu ekonomiky v závislosti na růstu ICT kapitálu, NICT kapitálu a práce. Data o ICT 

kapitálu čerpají z International Data Corporation, o hrubém domácím produktu a NICT 

kapitálu z Penn World Tables a pracovní statistiky z International Labour Organisation. Data 

vyjadřují v tzv. „mezinárodních dolarech“, které jsou přepočteny pomocí parity kupní síly, 

takţe je moţné srovnání jednotlivých zemí v čase. Výsledky studie jsou následující: 

 odhad elasticity IT kapitálu pro rozvíjející se země za celé období je roven 0,01 a 

statisticky nevýznamný, v prvním období je roven -0,012 a je také statisticky 

nevýznamný a konečně pro druhé období je roven 0,019 a statisticky významný, coţ 

odráţí stoupající vliv růstu ICT kapitálu na růstu výstupu zemí, NICT kapitál vykazuje 

pro obě období statisticky významné hodnoty 0,649, resp. 0,546 a také elasticita práce 

má statisticky významné hodnoty 0,095 a 0,246, coţ indikuje rostoucí produktivitu 

práce v rozvíjejících se zemích, 

 rozvinuté země mají všechny odhady koeficientů statisticky významné, u IT kapitálu 

se hodnota mezi obdobími zmenšila z 0,014 na 0,008, coţ můţe být způsobeno 

klesající návratností investic, elasticita NICT kapitálu se taktéţ zmenšila z 0,525 na 

0,456 a elasticita práce se zvýšila z 0,645 na 0,661, coţ můţe stejně jako u 

rozvíjejících se zemí indikovat rostoucí produktivitu práce.  

Autoři pouţili pro zařazení zemí do skupin developed a developing metodiku 

Mezinárodního měnového fondu, která je definována v IMF (2010) a má pro názvy skupin 

označení Advanced Economies a Emerging and Developing Economies. Klasifikace není 

zaloţena na striktních ekonomických či jiných kritériích a vyvíjela se v čase. 

V Tabulce 1.3 můţeme vidět, ţe autoři odhadují regresní koeficienty pro rozvojové a 

rozvinuté země ve třech obdobích, 1985-2007, 1985-1993 a 1994-2007. 
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 Rozvojové země Rozvinuté země 

Období 1985-2007 1985-1993 1994-2007 1985-2007 1985-1993 1994-2007 

NICT  0,625
*** 

0,649
*** 

0,546
*** 

0,495
*** 

0,515
*** 

0,456
*** 

IT  0,001 -0,012 0,019
** 

0,010
** 

0,014
*** 

0,008
*** 

P  0,186
* 

0,095
* 

0,246
** 

0,696
*** 

0,645
*** 

0,661
*** 

DF  323 123 200 584 220 363 

.
2
adjR  0,958 0,965 0,954 0,976 0,916 0,949 

  0,812 0,732 0,811 1,201 1,174 1,125 

*,**,*** značí významnost na hladině významnosti 10 %, 5 % a 1 % 

 Tabulka 1.3: Odhadované regresní koeficienty dle Dedrick a kol. (2011) 
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2 Metody analýzy panelových dat 

V metodologické části práce se zaměřujeme na metody analýzy panelových dat. Na 

úvod vymezujeme panelová data a uvádíme výhody a nevýhody jejich pouţití. Dále 

popisujeme základní modely, které dále vyuţijeme v praktické části práce, tzn. hlavně modely 

s fixními efekty a transformací pomocí prvních absolutních diferencí. V závěru kapitoly 

popisujeme kritéria, která pouţíváme pro hodnocení kvality modelu pro následný výběr 

nejlepšího modelu. 

 

2.1 Úvod do analýzy panelových dat 

O panelových datech hovoříme v tom případě, pokud jsou průřezové jednotky 

(jednotlivci, domácnosti, firmy, ekonomiky) sledovány v čase, viz Baltagi (2008) nebo 

Wooldridge (2002). Ačkoli jsou panelová data shromaţďována typicky na mikroekonomické 

úrovni, pro účely analýz několika průřezových jednotek zároveň roste zájem také o panelová 

data pro firmy nebo státy. Dostupnost opakovaných pozorování pro stejné jednotky umoţňuje 

ekonomům specifikovat a odhadovat sloţitější a reálnější modely neţ při pouţití pouze 

průřezové nebo časové analýzy.  

 

2.1.1 Výhody použití panelových dat 

Baltagi (2008) vidí v pouţití analýzy panelových dat mnoho předností, ale také řadu 

omezení. Výhody vyuţití panelových dat pro analýzy jsou: 

1. Řízení individuální heterogenity.  

Panelová data předpokládají, ţe jednotlivci, firmy, státy či země jsou různorodé. Časové a 

průřezové analýzy nemohou tuto heterogenitu řídit a podstupují riziko vychýlených výsledků. 

Příkladem můţe být studie Hajivassiliou (1987), ve které je zkoumán problém splácení 

zahraničních dluhů pro 79 rozvojových zemí v letech 1970-1982. Tyto země se liší ve své 

koloniální historii, finančních institucích či náboţenství a nezahrnutí těchto různorodostí by 

mohlo způsobit váţné specifikační chyby. 

2. Panelová data dávají více informací – variability, méně kolinearity mezi proměnnými, 

více stupňů volnosti a tím lepší vydatnost.  
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Větší variabilita dat je příčinou spolehlivějších odhadů parametrů. Analýzy vycházející pouze 

z časových řad ukazatelů jsou zatíţeny multikolinearitou, např. v případě modelování 

poptávky po cigaretách v USA se vyskytuje vysoká kolinearita mezi vysvětlujícími 

proměnnými cena a příjem. 

3. Panelová data jsou lepší pro sledování dynamiky přizpůsobení. 

Průřezová rozdělení, která vypadají relativně stabilní, skrývají mnoho změn. Dobu 

nezaměstnanosti, změnu zaměstnání, bydliště nebo příjmu je lepší zkoumat pomocí 

panelových dat. Pokud jsou panelová data dostatečně obsáhlá, hodí se i pro studium 

přizpůsobení ekonomiky zásahům hospodářské politiky. Při měření např. nezaměstnanosti 

můţeme pomocí průřezových dat odhadnout, jaká část populace je nezaměstnaná v daném 

období, opakovaná průřezová pozorování odhalí, jak se mění podíl nezaměstnaných 

v populaci v čase, ale pouze panelová data nám pomohou odhalit, jaká část z těch, kteří jsou 

nezaměstnaní v období t , zůstane nezaměstnaná i v následujícím období. 

4. Pomocí panelových dat jsme schopni lépe identifikovat a měřit efekty, které jednoduše 

nejsou při čistě průřezové nebo časové analýze rozpoznatelné. 

Jako příklad můţeme uvést problém stanovení, zda členství země v unii zvyšuje nebo sniţuje 

mzdy. Tato otázka můţe být lépe zodpovězena, pokud pozorujeme pracovníky odcházející za 

prací do unie, nebo naopak přicházející z unie za prací. Při specifické úrovňové konstantě 

jsme lépe připraveni na to určit, zda a jak moc členství v unii ovlivňuje mzdy. 

Charakteristická úrovňová konstanta pro jednotlivce můţe být pouţita také např. pro odhad 

významnosti mzdových příplatků pro nebezpečné nebo nepříjemné práce. 

5. Panelová data umoţňují zkoumání chování sloţitějších modelů. 

 

2.1.2 Nevýhody použití panelových dat 

Omezení při pouţití analýzy panelových dat zahrnuje, viz Baltagi (2008): 

1. Problémy při návrhu struktury a sběru dat. 

Patří zde problémy jako nekompletní výčet sledované populace, nedostatek spolupráce 

respondentů, špatná kvalita odpovědí respondentů, frekvence dotazování, doba mezi 

dotazováním, pozdní reakce respondentů nebo předsudek povinnosti odpovědí. 
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2. Zkreslení chyb v měření. 

Chyby měření vznikají kvůli chybným odpovědím, které jsou důsledkem nejasných otázek, 

špatné paměti respondentů, úmyslného zkreslení odpovědí), nevhodných informátorů nebo 

také chybějících odpovědí.  

3. Krátký rozsah časových řad. 

Panelová data sbírána typicky na mikroúrovni obsahují roční data pokrývající krátké časové 

období pro kaţdou jednotku. Zvyšování časového rozpětí panelových dat je však značně 

nákladné. 

4. Závislost průřezových jednotek na sobě navzájem. 

Panelová data na mikroúrovni pro státy nebo regiony s dlouhými časovými řadami, která 

neberou v úvahu moţnou průřezovou závislost, mohou vést ke klamným závěrům. 

V literatuře je často předpokládána průřezová nezávislost sledovaných jednotek, zohlednění 

moţné závislosti však můţe ovlivnit výsledky studií. 

 

2.1.3 Identifikační problémy 

Další výhodou dostupnosti panelových dat zjišťuje Verbeek (2008) v tom, ţe sniţují 

riziko identifikačních problémů. Těmito výhodami mohou být např. identifikace modelu za 

přítomnosti endogenních regresorů nebo chyb měření, robustnost vůči vynechaným 

proměnným a identifikace individuální dynamiky. 

Začněme s ilustrací poslední jmenované výhody. Existují 2 alternativní vysvětlení pro 

často sledovaný jev - jednotlivci, který má zkušenost s určitou událostí v minulosti, se daná 

událost pravděpodobně stane i v budoucnosti. Prvním vysvětlením je, ţe zkušenost s událostí 

změní preference nebo zábrany jednotlivce, takţe uţ ví, co od dané události očekávat. 

Druhým vysvětlením je, ţe jednotlivci se mohou lišit v nepozorovatelných charakteristikách, 

které ovlivňují pravděpodobnost účasti na dané události (ale nejsou ovlivněni zkušeností s 

událostí). Tyto vysvětlení nazýváme „pravá a nepravá závislost“. Dobře známý případ se týká 

„události“ být nezaměstnaný. Dostupnost panelových dat zjednoduší problém rozeznání pravé 

a nepravé závislosti, protoţe historie jednotlivců jsou změřeny a mohou být zahrnuty do 

modelu. 

 Předsudky vůči vynechaným proměnným vyvstanou, pokud proměnná, která je 

korelována s dalšími proměnnými, zahrnutými do modelu, je z modelu vyloučena. Klasickým 
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případem je odhad produkčních funkcí. V mnoha případech, zvláště u malých firem, je 

ţádoucí zahrnout kvalitu řízení jako vstup produkční funkce. Kvalita řízení je však obecně 

neměřitelná. Předpokládejme, ţe produkční funkce Cobb-Douglasova typu je dána vztahem 

 itKiitit umxy  1 , (2.1) 

kde ity  značí logaritmus výstupu, itx  je K rozměrný vektor logaritmů vstupů pro čas t a 

firmu i , a im  značí kvalitu řízení pro firmu i  (u které se předpokládá, ţe je konstantní v 

čase). Od nepozorované proměnné im  se očekává, ţe je negativně korelována s ostatními 

vstupy ix , jelikoţ vysoce kvalitní řízení pravděpodobně vyústí v efektivnější vyuţití vstupů. 

Proto, pokud 01 K , nezahrnutí im  v (2.1) povede k vychýleným odhadům ostatních 

parametrů v modelu. Při dostupnosti panelových dat můţe být tento problém vyřešen 

zavedením efektu specifického pro firmy 1 Kii m   a posuzováním jako fixní neznámý 

parametr. Je důleţité upozornit na to, ţe bez dodatečných informací není moţné odlišit 1K ; 

omezením, které identifikuje 1K , je zavedení konstantních výnosů z rozsahu, tzn. 

 KK   ...1 11 . Podobným způsobem můţe být fixní časový efekt zahrnut v 

modelu pro zachycení efektu všech (pozorovaných i nepozorovaných) proměnných, které se 

nemění přes sledované jednotky, ale v čase. Toto tvrzení potvrzuje, ţe panelová data mohou 

zmenšit předsudky spojené s vynechanými proměnnými, nebo - jinými slovy - odhady ze 

souboru panelových dat mohou být robustní i v modelech, které jsou neúplně specifikovány.  

 Konečně, panelová data v mnoha případech poskytují „vnitřní“ nástroje pro 

vysvětlující proměnné, které jsou endogenní nebo zatíţeny chybami měření. To znamená, ţe 

transformace původních proměnných jsou často obhajovány tím, ţe není ţádoucí, aby byly 

korelovány s náhodnou sloţkou modelu, ale je přípustné, aby byly vysvětlující proměnné 

korelovány mezi sebou, takţe nejsou zapotřebí ţádné vnější nástroje. Pokud je např. itx  

korelována s i , můţe být transformace iit xx  , kde ix  je časový průměr pro jednotku i , 

obhájena tím, ţe jiţ není korelována s i  a poskytuje rozumný nástroj pro itx . Pokud to 

chceme vyjádřit více obecně, odhadování modelu za předpokladu fixních efektů vyřadí i  z 

náhodné sloţky a následně odstraní všechny problémy endogenity s tímto spojené. 
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2.1.4 Vydatnost odhadů parametrů 

Protoţe jsou soubory panelových dat obvykle rozsáhlejší neţ průřezové nebo časové 

datové soubory a vysvětlující proměnné se liší ve dvou dimenzích (pro jednotky i  a čas t), 

Verbeek (2008) uvádí, ţe odhady zaloţené na panelových datech jsou často přesnější neţ 

odhady z jiných datových zdrojů. I v souborech o stejné velikosti vede pouţití panelových dat 

k vydatnějším odhadům neţ u řad nezávislých průřezových souborů (kdy jsou různé jednotky 

sledovány v daném časovém období). Pro ilustraci uvaţujme následující speciální případ 

modelu s náhodnými efekty, kde nejsou zahrnuty vysvětlující proměnné itx , ale pouze 

časové dummy proměnné 

 ititit uy   , (2.2) 

kde t  je neznámý parametr odpovídající průměru populace v období t. Předpokládejme, ţe 

nás nezajímá průměr t  v konkrétním období, ale změna t  z jednoho období do 

následujícího. Obecně, rozptyl vydatného odhadu pro  tsst   , st  ˆˆ  , je dán 

vztahem 

        ststst VVV  ˆ,ˆcov2ˆˆˆˆ  , (2.3) 

kde  TtyN
N

i itt ,...,1/1ˆ
1

  
 . Pokud pouţijeme soubor panelových dat kovariance mezi 

t̂  
a ŝ  

je obvykle pozitivní. Pokud však pouţijeme dva nezávislé průřezové datové soubory, 

různá období zahrnují různé jednotky, takţe t̂  
a ŝ  

mají nulovou kovarianci. Jinými slovy, 

pokud nás zajímají změny mezi dvěma obdobími, panelová data nám poskytnou vydatnější 

odhady neţ řady průřezových dat. 

 

2.2 Modely analýzy panelových dat 

V této části popisujeme metody a modely analýzy panelových dat, které vyuţíváme 

v praktické části práce. Zaměřujeme se především na modely s fixními efekty s transformací 

pomocí prvních absolutních diferencí. Naším cílem není podat vyčerpávající popis teorie 

panelových dat, v práci nenajdeme např. dynamické modely panelových dat nebo modely 

s náhodnými efekty, ty je moţno najít v literatuře Baltagi (2008). 
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2.2.1 Model s konstantním sklonem i úrovňovou konstantou 

Verbeek (2008) uvádí, ţe pokud přiřadíme všem proměnným indexy i  pro označení 

sledované jednotky  Ni ,...,1  a t pro časové období  Tt ,...,1 , můţeme standardní 

lineární regresní model zapsat jako 

 ,ititit uxy    (2.4) 

kde 
itx  je vektor vysvětlujících proměnných. V tomto modelu jsou úrovňová konstanta   a 

sklon   identické pro všechny sledované jednotky a časové období. Náhodná sloţka se mění 

jak pro jednotky, tak pro časová období a zachycuje všechny nepozorovatelné faktory, které 

ovlivňují itx . Pro odhad tohoto modelu pomocí metody nejmenších čtverců jsou poţadovány 

obvyklé podmínky - nestrannost, konzistence, vydatnost. Dalšími předpoklady jsou 

nestochastické vysvětlující proměnné a    2,0 NuE t  . 

 

2.2.2 Model s fixními efekty 

Jako model s fixními efekty (FEM – The Fixed Effects Model) definuje  

Verbeek (2008) lineární regresní model, ve kterém se úrovňová konstanta mění přes 

průřezové jednotky i  

  2,0, uitititiit IIDuuxy    (2.5) 

kde  2,0 uIID   znamená independent and identically distributed, všechny náhodné proměnné 

mají stejné pravděpodobnostní rozdělení a jsou vzájemně nezávislé. Dále předpokládáme, ţe 

všechna itx  jsou nezávislá na itu . Zahrnutím dummy proměnné pro kaţdou jednotku i  

v modelu můţeme model (2.2) přepsat do tvaru 

 ,
1

itit

N

j

ijjit uxdy 


  (2.6) 

kde 1ijd  kdyţ ji  , jinak 0. V modelu tedy máme sadu N  dummy proměnných. 

Parametry N ,...,1  a   mohou být odhadnuty pomocí metody nejmenších čtverců. Odhad 

parametru   bývá označován jako least square dummy variable (LSDV) estimátor. Regrese 
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s tolika regresory však můţe mít své nevýhody, jako např. sníţení stupňů volnosti nebo 

moţnost multikolinearity mezi proměnnými.  

 

2.2.3 Vnitřní (within) transformace 

Verbeek (2008) uvádí, ţe odhad   lze však spočítat jednodušším způsobem. Je 

dokázáno, ţe identický odhad pro   lze získat, pokud je regrese prováděna pro odchylky od 

individuálních průměrů. V podstatě se jedná o to, ţe eliminujeme individuální efekty 
i  

transformací dat. Mějme nejprve rovnici 

 iiii uxy   , (2.7) 

kde 
T iti yTy 1 , ix  a iu  jsou definovány stejným způsobem. Můţeme proto psát 

    iitiitiit uuxxyy 


  . (2.8) 

Toto je regresní model pro odchylky od individuálních průměrů, který nezahrnuje 

individuální efekty i . Transformace, jejímţ výsledkem jsou odchylky od individuálních 

průměrů, je nazývána vnitřní transformací. Odhad pomocí metody nejmenších čtverců pro 

tento transformovaný model je často nazýván vnitřní odhad nebo odhad fixních efektů, a je 

totoţný s odhadem LSDV popsaným výše. Tento odhad můţeme spočítat pomocí vzorce 

      
 



 








 


N

i

T

t

iitiit

N

i

T

t

iitiitFE yyxxxxxx
1 1

1

1 1

̂ . (2.9) 

Pokud předpokládáme, ţe všechna itx  jsou nezávislá na všech itu , odhad fixních efektů   je 

nestranný. Navíc, pokud zavedeme normalitu itu , FE  má také normální rozdělení. Pro 

předpoklad konzistence je nutné splnit podmínku 

    0 itiit uxxE , (2.10) 

pro kterou je dostačující, kdyţ itx  a ix  nejsou korelované s náhodnou sloţkou. Z těchto 

podmínek vyplývá, ţe 

   0isituxE . (2.11) 
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V tomto případě nazýváme 
itx  striktně exogenní. Striktně exogenní proměnná nesmí záviset 

na současných, budoucích nebo minulých hodnotách náhodné sloţky, coţ můţe být 

v některých aplikacích omezující. Je zřejmé, ţe to vylučuje zahrnutí zpoţděných závislých 

proměnných jako další vysvětlující proměnné. Kaţdá 
itx  proměnná, která závisí na historii 

ity , by rovněţ porušila podmínku. Pokud vysvětlujeme např. nabídku práce jednotlivce 

vysvětlující proměnnou počet let zkušeností, je zřetelné, ţe zkušenost závisí na pracovní 

historii. 

 S vysvětlujícími proměnnými nezávislými na náhodné sloţce odhadneme N  

úrovňových konstant nestranně jako 

 Nixy FEiii ,...,1,ˆˆ   . (2.12) 

Za předpokladu (2.10) jsou tyto odhady konzistentní pro fixní efekty i  pro T  jdoucí do 

nekonečna. Důvod, proč nejsou î  konzistentní pro fixní T  je zřejmý: pokud zvyšujeme 

počet jednotek i  a T  zůstává fixní, individuální průměry iy  a ix  k ničemu nekonvergují. 

 

2.2.4 Transformace pomocí absolutních diferencí  

Alternativním způsobem eliminace individuálních efektů i  je model v prvních 

absolutních diferencích, který Wooldridge (2002) definuje ve tvaru 

    1,1,1,  


 tiittiittiit uuxxyy   

nebo 

 ititit uxy   , (2.13) 

kde 1,  tiitit yyy . Aplikací metody nejmenších čtverců na rovnici (2.13) získáme odhad 

pro první diference 

 
 



 











N

i

T

t

itit

N

i

T

t

ititFD yxxx
1 2

1

1 2

̂ . (2.14) 

Abychom mohli povaţovat tento odhad za konzistentní, je nutné, aby byla splněna podmínka 
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   0 itit uxE  

nebo 

     01,1,   tiittiit uuxxE . (2.15) 

Tato podmínka je slabší neţ podmínka striktní exogenity v (2.8), dovoluje např. korelaci mezi 

itx  a 2, tiu . Pro výpočet standardních chyb pro FD̂  musíme brát v úvahu, ţe 
itu  projevuje 

sériovou korelaci. Zatímco podmínky pro konzistenci odhadu pro první diference jsou 

nepatrně slabší neţ podmínky pro vnitřní odhad, můţe to být obecně méně efektivní. Pro 

2T  jsou oba odhady identické. Pokud tyto dva odhady poskytují velice rozdílné výsledky, 

naznačuje to, ţe podmínka (2.8) je problematická. 

 

2.3 Kritéria pro výběr nejlepšího modelu 

Verifikace modelu je dalším logickým krokem v procesu ekonometrického 

modelování. Po specifikaci a kvantifikaci jednotlivých variant ekonometrických modelů 

chceme vybrat nejlepší model, který hodnotíme podle kritérií, jimiţ jsou např. koeficient 

determinace pro hodnocení přiléhavosti k datům, Durbin-Watson statistika pro testování 

autokorelace reziduí, t-test pro hodnocení statistické významnosti odhadnutých regresních 

parametrů nebo Waldův test pro testování statistické významnosti úrovňových časových změn 

a předpokladu konstantních výnosů z rozsahu. 

 

2.3.1 Hodnocení přiléhavosti k datům 

Výpočet míry přiléhavosti k datům při vyuţití panelových dat je poněkud jiné, neţ 

jsme zvyklí při vyuţití pouze časové nebo průřezové analýzy, viz Verbeek (2008). Důvodem 

můţe být např. to, ţe klasický 
2R  nebo adjustovaný 

2

.adjR  koeficient determinace je vhodný 

pouze pokud model odhadujeme pomocí metody nejmenších čtverců. Nejdříve definujme 

koeficient determinace 
2R  jako je korelační koeficient mezi skutečnými a vyrovnanými 

hodnotami umocněný na druhou. Jeho výhodou je, ţe výsledkem je hodnota v intervalu  1,0 . 

Připomeňme, ţe to odpovídá standardní definici 
2R , pokud je model odhadován pomocí 
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metody nejmenších čtverců. Celkový rozdíl v 
ity  můţe být zapsán jako suma vnitřních 

rozdílů a rozdílů v průměrech jednotlivých jednotek a celkového průměru 

        
it it

iiit

it

it yy
NT

yy
NT

yy
NT

222 111
, (2.16) 

kde y  značí průměr celkového vzorku dat. Nyní definujme alternativní verze koeficientů 

determinace 2R  v závislosti na dimenzi dat, která nás zajímá. Např. odhad fixních efektů je 

vybrán pro vysvětlení vnitřních rozdílů, maximalizujeme tudíţ vnitřní 2R , jenţ je dán 

vzorcem 

    iit

FE

i

FE

itFEwithin yyyycorrR  ,ˆˆˆ 22  , (2.17) 

kde   FEiit

FE

i

FE

it xxyy ̂ˆˆ


  a 2corr  korelační koeficient umocněný na druhou. 

Meziskupinový odhad, odhadnutý metodou nejmenších čtverců v modelu individuálních 

průměrů, maximalizuje meziskupinový 
2R , který definujeme jako 

    iB

iBbetween yycorrR ,ˆˆ 22  , (2.18) 

kde Bi

B

i xy ̂ˆ  . Odhad metodou nejmenších čtverců maximalizuje celkovou přiléhavost 

modelu k datům a tím pádům i celkový 
2R , který je dán jako 

    ititoverall yycorrR ,ˆˆ 22  , (2.19) 

kde bxy itit
ˆ . Je moţné definovat vnitřní, meziskupinový a celkový 

2R  pro libovolný odhad 

̂  pro   pouţitím vyrovnaných hodnot bxy itit
ˆ ,  

T iti yTy ˆ/1ˆ  a   
ti ityNTy
,

ˆ/1ˆ , 

kde jsou úrovňové konstanty vynechány (jako nepodstatné). Pro odhad fixních efektů tento 

přístup ignoruje rozdíly zachycené pomocí î . Pokud vezmeme v úvahu rozdíl v N  

odhadech úrovňových konstant î , model fixních efektů perfektně sedí k meziskupinovým 

rozdílům. To je však poněkud neuspokojivé, pomyslíme-li nato, ţe je těţké tvrdit, ţe fixní 

efekty î  vysvětlují rozdíly mezi jednotkami, protoţe ony je pouze zachycují. Pokud se na 

problém podíváme z druhé strany a poloţíme si otázku, proč jednotka i  spotřebuje v průměru 

více neţ jiná jednotka, odpověď, kterou poskytne î , je jednoduchá: protoţe kaţdá jednotka 
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i  je specifická. S tímto argumentem, a protoţe 
î  často nejsou počítány, se zdá vhodné 

ignorovat tuto část modelu. 

 

2.3.2 Testování statistické významnosti regresních koeficientů 

 Při testování hypotéz o regresních parametrech vycházíme stejně jako u testování 

autokorelace a Waldova testu, které popisujeme následně, ze statistické teorie testování 

hypotéz, viz Hančlová (2012), která má 3 základní fáze: 

 Formulace nulové a alternativní hypotézy  AHH a0 . 

 Výpočet testovací statistiky. 

 Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí nulové hypotézy. 

Poslední fáze zahrnuje nalezení pravděpodobnostního rozdělení testovací statistiky, volbu 

hladiny významnosti, stanovení kritické hodnoty a porovnání testovací statistiky s kritickou 

hodnotou. 

 Předpokládejme normální rozdělení náhodné sloţky v panelovém regresním modelu 

 ititit uxy   . (2.20) 

Nulovou hypotézu při testování statistické významnosti regresních parametrů zapíšeme jako 

 0:0 iH  , (2.21) 

coţ znamená, ţe regresní parametr je statisticky nevýznamný a odpovídající vysvětlující 

proměnná nepřispívá k vysvětlení vysvětlované proměnné, viz Hančlová (2012). 

 Alternativní hypotéza, kdy můţe být i  kladné nebo záporné, a jedná se tedy o 

oboustranné testování, má tvar 

 0: iAH  , (2.22) 

tj. regresní parametr je různý od nuly a přispívá k vysvětlení vysvětlované proměnné. 
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Za předpokladu normálně rozloţené náhodné sloţky platí pro testovací statistiku t 

následující vztah: 

 df

i

vyp tt

i

,2/

ˆˆ

ˆ







 . (2.23) 

Testovací statistika vypt  má Studentovo rozdělení s kndf   stupni volnosti, kde n  je počet 

pozorování a k  počet regresních parametrů. Výpočet je moţno provést pomocí funkce 

 df,TINV   v MS Excel. Testování můţeme provést třemi způsoby: pomocí kritického 

oboru testovací statistiky, pomocí intervalu spolehlivosti nebo prostřednictvím p-hodnoty. 

V praktické části vyuţíváme poslední způsob, první dva tedy nepopisujeme. 

 Nejčastějším způsobem formulace rozhodovacího pravidla je výpočet p-hodnoty, tj. 

hladiny významnosti  vyp , která odpovídá vypočtené testovací statistice vypt  ze vztahu 

(2.23). V tom případě, kdy je 

  zvolené-   vyphodnotap , (2.24) 

nulovou hypotézu zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu o statistické významnosti 

regresního parametru î  na zvolené hladině významnosti  . 

 

2.3.2 Testování autokorelace 

Většina testů, které mohou být pouţity pro heteroskedasticitu nebo autokorelaci 

v modelu s náhodnými efekty, jsou výpočetně obtíţné. Verbeek (2008) uvádí, ţe pro model 

s fixními efekty, který je v zásadě odhadován pomocí metody nejmenších čtverců, je výpočet 

méně sloţitý. Naštěstí, odhad fixních efektů můţeme pouţit i za předpokladů pro náhodné 

efekty, tj. i  je IID a vysvětlující proměnné jsou nezávislé, takţe testy pro model s fixními 

efekty lze pouţít také pro případ náhodných efektů. Při testování autokorelace vycházíme ze 

vztahu 

 ittiit uu   1, , (2.25) 

kde it  je IID přes jednotky a čas. V tomto případě je povolena autokorelace v čase s tím 

omezením, ţe kaţdá jednotka má stejný autokorelací koeficient  . Nulová hypotéza v tomto 

testu je 0:0 H  oproti jednostranné alternativní hypotéze 0  nebo 0 . Nechť itû  
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jsou rezidua z vnitřní regrese (2.8) nebo ekvivalentně z regrese (2.13). Durbin-Watsonova 

statistika má tvar 

 
 

 

 

 

  


N

i

T

t it

N

i

T

t tiit

p

u

uu
dw

1 1

2

1 2

2

1,

ˆ

ˆˆ
. (2.26) 

Dolní a horní hranice kritických hodnot můţeme získat podle hodnot N , T  a K . Na rozdíl 

od pouţití pouze časové analýzy, zóna neprůkaznosti pro Durbin-Watsonův test je velice 

malá, zejména pokud je počet sledovaných jednotek velký. V Tabulce 2.1 jsou uvedeny 

vybrané horní a dolní hranice kritických hodnot pro hladinu významnosti 5 %, které mohou 

být pouţity pro testování oproti alternativní hypotéze, tj. přítomnosti pozitivní autokorelace. 

 

Kritické hodnoty 

Durbin-Watson 

100N  500N  1000N  

Ld  Ud  
Ld  Ud  

Ld  Ud  

6T  
3K  1.859 1.880 1.939 1.943 1.957 1.959 

9K  1.839 1.902 1.935 1.947 1.954 1.961 

10T  
3K  1.891 1.904 1.952 1.954 1.967 1.968 

9K  1.878 1.916 1.949 1.957 1.965 1.970 

Tabulka 2.1: 5 % dolní a horní hranice D-W testu pro panelová data 

Hodnoty v tabulce potvrzují, ţe zóna neprůkaznosti je velice malá, a také indikují, ţe změna v 

N , T  a K  je limitovaná. V modelu se třemi vysvětlujícími proměnnými odhadovanými přes 

6 časových období, zamítáme 0:0 H  na 5 % hladině významnosti pokud je pdw  menší 

neţ 1.859 pro 100N  a 1.957 pro 1000N , obojí oproti jednostranné alternativní hypotéze 

0 . Protoţe odhad pro fixní efekty je konzistentní také pro model s náhodnými efekty, je 

moţné pouţít tento Durbin-Watson test pro panelová data také pro tento model. 

 

2.3.3 Waldův test 

Tento test v práci vyuţíváme pro testování statistické významnosti úrovňových 

časových změn jako celku a také pro testování hypotézy o konstantních výnosech z rozsahu. 

Waldův test, který popisuje Baum (2006), spočítá testovací statistiku zaloţenou na regresi bez 

restrikcí. Waldova statistika měří, zda odhady provedené regresí bez omezení odpovídají i pro 



31 

 

regrese s danými restrikcemi v nulové hypotéze. Pokud jsou restrikce vlastně pravdivé, potom 

se odhady bez restrikcí mohou přiblíţit odhadům s restrikcemi. 

Při testování vycházíme z lineárního regresního modelu 

 
ititit uxy    (2.27) 

a lineárních restrikcí 

 0:0  rRH  , (2.28) 

kde R  je matice qk   a r  je vektor s q  prvky. Kaţdý řádek matice R  zavádí jednu restrikci 

na vektor koeficientů a jedna restrikce můţe zahrnovat více koeficientů. Máme např. regresní 

rovnici ve tvaru 

 uxxxxy  44332211   (2.29) 

a chceme testovat hypotézu 0: 20 H . Pro tuto restrikci vyjádříme matici R  a vektor q  

v rovnici (2.23) takto: 

  0010R , 

  0r . 

Waldovu statistiku vypočteme ze vztahu 

       rRbRXXRsrRbW 



 112

. (2.30) 

Předpokládáme, ţe Waldova statistika je asymptoticky rozloţená jako  r2 . Pokud dále 

předpokládáme, ţe chyby it  jsou nezávislé a identicky normálně rozloţené, dostaneme  

F-statistiku 

 
 
   kTuu

quuuu

q

W
F






/

/~~
, (2.31) 

kde u~  je vektor reziduí z regrese s restrikcemi. V tomto případě F-statistika porovnává 

reziduální součet čtverců spočítaný s a bez stanovených restrikcí. Pokud jsou restrikce platné, 

měl by být mezi reziduálními součty čtverců jen malý rozdíl a také hodnota F-statistiky by 

měla být malá. 
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 Pro ukázku, jak postupujeme u Waldova testu v EViews, odhadněme nejprve model 

 pro rozvinuté země ve tvaru 

 ititititit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  . (2.32) 

Tabulka 2.2 zobrazuje odhad regresních koeficientů modelu včetně standardní chyby,  

t-statistiky a p-hodnoty. 

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     GICT? 0.085838 0.010968 7.826221 0.0000 

GNICT? 0.347996 0.039273 8.860922 0.0000 

GTHW? 0.634647 0.038692 16.40235 0.0000 
     
     

Tabulka 2.2: Odhad modelu v EViews 

Suma regresních parametrů je 1,068481, chceme testovat předpoklad konstantních výnosů 

z rozsahu. Výstup Waldova testu z EViews je v Tabulce 2.3. 

 

Wald Test:   

Pool: POOL   
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    t-statistic  1.636866  563  0.1022 

F-statistic  2.679330 (1, 563)  0.1022 

Chi-square  2.679330  1  0.1017 
    
        

Null Hypothesis: C(1)+C(2)+C(3)=1 

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    -1 + C(1) + C(2) + C(3)  0.068481  0.041836 
    
    

Restrictions are linear in coefficients. 

Tabulka 2.3: Waldův test v EViews 

Výstupem z EViews je hodnota F-statistiky a Chí-kvadrát-statistiky. Pokud bychom testovali 

restrikci pro jeden regresní parametr, zajímala by nás hodnota t-statistiky. V případě, kdy je 

hodnota testovací statistiky menší neţ zvolená hladina významnosti, nulovou hypotézu 

zamítáme. Protoţe jsou p-hodnoty u statistik F  i 2  větší neţ hladina významnosti 5 %, 

přijímáme nulovou hypotézu, tedy konstantní výnosy z rozsahu. U testování statistické 

významnosti úrovňových časových změn postupujeme obdobně. 
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3 Modelování ekonomického růstu ve vyspělých a rozvojových 

zemích 

V praktické části se zabýváme aplikací teorie produkčních funkcí a analýzy 

panelových dat na reálná data. Nejdříve uvedeme datové zdroje, definujeme pouţité 

proměnné a odvodíme výchozí model, který při ekonometrickém modelování modifikujeme 

do dalších dvou modelů. Dále postupujeme odděleně pro rozvojové a rozvinuté země. V části 

nazvané analýza časových řad popíšeme vývoj jednotlivých proměnných a zhodnotíme jejich 

stacionaritu. Následně odhadujeme tři modely, posuzujeme jejich kvalitu a interpretujeme 

jejich výsledky. Na závěr porovnáváme výsledky u nejlepších modelů pro dané 2 skupiny 

zemí mezi sebou a také se srovnatelnou studií. Pro výpočty pouţíváme statistický software 

EViews 7. 

3.1 Použitá data 

Při výběru dat, potřebných pro naši práci, vycházíme z definice Cobb-Douglasovy 

produkční funkce, rozšířené o rozlišení kapitálu na NICT a ICT. Zdrojem dat je databáze 

Total Economy Database (TED), coţ je vyčerpávající databáze ročních dat pokrývající HDP, 

populaci, zaměstnanost, kvalitu práce, kapitálové sluţby, produktivitu práce a 

multifaktorovou produktivitu pro 123 zemí po celém světě. Uveďme nyní popis veličin, 

se kterými v práci pracujeme, jak jej definují metodologické poznámky databáze TED: 

 Výstup, HDP 

Hrubý domácí produkt v trţních cenách, získaný ze zdrojů národních účtu mezinárodních 

organizací a národních statistických úřadů. HDP je vyjádřen v amerických dolarech roku 2011 

a přepočten pomocí parity kupní síly. 

 Počet odpracovaných hodin 

Preferovaná veličina pro měření pracovního vstupu, která nejadekvátněji odráţí intenzitu 

práce. Veličinu definujeme jako součet odpracovaných hodin během jednoho roku 

zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činnými, přičemţ v databázi je tento údaj v 

tisících. Časové řady odpracovaných hodin jsou v současnosti v databázi dostupné pro 51 

zemí, přičemţ hlavními zdroji dat jsou OECD a Eurostat. 
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 NICT kapitál 

Zahrnuje neobytné stavby, dopravní zařízení a stroje. Zdroji dat jsou národní účty OECD 

rozšířené o data z Penn World Tables. 

 ICT kapitál 

Zahrnuje IT hardware, telekomunikační vybavení a software. Zdroji dat jsou databáze  

EU KLEMS, coţ je projekt, jehoţ cílem je vytvořit databázi pro měření ekonomického růstu a 

produktivity pro země EU, zahrnující data od roku 1970, a WITSA Digital Planet Report. 

U NICT a ICT kapitálu záměrně neuvádíme jednotky, protoţe v databázi TED tyto údaje 

nejsou dostupné v absolutních číslech, ale v růstových hodnotách, které získáme podle vztahu 

 1lnlnln  ttt ICTICTICTgICT  (3.1) 

resp. 

 1lnlnln  ttt NICTNICTNICTgNICT . (3.2) 

Abychom měli veličiny ve stejných jednotkách, u proměnných HDP a počet odpracovaných 

hodin nejdříve absolutní hodnoty zlogaritmujeme a poté vytvoříme první absolutní diference. 

V Tabulce 3.1 uvádíme zkratky a celé názvy růstových veličin, vycházíme z definice 

v databázi TED. 

 

Zkratka Celý název 

gGDP  růst hrubého domácího produktu 

gICT  růst ICT kapitálu 

gNICT  růst NICT kapitálu 

gTHW  růst počtu odpracovaných hodin 

 Tabulka 3.1: Zkratky a celé názvy růstových veličin 

 Pro určení, které země patří do skupiny zemí rozvinutých a které do skupiny zemí 

rozvojových jsme pouţili stejně jako u studie Dedrick a kol. (2011) metodiku Mezinárodního 

měnového fondu, viz IMF (2010). Jednotlivé země i s jejich zkratkami dle normy ISO 3166-1 

uvádíme v Příloze č. 1. 
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3.2 Formulace výchozího modelu 

V naší práci vycházíme z Cobb-Douglasovy produkční funkce, která rozlišuje kapitál 

na ICT a NICT. Protoţe je tato funkce podrobně popsána v teoretické části práce, uvedeme 

nyní pouze postup, kterým dojdeme ke konečné funkci, se kterou dále pracujeme. Výchozí 

tvar funkce 

 itu

ititititit eICTNICTTHWaGDP  321 
 (3.3) 

nejprve zlogaritmujeme, dostaneme 

 itititititit uICTNICTTHWaGDP  lnlnlnlnln 321  , (3.4) 

dále provedeme první diference 

 itititititit uICTNICTTHWaGDP  lnlnlnlnln 321  . (3.5) 

Protoţe je model v prvních diferencích, při odhadu jsou eliminovány individuální efekty. 

Pokud označíme růst lng , rovnici (3.5) přepíšeme jako 

 itititittit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  . (3.6) 

Model, ze kterého v práci vycházíme, je v prvních absolutních diferencích, coţ nás do určité 

míry limituje v tom, ţe úrovňové změny nemůţeme odhadnout pro kaţdou zemi, ale pouze 

pro kaţdé časové období, prostorový efekt je kvůli diferencování eliminován. Vycházíme tedy 

z modelu v prvních absolutních diferencích (2.13), který definujeme v metodologické části 

práce a u kterého sledujeme zejména nulovou korelaci mezi vysvětlujícími proměnnými a 

náhodnou sloţkou. 
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3.3 Modelování pro rozvinuté země 

3.3.1 Analýza časových řad 

V obou skupinách zemí analyzujeme vývoj všech vysvětlujících proměnných i 

vysvětlující proměnné, tedy růstu ICT a NICT kapitálu, počtu odpracovaných hodin a 

hrubého domácího produktu. U těchto časových řad zhodnotíme také jejich stacionaritu.  

Časovou řadou rozumíme věcně a prostorově srovnatelná pozorování uspořádaná 

v čase směrem od minulosti do přítomnosti. Při ekonometrických analýzách je vhodné, 

abychom měli časové řady stacionární. Uveďme, jak stacionární časovou řadu definuje Ramík 

(2003, s. 148): „Pokud střední hodnota a rozptyl náhodných veličin jsou konstantní a hodnota 

kovariance mezi dvěma veličinami vzdálenými v čase závisí pouze na jejich vzdálenosti v čase 

a nikoliv na konkrétním časovém okamžiku, v němž se kovariance zjišťuje, hovoříme o 

stacionární časové řadě“. Pokud označíme časovou řadu jako tY , pomocí statistické 

symboliky můţeme zapsat 3 podmínky stacionární časové řady takto, viz Ramík (2003): 

   tYE  (3.7) 

     22
  tt YEYV  (3.8) 

       kkttktt YYEYYCov   , . (3.9) 

E  značí střední hodnotu, V  rozptyl a Cov  kovarianci. Zjednodušeně časovou řadu označíme 

jako stacionární tehdy, má-li konstantní střední hodnotu a rozptyl a kovariance nezávisí na 

čase. Vedle grafických metod testování stacionarity časových řad pouţijeme také test 

panelové stacionarity. 

 Arlt (1997) uvádí, ţe jedním z problémů, který můţe vzniknout při pouţití 

nestacionárních řad, je problém zdánlivé regrese. Tento problém se často vyskytuje tehdy, 

pokud se pro modelování vztahů mezi ekonomickými veličinami pouţijí jednorovnicové 

regresní modely. Máme-li k dispozici dvě časové řady, které spolu nesouvisí, a povaţujeme-li 

jednu za vysvětlovanou a druhou za vysvětlující, můţe se stát, ţe metodou nejmenších čtverců 

získáme statisticky významné odhady parametrů dané regresní funkce. Tato skutečnost 

v praxi často vede k mylným závěrům o vztahu ekonomických veličin. 
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Důleţitou částí analýzy časových řad je sledování vývoje jednotlivých proměnných ve 

sledovaném období. Růst hrubého domácího produktu se od roku 1990 do roku 2007 

pohybuje kolem 4 %, z grafu je však patrný vliv celosvětové krize, která se projevuje cca od 

roku 2008, růst hrubého domácího produktu mezi lety 2008 a 2009 byl oproti předchozímu 

období menší o cca 2 %. 
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Graf 3.1: Vývoj růstu HDP v rozvinutých zemích 

Růst ICT kapitálu v celém sledovaném období kolísá kolem hodnoty 10 %, střídají se 

fáze růstu a poklesu, od roku 2008 je patrný pokles růstu zřejmě v důsledku krize, v roce 2010 

však jiţ začíná další fáze, kdy je růst ICT kapitálu větší neţ v předchozím období. 
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Graf 3.2: Vývoj růstu ICT kapitálu v rozvinutých zemích 
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V roce 1995 je konfidenční interval špičatější, pomocí analýzy odlehlých a extrémních 

hodnot je zřejmé, ţe to způsobují země Řecko a Portugalsko, coţ je patrné i z grafů vývoje 

růstu ICT kapitálu pro tyto země. 
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Graf 3.3: Vývoj růstu ICT kapitálu pro Portugalsko a Řecko 

Růst NICT kapitálu má mírně klesající tendenci a pohybuje se kolem hodnoty 3 %, 

stejně jako u ostatních veličin je patrný vliv krize v roce 2008, kdy začal růst NICT kapitálu 

meziročně klesat. Mezi lety 2010 a 2011 zůstal meziroční růst NICT kapitálu na stejné úrovni. 
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Graf 3.4: Vývoj růstu NICT kapitálu v rozvinutých zemích 

Vývoj růstu počtu odpracovaných hodin kolísá kolem hodnoty 0 %, coţ prozrazuje, ţe 

se jedná o poměrně stabilní veličinu, která se v čase nijak extrémně nemění. Stejně jako u 

ostatních veličin je patrný vliv krize, kdy se zvýšila nezaměstnanost a tím pádem došlo 

k poklesu počtu odpracovaných hodin. Z roku 2009 na rok 2010 však jiţ počet odpracovaných 

hodin rostl a mezi roky 2010 a 2011 zůstal konstantní. 
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Graf 3.5: Vývoj růstu počtu odpracovaných hodin v rozvinutých zemích 

Z grafů vysvětlovaných proměnných můţeme usoudit, ţe se jedná o časové řady 

stacionární, snad jen růst NICT kapitálu má mírně klesající trend. Ostatní veličiny mají 

konstantní jak střední hodnotu, tak rozptyl. Tyto výsledky prokazují i testy panelové 

stacionarity. 

3.3.2 Odhad a verifikace výchozího modelu 

 Nejprve uvaţujeme výchozí model (3.6), definovaný jiţ dříve ve tvaru 

 itititittit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  . (3.10) 

Pro rozvinuté země máme k dispozici 566 hodnot, 26 zemí sledovaných ve 22 obdobích. 

V Tabulce 3.2 vidíme základní charakteristiky modelu, tedy hodnoty odhadnutých regresních 

koeficientů
1
, adjustovaný koeficient determinace, Durbin-Watsonovu statistiku a sumu 

odhadnutých regresních koeficientů. Tabulka 3.3 obsahuje odhady úrovňových časových 

změn, specifických pro kaţdé sledované období. 

gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     

0,005 0,345
***

 0,503
***

 0,606 1,406 0,853 

 Tabulka 3.2: Výstupy z EViews pro výchozí model 

                                                 
1
 *, **, ***

 
značí statistickou významnost na hladině významnosti 10 %, 5 % resp. 1 % 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1,049
** 

0,605 1,206
*** 

0,943
** 

2,571
*** 

2,250
*** 

1,180
*** 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2,076
*** 

0,726
* 

1,896
*** 

2,539
*** 

0,179 1,102
*** 

1,106
*** 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2,114
*** 

1,434
*** 

1,874
*** 

1,556
*** 

-1,031
** 

-2,571
*** 

2,327
*** 

1,063
***

 

 Tabulka 3.3: Odhady úrovňových časových změn 

Výsledky odhadů dokumentují, ţe regresní koeficienty u proměnných gNICT  a 

gTHW  jsou statisticky významné na hladině významnosti 1 %, regresní koeficient u 

proměnné gICT  je statisticky nevýznamný. Pokud se zvýší růst NICT kapitálu o 1 %, 

průměrný ekonomický růst sledovaných rozvinutých zemí se zvýší o 0,345 %, ceteris paribus. 

Pokud se zvýší růst počtu odpracovaných hodin o 1 %, průměrný ekonomický růst se zvýší o  

0,503 %, ceteris paribus.  

Úrovňové časové změny vychází pro většinu období statisticky významné na hladině 

významnosti 1 %, významnost těchto odhadů se snaţíme dále potvrdit Waldovým testem, 

který podrobněji popisujeme v metodologické části práce. Nulová hypotéza tohoto testu je 

 0...: 201119900  H , (3.11) 

tj. všechny koeficienty jsou simultánně nulové, oproti alternativní hypotéze 

 0...0: 20111990  AH . (3.12) 

U dalších modelů jiţ uvádíme pouze skutečnost, zda jsou úrovňové časové změny jako celek 

statisticky významné. V tomto modelu nulovou hypotézu zamítáme, protoţe p-hodnoty 

testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,0000, tzn. menší neţ zvolená hladina významnosti 

0,05. Úrovňové časové změny jako celek jsou statisticky významné, coţ můţeme 

interpretovat tak, ţe souhrnná produktivita faktorů
2
 je ve sledovaném období významná pro 

                                                 
2
 Růst souhrnné produktivity faktorů je podle Hájka a Miholy (2009) výsledkem kvalitativních změn, tzv. 

intenzívních faktorů růstu, mezi něţ patří například kvalita lidských zdrojů, vzdělání, uplatnění vědy a výzkumu, 

výrobkové i technologické inovace, informační a komunikační technologie, zlepšená organizace práce, 

kvalitnější management s účinnější strategií a motivací, lepší vyuţívání a alokace zdrojů apod.  
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ekonomický růst. Zahrnutí a statistická významnost úrovňových časových změn v modelu 

můţe být příčinou nevýznamnosti regresního koeficientu u proměnné gICT , protoţe 

informační a komunikační technologie jsou zahrnuty v souhrnné produktivitě faktorů, viz 

Hájek a Mihola (2009). Hodnoty úrovňových časových změn pro jednotlivé roky jsou 

uvedeny v Grafu 3.6. 

 

 

Graf 3.6: Úrovňové časové změny pro výchozí model 

Hodnoty se pohybují od 0,179 do 2,571 s výjimkou let 2008 a 2009, kdy jsou 

úrovňové časové změny záporné, coţ reflektuje hospodářskou krizi. 

Adjustovaný koeficient determinace nám říká, ţe lineární kombinace vysvětlujících 

proměnných vysvětlují variabilitu vysvětlované proměnné, tj. variabilitu růstu HDP z 60,6 %. 

Ze stránek http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05d.htm získáme kritické hodnoty 

pro Durbin-Watsonův test autokorelace. Model obsahuje 566 pozorování a 25 parametrů, 

nejbliţší dostupné jsou kritické hodnoty pro 550 pozorování a 21 parametrů, dolní hranice  

dL = 1,78497 a dU = 1,93555. Protoţe testovací statistika 406,1pdw  je menší neţ dolní 

hranice dL, v modelu se vyskytuje pozitivní autokorelace 1. řádu. 

Dalším kritériem pro hodnocení kvality je korelace mezi vysvětlujícími proměnnými a 

náhodnou sloţkou. Hodnota korelačního koeficientu by neměla být větší neţ 0,8. Jak je 

zřejmé z Tabulky 3.4, tato podmínka je splněna. Korelační koeficienty mezi regresory jsou 

také menší neţ 0,8, v modelu se nevyskytuje statisticky významná a silná multikolinearita. 

http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05d.htm
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 gICT  gNICT  gTHW  
itu  

gICT  1,000000 0,176688 0,219534 -1,59E-15 

gNICT  0,176688 1,000000 0,309230 -9,12E-16 

gTHW  0,219534 0,309230 1,000000 -4,78E-16 

itu  -1,59E-15 -9,12E-16 -4,78E-16 1,000000 

 Tabulka 3.4: Korelační matice mezi regresory a náhodnou složkou 

 Jako poslední u modelu testujeme předpoklad konstantních výnosů z rozsahu, tedy 

nulovou hypotézu 

 1: 3210  H , (3.13) 

oproti alternativní hypotéze 

 1: 321  AH . (3.14) 

Ve výchozím modelu zamítáme hypotézu o konstantních výnosech z rozsahu, protoţe  

p-hodnoty testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,0008, resp. 0,0007, tzn. menší neţ 

zvolená hladina významnosti 0,05. V modelu bez zahrnutí růstu ICT kapitálu nulovou 

hypotézu modifikujeme do tvaru 1: 210  H  a alternativní hypotézu do tvaru 

1: 21  AH . 

Na základě testu významnosti fixních efektů potvrzujeme statisticky významné změny 

v čase u souhrnné produktivity faktorů. 

 

3.3.3 Model bez zahrnutí růstu ICT kapitálu 

Protoţe ve výchozím modelu byla proměnná gICT  statisticky nevýznamná, ve 

druhém modelu jsme se rozhodli ji vypustit. Modifikovaný model má tvar 

 ititittit ugNICTgTHWgGDP  21  . (3.15) 

V Tabulce 3.5 uvádíme základní charakteristiky modelu, v Tabulce 3.6 odhady úrovňových 

časových změn. 
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gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     

0,346
***

 0,504
***

 0,606 1,408 0,850 

 Tabulka 3.5: Výstupy z EViews pro model bez gICT  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

1,049
** 

0,605 1,206
*** 

0,943
** 

2,571
*** 

2,250
*** 

1,180
*** 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2,076
*** 

0,726
* 

1,896
*** 

2,539
*** 

0,179 1,102
*** 

1,106
*** 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2,114
*** 

1,434
*** 

1,874
*** 

1,556
*** 

-1,031
** 

-2,571
*** 

2,327
*** 

1,063
***

 

 Tabulka 3.6: Odhady úrovňových časových změn 

Regresní koeficienty u proměnných gNICT  a gTHW  jsou statisticky významné na 

hladině významnosti 1 %. Pokud se zvýší růst NICT kapitálu o 1 %, průměrný růst HDP 

sledovaných rozvinutých zemí se zvýší o 0,346 %, ceteris paribus. Pokud se zvýší růst počtu 

odpracovaných hodin o 1 %, průměrný růst HDP se zvýší o 0,504 %, ceteris paribus. Většina 

odhadnutých úrovňových časových změn je statisticky významná na hladině významnosti  

1 %, Waldův test potvrzuje statistickou významnost úrovňových časových změn jako celku,  

p-hodnoty testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,0000, tzn. menší neţ hladina 

významnosti 0,05. Graf 3.7 zobrazuje vývoj úrovňových časových změn v čase. 

 

Graf 3.7: Úrovňové časové změny pro model bez gICT  
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Hodnoty se pohybují od 0,240 po 2,625, stejně jako u výchozího modelu je v letech 

2008 a 2009 zřetelný vliv krize, v těchto letech jsou hodnoty záporné. 

Adjustovaný koeficient determinace vypovídá, ţe lineární kombinace vysvětlujících 

růstových veličin vysvětlují variabilitu ekonomického růstu sledovaných rozvinutých zemí 

z 60,6 %. 

Model obsahuje 566 pozorování a 24 parametrů. Kritické hodnoty Durbin-Watsonova 

testu autokorelace pro 550 pozorování a 21 regresních koeficientů jsou dL = 1,78497 a  

dU = 1,93555. Testovací statistika 408,1pdw  je menší neţ dolní hranice dL, v modelu se 

vyskytuje pozitivní autokorelace 1. řádu. 

Jak je zřejmé z Tabulky 3.7, mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou sloţkou se 

nevyskytuje korelace. Korelační koeficienty mezi regresory jsou menší neţ 0,8, v modelu se 

nevyskytuje statisticky významná multikolinearita. 

 gNICT  gTHW  itu  

gNICT  1,000000 0,309230 -1,26E-15 

gTHW  0,309230 1,000000 -4,32E-16 

itu  -1,26E-15 -4,32E-16 1,000000 

 Tabulka 3.7: Korelační matice mezi regresory a náhodnou složkou 

Pomocí Waldova testu jsme dále zamítli hypotézu o konstantních výnosech z rozsahu,  

p-hodnoty testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,0005, resp. 0,0004, tzn. menší neţ 

hladina významnosti 0,05. 

Test významnosti fixních efektů potvrzuje statisticky významné změny v čase u 

souhrnné produktivity faktorů. 

 

3.3.4 Model bez zahrnutí úrovňových časových změn 

Poslední moţností při úpravě výchozího modelu je v našem případě, kdy jsme 

omezeni typem dostupných dat, nezahrnovat do modelu úrovňové časové změny. Tento 

model má tvar 

 ititititit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  . (3.16) 
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V Tabulce 3.8 jsou opět výstupy modelu z EViews. V tomto modelu jiţ neuvádíme tabulku 

s odhadem úrovňových časově specifických změn. 

gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     

0,086
***

 0,348
***

 0,635
***

 0,443 1,551 1,069 

 Tabulka 3.8: Výstupy z EViews pro model bez 
t  

Regresní koeficienty u všech proměnných, tedy i u proměnné gICT , jsou statisticky 

významné na hladině významnosti 1 %. Pokud se zvýší růst ICT kapitálu o 1 %, průměrný 

růst HDP sledovaných rozvinutých zemí se zvýší o 0,086 %, ceteris paribus. Pokud se zvýší 

růst NICT kapitálu o 1 %, průměrný růst HDP se zvýší o 0,348 %, ceteris paribus. Pokud se 

zvýší růst počtu odpracovaných hodin o 1 %, průměrný ekonomický růst se zvýší o 0,635 %, 

ceteris paribus. 

Adjustovaný koeficient determinace nám říká, ţe lineární kombinace růstových veličin 

gICT , gNICT a gTHW  vysvětlují variabilitu růstu HDP ze 44,3 %. 

Kritické hodnoty pro Durbin-Watsonův test autokorelace pro přibliţně 550 pozorování 

a 3 regresní koeficienty jsou dL = 1,85267 a dU = 1,86727. Testovací statistika 551,1pdw  je 

menší neţ dolní hranice dL, v modelu se vyskytuje pozitivní autokorelace 1. řádu. 

Podle korelační matice v Tabulce 3.9 můţeme opět usoudit nulovou korelaci mezi 

vysvětlujícími proměnnými a náhodnou sloţkou a také nepřítomnost silné multikolinearity 

mezi vysvětlujícími proměnnými navzájem. 

 gICT  gNICT  gTHW  itu  

gICT   1,000000  0,176688  0,219534 -0,165202 

gNICT   0,176688  1,000000  0,309230 -0,080926 

gTHW   0,219534  0,309230  1,000000 -0,019024 

itu  -0,165202 -0,080926 -0,019024  1,000000 

 Tabulka 3.9: Korelační matice mezi regresory a náhodnou složkou 

 U tohoto modelu Waldův test potvrzuje hypotézu o konstantních výnosech z rozsahu,  

p-hodnoty testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,1022, resp. 0,1017, tzn. větší neţ hladina 

významnosti 0,05. 
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3.4 Modelování pro rozvojové země 

3.4.1 Analýza časových řad 

Růst hrubého domácího produktu má do roku 1995 stoupající tendenci, od roku 1996 

do roku 2008 osciluje kolem hodnoty 0 %, coţ znamená, ţe se meziročně hrubý domácí 

produkt v tomto období nemění. Z grafu je však patrný vliv celosvětové krize, která se 

projevuje v roce 2008. Od roku 2009 začíná hrubý domácí produkt opět meziročně růst. 
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Graf 3.8: Vývoj růstu HDP v rozvojových zemích 

Vývoj růstu ICT kapitálu má ve sledovaném období, aţ na rok 1999, kdy dosahuje 

vrcholu a meziroční růst hodnoty 20 %, konstantní tendenci kolem hodnoty 10 %, vliv krize 

v roce 2008 je patrný, avšak je mnohem menší neţ u růstu hrubého domácího produktu. 
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Graf 3.9: Vývoj růstu ICT kapitálu v rozvojových zemích 
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Růst NICT kapitálu má v letech 1990 – 2008 stoupající tendenci, krize v roce 2008 

způsobuje, ţe růst NICT kapitálu se jiţ meziročně nemění a zůstává na úrovni 4 %, coţ můţe 

být způsobeno tím, ţe investoři jsou při investování svých volných prostředků opatrní a 

očekávají, jaký bude další vývoj ekonomiky. 
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Graf 3.10: Vývoj růstu NICT kapitálu v rozvojových zemích 

Růst počtu odpracovaných hodin osciluje kolem 0 %, z čehoţ můţeme stejně jako u 

rozvinutých zemí usoudit, ţe tato veličina je v čase poměrně konstantní. Patrný je také jako u 

ostatních veličin vliv krize v roce 2008. 
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Graf 3.11: Vývoj růstu počtu odpracovaných hodin v rozvojových zemích 

Jako stacionární bychom mohli označit veličiny růst hrubého domácího produktu a 

růst počtu odpracovaných hodin, tyto veličiny mají podle zhodnocení jejich vývoje konstantní 
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střední hodnotu a rozptyl. Růst ICT a NICT kapitálu podmínku stacionarity porušují v tom, ţe 

mají mírně rostoucí trend. Testy panelové stacionarity potvrzují, ţe se jedná o stacionární 

časové řady. 

 

3.4.2 Odhad a verifikace výchozího modelu 

U rozvojových zemí postupujeme stejně jako u zemí rozvinutých, nejprve odhadujeme 

výchozí model se třemi vysvětlujícími proměnnými a úrovňovými časovými změnami a dále 

tento model modifikujeme. K dispozici máme 238 pozorování, 12 zemí sledovaných ve 22 

obdobích. Zopakujme, ţe výchozí model má tvar 

 itititittit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  .  

V Tabulce 3.10 vidíme základní charakteristiky modelu, v Tabulce 3.11 odhady časově 

specifických úrovňových změn. 

 

gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     

0,023 0,375
***

 0,306
***

 0,306 1,201 0,704 

 Tabulka 3.10: Výstupy z EViews pro výchozí model 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

-2,419
**

 -0,519 1,620 2,436
** 

2,179
*
 2,316

* 
0,208 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1,373 -0,188 -2,113 1,940 0,061 -0,112 1,461 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4,390
*** 

2,499
* 

2,883
** 

2,443
* 

1,118 -4,630
*** 

4,036 0,797 

 Tabulka 3.11: Odhady úrovňových časových změn 

Regresní koeficienty u proměnných gNICT  a gTHW  jsou statisticky významné na 

hladině významnosti 1 %, regresní koeficient u proměnné gICT  je statisticky nevýznamný. 

Pokud se zvýší růst NICT kapitálu o 1 %, průměrný ekonomický růst sledovaných 

rozvojových zemí se zvýší o 0,375 %, ceteris paribus. Pokud se zvýší růst počtu 

odpracovaných hodin o 1 %, ekonomický růst se zvýší o 0,306 %, ceteris paribus. Větší 
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polovina úrovňových časových změn vychází statisticky nevýznamná. Protoţe p-hodnoty 

testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,1399, resp. 0,1384, tzn. větší neţ zvolená hladina 

významnosti 0,05, přijímáme nulovou hypotézu, tj. Waldův test potvrzuje statistickou 

nevýznamnost úrovňových časových změn jako celku. 

Adjustovaný koeficient determinace nám říká, ţe lineární kombinace vysvětlujících 

růstových veličin vysvětlují variabilitu růstu HDP, z 30,6 %.  

Model obsahuje 238 pozorování a 25 parametrů. Nejbliţší dostupné kritické hodnoty 

pro Durbin-Watsonův test autokorelace jsou pro 240 pozorování a 21 parametrů: dL = 1,61128 

a dU = 1,97055. Testovací statistika 201,1pdw  je menší neţ dolní hranice dL, v modelu se 

vyskytuje pozitivní autokorelace 1. řádu. 

Korelace mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou sloţkou je blízká nule, tato 

podmínka je tedy splněna. Korelační koeficienty mezi regresory jsou také menší neţ 0,8, 

v modelu se nevyskytuje statisticky významná a silná multikolinearita. 

 

 gICT  gNICT  gTHW  itu  

gICT  1,000000 0,179296 -0,081667 -4,78E-16 

gNICT  0,179296 1,000000 0,204914 -1,63E-16 

gTHW  -0,081667 0,204914 1,000000 2,30E-16 

itu  -4,78E-16 -1,63E-16 2,30E-16 1,000000 

 Tabulka 3.12: Korelační matice mezi regresory a náhodnou složkou 

Testovací statistiky F  a 2  mají p-hodnoty rovny 0,0108, resp. 0,0101, tzn. menší 

neţ hladina významnosti 0,05, u tohoto modelu na základě Waldova testu zamítáme nulovou 

hypotézu, tedy konstantní výnosy z rozsahu. 

Test významnosti fixních efektů potvrzuje statisticky významné úrovňové časové 

změny představující souhrnnou produktivitu faktorů. 
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3.4.3 Model bez zahrnutí růstu ICT kapitálu 

Do druhého modelu nezahrnujeme proměnnou gICT , která vyšla ve výchozím 

modelu statisticky nevýznamná. Modifikovaný model má tvar 

 ititittit ugNICTgTHWgGDP  21  .  

V Tabulce 3.13 jsou opět základní charakteristiky modelu a v Tabulce 3.14 odhady 

úrovňových časových změn. 

gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     

0,383
***

 0,297
***

 0,308 1,196 0,68 

 Tabulka 3.13: Výstupy z EViews pro model bez gICT  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

-2,154
* 

-0,258 1,883 2,711
** 

2,474
** 

2,588
** 

0,530 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1,731 0,233 -1,647 2,353
** 

0,411 0,181 1,797 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4,779
*** 

2,917
** 

3,302
*** 

2,853
** 

1,528 -4,289
*** 

4,389 1,139 

 Tabulka 3.14: Odhady úrovňových časových změn 

Regresní koeficienty u proměnných gNICT  a gTHW  jsou statisticky významné na 

hladině významnosti 1 %. Pokud se zvýší růst NICT kapitálu o 1 %, průměrný růst HDP 

sledovaných rozvojových zemí se zvýší o 0,383 %, ceteris paribus. Pokud se zvýší růst počtu 

odpracovaných hodin o 1 %, průměrný růst HDP se zvýší o 0,297 %, ceteris paribus. Waldův 

test ukázal, ţe úrovňové časové změny jsou jako celek statisticky významné, protoţe  

p-hodnoty testovacích statistik F  a 2  s hodnotami 0,0024, resp. 0,0021 jsou menší neţ 

hladina významnosti 0,05. Vývoj úrovňových časových změn v čase zachycuje Graf 3.12. 
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Graf 3.12: Úrovňové časové změny pro model bez gICT  

Hodnoty se pohybují od 0,181 do 4,779, záporné hodnoty se vyskytují v letech 1990, 1991, 

1999 a 2009. Tento graf odpovídá ekonomickému vývoji v rozvojových zemích, tam, kde 

jsou úrovňové časové změny záporné, dosáhly ekonomiky dna, coţ je patrné při pohledu na 

graf vývoje růstu HDP v rozvojových zemích. 

Adjustovaný koeficient determinace nám říká, ţe lineární kombinace veličin gNICT  a 

gTHW  vysvětlují variabilitu růstu HDP sledovaných rozvojových zemí z 30,8 %. 

Model obsahuje 238 pozorování a 24 parametrů. Nejbliţší dostupné jsou kritické 

hodnoty pro Durbin-Watsonův test autokorelace pro 240 pozorování a 21 regresních 

koeficientů: dL = 1,77171 a dU = 1,80530. Testovací statistika 196,1pdw  je menší neţ dolní 

hranice dL, v modelu se vyskytuje pozitivní autokorelace 1. řádu. 

Z Tabulky 3.15 lze usoudit nulovou korelaci mezi vysvětlujícími proměnnými a 

náhodnou sloţkou. Korelační koeficienty mezi vysvětlujícími proměnnými jsou menší neţ 

0,8, v modelu se tedy nevyskytuje statisticky významná multikolinearita. 

 

 gNICT  gTHW  itu  

gNICT  1,000000 0,204914 5,71E-17 

gTHW  0,204914 1,000000 3,32E-16 

itu  5,71E-17 3,32E-16 1,000000 

 Tabulka 3.15: Korelační matice mezi regresory a náhodnou složkou 
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 Hodnoty testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,0040, resp. 0,0036, tzn. menší neţ 

hladina významnosti 0,05, podle výsledku Waldova testu zamítáme hypotézu o konstantních 

výnosech z rozsahu. 

Statisticky významné změny v čase u souhrnné produktivity faktorů potvrzuje také test 

významnosti fixních efektů 

3.4.4 Model bez zahrnutí úrovňových časových změn 

Posledním modelem, který v práci uvaţujeme, je model bez zahrnutí úrovňových 

časových změn. Tento model má tvar 

 ititititit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  .  

V Tabulce 3.16 jsou výstupy modelu z EViews, úrovňové časové změny v tomto 

modelu nezahrnujeme. 

gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     

0,062
***

 0,383
***

 0,387
***

 0,161 1,217 0,77 

Tabulka 3.16: Výstupy z EViews pro model bez 
t  

Regresní koeficienty u všech proměnných jsou statisticky významné na hladině 

významnosti 1 %. Pokud se zvýší růst ICT kapitálu o 1 %, průměrný ekonomický růst 

sledovaných rozvojových zemí se zvýší o 0,062 %, ceteris paribus. Pokud se zvýší růst NICT 

kapitálu o 1 %, průměrný ekonomický růst se zvýší o 0,383 %, ceteris paribus. Pokud se zvýší 

růst počtu odpracovaných hodin o 1 %, průměrný ekonomický růst se zvýší o 0,387 %, ceteris 

paribus.  

Adjustovaný koeficient determinace dokumentuje, ţe vysvětlující růstové veličiny 

vysvětlují variabilitu ekonomického růstu sledovaných rozvojových zemí z 16,1 %.  

Model obsahuje 238 pozorování a 3 parametry. Nejbliţší dostupné jsou kritické 

hodnoty pro Durbin-Watsonův test autokorelace pro 240 pozorování a 3 regresní koeficienty: 

dL = 1,77171 a dU = 1,80530. Testovací statistika 217,1pdw  je menší neţ dolní hranice dL, 

v modelu se vyskytuje pozitivní autokorelace 1. řádu. 
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Korelační matice v Tabulce 3.17 zobrazuje opět nulovou korelaci mezi vysvětlujícími 

proměnnými a náhodnou sloţkou a nepřítomnost silné a statisticky významné multikolinearity 

mezi vysvětlujícími proměnnými navzájem. 

 

 gICT  gNICT  gTHW  
itu  

gICT  1,000000 0,179296 -0,081667 -0,062394 

gNICT  0,179296 1,000000 0,204914 -0,031580 

gTHW  -0,081667 0,204914 1,000000 -0,009712 

itu  -0,062394 -0,031580 -0,009712 1,000000 

 Tabulka 3.17: Korelační matice mezi regresory a náhodnou složkou 

 Protoţe p-hodnoty testovacích statistik F  a 2  jsou rovny 0,0762, resp. 0,0750, tzn. 

větší neţ hladina významnosti 0,05, u modelu bez úrovňových konstant Waldův test potvrdil 

předpoklad konstantních výnosů z rozsahu. 

Statisticky významné změny v čase u souhrnné produktivity faktorů jsou potvrzeny 

testem významnosti fixních efektů. 
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4 Shrnutí a komparace rozdílů 

Poslední důleţitou částí diplomové práce je shrnutí a porovnání výsledků. První 

moţností je srovnání modelů uvnitř skupin rozvinutých a rozvojových zemí, kde poukáţeme 

na rozdíly mezi odhadnutými modely a určíme jejich přednosti a omezení. Druhou moţností 

je srovnat stejné modely mezi skupinami a definovat rozdíly a specifika mezi ekonomickým 

růstem v rozvinutých a rozvojových zemích. Třetí moţností je srovnání s jinými 

srovnatelnými empirickými studiemi, konkrétně se studií Dedrick a kol. (2011). 

 

4.1 Porovnání modelů v rozvinutých zemích 

 Tabulka 4.1 s výsledky tří modelů pro rozvinuté země obsahuje postupně odhady 

regresních koeficientů s určením statistické významnosti, adjustovaný koeficient determinace, 

Durbin-Watsonovu statistiku, součet regresních koeficientů, hypotézu o konstantních 

výnosech z rozsahu, statistickou významnost úrovňových časových změn a nulovou korelaci 

mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou sloţkou. 

 

Model gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     CRS t  itu  

Výchozí 0,005 0,345
***

 0,503
***

 0,606 1,406 0,853 NE ANO OK 

bez gICT   0,346
***

 0,504
***

 0,606 1,408 0,850 NE ANO OK 

bez t  0,086
***

 0,348
***

 0,635
***

 0,443 1,551 1,069 ANO  OK 

 Tabulka 4.1: Shrnutí modelů v rozvinutých zemích 

Protoţe cílem práce je zkoumat vliv ICT kapitálu na ekonomický růst a ve výchozím 

modelu vychází regresní koeficient u růstu ICT kapitálu statisticky nevýznamný, tento model 

v dalším srovnávání jiţ nebereme v úvahu. 

 Srovnejme tedy model s úrovňovými časovými změnami a dvěma vysvětlujícími 

proměnnými gNICT a gTHW  s modelem bez úrovňových časových změn a třemi 

vysvětlujícími proměnnými gICT , gNICT a gTHW . Tyto modely mají tyto společné znaky: 

regresní koeficienty významné na hladině významnosti 1 %, autokorelaci reziduí prvního řádu 

a nulovou korelaci mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou sloţkou. Srovnatelná je také 
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velikost regresního koeficientu u proměnné gNICT  s hodnotou 0,346, resp. 0,348. Model bez 

t  má hodnotu koeficientu u gTHW  nepatrně větší, 0,635 oproti 0,504. Tento model také 

potvrzuje výchozí předpoklad o konstantních výnosech z rozsahu. Větší vypovídající 

schopnost má však model bez gICT ( 606,02

. adjR  oproti 0,443 u modelu bez 
t ), coţ je 

způsobeno nejspíše tím, ţe úrovňové časové změny zachycují ještě další skryté proměnné 

kromě gICT , gNICT a gTHW , které mají vliv na ekonomický růst. Vliv ICT kapitálu na 

ekonomický růst v modelu bez gICT  je zřejmě obsaţen v úrovňových časových změnách, 

odráţejících souhrnnou produktivitu faktorů, které jsou jako celek statisticky významné. Vliv 

ICT kapitálu na ekonomický růst v modelu bez 
t  je dán regresním koeficientem, který má 

hodnotu 0,086. Vliv ICT kapitálu na ekonomický růst není tak silný jako vliv NICT kapitálu a 

vstupu práce, protoţe ve výchozím modelu při přítomnosti úrovňových časových změn sám o 

sobě vychází statisticky nevýznamný. 

 Nejdůleţitějšími faktory ekonomického růstu ve sledovaných rozvinutých zemích jsou 

růst počtu odpracovaných hodin, který má odhadnuté hodnoty regresních koeficientů rovny 

0,503, resp. 0,504, a růst NICT kapitálu s odhadovanými regresními koeficienty 0,345, resp. 

0,346. Ze tří uvaţovaných vysvětlujících růstových veličin má růst ICT kapitálu na 

ekonomický růst nejmenší vliv.  

 

4.2 Porovnání modelů v rozvojových zemích 

V Tabulce 4.2 nalezneme informace o výsledcích tří modelů pro rozvojové země. 

 

Model gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     CRS t  itu  

Výchozí 0,023 0,375
***

 0,306
***

 0,306 1,201 0,704 NE NE OK 

bez gICT   0,383
***

 0,297
***

 0,308 1,196 0,680 NE ANO OK 

bez t  0,062
***

 0,383
***

 0,387
***

 0,161 1,217 0.832 ANO  OK 

 Tabulka 4.2: Shrnutí modelů v rozvojových zemích 

U výchozího modelu je regresní koeficient u proměnné gICT  opět nevýznamný, 

srovnáváme tedy druhý a třetí model. Shodné vlastnosti těchto modelů jsou: statistická 
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významnost regresních koeficientů na hladině významnosti 1 %, přítomnost pozitivní 

autokorelace 1. řádu, nulová korelace mezi vysvětlujícími proměnnými a náhodnou sloţkou a 

také regresní koeficient u proměnné gNICT  má stejnou hodnotu 0,383. Hypotézu 

konstantních výnosů z rozsahu potvrzujeme u modelu bez 
t  a tento model má také větší 

hodnotu regresního koeficientu u gTHW  s hodnotou 0,387 oproti 0,297 u prvního modelu. 

Model bez gICT  má statisticky významné úrovňové časové změny jako celek a má také lepší 

vypovídající schopnost neţ model bez 
t  (

2

.adjR  = 0,308 oproti 0,161), coţ je opět výsledkem 

toho, ţe úrovňové časové změny představující souhrnnou produktivitu faktorů zahrnují ještě 

další faktory, které ovlivňují ekonomický růst. Vliv ICT kapitálu na ekonomický růst 

v modelu bez gICT  je obsaţen ve statisticky významných úrovňových časových změnách, 

odráţejících souhrnnou produktivitu faktorů. Vliv ICT kapitálu na ekonomický růst v modelu 

bez t  je dán regresním koeficientem, který má hodnotu 0,062. 

Ekonomický růst ve sledovaných rozvojových zemích nejvíce ovlivňuje růst NICT 

kapitálu, který má odhadnuté hodnoty regresních koeficientů rovny 0,375, resp. 0,383, a růst 

počtu odpracovaných hodin s odhadovanými regresními koeficienty 0,306, resp. 0,297. Růst 

ICT kapitálu má na ekonomický růst z daných vysvětlujících růstových veličin nejmenší vliv. 

 

  

4.3 Porovnání rozvojových a rozvinutých zemí 

 U meziskupinového srovnání nejdříve porovnáme stejné modely a nakonec vyvodíme 

závěry o shodách a odlišnostech skupin rozvinutých a rozvojových zemí. Nejdříve porovnáme 

modely bez gICT  ve tvaru 

 ititittit ugNICTgTHWgGDP  21  . 

Země gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     CRS t  itu  

Rozvinuté 0,346
***

 0,504
***

 0,606 1,408 0,850 NE ANO OK 

Rozvojové 0,383
***

 0,297
***

 0,308 1,196 0,680 NE ANO OK 

 Tabulka 4.3: Porovnání modelů bez gICT  
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Modely jsou shodné v nulové korelaci vysvětlujících proměnných a náhodnou sloţkou, 

významnosti úrovňových časových změn a v tom, ţe u nich zamítáme hypotézu konstantních 

výnosů z rozsahu. Model pro rozvinuté země má větší vypovídací schopnost s adjustovaným 

koeficientem determinace 0,606 oproti 0,308 a má také vyšší hodnotu Durbin-Watsonovy 

statistiky (1,408 oproti 1,196). Vliv NICT kapitálu na ekonomický růst je větší u rozvojových 

zemí (0,383 oproti 0,346), u rozvinutých zemí je však větší vliv faktoru práce, při zvýšení 

růstu počtu odpracovaných hodin o 1 % růst HDP poroste o 0,504 %, u rozvojových zemí 

„pouze“ o 0,297 %, ceteris paribus. 

Dále porovnáme modely bez 
t  ve tvaru 

 ititititit ugICTgNICTgTHWgGDP  321  . 

Model gICT  gNICT  gTHW  2

.adjR  pdw     CRS itu  

Developed 0,086
***

 0,348
***

 0,635
***

 0,443 1,551 1,069 ANO OK 

Developing 0,062
***

 0,383
***

 0,387
***

 0,161 1,217 0,832 ANO OK 

 Tabulka 4.4: Porovnání modelů bez 
t  

Oba modely mají konstantní výnosy z rozsahu, nulovou korelaci mezi regresory a náhodnou 

sloţkou a statisticky významné regresní koeficienty na hladině významnosti 1 %. Model u 

rozvinutých zemí má vyšší adjustovaný koeficient determinace (0,443 oproti 0,161) a také 

hodnotu Durbin-Watsonova koeficientu bliţší ke 2 (1,551 oproti 1,217). V rozvinutých 

zemích má na ekonomický růst ICT kapitál a počet odpracovaných hodin větší vliv neţ u 

zemí rozvojových, v rozvojových zemích má na ekonomický růst větší vliv NICT kapitál. 

 Nyní z výsledků modelů vyvodíme závěry o specifikách jednotlivých skupin. Obecně 

modely pro rozvinuté země dosahují lepších výsledků, ať uţ vyšším koeficientem 

determinace nebo hodnotou Durbin-Watsonova koeficientu bliţší ke 2. Můţeme se domnívat, 

ţe to je způsobeno dostupností dat pro více zemí a menšími rozdíly (variabilitou) mezi 

rozvinutými zeměmi. U rozvinutých zemí je zřetelný vyšší vliv práce, coţ můţe znamenat i 

vyšší produktivitu práce v důsledku lepšího ICT vybavení. Koeficienty u růstu počtu 

odpracovaných hodin s hodnotami 0,504 resp. 0,635 jsou vyšší neţ koeficienty s hodnotami 

0,297 resp. 0,387 u rozvojových zemí. U obou skupin je významný vliv ICT kapitálu na 

ekonomický růst, ať uţ jako součást souhrnné produktivity faktorů, nebo samostatně jako 
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vysvětlující proměnná. U rozvinutých zemí je vliv ICT kapitálu vyšší s hodnotou koeficientu 

0,086 oproti 0,062 u rozvojových zemí. 

 Největším faktorem ovlivňujícím ekonomický růst je u skupiny rozvinutých zemí růst 

počtu odpracovaných hodin, u skupiny rozvojových zemí potom růst NICT kapitálu. Vliv ICT 

kapitálu na ekonomický růst je u obou skupin zemí z daných 3 růstových vysvětlujících 

veličin nejmenší. 

 

4.4 Srovnání výsledků se zahraniční empirickou studií 

 Jako srovnatelnou empirickou studii jsme vybrali studii Dedrick a kol. (2011). 

Přehledné srovnání zdrojů dat, metod transformací, počtu zkoumaných zemí a sledovaných 

období je v Tabulce 4.5. 

 

Studie Data Transformace Počet zemí Období 

Hančlová, Manďák TED Diferencováním 41 1990-2011 

Dedrick a kol. PWT, ILO, IDC
3
 Vnitroskupinová 38 1985-2007 

 Tabulka 4.5: Výchozí srovnání s empirickou studií  

Modely, které porovnáváme, se liší v tom, ţe Dedrick a kol. (2011) eliminovali individuální 

efekty odchylkami od individuálních průměrů, kdeţto my jsme v naší práci eliminovali 

individuální efekty pomocí diferencí. Pro srovnání pouţíváme modely bez úrovňových 

časových změn. Nejdříve provedeme srovnání pro rozvinuté země, viz Tabulka 4.6. 

 

Studie IT  NICT  
P  .

2
adjR    

Hančlová, Manďák 0,086
***

 0,348
***

 0,635
***

 0,443 1,069 

Dedrick a kol. 0,010
**

 0,495
***

 0,696
***

 0,976 1,201 

 Tabulka 4.6: Srovnání pro rozvinuté země 

U obou studií jsou všechny odhady regresních parametrů statisticky významné na hladině 

významnosti 1 % aţ na koeficient u ICT kapitálu u studie Dedrick a kol. (2011), který je 

statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Studie Dedrick a kol. (2011) má větší 

                                                 
3
 Celé názvy organizací, ze kterých autoři čerpali data, jsou v teoretické části práce, v části 1.6.2 nazvané 

Analýza panelových dat dle Dedricka 
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vypovídací schopnost s adjustovaným koeficientem determinace 0,976 oproti 0,443 v naší 

studii. V této studii je lépe splněn předpoklad konstantních výnosů z rozsahu, součet 

regresních koeficientů je roven 1,069 oproti 1,201 u studie Dedrick a kol. (2011). V naší 

studii má na ekonomický růst větší vliv ICT kapitál (0,086 oproti 0,010), coţ můţe být dáno 

časovým posunem ve zkoumaném období. Ve studii Dedrick a kol. (2011) má na ekonomický 

růst větší vliv NICT kapitál (0,495 oproti 0,348), vliv vstupu práce je u obou studií obdobný 

(0,696 oproti 0,635). 

 Srovnání modelů pro rozvojové země vidíme v Tabulce 4.7. 

 

Studie IT  NICT  
P  .

2
adjR    

Hančlová, Manďák 0,062
***

 0,383
***

 0,387
***

 0,161 0,832 

Dedrick a kol. 0,001 0,625
***

 0,186
*
 0,958 0,812 

 Tabulka 4.7: Srovnání pro rozvojové země 

Ve studii Dedrick a kol. (2011) je opět vyšší adjustovaný koeficient determinace (0,958 oproti 

0,161). Předpokladu konstantních výnosů z rozsahu je blíţe tato studie, součet regresních 

parametrů je roven 0,832 oproti 0,812 u studie Dedrick a kol. (2011). Dedrick a kol. (2011) 

zaznamenal statisticky nevýznamný odhadnutý koeficient ICT kapitálu, odhad koeficientu 

ICT kapitálu v této studii je statisticky významný na hladině významnosti 1 %, coţ můţe být 

způsobeno časovým posunem ve zkoumaném období. Pro ekonomický růst je u studie 

Dedrick a kol. (2011) nejvýznamnější NICT kapitál, koeficient pro pracovní vstup je menší 

jak ve srovnání s koeficientem u NICT kapitálu (0,186 oproti 0,625), tak ve srovnání s naší 

studií (0,186 oproti 0,387).  

 Celkově tedy můţeme říci, ţe v naší studii zjišťujeme významnější vliv ICT kapitálu 

na ekonomický růst neţ ve studii Dedrick a kol. (2011). Dedrick a kol. (2011) na druhou 

stranu odhadl větší vliv NICT kapitálu na ekonomický růst. Vliv vstupu práce na ekonomický 

růst je u rozvinutých zemí v obou studiích obdobný, u rozvojových zemí Dedrick a kol. 

(2011) odhaduje menší vliv práce neţ v této studii. Musíme ale konstatovat, ţe modely u 

studie Dedrick a kol. (2011) mají větší vypovídající schopnost. Tato skutečnost můţe být 

způsobena odlišnou metodou odhadu. My máme k dispozici pro ICT a NICT kapitál pouze 

růstové veličiny, musíme tedy pouţít pouze model s transformací pomocí prvních absolutních 

diferencí. 
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V Tabulce 4.8 uvádíme srovnání vlivů vstupů produkční funkce na ekonomický růst pro obě 

studie. 

 

Studie Vliv ICT Vliv NICT Vliv práce 

Hančlová, 

Manďák 

významný v gICT i 
t  

u obou skupin zemí 

2. největší u obou skupin 

zemí 

největší u obou skupin 

zemí 

Dedrick 

a kol. 

nevýznamný u developing, 

slabý i u developed (0,01) 

největší vliv u developing, 

významný i u developed 

největší u developed,  

2. nejvyšší developing 

Tabulka 4.8: Srovnání vlivů vstupů produkční funkce 

Protoţe cílem práce je zkoumat vliv ICT kapitálu na ekonomický růst, zdůrazníme 

ještě, ţe v této studii zjišťujeme statisticky významný vliv ICT kapitálu na ekonomický růst a 

to jak v podobě samostatného vstupu produkční funkce, tak ve skryté formě v podobě součásti 

statisticky významných úrovňových časových změn, reprezentujících souhrnnou produktivitu 

faktorů. 
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Závěr 

V diplomové práci jsme zkoumali vliv ICT kapitálu na ekonomický růst v rozvinutých 

a rozvojových zemích v letech 1990-2011. Z teorie produkčních funkcí jsme vycházeli z 

Cobb-Douglasovy produkční funkce modifikované pro tři vstupy – ICT kapitál, NICT kapitál 

a odpracované hodiny, které byly upraveny ve formě přirozených logaritmů. Data pro ICT a 

NICT kapitál jsme měli k dispozici pouze v růstových hodnotách (v diferencích logaritmů), 

museli jsme tedy počet odpracovaných hodnot a hrubý domácí produkt přepočítat na růstové 

hodnoty. Z dostupných dat vycházel také model analýzy panelových dat, vyuţili jsme model 

s fixními efekty a transformací pomocí prvních absolutních diferencí, ve kterém jsou 

eliminovány prostorové efekty. K výpočtu odhadů parametrů, charakteristik a k verifikaci 

modelů jsme vyuţili statistický software EViews 7. 

V empirické části jsme nejdříve odhadovali model, uvaţující zahrnutí časově 

specifických úrovňových změn, růst ICT a NICT kapitálu a růst počtu odpracovaných hodnot. 

V tomto modelu vyšel regresní koeficient u růstu ICT kapitálu statisticky nevýznamný. 

V závěrečném porovnání jsme brali v úvahu model s úrovňovými časovými změnami, růstem 

NICT kapitálu a růstem počtu odpracovaných hodnot, a model s vyloučením časové 

proměnné. 

Cíl práce byl splněn, výzkumné hypotézy stanovené v úvodu diplomové práce se nám 

podařilo zodpovědět. Zjistili jsme statisticky významný vliv růstu ICT kapitálu na 

ekonomický růst, a to jak prostřednictvím souhrnné produktivity faktorů, tak v podobě 

samostatného vlivu vysvětlující proměnné růst ICT – u rozvinutých zemí s vyšší intenzitou 

(0,086) neţ u rozvojových zemí (0,062). 

Vliv růstu NICT kapitálu u rozvinutých zemí se pohyboval u regresních koeficientů 

v rozmezí 0,346 aţ 0,348, u rozvojových zemí 0,383 u obou porovnávaných modelů. Vliv 

růstu faktoru práce má nejvyšší intenzitu u obou skupin zemí pro model bez úrovňových 

časových změn resp. model s úrovňovými časovými změnami s hodnotami regresních 

koeficientů 0,635 resp. 0,504 u rozvinutých a 0,387 resp. 0,297 u rozvojových zemí. Niţší 

vliv faktorů růstu pro model s úrovňovými časovými změnami je zřejmě způsoben tím, ţe 

souhrnná produktivita faktorů zachycuje ještě další faktory, které mají vliv na ekonomický 

růst. Hodnoty úrovňových časových změn oscilují u rozvinutých zemí kolem hodnoty 1,25, u 

rozvojových zemí kolem hodnoty 1,34. Musíme mít ovšem na paměti, ţe nebýt krize v roce 
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2008 a 2009, která byla příčinou záporných hodnot této proměnné, byly by hodnoty cca o 0,3 

vyšší. Výsledky jsou v souladu s dalšími empirickými studiemi (Dedrick a kol., 2011). 

První z moţností pro další výzkum v oblasti zabývající se vlivem ICT kapitálu na 

ekonomický růst můţe být rozdělení sledovaného období na intervaly cyklických změn 

ekonomického růstu resp. poklesu. Jinou alternativou je nezkoumat pouze vliv ICT kapitálu 

na ekonomický růst, ale také na produktivitu práce, tj. výstup ekonomiky na pracovníka. 

Zajímavé můţe být také sledovat, zda je vliv ICT kapitálu větší v těch sektorech ekonomiky, 

kde jsou ICT intenzivně vyuţívány – např. v bankovnictví, pojišťovnictví nebo dopravě. 

V případě dostupnosti dat v absolutních hodnotách a nejen v růstových hodnotách by bylo 

moţné vyuţít takové modely analýzy panelových dat, které zahrnují sledování prostorových 

efektů pro jednotlivé země. Tyto moţnosti mohou být náměty pro vyuţití v doktorské 

disertační práci. 
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 C.E.S konstantní elasticita substituce 

EG  růst práce 

 F.E.M. model s fixními efekty 

gICT  růst ICT kapitálu 

gNICT  růst NICT kapitálu 

gTHW  růst počtu odpracovaných hodin 

 GNI hrubý národní příjem 

 HDP hrubý domácí produkt 

 ICT informační a komunikační technologie 

 IDC International Data Corporation 

IID  independent and identically distributed 

 ILO Mezinárodní organizace práce 

 IMF Mezinárodní měnový fond 

LSDV  metoda nejmenších čtverců s dummy proměnnými 

 MRTS mezní míra technické substituce 

 OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

 PWT Penn World Tables 

 TED Total Economy Database 

 THW počet odpracovaných hodin 
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Příloha č. 1 

Rozvinuté země Rozvojové země 

Austrálie 

Rakousko 

Belgie 

Kanada 

Švýcarsko 

Německo 

Dánsko 

Španělsko 

Finsko 

Francie 

Velká Británie 

Řecko 

Hong Kong 

Irsko 

Itálie 

Japonsko 

Jiţní Korea 

Nizozemsko 

Norsko 

Nový Zéland 

Portugalsko 

Singapur 

Švédsko 

Taiwan 

USA 

AUS 

AUT 

BEL 

CAN 

CHE 

DEU 

DNK 

ESP 

FIN 

FRA 

GBR 

GRC 

HKG 

IRL 

ITA 

JPN 

KOR 

NLD 

NOR 

NZL 

PRT 

SGP 

SWE 

TWN 

USA 

Argentina 

Bulharsko 

Brazílie 

Chile 

Kolumbie 

Maďarsko 

Jamajka 

Mexiko 

Peru 

Polsko 

Rumunsko 

Venezuela 

ARG 

BGR 

BRA 

CHL 

COL 

HUN 

JAM 

MEX 

PER 

POL 

ROM 

VEN 

 


