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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu dopadu ekonomického růstu na kvalitu 

životního prostředí. V první části práce se nejprve stručně věnujeme historii 

makroekonomických modelů s environmentálním omezením, abychom poté rozebrali 

předpoklady, fungování a implikace tří námi vybraných modelů. V následující části 

představujeme teorii Environmentální Kuznětsovy křivky a poskytujeme rozbor současných 

vysvětlení, empirie a možných nedostatků teorie. V závěrečné části propojujeme poznatky 

z předešlých kapitol a sestavujeme počítačové simulace, které mají za cíl predikovat vývoj 

kvality životního prostředí v daném modelu. 

Klíčová slova: ekonomický růst, životní prostředí, Environmentální Kuznětsova křivka, 

počítačové simulace 

JEL klasifikace: Q01, Q56, C63 

 

 

Abstract: 

This bachelor thesis focuses on an analysis of the impact of economic growth on the 

environment. The first part shortly introduces the history of macroeconomic models 

incorporating environmental constraints to analyse, then, assumptions, behaviour and 

implications of the three pre-selected models. The following section deals with the theory of 

the Environmental Kuznets Curve and offers the assessment of current explanations, empirics 

and possible shortcomings. The final part connects the findings of previous chapters in order 

to construct computer simulations whose goal is to predict the development of the 

environment in the given model. 

 Keywords: economic growth, environment, Environmental Kuznets curve, computer 

simulations 

JEL classification: Q01, Q56, C63 
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Úvod 

 V této práci jsme si stanovili za cíl zanalyzovat interakci mezi společenskými 

fenomény, jakými jsou ekonomický růst a životní prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout 

především jasnou ekonomickou analýzou, která bude nejprve aplikovaná na vybrané 

teoretické modely ekonomického růstu, a poskytne nám náhled do jejich předpokladů, 

fungování a implikací. Následně využijeme empirických a teoretických poznatků 

charakterizujících vztah mezi ekonomickým růstem a kvalitou životního prostředí, abychom 

nakonec prezentovali výsledky vývoje kvality životního prostředí v námi vybraných 

modelech. Nyní se krátce věnujme motivaci, která se za námi zvoleným cílem nachází. 

 Lidská činnost je neodmyslitelně omezována prostředím, ve kterém je vykonávána. 

Ať už se jedná o využívání různých typů přírodních zdrojů, výrobu spotřebních statků, 

poskytování služeb nebo emisi a likvidaci odpadů, ve všech těchto případech je lidstvo jasně 

limitováno kvantitativními a kvalitativními schopnostmi přírody. V oblasti ekonomické teorie 

jsou tyto schopnosti obecně označovány za přírodní bohatství, tj. souhrn vnějších přírodních 

podmínek života společnosti. Příroda je také chápána jako multifunkční aktivum, jež má 

nejen ekologické funkce (například poskytuje prostředí pro život), ale i ekonomické funkce 

(zásobárna přírodních zdrojů, asimilace odpadů vzniklých lidskou činností a další) (Dvořák et 

al., 2007). 

 V našem případě analyzujeme, jakým způsobem může být příroda zasažena 

ekonomickým růstem společnosti. Bude platit, že s rostoucí ekonomickou aktivitou dochází 

pouze k degradaci kvality životního prostředí, protože dochází k vyčerpání omezených 

zdrojů? Nebo bude možné naopak sledovat vývoj, při kterém je ekonomický růst doprovázen 

rostoucí kvalitou přírodního bohatství? 

S těmito otázkami se slučuje pojem tzv. Environmentální Kuznětsovy křivky (EKC), 

která vyjadřuje vztah mezi ekonomickým růstem a kvalitou životního prostředí. Dle zastánců 

ekonomického růstu bude tato křivka vykazovat tvar obráceného písmene „U“. Domnívají se 

totiž, že s rostoucí aktivitou ekonomických subjektů nejprve stoupá znečištění, ale díky 

ekonomickému růstu roste i vyspělost společnosti, prostřednictvím které můžeme v dalších 

obdobích sledovat již pouze pokles znečištění. Na druhé straně kritici ekonomického růstu se 

Stránka | 1  
 



domnívají, že tento vztah je přímo úměrný, tj. s rostoucí ekonomickou aktivitou roste 

permanentně i znečištění a dochází tak k degradaci životního prostředí.1  

Ještě před tím, než přejdeme k první kapitole této práce, je nezbytné zmínit a rozlišit 

dva hlavní proudy ekonomie věnující se environmentální problematice. Tím prvním je 

environmentální ekonomie. Tento směr spadá do kategorie neoklasické ekonomie, z které 

čerpá její mikroekonomické základy pro analýzu problematiky životního prostředí. Jedním 

z hlavních témat v tomto oboru je problematika tržních selhání, které lze definovat v oblasti 

životního prostředí takto: 

„Fenomén tržního selhání se vyskytuje v situaci, kdy na trhu nedochází k takové 

redistribuci vzácných zdrojů, která by poskytovala co možná nejvyšší společenský 

užitek. V této situaci existuje rozpor mezi tím, jak se ekonomický agent chová a jak 

by se měl chovat společensky žádoucím způsobem z důvodu ochrany životního 

prostředí.“ (Hanley et al., 2007) 

Mimo jiné bere environmentální ekonomie při své analýze v potaz témata jako je 

zachování a oceňování hodnoty přírodních zdrojů, kontrolu znečištění či hospodaření 

s odpady, s tím související recyklaci a analýzu efektivnosti vládních regulací či dotací. Dále 

se také například věnuje problematice oceňování životního prostředí prostřednictvím analýzy 

nákladů a výnosů, která umožňuje politickým činitelům rozhodovat se na základě peněžního 

ohodnocení životního prostředí namísto arbitrárních rozhodnutí. (Anderson et al., 2007) 

Druhým proudem, který bude také hrát svou v roli následující kapitole, je ekologická 

ekonomie. Ta vznikla koncem 80. let 20. století víceméně z důvodu nespokojenosti mnohých 

vědců a výzkumníků s vývojem v environmentální ekonomii. Tento obor je považován za 

multidisciplinární, protože do své analýzy začleňuje prvky ekonomie, ekologie, 

termodynamiky, etiky a dalších společenských věd. Hlavními ekonomickými představiteli 

jsou H.E. Daly či N. Georgescu-Roegen (van den Bergh, 2000). 

Environmentální a ekologická ekonomie se liší ve značném množství záležitostí. Díky 

tomu, že neoklasický přístup, jak již bylo zmíněno, má za cíl odstranění tržních selhání a 

efektivní alokaci zdrojů, jsou environmentální problémy popsány pouze implicitně. 

V ekologické ekonomii se autoři více zajímají o explicitní modelování vztahů mezi 

                                                            
1 Co se týče kritického přístupu k ekonomickému růstu, mezi hodnotné zdroje patří například nedávná publikace 
britského think tanku Sustainable Development Commision s názvem Prosperity without Growth? The 
transition to a sustainable economy (2009), jejímž autorem je ekonom Tim Jackson. 
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individuem a životním prostředím. Zastánci ekologické ekonomie také kritizují, že se 

neoklasická teorie zaměřila pouze na problematiku efektivní alokace, zatímco dle nich je 

nutné se především zaměřit na optimální velikost ekonomiky. Dále považují za neadekvátní 

přiřazovat problematice efektivity všechen význam; namísto toho se tento obor věnuje 

problematice distribuce, kterou častou považuje za důležitější kritérium. Konečně se zastánci 

ekologické ekonomie přiklání k tomu, že by měl být rozvoj společnosti měřen spíše jinými 

ukazateli nežli indexem HDP a nabízí alternativu například v podobě tzv. ekologické stopy, 

indexu ISEW (index udržitelného ekonomického blahobytu) nebo indikátoru GPI2 (van den 

Bergh, 2000). 

Na závěr uveďme členění následujícího textu: v první kapitole se věnujeme třem 

vybraným makroekonomickým modelům růstu, které splňují některá environmentální 

omezení. Následuje kapitola věnující se podrobně teorii a empirii ohledně EKC. Ve třetí, 

závěrečné, kapitole využíváme dvou předešlých částí k prezentaci působení ekonomického 

růstu na kvalitu životního prostředí v námi vybraných makroekonomických modelech. 

  

                                                            
2 Tato problematika je, kupříkladu, podrobně rozebrána v disertační práci Agregované ukazatele v ekologické 
ekonomii od Mgr. Miroslava Syrovátky. 
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1.  Modely růstu s environmentálním omezením 

1.1 Stručný popis historického vývoje modelů růstu 

Přestože se problematika ekonomického růstu datuje již k dobám klasických 

ekonomů, jako jsou Adam Smith, David Ricardo či Thomas Malthus, počátky moderní teorie 

růstu nacházíme až v 30. až 50. let dvacátého století. V tomto období vznikají zásadní práce 

pro budoucí vývoj teorie; krátce po Velké depresi ekonomové Roy F. Harrod a Evsey Domar 

přicházejí s modelem růstu, do kterého začleňují prvky Keynesiánské teorie a docházejí 

k závěru, že ekonomika nenachází rovnovážnou růstovou trajektorii3 (Barro a Sala-i-Martin, 

2004).  

Z dnešní perspektivy vzniká zásadní práce v 50. letech, kdy ekonomové Robert Solow 

(1956) a Trevor Swan (1956) přicházejí s modelem, který zásadním způsobem ovlivní 

budoucí vývoj teorie. Takzvaný Solowův model charakterizuje množství neoklasických 

prvků (dokonalá konkurence, konstantní výnosy z rozsahu, klesající výnosy z faktoru či 

pozitivní elasticita substituce mezi těmito vstupy) a proto je dodnes považován za základ 

neoklasické teorie růstu. Jeho důležitým, ale v budoucnu také často kritizovaným, 

předpokladem je exogenně daný technologický pokrok či předem daná a konstantní míra 

úspor4. Model tak vysvětluje zásadní vliv akumulace kapitálu či technologického pokroku na 

dlouhodobou míru růstu. Je zajímavé, že tento model dochází k tomu závěru, že změny v 

hospodářské politice (například vyšší podpora investic) mají za následek pouze krátkodobou 

změnu v míře růstu, která se nakonec vrací na ustálenou úroveň. Nedisponují tak tzv. 

růstovým efektem, který by vedl ke zvýšení míry růstu natrvalo, ale mohou mít pouze tzv. 

úrovňový efekt, ve kterém permanentní změna politiky může natrvalo pozměnit úroveň 

výstupu per capita (Jones, 2002). 

V 60. a 70. letech vznikají práce, které reagují na Solowův model (například 

rozšířením Solowova modelu o možnou existenci monopolu ekonomem Williamem 

Nordhausem), nicméně k dalšímu zásadnímu posunu dochází až na konci 80. let, kdy Paul 

Romer a Robert Lucas využívají teoretického pokroku v oblasti teorie nedokonalé 

konkurence a představují model, ve kterém zdůrazňují vliv lidského kapitálu, inovací a 

objevů na ekonomický růst. Tak dochází k vytvoření základů pro tzv. endogenní teorii růstu.  
                                                            
3 Rovnovážnou růstovou trajektorii definujme jako situaci, kdy jsou pro model významné veličiny per capita 
(například výstup per capita) konstantní. 
4 Tzv. Ramseyho modely si udržují předpoklad „shůry daného“ technologického pokroku, ale předpokládají, že 
spotřebu (a tak i míru úspor) určuje tzv. „social planner“ (jedná se o modelovou fikci, ve které dochází ke 
korekci tržních selhání).  
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Romer (1994) se domníval, že dosavadní teorie růstu nebyla schopná vysvětlit fakt, že 

technologický pokrok je důsledkem činnosti lidí a že množství firem a individuí využívá své 

až někdy monopolní postavení na trhu. Endogenní teorie růstu často tvrdí, že technologický 

pokrok se vyskytuje především díky činnosti firem a investorů, kteří se rozhodují na základě 

očekávaného zisku z investic v dalších obdobích. Tak jsou tedy zlepšení v technologiích 

považovány za výsledek vnitřních procesů ekonomického systému.  

První vlnou modelů z endogenní teorie růstu je tzv. AK model, jehož zakladateli jsou 

ekonomové Paul Romer a Sergio Rebelo. V tomto modelu dochází k propojení fyzického 

kapitálu s intelektuálním kapitálem, jelikož tento model nenabízí jasné rozlišení mezi 

akumulací kapitálu a technologickým pokrokem. Zároveň tento model dochází k závěru, že 

změny v hospodářské politice mohou mít i růstový efekt (Jones, 2002). Druhou vlnou této 

teorie, jejímž zástupcem je také Romer, je tzv. product-variety model, kde inovace způsobují 

růst v produktivitě tvorbou nových variant produktů. Třetím přístupem v oblasti endogenního 

růstu je tzv. Schumpeteriánský model růstu, jehož zástupci jsou například ekonomové 

Philippe Aghion a Peter Howitt. Tato teorie se věnuje inovacím, které zlepšují dané 

technologie, díky kterým jsou dosavadní produkty zastaralé a firmy mají motivaci nahradit je 

novými produkty. Z tohoto důvodu je možné tyto inovace považovat za prostředek 

Schumpeterovy kreativní destrukce (Aghion a Howitt, 2009). 

1.2 Modely růstu zohledňující problematiku životního prostředí 

Ekonomická teorie se začala zabývat environmentální problematikou již relativně 

brzy (Pigou, 1920). Nicméně práce věnující se modelům růstu zahrnujících interakce 

s životním prostředím začaly vznikat až především od 70. let minulého století. William Brock 

(1977), jeden z průkopníků v této oblasti, zpočátku považoval dosavadní teorii růstu za 

„zaujatou“, jelikož při sestavování modelů nebrala v potaz dopad nákladů znečištění 

životního prostředí na míru růstu. Během tohoto desetiletí došlo k prudkému nárůstu prací 

věnujících se vztahu ekonomického růstu a životního prostředí, především co se týče 

problematiky přírodních zdrojů. Zmiňme alespoň dvě z desítek těchto prací: Sollow (1974) a 

Stiglitz (1974) ve svých modelech došli k relativně jasnému závěru; v případě existence 

přírodních zdrojů v modelu je pozitivní ekonomický růst uskutečnitelný, pokud jsou splněny 

předpoklady v oblasti populačního růstu, technologického pokroku a podílu přírodních 
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zdrojů. I přes nepopíratelný význam těchto prací, je potřeba si uvědomit, že tato díla se 

nevěnovala problematice znečištění způsobené ekonomickými procesy.5 

V následujících letech dochází k obratu v tématice směrem k problematice EKC. 

Množství autorů se snaží nejen empiricky ale i teoreticky vysvětlit tento fenomén; za zmínku 

stojí například práce od Nancy Stokey (1998), ve které autorka představuje sérii modelů 

predikujících EKC za určitých předpokladů. Jelikož se ve svých modelech Stokey (1998) 

zaobírá problematikou optimální regulace, patří její práce do skupiny Ramseyho modelů. 

Hlavními prvky, které v jejích modelech umožňují sledovat EKC, jsou aktivní zamezení 

znečištění a přísnější regulace. Ty jsou realizovány na základě negativního užitku v růstu 

znečištění a mezního užitku spotřeby. V situaci nízké úrovně vstupů je vyrobena nízká 

úroveň výstupů a dle předpokladů je mezní užitek spotřeby (MUC) tak vysoký, že převáží 

náklady dodatečného znečištění. Pokud je však dosažena vyšší úroveň vstupu následná reakce 

závisí na elasticitě MUC; pokud je MUC elastický (elasticita větší než jedna), poté jsou 

znečištění a vstupy substituty a tím pádem znečištění klesá s rostoucími příjmy, tj. její model 

predikuje EKC; v opačném případě, MUC je neelastický, znečištění a vstupy jsou 

komplementy, a tak s růstem příjmů roste míra znečištění. 

Dalším modelem, který stojí přinejmenším za zmínku, je tzv. „source and sink“ 

model (Brock a Taylor, 2005). V tomto modelu se autoři snaží nepřímo o propojení literatury 

ze 70. a 90. let, tedy o propojení jak prvku omezenosti přírodních zdrojů, tak i prvku 

znečištění životního prostředí. Konkrétně v tomto modelu hraje důležitou roli energie, která 

je čerpaná z omezených zdrojů, a která je proměnnou v rovnici popisující množství emisí 

v modelu.6 Model tak mimo jiné dochází k závěru, že zde existují dvě protichůdné tendence: 

ekonomiky se snaží snížit podíl přírodních zdrojů na výstupu, neboť jsou zdrojem akumulace 

znečištění, zároveň ale tento proces vede k potlačení míry růstu. Tento konflikt je, dle autorů, 

možný v realitě sledovat především v rozvojových zemích. 

 V úvodu do této práce jsme obecně charakterizovali rozdílnost mezi proudy 

environmentální ekonomie a ekologické ekonomie. Tyto dva relativně rozdílné přístupy se 

také liší v kontextu modelů růstu. Hlavním sporným bodem je v této oblasti problematika 

                                                            
5 Tento nedostatek je nicméně možný jednoduše odstranit a to tak, že redefinujeme omezené množství 
přírodních zdrojů jako omezené množství znečištění, které je ž ředí schopno pojmout (tzv. sink 
funkce). 
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produktu a θ  měří míru emisí vytvořených na jednotku použité energie. 



elasticity substituce mezi lidskými a přírodními zdroji. V neoklasických modelech růstu, jako 

je například Solowův model (1974), se implicitně uvažuje o tom, že dostatečná míra 

substituce mezi vstupy (a technologický pokrok) může efektivně „odpojit“ ekonomický růst 

od závislosti na přírodních zdrojích či životním prostředí. Neoklasické modely, které jsou 

založené na Solowově modelu, považují jednotlivé vstupy za vysoce substituovatelné; tedy 

změna v množství jednoho ze vstupů je lehce nahraditelná díky změně v množství v jiném ze 

vstupů. Ekonomové z ekologické ekonomie ale považují tento argument velmi vysoké 

substituce za nereálný, protože porušuje tzv. zákon o zachování hmoty a první 

termodynamický zákon.7 Argumentují, že v případě dokonalé substituce je tak například 

možné vyprodukovat jakékoliv množství papíru bez použití dřevoviny pokud existuje 

dostatečné množství lidské práce a strojů (Ayres et al. 1996).  

Neoklasičtí ekonomové na tuto výtku reagovali začleněním tzv. Hartwickova pravidla 

(1977), které definuje podmínky, za kterých by mohla zůstat do nekonečna konstantní 

spotřeba produktů vyrobených s využitím omezené zásoby neobnovitelných zdrojů. 

Konkrétně může být dosaženo konstantní spotřeby při určité výši investic. Tuto výši určuje 

právě Hartwickovo pravidlo, které požaduje, aby byla renta neobnovitelného zdroje použita 

jako investice do jiného typu kapitálu. Nicméně je důležité upozornit na to, že Hartwickovo 

pravidlo je pouze nutnou podmínkou udržitelného růstu, ne postačující. Tedy jeho dodržení 

neříká o udržitelnosti ekonomiky zhola nic, pouze jeho porušení implikuje neudržitelnost 

růstu (Dvořák et al., 2007). Nicméně zastánci ekologické ekologie považují toto pravidlo za 

zkreslující, argumentujíc tím, že zvýšení množství kapitálu v jednom ze sektorů je založeno 

na zvýšení množství energie a materiálů v jiném ze sektorů. Závěrem dodejme, že i přesto, že 

ekologická ekonomie považuje endogenní teorii růstu za realističtější (neboť se snaží vysvětlit 

explicitně technologický pokrok), kritizuje ji zároveň za předpoklady o neomezeném lidském 

poznání a jeho prakticky neomezené substituovatelnosti za přírodní zdroje (Ayres et al. 1996). 

Pro účely této práce byly vybrány tři teoretické modely růstu, z nichž každý přichází s 

jiným přístupem k problematice ekonomického růstu a životního prostředí. V prvním z těchto 

modelů, který je pojmenován jako tzv. Green Solowův model, se pracuje s neoklasickými 

předpoklady (například o akumulaci kapitálu, či tvaru produkční funkce) a z podstatné části se 

zakládá na původním modelu Roberta Solowa. Tento model je doplněn o další prvky, jako je 
                                                            
7 Zjednodušeně zákon o zachování hmoty říká, že hmotu nelze vytvořit ani zničit v izolované soustavě (taková 
soustava, ve které její prvky mohou působit na sebe navzájem, ale na kterou nepůsobí žádné vnější vlivy), ale lze 
pouze pozměnit její skupenství. Podle prvního termodynamického zákona je energie v izolované soustavě stálá, 
nemůže tedy samovolně vznikat či zanikat (Victor, 2008). 
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popis vývoje kvality životního prostředí, dopad výstupu ekonomiky na tvorbu znečištění či 

zavedení exogenního technologického pokroku v procesu zamezení tvorby znečištění. Model 

tak na základě těchto předpokladů stanovuje jednoznačné podmínky udržitelného růstu. Za 

určitých předpokladů také predikuje EKC, a to na základě charakteristických znaků modelu, 

které v této literatuře nejsou zcela běžné. 

Druhý model lze považovat za reprezentativního zástupce z oblasti ekologické 

ekonomie. Přestože tento model obsahuje skupinu standardních předpokladů (například ve 

vztahu k definici produkční funkce), jeho hlavním motivem je doložit normativní předpoklad 

o tom, že k vytvoření stabilní a prosperující společnosti není nutně zapotřebí neustálý 

ekonomický růst. K tomuto tvrzení dochází model prostřednictvím množství prvků, které 

nejsou v ekonomii hlavního proudu úplně běžné (například stanovování cílů dle Kyotského 

protokolu, zkracování pracovního týdne nebo využívání aktivní zaměstnanecké politiky státu). 

Tento model se také vymezuje vůči zbylým dvěma modelům tím, jak je sestaven. Zatímco 

první a třetí model jsou reprezentanty typu modelů, které jsou ryze založeny na ekonomické 

teorii a na matematickém vyjádření vztahů mezi klíčovými ekonomickými proměnnými, 

druhý model spadá pod kategorii, ve které jsou použita statistická data a statistické metody 

k odhadnutí vztahů odvozených právě v ekonomické teorii (Victor, 2008). 

Třetí a poslední model této práce lze řadit do skupiny endogenních modelů. V jeho 

případě je tak, na rozdíl od Green Solowova modelu, technologický pokrok vysvětlen 

vnitřními procesy ekonomického systému. Tento teoretický model je charakteristický tzv. 

strukturou řízené technologické změny, čímž navazuje na myšlenku, že proces 

technologických změn je dán nejen endogenně, ale také je určitým způsobem směřován. 

Konkrétně přináší prospěch například těm faktorům produkce, které vykazují relativně vyšší 

zisk (Acemoglu, 2002). Naprosto klíčovým faktorem při predikci různých výsledků je míra 

substituce mezi dvěma výrobními sektory. Autoři dochází k závěru, že v určitých případech je 

potřeba optimální intervence ze strany státu k předejetí environmentální krize. Tato 

intervenční politika může být za určitých předpokladů efektivní a může se tak stát doplňkem 

k ostatním faktorům ovlivňujícím směr a vývoj technologického pokroku. 
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1.3 Green Solowův model (GSM) 

1.3.1 Empirický základ 

 V následující části bude popsán model růstu, který je založen na množství 

neoklasických předpokladů nacházejících se v původním modelu Roberta Solowa (1956). 

Autoři tohoto modelu, William A. Brock a M. Scott Taylor, byli při sestavování rozšířené; 

verze Solowo práce především inspirováni výsledky dat popisujících vývoj některých 

polutantů vzhledem k vývoji amerického hrubého domácího produktu (HDP). Nejenže tyto 

data vykazují obecně zajímavé výsledky, ale zároveň jsou ukázkou toho, že jiné modely, 

které jsou úspěšné při vysvětlování fenoménu EKC, se neshodují s těmito daty.  

Příkladem může být vývoj intenzity emisí (viz Obr. 1). Některé modely (například 

Stokey (1998)) předpokládají, že je nejprve politika zabraňující znečišťování neaktivní a až 

od určitého bodu se stává aktivní. To znamená, že v situaci, kdy je emisní politika neaktivní, 

rostou emise stejnou měrou jako výstup, zatímco v situaci aktivní politiky emise na výstup i 

celkové množství emisí klesá. Jak jsme podrobně uvedli při deskripci modelů od Stokey 

(1998), úroveň emisí je v těchto modelech nejčastěji dána vzájemnou interakcí mezi 

negativním užitkem v růstu znečištění a mezním užitkem spotřeby. Obr. 1 nicméně 

prezentuje vývoj zcela jiný - poměr emisí na HDP klesá prakticky konstantně již od 50. let. 

Obrázek 1 Intenzita emisí pro americkou ekonomiku 
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Co se týče vývoje celkového množství emisí v americké ekonomice, autoři prezentují sérii 

grafů, ve kterých celkové množství polutantů nejprve roste a poté, v množství případů, klesá 

(Brock a Taylor, 2005). 

 Další výsledek, který se stal inspirací pro Green Solowův model, se věnuje vývoji tzv. 

nákladů na zamezení tvorby znečištění. Zatímco některé teorie, jež jsou založené na zesilující 

intenzitě environmentální politiky, předpokládají stále rostoucí náklady na zamezení, data pro 

americkou ekonomiku poukazují na to, že poměr nákladů na znečištění na HDP je víceméně 

konstantní v čase a tvoří pouze zlomek celkového HDP8 (Brock a Taylor, 2005). 

 Především výsledky ilustrované ve dvou předešlých odstavcích inspirovali autory 

modelu k tomu, že zavedli exogenní technologický pokrok v nákladech na zamezení takovým 

způsobem, že je součástí tzv. funkce na zamezení tvorby znečištění. Model tak funguje 

následujícím způsobem: technologický pokrok v nákladech na zamezení má za následek stálý 

a konstantní pokles v poměru emisí na celkovém výstupu, bez ohledu na to, zda se model 

nachází v rovnovážném růstu. Co se týče celkové úrovně emisí, ta zpočátku roste, 

jelikož prudký ekonomický růst převáží technologický pokrok v zamezení znečištění. 

Nicméně jak ekonomika konverguje do své rovnovážné růstové trajektorie charakteristické 

právě pro Solowův model, technologický pokrok v zamezení převáží klesající růst a dochází 

k poklesu úrovně celkových emisí. Během celého procesu je podíl nákladů na zamezení 

tvorby znečištění na výstupu konstantní (Brock a Taylor, 2004). 

1.3.2 Základní charakteristiky 

 V této sekci následuje seznámení se s charakteristickými prvky Green Solowa modelu. 

Předpokládejme, že je dán exogenní technologický pokrok jak v produkci statků (klasický 

předpoklad Solowa modelu), tak i v procesu zamezení znečištění. Dále díky tomu, že 

Solowův model nespadá to kategorie Ramseyho modelů a odkazu na výsledek dat v případě 

americké ekonomiky, je míra úspor, s, a podíl nákladů zamezení na výstupu, θ, konstantní. 

 V následujícím textu se zaobíráme uzavřenou ekonomikou s jediným sektorem. 

Produkční funkce F je ryze konkávní a vykazuje konstantní výnosy z rozsahu ve vstupech, 

                                                            
8 Již výše zmíněná práce od Stokey (1998) předpokládá následující rovnost: zβ, kde x je celkové 
znečištění, y je potenciální produkt, z reprezentuje produkční procesy v ekonomice  a >1. Pokud uvažujeme, že 
rozdíl mezi potenciálním a reálným výstupem je způsoben výstupem použitým na náklady na zamezení, θ, poté 
lze tento vztah přepsat na 1 θ , kde z=(1- θ) a >1. Nyní je vidět, že pokud mají emise na výstup 
klesat, musí se podíl nákladů na zamezení znečištění na výstupu, θ, v limitě blížit jedné. 
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kterými jsou tzv. efektivní pracovní síla, BL, a kapitál K.9 Výstup je vyprodukován právě 

touto produkční funkcí F. Druhým klíčovým vztahem je akumulace kapitálu K, která je dána 

mírou úspor, s, které jsou v uzavřené ekonomice rovny investicím, a mírou depreciace 

kapitálu . Konečně platí, že pracovní sí ou n a technologický pokrok B mírou g: la L roste mír

, , 

  (1)   , 

, . 

 Důležitým vztahem pro GSM je rovnice celkových emisí znečištění E, která je 

založená na interakci vytvořeného znečištění ΩF, kde Ω je počet jednotek znečištění na 

ekonomickou aktivitu F, s procesem zamezení tvorby znečištění. Tento proces považujeme za 

ryze konkávní funkci A danou celkovou ekonomickou aktivitou F a ekonomickou aktivitou o 

zamezení znečištění, FA, vykazující konstantní výnosy z rozsahu:10 

  emitované znečištění = v tění – zamezené znečištění  vyt ořené znečiš

E = (2) Ω  Ω , ), 

    E = ΩF 1 1,       ,

    E = Ω ,   1 1,     . 

 Díky (1) a (2) také platí, že celkový výstup je roven Y=(1- θ)F. Spolu s těmito vztahy 

je také potřeba definovat, jakým způsobem je dána změna ve kvalitě životního prostředí. 

Typicky se předpokládá, že životní prostředí je schopno se zbavovat znečištění exponenciální 

mírou. Nechť X označuje kvalitu životního prostředí, poté platí:  

        ,                     (3) 

kde η>0 je míra obnovy životního prostředí, a v případě, že X=0, poté není životní prostředí 

zasažené žádným znečištěním. Konečně k míře exogenního technologického pokroku ve 

výrobě statků, g, definujme exogenní technologický pokrok v míře zamezení znečištění, 

gA>0, který vede k poklesu v Ω. Všechny výše zmíněné předpoklady spolu s převedením 

veličin výstupu, kapitálu a emisí na tzv. intenzivní formu (podělením veličinou BL) celkově 

dávají GSM: 

                                                            
9 Funkce F by také měla splňovat tzv. Inadovo podmínky: pro produkční funkci f:  platí, že: 0
0, 0 ∞, dále že:   ∞ 0, ∞ ∞ a konečně, že je ryze rostoucí ( 0  a ryze konkávní 
( 0  (Inada, 1963). 
10 Pro funkci a(θ) platí, že a(0)=1 (tedy v případě nulových nákladů na zamezení nedochází k „pohlcení“ 
znečištění) a také, díky své konkávnosti, že vykazuje pozitivní, ale klesající, mezní efekt snížení znečištění. 
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                                                    (4) 1 ,                              

          , 1

  Ω , 

Ω Ω,          

kde k=K/BL, y=Y/BL, e=E/BL a f(k)=F(k,1).11 

1.3.3 Rovnovážná růstová trajektorie a udržitelný růst 

 Pro klasický Solowův model je charakteristické, že se tento model dostane do tzv. 

rovnovážné růstové trajektorie, ve které se předpokládá, že se množství efektivního kapitálu 

k nemění v čase, tj.  =0, a tedy i y je konstantní (což plyne ze (4) pokud je θ předem dané). 

V této situaci roste agregátní výstup Y a kapitál K mírou g+n, a výstup per capita a kapitál per 

capita mírou g (tj.       0). Díky jednotlivým předpokladům a také díky vztahu pro 

efektivní emise z (4) plyne, že je růst agregátních emisí v rovnovážné růstové trajektorii, GE, 

dán následujícím vztahem, který může být kladný nebo záporný: 

                                                                          .                                                                       (5) 

  Vztah (3) a (5) implikuje, že pokud má být změna ve kvalitě životního prostředí 

nulová, poté musí platit, že GE=Gx, kde na pravé rovnosti stojí růst ve kvalitě životního 

prostředí.12 Konečně definujeme udržitelný růst po vzoru Brocka a Taylora (2005) jako 

situaci kdy se ekonomika nachází v rovnovážné růstové trajektorii spolu s rostoucí kvalitou 

životního prostředí a pokračujícím růstem v příjmu per capita13. Tedy v naší situaci musí 

platit, že: 

                                                                        0             .                                                               6  
 

1.3.4 Dynamika přechodného období 

 V následující části se ve stručnosti věnujeme tomu, jaké procesy probíhají v GSM 

během tzv. přechodného období, tj. období ve kterém ekonomika modelu konverguje do 

rovnovážné růstové trajektorie. K tomu využijeme alternativní verze Solowa diagramu, který 

zobrazuje vliv změn růstu transparentněji než původní diagram (Jones, 2002). 

                                                            
11 Odvození vztahu pro změnu efektivního kapitálu je k dispozici v Příloze. 
12 Příloha obsahuje odůvodnění několika předešlých tvrzení. 
13 Brock a Taylor (2005) v této definici vyžadují rostoucí kvalitu životního prostředí, jelikož se chtějí vyhnout 
stagnaci jako možnému řešení a argumentují, že při pozitivním ekonomickém růstu vznikají spolu s tržními 
produkty i nové veřejné statky. Tedy poroste kvalita životního prostředí. 

Stránka | 12  
 



 Pro odvození tohoto diagramu je nejprve nutné zformulovat diferenciální rovnice 

reprezentující vývoj agregátních emisí a efektivního kapitálu v přechodném období, což lze 

konkrétně zapsat takto14: 

                                                                        ,                                                                                   7  

                                                                  1 . 

Obrázek 2 Přechodné období v GSM

 Tyto dva vztahy jsou nyní zakresleny do obr. 2, kde na vertikální ose máme míru růstu 

v agregátních emisích a alfa krát míru růstu v efektivním kapitálu, a na horizontální ose 

sledujeme množství efektivního kapitálu k. Hyperbolu jdoucí od plus nekonečna k nule 

nazýváme lokus úspor, jelikož je definována jako 1  a tak změna v míře úspor, 

s, vede k posunutí hyperboly. Tato hyperbola protíná dvě horizontální křivky v bodech T a B 

a jak je vidět z druhého řádku (7), tak horizontální rozdíl mezi hyperbolou a „B-čárou“ je 

roven alfa krát míře růstu v efektivním kapitálu. Z toho tedy plyne, že v bodě B je míra růstu 

v efektivním kapitálu nulová a tak se v tomto bodě ekonomika nachází v rovnovážné růstové 

trajektorii.  

 Co se efektivního kapitálu týče tak pro GSM platí, že míra růstu v efektivním kapitálu 

je tím vyšší, čím nižší je množství efektivního kapitálu, jelikož je tím větší vertikální rozdíl 
                                                            
14 Odvození je popsáno v Příloze. 
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mezi lokusem úspor a B-čárou. V případě agregátních emisí je jejich růst dán členem , 

který je v čase konstantní, a tak je jejich vývoj podmíněn především mírou růstu v efektivním 

kapitálu. Tím pádem míra růstu v E klesá ať už je růst udržitelný ( 0) či ne. 

Poznamenejme také, že v diagramu je T-čára výše než B-čára, protože implicitně 

předpokládáme, že je růst udržitelný. 

Z obou rovnic v (7) také platí, že vertikální rozdíl mezi T-křivkou a lokusem úspor 

tvoří míru růstu v agregátních emisích E, tím tedy v bodě T platí, že 0. V případě, že je 

růst udržitelný ( 0) se ekonomika v bodě T nachází v bodě zlomu, co se míry růstu 

agregátních emisí týče, jelikož pro  je 0. V případě, že růst není udržitelný 

0), se T-čára nachází pod B-čárou, bod T za bodem B a tím pádem dochází ke stále 

kladnému růstu v agregátních emisích i v situaci, kdy se model nachází v rovnovážné růstové 

trajektorii. 

1.3.5 Závěr 

 V předešlé části jsme se věnovali základním vlastnostem, rovnovážné růstové 

trajektorii a dynamice přechodného období v GSM, jehož autory jsou ekonomové Brock a 

Taylor (2004). Tento model zohledňuje kvalitu životního prostředí a tvorbu znečištění při 

svém rozhodování, a stanovuje tak základní podmínky udržitelného růstu. 

 Přestože se predikci fenoménu EKC budeme věnovat až ve třetí kapitole, 

poznamenejme, že zásadní roli v tomto případě hraje vzájemná pozice a vzdálenost mezi body 

T a B, a lokace počáteční hodnoty efektivního kapitálu, k(0), vzhledem k bodu T. Dodejme 

také, že Xepapadeas (2005) došel k podobným závěrům, co se průběhu EKC týče, při 

relativně odlišné modifikaci základního Solowa modelu.15 
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15 Xepapadeas definuje dva druhy kapitálu: produktivní kapitál, ky, a kapitál na zamezení produkce znečištění, 
ka. K eliminaci znečištění a ke konstantnímu růstu dochází v modelu za předpokladu, že za a/: mezní produkt a 
průměrný produkt kapitálu je omezen zdola a za b/: lim ∞ 0, tedy technologie jsou schopny 
eliminovat jakékoliv znečištění. 



1.4 Model nízkého růstu (Lowgrow model) 

1.4.1 Myšlenkový základ 

 V následující části bude představen makroekonomický model růstu, jež reflektuje jak 

názory představitelů ekologické ekonomie, co se problematiky růstu týče, tak i některé prvky 

makroekonomické teorie hlavního proudu. Tento model má stanoven jasný cíl: prozkoumat 

makroekonomické nástroje, které je možné použít k dosažení prosperující společnosti ve 

vyspělých zemích, aniž by existence prosperity byla nevyhnutelně založena na sledování 

politiky ekonomického růstu. 

Za jednoho ze zakladatelů tohoto myšlenkového proudu je beze sporu považován 

ekonom Herman Daly. Po několik desetiletí se Daly domnívá, že je potřeba redefinovat 

myšlenku udržitelného růstu takovým způsobem, že začleníme náš pohled na ekonomický 

systém do celkového ekosystému planety a následkem toho opustíme ideu ekonomického 

růstu (Daly, 1997). Daly mimo jiné přichází s termínem „ustálené ekonomiky“ (steady-state 

economy), ve které jsou konstantní velikost populace a akumulace kapitálu udržovány nízkou 

úrovní výrobních procesů, jež je na úrovni regenerativních možností ekosystému. Tvrdí, že ve 

vyspělých zemích se ekonomický růst stal paradoxně neekonomickým, jelikož kvantitativní 

expanze (sledovaná právě během ekonomického růstu) přináší větší míru environmentálních a 

sociálních nákladů nežli přínosů (Daly, 2008).  

 Autorem níže popsaného modelu je kanadský ekonom Peter Victor, který svůj model 

založil na množství poznatků z ekologické ekonomie. Inspirací k tomu, aby sestavil model 

vykazující mírný či nulový ekonomický růst, mu byly práce věnující se například vztahu mezi 

ekonomickým růstem a blahobytem společnosti.16 Na základě zevrubné analýzy problematiky 

růstu dochází k tomu, že dosavadní politika růstu není ve vyspělých zemích z dlouhodobého 

hlediska optimální, protože: 1) pokračující ekonomický růst naráží na biofyzické limity, které 

jsou dané životním prostředím (omezené množství přírodních zdrojů či omezená kapacita 

životního prostředí, co se asimilace vzniklých odpadů týče); 2) ekvivalence mezi 

ekonomickým růstem a blahobytem společnosti je narušena právě rostoucí zátěží životního 

prostředí; 3) politika růstu není nejen nezbytnou ale ani postačující podmínkou pro dosažení 

některých socioekonomických cílů jako jsou například politika plné zaměstnanosti, či 

eliminace chudoby. (Victor a Rosenbluth, 2006)  

                                                            
16 Kvalitním zdrojem věnujícím se této problematice je například kniha Ecological Economics: an Introduction 
z roku 2005 od Michaela S. Commona a Sigrida Stagla. 
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1.4.2 Základní charakteristiky 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu do první kapitoly, následující model spadá do kategorie 

ekonometrických modelů, které využívají statistických metod k odhadnutí teoretických 

vztahů. V našem případě se budeme věnovat makroekonomickému modelu, který čerpá 

z reálných socioekonomických indikátorů kanadské ekonomiky za období 1981-2003. Model 

nízkého růstu (MNR) byl sestaven v počítačovém softwaru STELLA, jelikož dle autora tento 

software nabízí možnost práce jak s kvantitativními tak i kvalitativními proměnnými, je 

vhodný pro řešení systémů diferenčních rovnic a hlavně umožňuje přehlednou analýzu 

různých hospodářských politik (Victor a Rosenbluth, 2006). 

 Zjednodušená struktura MNR je graficky zobrazena v následujícím obrázku, kde 

agregátní nabídku reprezentuje (v neoklasické makroekonomii často preferovaná) Cobb-

Douglasova produkční funkce, jež je závislá na využité zásobě vyprodukovaného kapitálu K, 

využité pracovní síle L (tj. pracovní síla vynásobená mírou zaměstnanosti) a čase t, který 

v modelu reprezentuje technologický pokrok.17 Agregátní poptávka je definována po vzoru 

národních účtů; zahrnuje tedy spotřebu C, firemní investice I, vládní výdaje G, export X a 

import M. Monetární sektor v modelu není přímo reprezentován, nicméně Victor 

předpokládá, že centrální banka Kanady bude pokračovat ve sledování svého inflačního cíle, 

Obrázek 3 Zjednodušené schéma modelu nízkého růstu 

                                                            
17 Victor odůvodňuje použití Cobb-Douglasovy produkční funkce tím, že pro využití komplikovanější produkční 
funkce není dostatek časových řad popisujících množství využitých materiálů v produkci (Victor, 2008). 
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konkrétně 2 % růstu inflace ročně. Nominální úroková míra je v modelu dána exogenně a 

problematika cenová hladiny není součástí modelu, ačkoli při poklesu nezaměstnanosti pod 4 

procenta model upozorňuje na možné inflační tlaky18(Victor, 2008). 

 Fiskální pozice státu reprezentuje finanční situaci ve třech úrovních správy Kanady: 

federativní, provinční a městské. Tato proměnná je níže popsána regresivní rovnicí, kde je 

změna čistého dluhu dána každoročním fiskálním přebytkem či deficitem. Chudoba je 

v případě MNR definována jako počet lidí, kteří se nacházejí pod tzv. hranicí nízkého příjmu 

(LICO)19 a je úzce spjata s mírou nezaměstnanosti. V MNR totiž platí zjednodušující 

předpoklad, že v případě, že nezaměstnaný získá práci, dostává příjem alespoň stejný či vyšší 

než je LICO a naopak pokud zaměstnanec o práci přijde, jeho příjem klesá pod úroveň 

LICO.20 

 Environmentální dimenze modelu je reprezentována dvěma způsoby. V prvním 

případě se bere v potaz problematika emisí skleníkových plynů (GHG) a model umožňuje 

reagovat na požadavky dané Kyotským protokolem například zavedením tzv. uhlíkové daně. 

V druhém případě je součástí MNR podmodel zabývající se dopadem lesního průmyslu na 

životní prostředí, mající významnou roli především v zemi jako je Kanada (Victor, 2008). 

 Jelikož implicitním cílem pro MNR je hledání alternativ k politice růstu, Victor 

nejprve rozeznává základní proměnné, které determinují zvýšení agregátní poptávky a 

agregátní nabídky: 1) čisté investice, jež jsou dané součtem hrubých privátních a vládních 

investic, a odečtením míry jejich depreciace a demolice. Zatímco hrubé privátní investice 

jsou podrobněji rozebrány níže, vládní investice tvoří konstantní proporci v privátních 

investicích na základě hodnot z roku 2004. 2) růst v produktivitě, tento faktor je 

reprezentován proměnou t v produkční funkci a je možné ji vynásobit koeficientem v rozmezí 

od 0 (nedochází k růstu produktivity) po 1. 3) růst ve velikosti populace a pracovní síly, roční 

míra růstu populace je založena na predikcích kanadského statistického úřadu a v modelu je ji 

možné ovlivnit vynásobením koeficientem od 0 po 1. 4) čistý export (NX=X-M), kde export X 

a import M jsou definovány níže. Rozdíl mezi exportem a importem je možné v MNR upravit 

vynásobením obchodního přebytku koeficientem v rozmezí od 0 až 1. Pokud je koeficient 
                                                            
18 Z dostupných materiálů není možné zjistit, proč Victor zvolil právě hranici čtyř procent a zda má tato hodnota 
reprezentovat hodnotu NAIRU pro kanadskou ekonomiku. 
19 V angličtině tzv. Low Income Cuttoff. Při sestavování této hranice je spočítán poměr nezbytných výdajů 
(např. na jídlo a ubytování) na celkovém čistém příjmu v průměrné rodině a k této hodnotě je poté přičteno 
dalších dvacet procent (Victor a Rosenbluth, 2006). 
20 Tento předpoklad je založen na vysoké korelaci mezi nezaměstnaností a chudobou v Kanadě v letech 1994-
2003 (Victor a Rosenbluth, 2006). 
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roven jedné, přebytek je nulový. 5) Délka pracovního týdne; v případě růstu nezaměstnanosti 

může, ceteris paribus, pomoci zkrácení pracovního týdne. Victor se totiž domnívá, že méně 

hodin na zaměstnance zvýší poptávku po více pracovnících a zároveň zvýší množství volného 

času u těch, kteří už jsou zaměstnáni (Victor a Rosenbluth, 2006). Dodejme, že přestože 

autoři explicitně nezmiňují agregátní spotřebu, C, ta má zásadní vliv na velikost agregátní 

poptávky.  

1.4.3 Makroekonomický model 

 Makroekonomický model je založen na skupině lineárních regresních rovnic, které 

využívají dat ze statistického úřadu Kanady z let 1983-2003, a kde jsou všechny monetární 

hodnoty uvedeny v kanadských dolarech ve stálých cenách roku 1997. V modelu je nejprve 

spočítán HDP prostřednictvím Cobb-Douglasovy produkční funkce, která je zjištěna na 

základě původních hodnot kapitálu, míry využitých kapacit, pracovní síly, míry 

nezaměstnanosti a čase (zastupuje fenomén technologického pokroku). Takto zjištěný HDP je 

poté použit jako nezávislá proměnná v rovnicích určujících agregátní poptávku. V případě, že 

je agregátní poptávka vyšší než agregátní nabídka, klesá v příštím období míra 

nezaměstnanosti a roste míra využití kapacit, a naopak. 

 Nyní následuje popis několika základních lineárních regresivních rovnic MNR, 

jejichž parametry jsou odhadnuty z dostupných dat buďto pomocí metody nejmenších čtverců 

(OLS) nebo dvoustupňovou metodou nejmenších čtverců (2SLS)21. Victor a Rosenbluth 

(2006) také uvádí jednotlivé hodnoty t-statistik a koeficient determinace, R2: 

 Spotřeba (OLS): 0.56731 0.0038375 0.0000516 0.0014986 ,                (8) 

kde c – výdaje na spotřebu v milionech dolarů, g – HDP v milionech dolarů, p – populace v milionech, d – 

disponibilní příjem v milionech dolarů, i – nominální úroková míra (konkrétně u prime 3-month corporate 

paper), x – směnný kurz mezi kanadským a americkým dolarem. Spotřeba tedy roste s rostoucím HDP a 

disponibilním příjmem a klesá s rostoucí úrokovou mírou (rostou náklady příležitosti) a s rostoucím směnným 

kurzem. 

 Privátní investice (2SLS): 72576 2552.5 0.15881 lg 0.12952 ,               (9) 
kde I – hrubé privátní investice v milionech dolarů, li – úroková míra minulého období, lg – HDP minulého 

období, ltax – průměrná hodnota daně právnických osob v minulém období. Investice jsou tedy založeny na 

adaptivních očekáváních, jež jsou ovlivněny hodnotami minulého období. 

                                                            
21 Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců by měla být použita v případě, kdy nejsou splněny předpoklady 
metody OLS. Konkrétně se například jedná o situaci, kdy je zjištěna korelace mezi nezávislou proměnou 
regresivní rovnice a disturbancemi závislé proměnné (Gujarati, 2004). 
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 Importy (OLS): 804800 11099000  26000 ,                                                     (10) 

kde M – import zboží a služ i aci. eb v milionech dolarů. Množství mportů tedy kladně závisí na HDP a popul

 Exporty (OLS): 417620 58.809  17880 ,                                                              (11) 

kde X – export zboží a služeb v milionech dolarů, usgdp – HDP USA v milionech amerických dolarů roku 2000. 

Tato rovnice potvrzuje důležitost USA jako hlavního importéra kanadského zboží a služeb.22 

 Vládní výdaje, jakožto poslední složka agregátní poptávky, reprezentují výdaje na 

zboží a služby, vládní investice do kapitálu a inventáře majetku. MNR umožňuje několik 

odlišných strategií v případě vládních výdajů: a) udržovat konstantní podíl vládních výdajů na 

HDP dle hodnoty z roku 2003 (0.1883) a konstantní podíl vládních investic na privátních 

investicích (0.15 v roce 2003); b) mít za cíl vyrovnaný rozpočet, tedy celkové vládní výdaje 

vyrovnávat s celkovými vládními příjmy; c) proticyklické vládní výdaje, jejichž velikost se 

řídí Okunovo zákonem pro kanadskou ekonomiku, kdy jednoprocentní nárůst 

v nezaměstnanosti vede k poklesu HDP o 1,6% (Dornbusch et al., 1999). Tak jsou vládní 

investice zvýšeny o 0.016 krát HDP při vzrůstu nezaměstnanosti o jedno procento23; d) 

stabilizační výdaje mají za cíl reagovat na rozdíl mezi agregátní poptávkou a nabídkou v 

minulém období (Victor a Rosenbluth, 2006). Předchozí čtyři rovnice a některý z výše 

uvedených typů vládních výdajů tak odhadují velikost agregátní poptávky v MNR. 

 Na druhé straně modelu se nachází agregátní nabídka reprezentovaná Cobb-

Douglasovou produkční funkcí, pracovní síla, využití kapacit a fiskální pozice. V MNR jsou 

odvozeny následovně: 

Produkční funkce (2SLS): ln 1.2797 0.00993 0.28281 0.71812 ln , (12) 
kde T – čas v letech reprezentující efekt technologické změny, ln(cut) – přirozený logaritmus vyprodukovaných 
aktiv v milionech dolarů a míry vy ž i us počtu zaměstnaných v tisících. u ití kapacit, ln(emp) – př rozený logaritm

 Pracovní síla (OLS): L 1592.61 342.5 p  0.00388 g ,      (13) 
kde L – pracovní síla v tisících. Pracovní síla je tak kladnou funkcí HDP a velikosti populace, která je v modelu 
reprezentována predikcemi kanadskéh t i éo s at stick ho úřadu. 

 Využití kapacit (OLS):  93.7 1.32 ,                                                                         (14) 
kde ur – procentuální míra nezaměstnanosti. Tedy využití kapacit intuitivně klesá s rostoucí nezaměstnaností. 
Přestože má tato rovnice nízkou vysvětlovací hodnotu (R2=0.46), je zařazena do MNR z toho důvodu, že využití 
jak pracovní síly, tak i kapitálu, reaguj  e na změny v agregátní poptávce.

 Fiskální pozice (OLS): 11729.15 1.1253 ,                                                            (15)                       

                                                            
22 V roce 2009 přesahovala míra kanadských exportů do americké ekonomiky 73% (zdroj: 
http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/gblec02a-eng.htm). 
23 Platí pouze v případě, že je nezaměstnanost vyšší než 4% hranice, která je v této práci považovaná za 
přirozenou míru nezaměstnanosti. 
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kde CND – změna vládního dluhu, který reprezentuje všechny tři úrovně správy, v milionech dolarů, NI – čisté 
vládní příjmy v milionech dolarů. 

 Na závěr dodejme, že v MNR roste kapitál (díky průměrným hodnotám čistých 

privátních a vládních investic v letech 1981-2003) čtyřprocentní mírou. Co se týče emisí 

skleníkových plynů, jejich množství je odhadnuto na základě vynásobení daného HDP 

množstvím tun GHG na milion dolarů HDP v roce 2002. Tato hodnota je následně 

vynásobena koeficientem u proměnné T (viz vztah 12), která reprezentuje technologický 

pokrok v modelu (Victor, 2008). Dodejme, že ve výše zmíněném textu byly popsány pouze 

některé základní makroekonomické vztahy, jelikož celý MNR je složen z řady na sobě 

závisejících podmodelů, které byly přizpůsobeny vlastnostem kanadské ekonomiky.  

1.4.4 Predikce modelu 

 Nyní stručně uvedeme počítačovou reprezentaci MNR. Ta nejprve využívá 

socioekonomických údajů z kanadského statistického úřadu k odhadnutí výše zmíněných 

vztahů, a následně ilustruje možný vývoj základních ekonomických proměnných od roku 

2005 až do roku 2020. Pro snadnější porovnání jsou všechny proměnné znormovány na 

hodnotu 100 pro rok 2005.  

Následující obrázek je ilustrativním příkladem toho, proč v případě kanadské 

ekonomiky nabádá Victor ke hledání alternativy vůči stále pozitivní míře ekonomického 

růstu. V Obr. 4 se předpokládá, že výkonnost kanadské ekonomiky bude podobná vývoji 

v posledních 25 letech: během let 2000-2020 tak dochází k růstu v HDP na osobu o 2,4% 

ročně, bez jasné environmentální politiky dochází k růstu v GHG o 43% do roku 2020, poměr 

státního dluhu na HDP klesá k 8% díky splácení dluhu kanadskou vládou. Dále dochází 

k mírnému růstu populace, míra nezaměstnanosti mírně roste (k 9 procentům v roce 2020) a 

tak roste i index chudoby (díky výše zmíněnému předpokladu o vztahu mezi nezaměstnaností 

a chudobou). Závěrem dodejme, že v třetí kapitole budou představeny alternativní přístupy a 

jejich predikce v MNR (Victor, 2008). 
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Obrázek 4 Důsledky pozitivní míry růstu v MNR (2005=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: počítačový model Lowgrow 2.0 

1.5 Model řízené technologické změny 

1.5.1 Základní charakteristiky 

 Nyní se budeme věnovat třetímu modelu, který je v této práci prezentován. Tento 

model spadá do kategorie endogenního růstu. Tedy zatímco v GSM byl technologický růst 

dán exogenně a v MNR byl zastoupen proměnnou T reprezentující růst v produktivitě, zde je 

technologický pokrok zapříčiněn rozhodnutími, které vznikají uvnitř modelu. Své základy tak 

nachází v Romerově kritice exogenní teorie růstu. Navíc, jak bylo zmíněno v úvodu do této 

kapitoly, zde máme tzv. strukturu řízené technologické změny. V našem případě to znamená, 

že „umístnění“ technologického pokroku do toho či onoho sektoru výroby záleží na takových 

jevech, jako je například velikost pracovního trhu v daném sektoru či poměr cen (Acemoglu, 

2002). Působení těchto jevů je významně ovlivněno mírou substituce mezi sektory výroby 

vstupů, tj. mírou, jakou můžeme nahrazovat výrobu jednoho ze sektorů za druhý sektor. 

Autoři odůvodňují volbu tohoto typu modelu tím, že přestože existují empirické 

studie ukazující, že změny v relativních cenách energie hrají významnou roli při rozhodování 

o volbě výrobních technologií, byla teorie řízené technologické změny donedávna víceméně 

opomíjena. Jednu z těchto empirických studií provedl například Popp (2002), kde použil data 

ohledně udělování patentů v letech 1970-1994 a dospěl k závěru, že změny v cenách energií 

měli zásadní vliv na množství udělených patentů ve výzkumu energeticky úsporných 

technologií. 
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 Model řízené technologické změny (MTZ) se skládá ze dvou sektorů, jež vyrábějí 

vstupy, které jsou poté kombinovány ve finální produkci ekonomiky. Zatímco první sektor 

vyrábí „znečišťující“ stroje a tak svým výstupem přispívá k degradaci kvality životního 

prostředí, druhý sektor vyrábí pouze „čisté“ stroje nezatěžující životní prostředí. 

Technologický pokrok v těchto sektorech je způsoben výzkumnou činností vědců, kteří se při 

rozhodování v jakém sektoru působit (a tak inovovat stroje) rozhodují na základě 

maximalizace svého očekávaného zisku v příštím období. Zatímco při výrobě vstupů se jedná 

o prostředí nedokonalé konkurence (vědci vlastní patent na daný stroj), v případě výroby 

konečného výstupu uvažujeme o prostředí dokonalé konkurence (Acemoglu et al., 2009). 

 Konečně poznamenejme, že přestože se autoři v modelu také věnují problematice 

optimální politiky, dopadu existence omezených přírodních zdrojů na technologický pokrok 

nebo interakci více ekonomik, na následujících stránkách jsou z důvodu omezeného rozsahu 

této práce pouze charakterizovány nejvýznamnější prvky modelu a jejich implikace. 

1.5.2 Základní vztahy modelu 

  Tato sekce se věnuje hlavním pojmům a definicím v MTZ, které jsou podstatné pro 

jeho následné fungování. Jedná se například o preference domácností, konečný výstup 

ekonomiky, výstup v jednotlivých sektorech či kvalitu životního prostředí. 

 Začněme s definicí preferencí domácností: budeme uvažovat nekonečně dlouhé a 

diskrétně rozdělené časové období, ve kterém existují domácnosti složené z pracovníků, 

producentů a vědců. Autoři se vyhýbají problematice optimální distribuce tím, že považují 

složení a preference jednotlivých domácností za identické a definují je následovně: 

                                                                       
1

1
, ,                                                                   16      

kde ρ>0 je diskontní faktor, u je užitková funkce závislá na spotřebě v čase t, Ct, a kvalitě 

životního prostředí v čase t, St. O kvalitě životního prostředí předpokládáme, že 

0, , kde  označuje kvalitu životního prostředí bez jakéhokoliv znečištění. Užitková 

funkce u(C,S) je rostoucí a konkávní v obou proměnných.24 

                                                            
24 Pro funkci dále platí, že lim , ∞, lim , ∞, lim , ∞  , 0. 
Tak díky druhému a třetímu vztahu platí, že v případě degradace životního prostředí, je radikálně zasažen užitek 
domácnosti.  
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Dále platí, že finální výstup ekonomiky v čase t, Yt, je vyprodukován v konkurenčním 

prostředí za použití „čistých“ a znečišťujících vstupů, Yc a Yd, podle následující produkční 

funkce:                                                  ,                                                (17) 

kde 0,1 1, ∞  reprezentuje elasticitu mezi dvěma sektory vstupů. Sektory 

považujeme za substituty v případě, že 1, a za komplementy v případě, že 1. Protože 

autoři MTZ považují případ substitutů za reálnější, budeme se v následujícím textu 

zaměřovat především na tuto variantu. Výroba v čistém a znečišťujícím sektoru využívá 

pracovní sílu a pro sektor specifické kontinuum strojů dle následujících produkčních funkcí: 

                                d         d ,                         1  8   

kde 0,1  je podíl práce a kapitálu na výstupu, Ajit je kvalita i-tého stroje v j-tém sektoru, 

, , v čase t a  je množství strojů. Dále definujme mezní podmínky na trhu práce a „trhu 

m e t jakovědců“ pracujících se stroji v j-té  sektoru v čas : 

                                                                1    1.                                                          19                           

Jak již bylo zmíněno v úvodu, stroje jsou v obou sektorech nabízeny monopolisticky 

konkurenčními firmami, kde bez ohledu na kvalitu či umístění stroje stojí produkce jedné 

jednotky stroje ψ jednotek konečného výstupu.  

Za „základní kámen“ modelu lze považovat tzv. inovační proces. Ten probíhá mezi 

vědci následujícím způsobem: na začátku každého období se vědec rozhodne (na základě 

očekávané ziskovosti investic) zda provede výzkum v čistém či znečišťujícím sektoru. Poté je 

náhodně přidělen k jednomu ze strojů, kde je jeho inovace úspěšná s pravděpodobností 

0,1  v j-tém sektoru a zvyšuje tak kvalitu strojů z  na 1 , kde γ > 0. 

Úspěšnému vědci je poté udělen patent na jedno období a stává se tak v tomto období 

producentem i-tého stroje. V případě, že vědec není úspěšný, jsou monopolní práva 

alokována mezi potencionální podnikatele, kteří mohou použít své starší technologie. 

 Na závěr definujme vývoj kvality životního prostředí, St, pomocí následující 

diferenciální rovnice: 

                                                               1 ,                                                  20  

kde rovnost platí v případě, že je pravá strana (20) v intervalu (0, ). Pokud je pravá strana 

záporná, poté je 0 a pokud je pravá stana větší než , je   . Parametr  měří míru 

degradace životního prostředí sektorem Yd a parametr  reprezentuje míru regenerace 

životního prostředí. Všimněte si, že na rozdíl od definice v GSM (vztah (3)), kde platí, že čím 
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větší je celkové znečištění X, tím rychlejší je jeho regenerace, zde platí přesný opak: čím 

vyšší je současná kvalita životního prostředí, tím rychleji dochází k regeneraci. Zatímco 

autoři GSM při definování vývoje kvality životního prostředí uvažovali především o 

znečištění těžkými kovy či jinými polutanty, u kterých se nepředpokládá existence určité 

kritické meze, při jejímž dosažení se již není možné vrátit zpět na vyšší úroveň kvality 

životního prostředí, v tomto modelu je rovnice (20) zkonstruována například k využití 

v problematice emisí oxidů uhlíku, kde je taková kritická mez považována za reálnou. 

(Acemoglu et al., 2009). 

1.5.3 Rovnováha v modelu s volně fungujícími trhy 

 Věnujme se situaci, kdy je stanovena rovnováha modelu a kdy všechny prvky modelu 

fungují bez jakékoliv intervence státu. Rovnovážný stav je dán řadou mezd (wt), cen vstupů 

(pjt), cen strojů (pjit), poptávek po strojích (xjit), poptávek po vstupech (Yjt) a poptávek po 

pracovní síle (Ljt) producenty vstupů, kde , . Alokace vědců (sdt,sct) splňuje v každém 

období t, že: a) dvojice (pjit,, xjit) maximalizuje zisk producenta i-tého stroje v j-tém sektoru; 

b) poptávka po práci Ljt maximalizuje zisk producenta j-tého vstupu; c) poptávka po 

vstupech, Yjt, maximalizuje zisk producentů konečného výstupu; d) (sdt,sct) maximalizuje 

očekávaný zisk vědce v čase t, e) mzda wt a cena vstupů pjt „vyčišťují“ v tomto pořadí trh 

práce a „trh vědců“. Konečně, kvalita životní prostředí je dána rovnicí v (20). 

 Ve své analýze rovnovážného stavu v MTZ autoři nejprve stanovují následující 

podmínku, pro kterou definujeme, že  : 1 1

                               1
1

, 1
1

,                          21   

tato podmínka v praxi říká, že čistý sektor je tak zaostalý za znečišťujícím sektorem 

(například užívajícím fosilní paliva), že v případě, že 1, se ekonomičtí agenti nejprve 

rozhodnou investovat do znečišťujícího sektoru. Tím pádem tato podmínka vyřazuje 

počáteční možnost „šedé zóny“, tj. situaci, kdy se zpočátku investuje do obou sektorů naráz. 

 Pokusme se nyní tuto podmínku interpretovat ve dvou následujících grafech.25 První z 

nich (Obr. 5) zobrazuje závislost počátečního poměru produktivit na elasticitě substituce. Po 

vzoru autorů předpokládáme, že α = 1/3, γ = 1, a pravděpodobnost úspěšné inovace je v obou 

sektorech shodná, konkrétně 0,2. Obr. 6 tak zobrazuje menší z dvojice funkcí v 

                                                            
25 Zdrojový kód obou těchto grafů je přiložen v Příloze. 
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(21) s danými hodnotami a změnou pouze ve φ (měníme ). Výsledek nám určuje vyplněný 

prostor, ve kterém se může počáteční poměr produktivit pohybovat. Například tak platí, že 

čím je elasticita substituce vyšší než jedna, tím větší produktivitou může disponovat čistý 

sektor. V tomto případě je totiž substituovatelnost tak vysoká, že, i přes vysokou produktivitu 

v čistém sektoru, poplynou počáteční investice do znečišťujícího sektoru. 

 V druhém grafu se zaobíráme opačným problémem, tj. namísto změny v míře 

substituce se zaměřujeme na změnu v pravděpodobnosti úspěchu inovací v čistém a 

znečišťujícím sektoru. Konkrétně předpokládáme, že  = 3 (případ silných substitutů) a 

 

Obrázek 5 Závislost počátečních produktivit na elasticitě substituce 

měníme míru  a . Ostatní hodnoty zachováváme stejné jako v Obr. 5. 

Obrázek 6 Závislost počátečního poměru na pravděpodobnosti úspěšné inovace 
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 Následující graf tak ukazuje několik zajímavých souvislostí. Pokud například roste  

zatímco  je kolem 0,1, počáteční poměr by měl být maximálně 0,2, tedy počáteční 

produktivita v znečišťujícím sektoru je pět krát vyšší. Na druhé straně, pokud je vel

svou inverzní poptávkovou křivku , lze odvodit rovnovážnou poptávku po i-tém stroji v j-

k jedné, 

mi 

vysoké a naopak  se blíží k nule, je možné, aby byl počáteční poměr produktivit jasně ve 

prospěch čistého sektoru (hodnoty jasně vyšší jak 4). V tomto případě budou totiž počáteční 

investice poskytnuty pouze znečišťujícímu sektoru (i přes relativně nízkou produktivitu), 

protože vědci mají vysokou pravděpodobnost úspěchu v Yd, a tak tedy i budoucího zisku. 

 Vraťme se zpět k charakterizování rovnováhy v MTZ. Na základě maximalizačního 

procesu výrobce i-tého stroje v j-tém sektoru, který se chová jako monopolista reagující na 
26

tém sektoru: 

                                                                 .                                                                  22  
Využijme tohoto vztahu (22), podmínky prvního řádu pro pracovní sílu (tj. ) a 

definice agregované produktivity j-tého sektoru ( d ) k odvození důležité rovnosti: 

                                                                     .                                                              23  

Tato rovnost popisuje jasnou myšlenku, že s růstem relativní produktivity daného sektoru 

klesá jeho relativní cena. Vraťme se na chvíli zpět k inovačnímu procesu a označme skupinu 

vědců orientujících svojí snahu do j-tého sektoru v čase t jako . Připomeňme, že po výběru 

sektoru jsou vědci náhodně rozmístěni mezi stroje v tomto sektoru. Poté se průměrná 

produktivita j-tého sektoru vyvíjí v čase dle této diferenciální rovnice: 

                                                                    1 .                                                  24  

ůměNicméně k tomu, abychom mohli určit vývoj pr rné produktivity v našich dvou 

sektorech je potřeba zjistit výnosnost daných sektorů, která udává směr technologické změny. 

Pokud vezmeme v úvahu pravděpodobnost úspěchu v j-tém sektoru ) pro stanovení 

očekávaných zisků v čase t, dostáváme, že relativní zisková výhoda čistého sektoru nad 

znečišťujícím sektorem je dána následujícím poměrem: 

                             

ý     

.  

  é 

      25
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26 Tato inverzní poptávková křivka je dána vztahem: , tj. poptávka po strojích roste s cenou 

j-tého vstupu, , kvalitou stroje, a zaměstnaností v daném sektoru,  a logicky klesá v ceně strojů. 



To znamená, že v případě, že j  po ětší na í se ino ováděné 

v čistém sektoru ziskovějšími. Jak je ve vztahu (25) naznačeno, podnět k inovaci v tom či 

onom sektoru je ovlivněn třemi faktory: a) cenovým efektem, ten podněcuje k inovacím 

e měr v  jak jed , stávaj vace pr

v sektoru s vyššími cenami, což je v našem případě (díky předpokladu v (21) a vztahu v (23)) 

zaostalejší čistý sektor; b) efektem minulé produktivity, ten nabádá k inovacím do sektoru, 

který nabízí relativně vyšší produktivitu minulého období; c) efektem velikosti trhu, tento 

faktor podporuje investovat do toho sektoru, který nabízí větší možnou zaměstnanost a tak 

dle (22) zaručuje vyšší poptávku po strojích. Jaký sektor bude disponovat relativně větší 

zaměstnaností a větším trhem je závislé na relativních produktivitách v čase t a velikosti 

elasticity substituce mezi sektory27: 

                                                                        .                                                              26  

Pokud například poroste zaměstnanost v znečišťujícím sektoru a 1, poté je poměr

produktivit umocněn kladným číslem a tak musí růst produktivita , aby byla zachována 

rovnost. Tedy v případě substitutů efekt velikosti trhu podněcuje k inova o vyspělejšího

ektoru

 

 

s

 

je totiž i přes relativní vysp ednoho ze sektorů potřeba vyráb  v zaostalejším sektoru, 

jinak n

cím d

. Pokud uvažujeme od opačného konce, tak v případě substitutů platí, že relativně 

vyšší inovace (a tak i vyšší produktivita) podporují vyspělejší sektor, jelikož musí vzrůst . 

Pro komplementy ( 1) je situace opačná – při vzrůstu  totiž dochází k vyšším 

inovacím do zaostalejšího sektoru, protože musí růst . V případ vysoké komplementarityě 

ělost j ět i

ejsme schopni vyprodukovat konečný výstup. A proto je efekt produktivity převážen 

společně působícím efektem velikosti trhu a cenovým efektem. Konkrétně pro 1 vede 

relativně vyšší produktivita v  k růstu v  (26) a také k růstu v  (23). 

1.5.4 Implikace modelu 

Autoři MTZ díky působení těchto efektů na očekávaný zisk a jejich nosti“ u

ma záv

„schop rčit 

dvě ěrům závisejících na míře substituce. Pokud jsou vstupy 

substituty 1  a platí předpoklad v (21), poté se zpočátku inovace vyskytnou pouze ve 

vyspěle

                                                           

směr inovací docházejí k 

jším, znečišťujícím, sektoru. Tento krok zvýši rozdíl mezi čistým a znečišťujícím 

sektorem, a inovace jsou znovu poskytnuty pouze znečišťujícímu sektoru. To znamená, že 

roste pouze  (mírou  a  je konstantní. Konečně, výroba  poroste v dlouhém období 
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27 Vztah (26) lze odvodit s použitím definice , rovnovážné produkce j-tého sektoru  a vztahu 
(23). 



také mírou . V případě komplementů dominuje cenový efekt spolu s efektem velikosti 

trhu nad efektem produktivity (viz předešlý odstavec) a tak dochází ke snížení rozdílu mezi 

sektory. V rovnovážném stavu tak roste jak , tak  mírou  a touto mírou v dlouhém 

období poté roste i . 28 

Tyto závěry mají velice závažné důsledky. Ukazují totiž, že v případě volně 

fungujících trhů roste znečišťující sektor nad jakoukoliv mez a tak nevyhnutelně dochází 

k tzv. 

                                                

ekologické katastrofě.29 Proto pro vyvarování se tohoto pesimistického závěru je 

potřeba nějakým způsobem pozměnit „pravidla hry.“ Konkrétně se tak například jedná o 

poskytnutí subvencí čistému sektoru či zavedení uhlíkové daně v znečišťujícím sektoru, což 

může mít v ideálním případě za následek změnu v poměru očekávaných zisků (25) ve 

prospěch čistého sektoru. Dodejme, že autoři se podrobně věnovali tomuto problému při 

definování optimální environmentální politiky, která má za cíl korekci environmentálních 

externalit.  

                
28 Odvození míry růstu  říp plem t ubst  nachází v Příloze. 
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29 Tu autoři MTZ definují jako situaci, ve které 0 pro ∞ a ta s využitím (20) nastává již v dalším 
období, pokud je produkce 1 . 



2. Environmentální Kuznětsova křivka 

 V druhé kapitole této práce se přesuneme od tématiky modelů ekonomického růstu 

s environmentálním omezením k problematice EKC, abychom následně mohli ve třetí 

kapitole využít poznatků z obou těchto částí. Na následujících stránkách seznamujeme 

čtenáře s historickým a metodologickým vývojem v oblasti EKC, popisujeme teoretická i 

empirická vysvětlení tohoto jevu a konečně uvádíme některé kritické poznatky. 

2.1 Základní definice a zrod 

 Začněme nejprve se základní definicí EKC a stručným historickým vývojem. EKC je 

analogií k původní Kuznětsově křivce, která reflektuje vývoj mezi příjmem per capita a 

nerovností ve společnosti. V případě EKC naopak platí hypotéza, že s rostoucím příjmem per 

capita je nejprve možné sledovat růst degradace životního prostředí, jenž je ale po dosažení 

tzv. bodu zlomu vystřídán negativním závislostí, tj. spolu s růstem v příjmu per capita 

dochází ke zlepšení kvality životního prostředí. Křivce je tak často přisuzován konkávní tvar 

a je zobrazena v následujícím obrázku. Na horizontální ose se nachází příjem na hlavu, jenž 

je často uváděn v amerických dolarech. Na vertikální osu vynášíme nějaké měřítko 

reprezentující degradaci kvality životního prostředí.  

Přestože se fenomén EKC objevil až na počátku 90. let 20. století, je určitým 

pokračováním v debatě o problematice ekonomického růstu. Carson (2010) se domnívá, že je 

potřeba se podívat na to, jak vznik křivky zapadá do širšího historického kontextu. 

Připomíná, že jejímu vzniku předcházel vznik tzv. IPAT rovnice (I=PAT), ve které Ehrlich a 

Holden (1971) staví do rovnosti dopad (I) například na znečištění životního prostředí nebo 

využití přírodních zdrojů a populaci (P), blahobyt (A), který je často reprezentovaný příjmem 

Obrázek 7 Environmentální Kuznětsova křivka 
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per capita, a technologie (T). Tato teorie se stala jedním z hlavních bodů tzv. Římského klubu, 

který ve svém průlomovém díle Limits to Growth (Meadows et al., 1972) tvrdí, že konečnost 

přírodních zdrojů je hlavní překážkou pro ekonomický růst a požadují vytvoření „ustálené 

ekonomiky“ (více v úvodu k MNR) s nulovým ekonomickým růstem. Nicméně jejich 

pesimistické závěry byly zpochybněny v následujících letech nejprve neoklasickými 

ekonomy (Solow, 1974 či Nordhaus 1973), kteří argumentovali, že technologický pokrok má 

vysoce pozitivní efekt na zvýšení intenzity využití přírodních zdrojů a snížení populačního 

růstu, a kteří zpochybňovali kvalitu dat využívaných v IPAT rovnici. Následně byly tvrzení 

Římského klubu zpochybněny empirickými studiemi, které poukazovaly na pokles poměru 

spotřeby některých kovů na příjmu během 70. let (Malenbaum, 1978). Tyto výsledky 

vyvolaly impuls k hledání křivky tvaru obráceného U jakožto reprezentace vztahu mezi 

intenzitou užití některých kovů a příjmu per capita (Dinda, 2004). 

 Za průkopnické práce v oblasti EKC jsou považovány tři následující empirické studie: 

Grossman a Krueger (1991) provedli empirickou studii, která byla součástí analýzy 

potencionálního dopadu obchodní dohody NAFTA na životní prostředí. V jejich práci 

odvodili tvar obráceného U pro oxid siřičitý (SO2), kouřové zplodiny a pevné mikroskopické 

částice (SPM) s použitím dat z 52 měst 32 států za období 1977-1988. Pro SO2 a kouřové 

zplodiny zjistily bod zlomu v rozmezí $4 000-5 000 per capita. Nicméně pro vývoj všech tří 

polutantů platilo, že vykazovaly spíše tvar písmene N, tj. existoval zde další bod zlomu, který 

ale vedl znovu k pozitivnímu vztahu mezi znečištěním a příjmem per capita (Panayotou, 

2003). 

Shafik a Bandyopadhyay (1992) zjišťovali EKC pro 10 různých indikátorů znečištění 

(například pro nedostatek čisté vody, odlesňování, městský odpad, oxidy síry a oxid uhličitý 

(CO2)). Jejich data pocházely až ze 149 zemí z let 1960-1990 a použili různé funkční formy 

k reprezentaci vztahu mezi znečištěním a příjmem. Autoři došli k závěru, že zatímco 

nedostatek čisté vody je klesající funkcí pro celé sledované období, množství městského 

odpadu a CO2 je rostoucí funkcí, a odlesnění je nezávislé na velikosti příjmu per capita. 

Pouze látky znečišťující ovzduší vykazovali tvar EKC s bodem zlomu mezi $300 - $4 000. 

V třetí významné práci Panayotou (1993) nalezl tvar obráceného U pro HDP per capita a 

emise SO2, oxidy dusíku (NOx), SPM a dokonce i odlesňování (bod zlomu přibližně $800 per 

capita). Jako první také pojmenoval tento vztah jako EKC (Panayotou, 2003). 
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 I přes nepopiratelný význam těchto ranných empirických studií, Carson (2010) je 

zaprvé kritizuje za to, že neodkazovali na debatu o ekonomickém růstu nebo o IPAT rovnici, 

přestože jádrem jejich studií byla podobná otázka: je potřeba, aby byl ekonomický růst 

zpomalen, či dokonce zastaven? V případě absolutní platnosti EKC se totiž nabízí odpověď, 

že ekonomický růst je (počínaje bodem zlomu) nejenom neškodný k životnímu prostředí, ale 

dokonce i nástrojem pro jeho zkvalitnění. Druhým kritickým bodem je pro Carsona (2010) 

skutečnost, že tyto práce „trpí“ jak špatnou specifikací ekonometrických modelů, tak 

nedostatkem kvalitních dat, a proto mohou být jejich výsledky považovány za sporné. 

2.2 Teoretické koncepty 

 Přesuňme se nyní od empirických prací k otázce toho, proč vůbec považují zastánci 

EKC za možné sledovat tento jev v praxi. Konkrétně se budeme věnovat teoretickým 

konceptům, které dle ekonomů mohou být příčinou EKC.  

Prvním a nejběžnějším vysvětlením tvaru křivky je koncept stádií ekonomiky. Dvořák 

et al. (2007) rozdělují tento proces na čtyři fáze. Zatímco v první fázi roste environmentální 

zátěž rychleji než HDP, v druhé je tomu přesně naopak. Po dosažení určitého HDP (bodu 

zlomu) začíná zátěž klesat, přestože růst HDP je stále kladný. Čtvrtá fáze buďto kopíruje 

třetí, anebo vykazuje opět narůstající zátěž a tak následuje tvar písmene „N“. Tyto fáze jsou 

důsledkem přechodových stádií, ve kterých se ekonomika transformuje nejprve z agrárně 

založené do industriálně založené ekonomiky (první a druhá fáze), až následně začíná 

vykazovat vlastnosti postindustriální ekonomiky (třetí a čtvrtá fáze), která je založena 

především na poskytování nemateriálních statků a služeb. Ty jsou ve většině případů 

považovány za méně energeticky náročné. 

Druhým možným vysvětlením charakteristického tvaru EKC je koncept poptávky po 

kvalitě životního prostředí. S tím jak roste příjem domácností a jejich možnost uspokojit 

základní potřeby je naplněna, rostou také jejich požadavky na vyšší kvalitu životních 

podmínek. Po dosáhnutí určité úrovně příjmu roste jejich ochota zaplatit za vyšší kvalitu 

životního prostředí větší mírou než samotný příjem, tj. kvalita prostředí se stává luxusním 

statkem. Tedy bohatší domácnosti si váží životního prostředí více. Nicméně Dvořák et al. 

(2007) uvádí, že většina autorů došla k závěru, že příjmová elasticita poptávky po kvalitě 

životního prostředí je sice kladná, ale menší jak jedna (například Kriström a Riera (1996)). 

Tedy se jedná „pouze“ o normální statek. Na druhé straně Lieb (2002) ve svém teoretickém 

modelu ukazuje, že pro nalezení typického tvaru EKC je sice postačující podmínkou, aby 
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spotřebitelé byly relativně „nasyceni“ ve spotřebě (tak, jak tomu bylo například u Stokey 

(1998)), ale je i nutnou podmínkou, aby byla environmentální kvalita alespoň normálním 

statkem. Závěrem dodejme, že tím jak se mění preference spotřebitelů, mění se struktura 

požadavků kladených na politickou reprezentaci. Konečným efektem je institucionální 

změna, která vede k odstraněné tržních selhání (internalizaci externalit) a prosazování 

regulací beroucích ohled na životní prostředí. 

V dalším z možných vysvětlení EKC hrají hlavní roli tři efekty platící pro vztah mezi 

ekonomickým růstem a životním prostředím, jež jsou znázorněny v následujícím obrázku. 

Toto vysvětlení je založené na principu dekompoziční analýzy, které se podrobně věnujeme 

později. První z efektů je tzv. efekt rozsahu, jenž vede k rostoucí zátěži: rostoucí ekonomický 

výstup, ceteris paribus, vyžaduje rostoucí množství vstupů, jež spotřebovávají větší množství 

přírodních zdrojů. Větší výstup také vede k tvorbě více vedlejších produktů, jako jsou emise a 

odpady. Druhý prvek, tzv. efekt struktury, reprezentuje změny ekonomiky, ke kterým dochází 

během ekonomického rozvoje (jedná se vlastně o výše zmíněný koncept stádií ekonomiky). 

Tento efekt může sehrát pozitivní roli, jelikož dostatečně rozvinuté ekonomiky jsou 

považovány za méně materiálně a energeticky náročné. Třetím faktorem je tzv. efekt 

intenzity; s tím jak roste bohatství dané země, je možné vykazovat větší aktivitu v oblasti 

výzkumu a vývoje. Tím pádem jsou méně vyspělé a více znečišťující produkty nahrazovány 

novými efektivnějšími a vůči životnímu prostředí šetrnějšími produkty (Dinda, 2004). Stern 

(2004) tento poslední efekt dále rozkládá na dva procesy: díky novým technologiím dochází, 

ceteris paribus,  zaprvé k vyšší produktivitě faktorů a za druhé k větším emisním změnám 

v procesu výroby, což vede k poklesu množství vyprodukovaných emisí na jednotku výstupu. 

Otázkou, u které mezi ekonomy existuje živá diskuze, je dopad mezinárodního 

obchodu na tvar EKC. Ten dle mnohých hraje jednu z nejklíčovějších rolí pro určení tvaru 
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EKC. Obecně se dá říci, že výsledek volného mezinárodního obchodu na tvar EKC je 

nejednoznačný, jelikož podporuje jak efekt rozsahu, tak efekt struktury a intenzity zároveň. 

K efektu rozsahu dochází tak, že s otevřením mezinárodního obchodu roste míra exportu a 

importu, a tak i velikost dané ekonomiky. Na druhé straně je možné sledovat i efekt 

struktury: s rostoucím příjmem (a tak nepřímo díky mezinárodnímu obchodu) se mění 

charakter dané ekonomiky; navíc je tak možné sledovat rostoucí poptávku po ochraně 

životního prostředí (Dinda, 2004). 

Nicméně změna charakteru ekonomiky je dle mnohých i pod přímým vlivem 

mezinárodního obchodu. Tzv. hypotéza mezinárodní realokace zdrojů a výroby se domnívá, 

že díky volnému mezinárodnímu obchodu dochází k přesunu environmentálně škodlivější 

výroby do méně vyspělých zemí, jelikož je v nich nižší poptávka po kvalitě životního 

prostředí a tak i míra enviromentálních regulací (Dvořák et al., 2007). Tuto hypotézu 

podporuje i neoklasická Hecksher-Ohlinova teorie mezinárodního obchodu, ve které země 

exportuje ten produkt, jehož faktory výroby disponuje v relativně větším množství nežli 

ostatní země. To v praxi znamená, že rozvojové země, jež bývají relativně bohatší na 

množství pracovní síly a přírodních zdrojů, vyrábí a exportují ty produkty, které tyto faktory 

produkce využívají co možná nejintenzivněji. Tyto produkty ale často intenzivněji zatěžují 

životní prostředí. I přesto se Dvořák et al. (2007) domnívají, že tato teorie nehraje zásadní 

roli, jelikož mezinárodnímu obchodu dominuje obchod mezi stejně vyspělými zeměmi a 

v rámci společných komodit. 

Přímý vliv mezinárodního obchodu je také charakterizován tzv. hypotézou „útočiště.“ 

Ta se staví relativně kriticky k roli volného mezinárodního obchodu, jelikož tvrdí, že tímto 

způsobem mohou nadnárodní korporace využít zemí s volnějšími environmentálními 

nařízeními jako jejich „útočiště“ k produkci škodlivějších výrobků. Země s relativně mírnými 

nařízeními tímto získávají na komparativní výhodě vůči ostatním a nepřímo tak vyvolávají 

tlaky na legislativní změny v zemích s přísnějšími předpisy. Charakteristický tvar EKC tak 

nalézáme na základě legislativních rozdílů vedoucích díky volnému mezinárodnímu obchodu 

k efektu struktury (Cole, 2004). 

Ekonomové se také zabývají otázkou, jestli tvar EKC lze vysvětlit na základě vlivu 

dopředu neočekávaných událostí. Dle Lieba (2003) nemůžeme vyloučit možnost, že mají 

šoky permanentní vliv na vývoj vztahu mezi příjmem a znečištěním.  To znamená, že tzv. 

koncept šoku může sehrát klíčovou roli pro vysvětlení tvaru EKC. Tento šok může být různé 
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povahy; může se jednat o cenový šok, jakým je například ropný šok. Například He a Richard 

(2010) dochází k závěru, že k strukturální změně vztahu HDP per capita a množství emisí 

CO2 dochází v kanadské ekonomice během 70. let 20. století, tedy během období ropných 

šoků. Na druhé straně de Bruyn (2000) se domnívá, že změny v cenách energií jsou 

nesignifikantní při vysvětlování změny množství znečištění. Další příčinou šoku můžou být 

výrazné změny v hospodářské a environmentální politice státu, či technologické inovace. 

Nicméně Lieb (2003) tvrdí, že jak cenový šok, tak i technologické inovace lze vysvětlit na 

základě internalizace externalit či vytvoření vhodného prostředí pro vývoj nových 

technologií. Tyto procesy ale reagují na poptávku po kvalitě životního prostředí, a tak se 

vlastně vracíme zpět k našemu druhému konceptu, poptávce po kvalitě životního prostředí. 

Dodejme, že de Bruyn (2000) také tvrdí, že šoky mohou být důvodem pro tvar 

písmene N: nejprve můžeme sledovat, že dominuje efekt rozsahu, tedy roste znečištění i 

příjem. Po výskytu šoku může dojít k redukci znečištění, ale pouze dočasné, jelikož efekt 

šoku po určitém časovém období vyprchá. 

2.3 Používaná metodologie 

 Po vzniku přelomových prací, jež jsme zmínili v první sekci této kapitoly, začali 

ekonomové rozšiřovat teorii EKC do všech možných oblastí. Ve většině případů je stále 

tradiční a dominantní technikou pro ověření existence EKC použití následujícího 

regresivního modelu: 

                                           ,                                27                  

kde  reprezentuje určitý indikátor kvality životního prostředí,  příjem,  ostatní 

proměnné, jež dle autorů mají vliv na vývoj kvality životního prostředí, a  jsou 

disturbance. Mezi ostatní proměnné, , autoři například řadí hustotu osídlení, časový trend, 

ceny energií, otevřenost trhu či polická práva a kvalitu demokratických institucí.  Všechny 

proměnné v (27) jsou vztahovány k i-té zemi v čase t. Parametr  je konstanta. Tato rovnice 

nám umožňuje testovat různé vztahy mezi vývojem znečištění a ekonomického růstu na 

základě charakteru parametru β, což je shrnuto v následující tabulce (Dinda, 2004): 

Tabulka 1 Mo né kombinace parametrů a jejich vliv na tvar EKC ž

   Odhadovaný vztah 
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0 0 0 míra znečištění nezávisí na velikosti 
příjmu  

kladná 0 0 znečištění monotónně roste 
s rostoucím příjmem 

záporná 0 0 znečištění monotónně klesá 

kladná záporná 0 tvar obráceného U, tedy EKC 

záporná kladná 0 tvar písmene U 

kladná záporná kladná kubický polynom, tvar písmene N 

záporná kladná záporná tvar převráceného N 

 

 Autoři také často volí alternativní funkční formu rovnice (27), kdy je jak závislá tak 

nezávislá proměnná transformována přirozeným logaritmem (tedy máme ln(y), ln(x) a ln(z)). 

Stern (2004) se přiklání k této verzi, jelikož neumožňuje environmentálním indikátorům 

nabýt nulové či záporné hodnoty, což je, až na výjimku míry odlesnění, považováno za 

vhodný předpoklad. Dodejme, že pro obě verze lze snadno zjistit hodnotu bodu zlomu: 

v případě, že v (27) se β3=0, je hledaná hodnota příjmu rovna , analogicky pro 

verzi s logaritmem: exp  . Jelikož tedy hodnota bodu zlomu závisí nejen na kvalitě 

zvolených dat, ale i na zvolené funkční formě, měli bychom brát odhadnuté hodnoty s určitou 

rezervou (Ekins, 1997). 

V empirických studiích se nejčastěji při odhadu parametrů využívá panelových dat30 

z co možná nejvíce zemí, aby bylo dosaženo rozumně velkého souboru dat. V případě, že 

jsou data dostupná pouze pro jedno časové období, jedná se o klasická průřezová data 

obsahující různé země. Pro odhad parametrů je poté často volena klasická OLS regrese, 

anebo odhad pomocí metody zobecněných nejmenších čtverců (GLS) – ten by měl být 

preferován například v případě, kdy disturbance našeho odhadu nevykazují konstantní rozptyl 

(tzv. heteroskedasticita) nebo je zjištěna autokorelace mezi disturbancem ( u arati, 2004).   i G j

Lieb (2003) mimo jiné navrhuje, aby byl člen třetího stupně (  v rovnici (27) 

zachován, jelikož v případě jeho absence tato rovnice vyznívá až příliš ve prospěch typického 

tvaru EKC. Co se týče funkční formy modelu, navrhuje také, aby autoři nepoužívali jen jednu 

z výše zmíněných možností, ale aby odhadli obě verze spolu s možností kdy je pouze 

znečištění nebo pouze příjem v logaritmu, a zvolili tu variantu, která vykazuje statisticky 

kvalitnější výsledky. 

                                                            
30 Sledujeme více jednotek v rozmezí několika časových období. 
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Rovnice (27) může být také modifikována tím způsobem, že namísto pro všechny 

země totožné konstanty , se zvolí pro i-tou zemi specifická konstanta . V této metodě 

s tzv. fixním efektem (MFE) tím pádem můžeme pro různé země najít odlišnou hodnotu 

interceptu, ale tvar křivky je pro všechny země totožný (obr. 9). Tato volba může v praxi 

reprezentovat odlišnou vybavenost přírodními zdroji (rozdílná kvalita vody, množství 

fosilních paliv apod.), odlišné klimatické podmínky či systematickou chybu měření (Lieb, 

2003). Dále je možné použít metodu s tzv. náhodným efektem (MNE), kdy předpokládáme, že 

 není fixní, ale že se jedná o náhodnou veličinu se střední hodnotou rovnou . Intercept i-té 

země je tak roven hodnotě    + , kde  jsou disturbance s nulovou střední hodnotou a 

konečným rozptylem . Tato metoda tak předpokládá, že vzorek námi zvolených zemí je 

vybrán z mnohem většího souboru, jenž má společnou střední hodnotu , a kde jednotlivé 

rozdíly v interceptu mezi zeměmi jsou vyjádřeny náhodnou složkou. K rozhodnutí o tom, zda 

použít metodu s fixním či náhodným efektem poté slouží tzv. Hausmanův test31 (Gujarati, 

2004). 

Obrázek 9 Odhady pomocí metody s fixním efektem 

2.4 Empirické výsledky 

 Přestože se v této části budeme věnovat rozboru poznatků v oblasti empirie, cílem 

není vyjmenovat co možná nejvíce empirických výsledků, ale věnovat pozornost především 

jejich obecnějším závěrům.32 Empirickou práce lze rozdělit na základě toho, jakému typu 

indikátoru kvality životního prostředí se věnují. Hlavními skupinami jsou indikátory věnující 

                                                            
31 Nulovou hypotézou pro Hausmanův test je tvrzení, že odhady zjištěné pomocí MFE a MNE se statisticky 
neliší. Testová statistika se asymptoticky blíží k chí-kvadrát rozdělení. V případě, že zamítáme nulovou 
hypotézu, není MNE vhodná a měli bychom spíše zvolit MFE (Gujarati, 2004). 
32 Podrobnými pracemi, jež se věnují revizi empirických výsledků, jsou například: Dinda (2004), Yandle et al. 
(2004) či Lieb (2003).  
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se kvalitě ovzduší nebo kvalitě vody, dále je zde skupina ostatních environmentálních 

indikátorů a konečně existují výsledky pro agregované ukazatele znečištění. 

 Začněme se skupinou indikátorů věnujících se kvalitě ovzduší. Tato skupina ve 

většině případů volí jako vysvětlovanou proměnnou množství jedné z následujících látek 

v ovzduší: oxid siřičitý (SO2), pevné mikroskopické částice (SPM), olovo, oxidy uhlíku 

(COx), oxidy dusíku (NOx) a těkavé organické sloučeniny (VOC). Obecně se dá říci, že autoři 

empirických studií nalézají vztah EKC především u polutantů, které mají jasně negativní 

dopad na kvalitu ovzduší a tak i na zdraví lidí (Dinda, 2004). Jedná se tak hlavně o výsledky 

u oxidu uhelnatého (CO), SO2, VOC a SPM. Přesto je těžké v těchto výsledcích najít 

společný konsenzus ohledně hodnoty bodu zlomu33 (Lieb, 2003). 

 Dále se také většina autorů shoduje v tom, že především znečišťující látky s lokálním 

dopadem vykazují tvar EKC. Naopak pro globální polutanty (s nižším přímým vlivem), jako 

je například oxid uhličitý (CO2), existují empirické studie s naprosto odlišnými závěry, co se 

EKC týče. Zatímco například Galeotti a Lanza (2005) s použitím netradičního zdroje dat a 

nestandardní funkční formy (nelineárních Gamma a Weibull funkcí) došli k závěru, že EKC 

pro CO2 v případě Kanady existuje, He a Richard (2010) nachází pouze pozitivní korelaci 

mezi emisemi CO2 a příjmem. 

 V případě indikátorů kvality vody jsou výsledky ještě více nesourodé, než v první 

kategorii. V této skupině se autoři zaměřují například na koncentraci patogenů, množství 

těžkých kovů či toxických látek ve vodě (Dinda, 2004). Přestože mnoho studií nalezlo pro 

některé z těchto indikátorů EKC, jiné práce nalézají vztah ve tvaru písmene N, další 

nevykazují žádnou signifikantní souvislost a poslední skupina nalézá pouze monotónně 

rostoucí či klesající vztah. Pokud je však nalezena typická EKC, bývají body zvratu relativně 

nízké, protože problém kvality vody je považován za lokální záležitost řešenou již na nižších 

úrovních příjmu (Lieb, 2003). 

 Mezi ostatní indikátory kvality životního prostředí řadíme například množství 

městského tuhého odpadu, míru odlesnění či kvalitu kanalizačního systému. Dinda (2004) 

uvádí, že pro většinu z nich autoři nenalézají EKC, ale pouze monotónní vztah: v případě, že 

se jedná o proměnnou s přímým dopadem na společnost (např. nedostatek čisté vody či 

kvalita kanalizačního systému), studie nalézají monotónně klesající vztah. Pokud je tomu ale 

                                                            
33 V Příloze přikládáme výsledky bodů zlomu pro některé z polutantů ovzduší. 
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naopak a dopad může být externalizován (např. městský tuhý odpad), bývá vztah ryze 

rostoucí. V případě odlesnění, Lieb (2003) ukazuje, že ve většině případů není závislost na 

příjmu signifikantní, domnívá se ale, že tento výsledek může být ovlivněn nízkou kvalitou 

použitých dat. 

 Závěrem se zmiňme o agregovaných indikátorech kvality životního prostředí. Dle 

některých ekonomů veřejnost uvažuje o znečištění životního prostředí jako o celku a tím 

pádem je nezbytné hledat, jaký vztah existuje mezi příjmem a určitým způsobem zvoleným 

agregovaným ukazatelem. Použití těchto indikátorů je ale problematické například z toho 

důvodu, že váhy jednotlivých složek bývají arbitrárně určeny (de Bruyn, 2000). Proto Lieb 

(2003) uvádí výsledky u takových agregovaných indikátorů, kde tento problém nenastává. 

Jedním z nich je spotřeba energií, kde většina autorů nalézá pouze monotónní růst v příjmu. 

De Bruyn a Opschoor (1997) zvolili zajímavý ukazatel, tzv. množství využitých materiálů 

v produkci. Tento ukazatel se skládá ze spotřeby energií a oceli, produkce cementu a velikosti 

železniční a silniční dopravy. Autoři při použití této proměnné dochází k závěru, že vztah 

mezi blahobytem a degradací životního prostředí nejlépe vystihuje křivka ve tvaru písmene 

N. 

2.5 Kritika a alternativní přístupy 

 Ať už empirické studie environmentální Kuznětsovu křivku potvrzují či ne, je tato 

teorie obklopena množstvím kritických reakcí. Tato kritika je zaměřena jak směrem 

k nedostatečné empirické průkaznosti, tak i k chybně použité metodologii a nedostatečnému 

vysvětlení procesů „za“ EKC. V tomto textu se budeme věnovat především kritice 

metodologie a teorie EKC vůbec.  

Prvně, je důležité poznamenat, že nejčastěji používaný vztah v rovnici (27) je tzv. 

redukovaným tvarem34. Panayotou (1997) shledává tuto formu vztahu za nedostatečnou, 

jelikož přestože lze díky ní vysvětlit, jaký vliv má ekonomický růst na životní prostředí, 

nejsme schopni zjistit, jaké procesy jsou skutečnou příčinou tvaru EKC. A co je z praktického 

hlediska možná ještě důležitější, nemůžeme si být nikdy absolutně jisti, jaké kroky doporučit 

k překlenutí bodu zlomu. Dle Lieba (2003) by ideální postup měl vypadat následovně: 

nejprve by měl být odhadnut vliv příjmu na environmentální regulaci, technologický pokrok 

a strukturální změny. Poté by měl být zjištěn vztah mezi těmito proměnnými a indikátorem 

                                                            
34 Redukovaný tvar vyjadřuje závislosti pouze mezi endogenními a exogenními proměnnými, tj. na pravé straně 
nejsou endogenní proměnné. Zároveň také ale neříká nic o možné kauzalitě. 
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znečištění. Nicméně, z důvodu nedostatku potřebných dat jsou většinou tyto proměnné 

reprezentovány jako další proměnná, , a tak nejsme schopni rozlišit jejich individuální vliv. 

EKC je tak pouze tzv. černou skříňkou. 

Jako alternativa k této redukované formě začala být mezi ekonomy používána tzv. 

dekompoziční analýza, kdy se autoři snaží „rozložit“ dané emise na co možná nejbližší 

příčiny jejich vzniku (Stern, 2004). Základní myšlenkou tohoto postupu je skutečnost, že lze 

emise v čase t, Et, zapsat následujícím způsobem (Brock a Taylor, 2005): 

                                                                    ,                                                             28        

kde Y označuje HDP,  podíl j-tého sektoru v čase t na HDP,  emisní intenzitu daného 

sektoru a ∑ 1. Jelikož ⁄  a ⁄ , kde  a  jsou výstup a emise j-

tého sektoru v čase t, jedná se v (28  o i enti . D ferenciací podle času t dostáváme: ) d tu i

                                                             ,                                                  29    

kde / /  značí procentuální změnu dané proměnné a /  je podíl j-tého 

sektoru na celkových emisích. Členy na pravé straně reprezentují pro nás již známé efekty: 

čteno zleva doprava se jedná o efekt rozsahu, struktury a intenzity. Jak uvádí Lieb (2003), 

dekompoziční analýza byla použita již na většinu měřených emisí (SO2, CO2, SPM, NOx, CO 

či VOC), kde všechny studie došli k závěru, že zatímco efekt struktury je slabý, či dokonce 

může přispět k růstu v emisích, efekt intenzity je nejsilnější a vždy snižuje množství emisí. 

Tedy pro dosažení EKC je potřeba technologického pokroku, jenž stojí za efektem intenzity. 

K podobnému závěru došli i Brůha a Ščasný (2006) při analýze EKC pro Českou republiku. 

 Věnujme se nyní kritice, která se soustřeďuje na metodologické postupy při odhadnutí 

EKC pomocí rovnice (27). Mezi stěžejní práce v této oblasti patří například Stern (2004), 

jehož kritiku se pokusíme shrnout v následujících třech bodech, a také Lieb (2003), s nímž 

ukončíme tuto část kapitoly: 

• neuvědomění si implikací modelu s fixním efektem: ve většině případů si autoři po 

zamítnutí modelu s náhodným efektem a zvolením MFE neuvědomují, že zjištěné 

odhady jsou v MFE podmíněné volbou dat. V praxi to znamená, že při použití dat 

z vyspělých zemí, můžeme jen těžko předpovídat stejný tvar EKC i v případě 

rozvojových zemí. 
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• nedostatečné testování stacionarity: v případě, že je používaná řada nestacionární a 

proměnné nejsou tzv. kointegrované35, je možné že v regresním modelu dojdeme 

k tzv. mylným výsledkům (spurious results) (Gujarati, 2004). Stern (2004) tvrdí, že 

autoři jen zřídka využívají jednotkového testu ke zjištění stacionarity řady a tím 

pádem je možné pochybovat o vypovídací hodnotě jejich studií. 

• problém s kvalitou hypotéz a odhadů: Stern (2004) upozorňuje na to, že studie EKC 

často vykazují problém heteroskedasticity, což má za následek pokles eficience 

(nemají nejmenší možný rozptyl) odhadů pomocí metody OLS. Tedy dostáváme 

chybné hodnoty standardních odchylek odhadů a tedy i chybné testování hypotéz. 

Navíc studie, které používají pouze kvadratický člen u příjmu, trpí vychýlenými 

odhady z důvodu nedostatečné specifikace modelu. 

• vychýlenost odhadu díky problému simultánnosti: Lieb (2003) upozorňuje na to, že 

nejenom, že příjem může ovlivňovat znečištění, ale také míra znečištění může 

ovlivňovat příjem. Například produktivita práce může být ovlivněna polutanty, jež 

zasahují zdraví nebo schopnost koncentrace. Většina autorů ale problém simultánnosti 

nepotvrzuje, tím pádem můžeme považovat efekt znečištění na příjem za vedlejší.  

• problém multikolinearity: Lieb (2003) se domnívá, že většina autorů až příliš 

neuvážlivě zamítá tento problém. V případě EKC je její výskyt totiž více než 

pravděpodobný, protože při regresi nejčastěji používáme HDP, jeho druhou a třetí 

mocninu. Pokud je zjištěna multikolinearita, může mít pouze malá změna v datech až 

příliš výrazný účinek. 

• problém homogenity: přestože modely s fixním a náhodným efektem umožňují 

rozdílnost v úrovni znečištění mezi jednotlivými zeměmi, tyto modely stále 

předpokládají, že všechny země vykazují stejné hodnoty parametru β, tj. i totožný bod 

zlomu. Nicméně existuje mnoho studií, které homogenitu mezi zeměmi nepotvrzují a 

tak je rozumné předpokládat, že každá země vykazuje svou vlastní EKC (Lieb, 2003). 

Přestože tato část druhé kapitoly kritizuje současný výzkum EKC, je možné považovat 

tento obor za více než přínosný. Nelze totiž popřít, že tyto empirické studie, i přes své 

nedostatky, pomáhají odhalit, jakým způsobem lidská činnost působí na stav životního 

prostředí. Navíc díky novým metodám výzkumu přispívají k zjištění toho, jaké nástroje jsou 

účinné pro ovlivnění vztahu mezi ekonomickým růstem a zátěží životního prostředí. 

                                                            
35 Zjednodušeně řečeno, proměnné jsou kointegrované, pokud mezi nimi existuje dlouhodobý rovnovážný vztah 
(Gujarati, 2004). 
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3. Implikace vybraných růstových modelů pro tvar EKC 

V závěrečné kapitole se hodláme věnovat rozboru námi vybraných modelů růstu a 

jejich výsledků ohledně vývoje kvality životního prostředí. V případě modifikovaného 

Solowova  modelu a modelu řízené technologické změny jsme využili vztahů z původních 

prací k vytvoření počítačové simulace. Tyto jednoduché aplikace, vytvořené v programu 

Mathematica 7, umožňují manipulaci s hodnotami nezávislých proměnných, a tak poskytují 

možnost sledovat citlivost modelu na změnu v té které hodnotě. Naopak v případě modelu 

nízkého růstu, jemuž jsme se podrobně věnovali v druhé části první kapitoly, jsme využili již 

autory sestaveného počítačového modelu k analýze kvality životního prostředí. Dodejme, že 

pro GSM a MTZ je v Příloze k dispozici zdrojový kód spolu s několika ilustracemi 

počítačových simulací. 

3.1 Green Solowův model 

Jako první bude rozebrán GSM s využitím našich výsledků z počítačové simulace. 

Vývoj kvality životního prostředí byl v tomto modelu zapsán rovnicí (3). Nicméně po vzoru 

autorů sledujeme dynamiku vývoje kvality životního prostředí na základě obecnější rovnice, 

která je ale odvozena právě z (3): 

                               exp ,                                                           30                                            

kde 0, 0, tj. předpokládáme a priori udržitelný růst v dané 

ekonomice (viz vztah (6)), t reprezentuje čas a konečně  je produkční funkce GSM. 

V čase 0 předpokládáme, že životní prostředí je zcela nepoškozené, tedy 0 0 je 

počáteční podmínkou diferenciální rovnice (30), a také, že počáteční kapitál per capita je 

nenulový (  0 0 . 

V níže zobrazeném obrázku je ukázán vývoj kvality životního prostředí v případě, že 

za  volíme Cobb-Douglasovu produkční funkci v intenzivní formě, tedy . 

Dodejme, že velice významnou roli v Solowově modelu hraje vývoj kapitálu v čase,  , a 

hodnota kapitálu v rovnovážné růstové trajektorii, . Tyto proměnné jsou v obr. 10 

reprezentovány plnou zelenou čárou (  a čárkovanou čárou stejné barvy ( .36 Pro 

počáteční simulaci vývoje kvality životního prostředí byly zvoleny následující hodnoty: 

                                                            
36 u tálu,   a h
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 V simulaci jsme vy žili autory odvozené vztahy pro vývoj kapi , odnotu : 

 1 exp 0 exp  , kde  (1-   je tzv. rychlost 
přizpůsobení v Solowově modelu. A konečně  (Brock a Taylor, 2005). 



technologický pokrok v zamezení znečištění, 0.5, technologický růst, 0.2, populační 

růst, 0.2, míra úspor, 0.5, podíl nákladů na zamezení znečištění na celkovém výstupu, 

0.1, depreciace kapitálu,  0.1, podíl kapitálu na výstupu, 0.3, míra obnovy 

životního prostředí,  0.2 a konečně hodnota výchozího kapitálu per capita,  0 0.1. 

Pro tyto hodnoty můžeme v obr. 10 sledovat vývoj kvality životního prostředí 

v průběhu čtyřiceti let zobrazených červenou a modrou křivkou. Zatímco modrá křivka 

reflektuje vývoj znečištění životního prostředí (vztah (30)) v případě dynamiky kapitálu 

v čase, ,  (viz poznámka pod čarou č. 34), červená křivka reprezentuje vývoj znečištění 

v případě, že . Jak je vidět, červená křivka je nad modrou křivkou až zhruba do 

dvacátého roku, a tak nadhodnocuje míru znečištění oproti skutečným hodnotám modelu 

zobrazených modrou křivkou. Nejpodstatnější je, že obr. 10 jasně ukazuje, že GSM za 

daných hodnot predikuje vývoj znečištění odpovídající typickému tvaru EKC. Z analýzy 

počítačové simulace je zřejmé, že hlavním faktorem, který určuje, zda dochází ke zlomu v 

růstu znečištění, anebo znečištění pouze nepřetržitě roste, je vztah (6), tj. vzájemná velikost 

mezi ,     . Protože v námi zvoleném příkladě splňujeme podmínku udržitelného růstu 

v GSM, sledujeme optimistický vývoj v kvalitě životního prostředí i v případě pozitivního 

ekonomického růstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulé tvrzení má ještě větší váhu, jestliže si uvědomíme, že ani v případě hodnot  

blížících se nule nedochází k neustálému růstu v znečištění, pokud je splněna podmínka (6). 

V tomto případě jsme totiž svědky situace, kdy znečištění životního prostředí nejprve roste, 

Obrázek 10 Vývoj znečištění životního prostředí v GSM 

Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice
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ale nakonec se ustálí na nějaké hodnotě a je konstantní. Tato situace je znázorněna v obr. 11, 

kdy jsme zachovali všechny proměnné na stejných hodnotách s výjimkou  (nyní rovna 

0.00001) a pro lepší ilustraci je vývoj znázorněn pro 100 let. 

 

  

Obrázek 11 Splnění podmínky udržitelného růstu v případě limitně nízké  

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice

Nyní, když jsme již charakterizovali rozhodující vlastnosti vývoje znečištění v GSM, 

budeme se věnovat tématu modifikace původního modelu. Směrů možných změn je zde 

několik: můžeme se zaměřit na předpoklad regenerace životního prostředí (parametr ) a jeho 

různé alternativy; také je možné se věnovat situaci, kdy počáteční kvalita životního prostředí 

není maximální, tj. ekonomika je již zatížena znečištěním; nebo můžeme uvažovat nad 

situací, kdy existuje exogenní zdroj znečištění; a konečně je zajímavé prozkoumat, jak model 

reaguje na použití jiné než původní Cobb-Douglasovy produkční funkce. V následujícím 

textu poskytneme výsledky právě pro tyto modifikace. 

Prvně uvažujeme situaci, kdy na vývoj kvality životního prostředí má vliv nějaký 

exogenní faktor v čase t = 0 (například ekologická katastrofa). V našem konkrétním příkladě, 

znázorněném v obr. 12 červenou křivkou, je X(0) = 4. Pokud jsou ostatní parametry 

nastaveny jako v původním modelu (modrá křivka), nesledujeme nyní počáteční růst 

v znečištění, ale pouze trvalý pokles, až zhruba v čase t = 30 červená křivka dokonverguje 

k původnímu modelu. Obr. 12 dále znázorňuje na oranžové křivce, že externí negativní faktor 

( 0.4) nastávající v každém časovém období implikuje posun původní křivky směrem 

nahoru s tím, že se křivka „chová“ analogicky k původnímu modelu, ale v dlouhém časovém 

horizontu neklesá pod limitní hodnotu. 
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Obrázek 12 Vnější negativní efekt a počáteční znečištění v GSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice

Druhým typem modifikace je možnost změny původních funkčních vztahů. Pokud 

například uvažujeme namísto původní intenzivní formy Cobb-Douglasovy produkční funkce 

( ) intenzivní formu produkční funkce zajišťující konstantní elasticitu substituce (tzv. CES 

funkce) dostáváme následující vztah, kde 0: 

                                                                           1 .                                                          31   

V tomto případě tedy využijeme jiné produkční funkce, ale stále se stejnou 

charakterizací vývoje kvality životního prostředí a kapitálu v čase t. Jedinou změnou je, že 

nyní máme namísto podílu kapitálu na výstupu (  koeficient mezičasové substituce ( . Pro 

0.6 ilustrujeme výsledky CES funkce v obr. 13. Jak je patrné z obrázku, můžeme 

sledovat podobný vývoj v znečištění i u CES funkce. Zdůrazněme, že nezáleží na tom, zda je 

CES funkce pod či nad původním modelem, protože to je plně determinováno velikostí 

parametru  (s rostoucí  dochází k posunu znečištění směrem nahoru). Důležitým 

poznatkem je hlavně to, že GSM stále implikuje typický tvar EKC i pro různé typy 

produkčních funkcí, jestliže jsou dodrženy podmínky udržitelnosti (vztah (6)). Obr. 13 tak 

potvrzuje tvrzení, že rozhodujícími faktory o typickém tvaru EKC jsou klesající výnosy z 

tvorby kapitálu a technologický pokrok v zamezení znečištění. 
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Třetí červená křivka v obr. 13 je výsledkem odlišného zápisu vývoje znečištění 

životního prostředí. V tomto případě totiž uvažujeme míru regenerace jako v MTZ (viz vztah 

(20)), tj. namísto –  máme – 1 . Výsledek jasně ukazuje, že při zachování totožných 

hodnot všech parametrů je díky tomuto předpokladu regenerační síla životního prostředí tak 

silná, že původní model dosahuje vrcholu znečištění skoro v pětinásobně vyšší hodnotě než je 

tomu u alternativy. 
Obrázek 13 CES funkce a alternativní regenerace životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice

3.2 Model nízkého růstu 

 Jak jsme uvedli v úvodu do třetí kapitoly, nyní budeme při ilustraci výsledků využívat 

dat z počítačové simulace sestavené autory modelu.37 Dále je potřeba upozornit na to, že zde 

nebudeme sledovat obecný vývoj kvality životního prostředí, ale pouze jednu z mnoha 

složek, a to konkrétně vývoj emisí skleníkových plynů v kanadské ekonomice. Jak již bylo 

uvedeno v první kapitole, jejich množství je odhadnuto na základě vynásobení daného HDP 

množstvím tun GHG na milion dolarů HDP v roce 2002. Tato hodnota je následně 

vynásobena koeficientem u proměnné T (viz vztah (12)), která reprezentuje technologický 

pokrok v modelu (Victor, 2008). 

 Autoři počítačové simulace umožňují variabilitu v množství faktorů ovlivňujících 

vývoj GHG v letech 2005-2035. Mezi ty pro nás nejpodstatnější patří: 

                                                            
37 Jedná se o program LowGrow 2.0 dostupný na stránkách 
http://www.managingwithoutgrowth.com/Computer_Models.html 
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• Míra efektivity poměru GHG emisí a využité energie (GHG/energie): tato hodnota 

umožňuje exogenní snížení/zvýšení množství emisí GHG na jednotku vyrobené 

energie. Pokud je tato hodnota kladná, sledujeme pokles v množství emisí GHG a 

naopak. 

• Uhlíková daň na tunu emisí CO2 (danC02): je aplikovatelná pouze na ty emise GHG, 

které vznikly využitím energií (dle autorů spadá do této kategorie 67% z všech emisí 

GHG v Kanadě v roce 2004). Model uživateli umožňuje nastavit velikost daně v 

rozmezí 0-300 kanadských dolarů na tunu. 

• Cenová elasticita poptávky po energii (EDP): je definována jako proporcionální změna 

v poptávce po energiích dělená proporcionální změnou v cenách energií. Tato 

elasticita ovlivňuje dopad zavedení uhlíkové daně – čím zápornější je elasticita, tím 

nižší má daň efekt. 

• Cenová elasticita nabídky energií (ESP): jedná se o proporcionální změnu v nabídce 

energií dělenou proporcionální změnou v cenách energií. V tomto případě elasticita 

ovlivňuje dopad uhlíkové daně na cenu energií pro spotřebitele. Nyní čím kladnější je 

elasticita, tím větší má zavedená daň efekt. 

• Cenová elasticita poměru využité energie na HDP (EHDPP): je definována analogicky 

jako dvě předešlé elasticity. V tomto případě platí, že čím zápornější je elasticita, tím 

větší má daň sílu. 

• Cenová elasticita poměru emisí GHG na využité energii (EGHGP): je definována 

obdobně. V jejím případě zápornější hodnoty elasticity zvyšují efekt uhlíkové daně. 

• Počáteční rok státní intervence a rozložení jejího dopadu: autoři umožňují určit rok 

zavedení daně spolu s rokem, kdy bude mít daný zásah plný dopad na ekonomiku. 

V níže uvedeném obrázku uvádíme tři možné vývoje. Prvním z nich (červená křivka) 

ukazuje vývoj emisí GHG v případě, kdy nedochází k žádným výrazným změnám. Konkrétně 

platí, že GHG/energie a danCO2 jsou nulové, EDP = -0.5, ESP = 1.0, EHDPP = -0.5, EGHGP= -1.4. 

Jak je vidět, tak poté v tomto případě emise GHG nepřetržitě rostou z hodnoty 760 Mt na 

1323 Mt v roce 2034. Tyto hodnoty jasně překračují Kyotský protokol (čárkovaná čára), 

který stanovuje horní limit pro kanadskou ekonomiku v letech 2008-2012 na úroveň 560 Mt. 

Žlutá křivka v obr. 14 znázorňuje situaci, kdy jsou všechny hodnoty parametrů identické až 

na GHG/energie, nyní rovnou jedno procentuálnímu růstu. Přestože sledujeme rostoucí 

absolutní rozdíl v emisích ve srovnání s původním modelem, stále se nacházíme v situaci 

stálého růstu emisí GHG. Poslední zelená křivka ukazuje situaci, kdy je od roku 2010 
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postupně během deseti let zavedena uhlíková daň na úroveň $150 za Mt. I když nyní 

sledujeme pokles v emisích od roku 2010, jedná se pouze o dočasnou situaci (roky 2010-

2019). Po konečném zavedení daně totiž dochází k opakovanému růstu v emisích GHG a ani 

v tomto případě není splněn Kyotský protokol.   

Obrázek 14 Růst efektivity v GHG/energie a zavedení uhlíkové daně v MNR 
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Zdroj: data z Lowgrow2.0 

 Jestliže zavedení uhlíkové daně nevedlo k permanentní stabilizaci či dokonce redukci 

GHG emisí v původním modelu, jaké kroky je poté třeba učinit? Jakou roli zde mohou sehrát 

výše zmíněné elasticity? Na základě simulací se ukazuje, že ani v relativně extrémní situaci, 

kdy jsou zvoleny vysoké elasticity a maximální uhlíková daň v původním modelu, nedochází 

k úplné stabilizaci emisí (viz obr. 15). Jako jediná schůdná cesta pro stabilizaci emisí v MNR 

se zdá být situace, kdy je ovlivněn i makroekonomický vývoj ekonomiky. Důvod je docela 

zřejmý. Jak bylo ukázáno v obr. 4, MNR predikuje relativně prudký růst v HDP per capita do 

roku 2035. Jelikož je ale výpočet emisí GHG závislý na velikosti HDP, musíme při jejich 

stabilizaci sledovat i vývoj HDP per capita. 

 Jak bylo detailně popsáno v první kapitole, velikost HDP závisí na faktorech, jakými 

jsou produktivita, investice, zaměstnanost, vládní výdaje, zahraniční obchod a jiné. Simulace 

MNR nabízejí uživateli možnost určit růst právě v těchto proměnných. Pokud tedy například 

zvolíme, že během let 2010 až 2034 dochází jak k poklesu v růstu vládních výdajů, privátních 

investic, produktivity, tak i k poklesu obchodního přebytku, můžeme sledovat odlišný vývoj 
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v HDP per capita a emisích GHG zároveň.38 Jak je vidět na obr. 15 HDP per capita nejprve 

vykazuje pozvolný růst, okolo roku 2030 ale dochází k jeho stagnaci a poklesu. Co se týče 

množství emisí GHG, to se nejprve propadá se zavedením uhlíkové daně v roce 2010, s plnou 

daňovou zátěží $200 za Mt v roce 2014. Poté dochází k jeho kolísání kolem hodnoty dané 

Kyotským protokolem. Dodejme, že elasticity byly zachovány na hodnotách původního 

modelu. 

Obrázek 15 Srovnání dvou různých řešení rostoucích emisí v MNR 
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Zdroj: data z Lowgrow2.0 

3.3 Model řízené technologické změny 

 V poslední části třetí kapitoly prezentujeme výsledky MTZ týkající se vývoje kvality 

životního prostředí. Tyto výsledky byly opět získány z počítačové simulace, jejíž zdrojový 

kód se spolu s ilustracemi nachází v Příloze. V následujícím textu bude nejprve popsán 

proces, prostřednictvím kterého MTZ predikuje vývoj kvality životního prostředí. Poté se 

budeme věnovat analýze citlivosti modelu na změny v hodnotách jednotlivých parametrů a na 

závěr prezentujeme modifikaci modelu. 

 Ve třetí části první kapitoly jsme se věnovali popisu základních vztahů v MTZ. Nyní 

využijeme některých z nich k rozklíčování determinantů vývoje kvality životního prostředí. 

                                                            
38 Byly provedeny následující postupné úpravy pro roky 2010-2035: růst vládních výdajů poklesl postupně 
z počáteční hodnoty 3% na 0.5%; koeficient růstu privátních investic poklesl z 1 na 0,5; koeficient růstu 
produktivity poklesl z 1 na 0,5; koeficient u obchodního přebytku vzrostl z 0 na 1; a konečně došlo ke zkrácení 
pracovního týdne z původní hodnoty 100% v roce 2027 na 90% v roce 2035. 
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V popisu budeme postupovat od konce, tj. začneme se vztahem, který je pro nás konečným 

výstupem. Tím je právě vývoj kvality životního prostředí (viz vztah (20)). Tato diferenční 

rovnice závisí na čtyřech proměnných, z nichž tři ( ,      jsou exogenně dány. Musíme se 

tedy podívat na to, na čem závisí čtvrtý člen, . Pro něj je obecně dán vztah (18), nicméně 

v případě rovnovážného stavu platí následující: 

                                                               ,                                         32    

kde 1 1 . Tento vztah nám tedy naznačuje, že výstup v znečišťujícím sektoru 

závisí na produktivitách v obou sektorech a zároveň i na elasticitě substituce a podílu práce a 

kapitálu na výstupu. Dále je tedy potřeba určit, jak jsou dány produktivity  . Ty jsou také 

řízeny diferenční rovnicí (viz vztah (24)), ve které nyní potřebujeme zjistit, na čem závisí 

vývoj , tedy podílu vědců v daném sektoru. 

 V případě charakterizace pohybu vědců mezi sektory je třeba připomenout, že vědci 

se rozhodují pro jeden ze sektorů na základě relativní ziskové výhody daného sektoru (viz 

vztah (25)). S využitím vztahů 23, 25 a 26 a předpokladu, že   1, lze relativní 

ziskovost přeformulovat do následujícího tvaru: 

                                             
1 γη

1 γη 1

1
ct 1

dt 1
.                            33  

Nyní je rovnovážná hodnota  určena následovně: jestliže 1 1, poté je 1 

rovnovážným stavem, pokud je 0 1, poté je 0 rovnovážným stavem a konečně 

pokud pro nějaké 0,1  platí, že  1, poté je tato hodnota  rovnovážným stavem. 

Tímto jsme kompletně charakterizovali všechny faktory ovlivňující vývoj kvality životního 

prostředí v MTZ a můžeme se přesunout k části s ilustracemi. 

 Nicméně ještě před tím, než se dostaneme k výsledkům počítačové simulace, je 

důležité připomenout podmínku MTZ, která by měla být dle autorů splněna, pokud na 

počátku považujeme znečišťující sektor za vyspělejší oproti čistému sektoru (viz vztah (21)). 

Nakonec dodejme, že na rozdíl od GSM, se zde na vertikální ose nachází kvalita životního 

prostředí namísto velikosti znečištění. Tím pádem zde sledujeme typický vývoj EKC, pokud 

má křivka vývoje životního prostředí tvar písmene U. 
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  Obr. 16 zobrazuje situaci, kdy jsme zvolili počáteční produktivity tak, aby byla 

podmínka splněna, a měníme elasticitu substituce mezi sektory. Konkrétně máme následující 

hodnoty: úspěšnost v obou sektorech je shodná,  η η 0,2 , podíl práce a kapitálu,  

1/3, efekt úspěchu inovace, γ 1, počáteční produktivity v znečišťujícím a čistém 

sektoru, Ad0 = 7, Ac0 = 6, míra dopadu Yd na životní prostředí v čase t, 0,3 a míra obnovy 

životního prostředí, 0,3. Pro tyto hodnoty jsme použily tři odlišné velikosti elasticity 

substituce (3, 5 a 10). Obr. 16 jasně ukazuje, že ve všech třech případech nakonec dochází 

k ekologické katastrofě, protože se křivky dostávají na nulovou hodnotu. Nicméně elasticity 

mají stále význam – s rostoucí hodnotou totiž klesá maximální hodnota kvality životního 

prostředí a především dochází k ekologické katastrofě dříve. Tedy pokud je na počátku 

znečišťující sektor dostatečně vyspělý, aby přilákal všechny vědce (tj. splňujeme vztah (21) a 

 = 1) a zároveň je možné konečný výstup jednoduše substituovat mezi oběma výrobními 

sektory, dochází pro námi zvolené hodnoty k ekologické katastrofě.39 

Obrázek 16 Rozdílná elasticita substituce v MTZ 

Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice

 Otázkou může být, jaký budeme sledovat vývoj životního prostředí, pokud nebude 

splněna počáteční podmínka modelu? V níže ilustrovaném obrázku se tomuto problému 

věnujeme znovu pro případ tří různých elasticit. Jedinou změnou v parametrech oproti 

minulému příkladu jsou počáteční produktivity. Ty jsme zvolili tak, aby nebyla splněna 

podmínka modelu, konkrétně Ad0 = 5, Ac0 = 6.  

Jak ukazuje níže uvedený obrázek, v tomto případě sledujeme exponenciální růst ve 

kvalitě životního prostředí. Důvodem, proč sledujeme takovou zásadní změnu, je především 
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exponenciálně rostoucí kvalitu životního prostředí. 



právě hodnota elasticit: jelikož je zde nahraditelnost jednoho sektoru za druhý ve všech třech 

případech vysoká, je přesun vědců z jednoho sektoru do druhého velice citlivý na jakoukoliv 

pozitivní změnu v daném sektoru.40 V našem případě došlo při poklesu počáteční 

produktivity v znečišťujícím sektoru k tak zásadní změně v jeho počáteční výhodě, že 

1 1  (vztah (33)), tedy ihned od počátku jsou všichni vědci rozhodnuti podnikat pouze 

v čistém sektoru. Produktivita znečišťujícího sektoru tak zůstává po celé období konstantní 

protože  = 0 v (24)), zatímco produktivita čistého sektoru exponenciálně roste. Kvalita 

životního prostředí se chová obdobně, jelikož Yd v čase konverguje k nulové hodnotě. 
Obrázek 17 Případ nesplněné počáteční podmínky v MTZ 

 

 

Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice 

Až doposud jsme se věnovali situacím, kdy dochází pouze k absolutní alokaci vědců 

mezi sektory, tedy jeden ze sektorů vlastní buďto všechny vědce, anebo vůbec žádné. Obr. 18 

se věnuje situaci, kdy jsme pro sektory zvolili jak shodné pravděpodobnosti úspěchu 

v inovaci (η η 0,2) tak i počáteční produktivity (Ac0 = Ad0 = 7) a protože jsou tak sektory 

stejně „vyspělé“, dochází k alokaci, kdy 0,5, a tak nesplňujeme počáteční 

podmínku. Obrázek 18 Vliv efektu úspěchu inovace v MTZ 

                                                            
40 Pokud bychom zvolili elasticitu    1,1.2› jsme stále svědky situace, kdy dochází k ekologické katastrofě. 

Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice 
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Křivky se liší v hodnotách efektu úspěchu inovace, γ, a z obr. 18 je zřejmé, že s rostoucím 

efektem úspěchu klesá maximální hodnota kvality životního prostředí a zároveň dochází 

k ekologické katastrofě dříve. To je způsobené tím, že pro vyšší hodnotu γ, roste výrazněji 

rozdíl mezi Ajt a Ajt-1 (roste vlastně výrazněji produktivita sektoru), což má efekt nejprve na 

vývoj Ydt  a výsledně i na kvalitu životního prostředí v čase t, St. Závěrem dodejme, že i 

přesto, že vědci inovují i v čistém sektoru, nemůžeme sledovat pozitivní růst kvality 

životního prostředí, protože výroba tohoto sektoru koexistuje s výrobou znečišťujícího 

sektoru. 

 Přestože autoři modelu považují následující situaci za teoretickou, v následujícím 

obrázku volíme komplementární vztah mezi výrobními sektory, tedy 1. Tím pádem musí 

být při výrobě celkového výstupu vždy použity v určitém poměru oba sektory. V našem 

případě první dva grafy v obr. 19 znázorňují situaci pro následující hodnoty: η 0.3 , η

0.6, 0.3 ,  1/3, γ 2, Ac0 = 8, Ad0 = 2, 0,2 a 0,1. Jak je vidět na druhém grafu, 

environmentální kvalita nejprve roste, protože regenerační schopnosti jsou nejprve silnější 

než výstup Yd, poté ale začne upadat, s tím jak exponenciálně roste výstup znečisťujícího 

sektoru (viz první graf). 

Obrázek 19 Případ komplementů a státní intervence 

 Vývoj Ydt Vývoj kvality životního prostředí 
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 Protože druhý graf v obr. 19 predikuje degradaci životního prostředí v případě volně 

fungujících trhů a komplementarity sektorů, je potřeba nějakého vnějšího zásahu k odvrácení 

ekologické katastrofy. Tento vnější faktor (například daň uvalená na znečišťující sektor) musí 

být dostatečně silný na to, aby motivoval vědce k podnikání v čistém sektoru. V praxi MTZ 

je potřeba, abychom dosáhli vyšší relativní ziskovosti v čistém sektoru, a konkrétně tedy 

musí platit, že čitatel ve vztahu (33) bude větší nebo roven jedné. V obr. 19 je snížena 

relativní ziskovost znečišťujícího sektoru tak, že dojde k přesunu všech vědců do čistého 

sektoru, vývoj produktivity znečisťujícího sektoru se stane konstantním (Adt = 2), výstup 

znečisťujícího sektoru se ustálí na dvou a kvalita životního prostředí exponenciálně roste. 

 Na závěr se věnujeme modifikaci původního MTZ. Konkrétně jsme namísto 

původního zápisu kvality životního prostředí (proporcionální forma, vztah (20)) zvolili 

aditivní formu: 

                                                                                                                         34  

Je zajímavé, že na rozdíl od modelu s původním zápisem, je nyní snadnější najít vývoj 

kvality životního prostředí opisující tvar písmene U, tj. typický tvar EKC. Obr. 20 zobrazuje 

modifikaci modelu při variaci elasticity substituce pro tyto hodnoty: η 0.6 , η 0.2, 

,  1/3, γ 1, Ac0 = 8.5, Ad0 = 5, 0,4 a 0,8. Zatímco v případě komplementů 

sledujeme ekologickou katastrofu v období t = 16, pro substituty kvalita nejprve mírně klesá, 

aby poté nepřetržitě rostla, s tím že, čím vyšší je elasticita, tím dříve k tomuto růstu dojde. 

Závěrem dodejme, že ve všech předešlých ilustracích MTZ jsme zvolili počáteční hodnotu 

kvality životního prostředí následovně: . 

Obrázek 20 Aditivní forma kvality životního prostředí v MTZ 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní propočet na základě rovnice 
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Závěr 

V této práci jsme zkoumali fungování tří makroekonomických modelů a jejich 

implikací pro vývoj kvality životního prostředí. Protože se vybrané modely lišily ve svých 

základních předpokladech o fungování ekonomiky, liší se i jejich závěry ohledně dopadu 

ekonomického růstu na kvalitu životního prostředí. 

V případě Green Solowa modelu jsme ukázali, že nezávisle na typu produkční funkce 

sledujeme pokles degradace kvality životního prostředí, pokud jsou dodrženy podmínky 

udržitelného růstu. Primárním důvodem tohoto závěru jsou dva vzájemně fungující faktory: 

klesající růst kapitálu per capita a technologický pokrok v zamezení znečištění. Za prvé, 

protože v GSM dochází stejně jako v klasickém Solowě modelu ke stabilizaci nejpodstatnější 

proměnné, kapitálu per capita, na rovnovážnou růstovou trajektorii, ustalují se i ostatní 

proměnné. Spolu s tím ale autoři GSM předpokládají technologický pokrok v zamezení 

znečištění a pokud je jeho hodnota dostatečně velká, sledujeme pokles v znečištění. Za určitý 

nedostatek modelu může být považováno právě to, že například technologický pokrok 

v zamezení znečištění je dán exogenně, tedy bez jakékoliv spojitosti s fungováním modelu. 

Konečně dodejme, že jsme prezentovali i několik možných modifikací původního modelu a 

jejich odlišných implikací pro vývoj kvality životního prostředí. 

V modelu nízkého růstu jsme sledovali dopad ekonomických aktivit na vývoj emisí 

GHG v kanadské ekonomice do roku 2034. Na základě predikcí MNR se bylo nutné zaměřit 

na změnu dosavadního vývoje, protože v opačném případě jsme byli svědky nejen rostoucích 

emisí GHG, ale i stoupajícího indexu chudoby (viz obr. 4). Nejprve jsme se pokusili vyřešit 

problém emisí zavedením uhlíkové daně. Nicméně protože jsme v tomto případě sledovali 

pouze dočasný pokles emisí, a to i v případě nejpříznivěji nastavených hodnot elasticit, došli 

jsme k závěru, že pouhé zavedení uhlíkové daně se nezdá být dlouhodobým řešením 

problému. Východiskem ze situace se zdají být zásadnější změny modelu (například pokles 

v růstu vládních výdajů, soukromých investic nebo délky pracovního týdne), které zapříčinily 

mírnější růst HDP per capita a tak bylo dosaženo stabilní úrovně emisí GHG. 

V posledním modelu řízené technologické změny jsme analyzovali, jakým způsobem 

může být ovlivněn vývoj kvality životního prostředí v případě existence dvou konkurenčních 

výrobních sektorů. Hlavním faktorem rozhodujícím o alokaci inovací mezi znečišťující a 

čistý sektor se ukázala být očekávaná relativní ziskovost v daném sektoru a elasticita 

substituce mezi výrobními sektory. Pokud byl dodržen předpoklad autorů MTZ o počáteční 
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vyspělosti znečišťujícího sektoru, mohli jsme sledovat maximální inovační aktivitu právě 

v tomto sektoru, zatímco produktivita čistého sektoru byla konstantní. Navíc v případě, že 

tyto sektory byly silnými substituty, sledovali jsme narůstající rozdíl v relativní ziskovosti a 

tak byl výstup nakonec vyráběn pouze znečišťujícím sektorem. Výsledkem nakonec bylo, že 

pokud jsme nenastavili vysokou míru regeneračních schopností životního prostředí, sledovali 

jsme již pouze degradaci kvality životního prostředí. Právě díky tomuto pesimistickému 

závěru jsme prezentovali i situaci, kdy dochází k vnějšímu zásahu do modelu, který má za 

následek přesun všech inovací pouze do čistého sektoru. Závěrem poznamenejme, že i zde 

jsme demonstrovali modifikaci k původnímu modelu a její důsledky pro vývoj kvality 

životního prostředí. 
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Příloha 

A. Vztahy v Green Solowově modelu 

1) Odvoz í vzt  pro fekt n kap á k: en ahu, uvedeného v (4),  e iv í it l 

 
   

    

1  . 

2) Růst v Y = : 

, 

log log log , 

, 

 

. 

3) Pro růst v K také (s využitím K=ALk a =0) plyne, že roste mírou n+g. 

4) Růst ve výstupu per capita yc: 

 

log log log , 

, 

 

5) Obdobně platí pro kapitál per capita kc, že roste mírou g. 

6) Platnost vztahu : 

 Z (4) plyne, že: Ω , tedy zlogaritmováním a diferenciací podle t 

dostáváme: 
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Ω
. 

 Dále využijeme toho, že v rovnovážné růstové trajektorii nedochází ke změně v k a 

tedy ani v f(k), dle předpokladu je  ko st s  mírou gA. Dostáváme tak, že: n antní a  kle á

 . 

7) Platnost rovnosti GE=Gx: 

V případě, že je změna ve kvalitě nulová, poté platí, že: 

0 , 

a tak tedy dostáváme, že: 

  , 

, 

, 

kde >0 je konstantní v čase. 

8) S využitím vztahů ze (4): Ω stanovením  dostáváme, že: , e=E/BL  a 

Ω , 

zlogaritmován i čím a diferenciací vůč asu t dostáváme: 

Ω
, 

s využitím toho, že je změna nákladů na zamezení znečištění nulová platí: 

. 

Druhá diferenciální rovnice v (7) je dána podělením 1  

  z rovnice  4  členem k s využitím toho, že . 
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B. Vztahy v modelu řízené technologické změny 

1) Odvození míry růstu pro  a  v situaci, kdy je 1: 

Nejprve se věnujme růstu v : 

 Použijeme vztah v (24):    1  a využijeme toho, že v tomto 

případě se 1, jelikož od počátku jsou investice, a tedy i vědci, pouze ve znečišťujícím 

sektoru. Nyní odečtením  od obou stran rovnice a následným podělením  

dostáváme:                                                . 

Nyní odvoďme růst v : 

Dle autorů lze výstup  zapsat také v tomto tvaru: , kterého 

využijeme v odvození míry růstu: 

log  log  log   . 

Nyní derivováním podle času dostáváme: 

1
0 , 

kde nulou upozorňujeme na to, že  je konstantní v čase. 

Úpravou dostáváme, že: 

, 

kde    a protože je 1, je 1 1 0, a tedy platí, že: 

lim 0. 

Tedy platí, že v dlouhém období je míra růstu  rovna pouze členu . 
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1) Odvození míry růstu pro , 1:  a  v situaci, kdy je 

Pro odvození míry růstu ,  využijeme toho, že v případě komplementů se podíl 

vědců v j-tém sektoru ustálí na hodnotě: é    (důkaz platnosti vztahu je možné 

nalézt v Acemoglu et al. (2009)). Konkrétně tak máme z (24), že:    1 . 

Odečtením a následným podělením členem  dostáváme, že: 

      , 

kde jsme v poslední rovnosti využili definice, že . Analogicky platí, že =  . 

Pro případ odvození růstu v  využijeme podruhé, že . 
Derivací tohoto vztahu podle času t dostáváme: 

, 

podělením vztahem  dostáváme: 

 . 

Nyní s využitím toho, že =  =   je výsledkem, že: 

. 
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C. Zdrojový kód grafů zobrazených v obr.5 a 6 

Obr. 5: 

Plot Min 1.02^ 1 1/3 1 1 / 1 1/3 1 ,
1.02^ 1 1/3 1 1 / 1 1/3 1 , , 0,10 , PlotRange
0,5 , 0,1 , PlotStyle Red, Blue, Thick , Filling Axis, AxesLabel
"elasticita substituce", "poměr produktivity Ac0/Ad0" , LabelStyle
Directive Black,Medium  

Obr. 6: 

Plot3D Min 1 ^ 4/3 1 / 4/3 / ^ 3/4 ,
1 ^ 4/3 1 / 4/3
/ ^ 3/4 , , 0.0001,1 , , 0.0001,1 , BoxRatios 1,1,1 , AxesEdge
1, 1 , 1, 1 , 1, 1 , AxesLabel sektor , sektor , poměr , Boxed

False, ViewPoint 1.947, 2.389,1.397 , RotationAction "Clip",Mesh
10, LabelStyle Directive Black,Medium  

 

D. Environmentální Kuznětsova křivka 

Velikost bodu zlomu pro vybrané polutanty ovzduší 

Polutanty bod zlomu pro EKC  

(2003 US$) 

Oxid uhličitý (CO2) $ 37,000 – $ 57,000 

Oxid uhelnatý (CO) 16,300 – 16,600 

Dusičnany 25,600 – 41,000 

Oxidy dusíku (NOx), průmysl 24,800 – 25,500 
 

Oxidy dusíku, doprava 25,500 – 29,700 

oxid siřičitý (SO2) 9,600 – 11,600 

SO2, doprava 15,800 – 16,500 
 

pevné mikroskopické částice 

(SPM), doprava 

SPM, jiný zdroj 

25,300 – 30,400 
 

 
12,300 – 13,600 

 Zdroj: Yandle et al. (2004) 
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E. Simulace vývoje kvality životního prostředí v GSM 

E.1 Zdrojový kód  

s použitím programu Mathematica 7: 
 
<<PlotLegends` 
Manipulate[Module[{sol2=NDSolve[{x'[t] a* ( ^ (-(z-g-n)*t))*(((s*(1-
θ))/(n+g+δ))*(1- ^(-(1-α)*(n+g+δ)*t))+Ρ^(1-α)* ^(-(1-α)*(n+g+δ)*t)) 
^ (α/(1-α))-
η*x[t],x[0] 0},x,{t,0,150}]},Plot[{Tooltip[Evaluate[x[t]/.sol2[[1]]]
,"degradace zivotniho prostredi (konvergence ke k*)"],Tooltip[(a 

( ^(-t η))(-1+ ^(t (g+n-z+η))) )/(g+n-z+η),"degradace 
zivotniho prostredi (k*)"],Tooltip[(((s*(1-θ))/(n+g+δ))*(1- ^(-(1-
α)*(n+g+δ)*t)+Ρ^(1-α)* ^(-(1-α)*(n+g+δ)*t)))(1/(1-α)),"casovy vyvoj 
k"],Tooltip[((s*(1-θ))/(n+g+δ))( (1-

α)),"k*"]},{t,0,150},PlotRange→{{0,40},{0,4}},Ticks→Automatic,Filling
→{1→{2}},FillingStyle→Opacity[0.2],PlotLabel-
>Style["",Italic,FontSize-
>17,Black],FormatType→StandardForm,Mesh→None,PlotLegend→{Style["zne
cisteni zivotniho prostredi",FontSize→12],Style["znecisteni z.p. 
(k*)",FontSize→12],Style["casovy vyvoj 
k",FontSize→12],Style["k*",FontSize→12]},LegendShadow→None,  
LegendPosition→{0.2,-
.3},LegendSize→0.69,LegendTextSpace→7,PlotStyle→{{Blue,Thickness[0.
005]},{Red,Thickness[0.003]},{Green,Thickness[0.002]},{Green,Dashed,
Thickness[0.002]}},ImageSize→{750,500},ClippingStyle→Automatic]],{{
a,1,"dopad počátečních hodnot populace, technologií 
atd."},.5,2,Appearance→"Labeled"}, {{z,0.5,"tech. pokrok v zamezeni 
znecisteni"},.00000000001,1,Appearance→"Labeled"},{{g,0.2,"technolog
icky rust"},.000001,.9,Appearance→"Labeled"},{{n,.2,"populacni 
rust"},.0001,.9,Appearance→"Labeled"},{{s,.5,"mira 
uspor"},.00001,.9,Appearance→"Labeled"},{{θ,.1,"podil nakladu 
zamezeni na 
vystupu"},.00001,.9,Appearance→"Labeled"},{{δ,.1,"depreciace"},.0000
1,.9,Appearance→"Labeled"},{{α,.3,"podil kapitalu na 
vystupu"},.00001,.9,Appearance→"Labeled"},{{η,.2,"mira obnovy 
zivotniho 
prostredi"},.000000000001,.9,Appearance→"Labeled"},{{Ρ,.1,"vychozi 
kapital"},.00001,10,Appearance→"Labeled"}] 

1/

J s−s θ
g+n+δ

N
α
1−α
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F. Simulace vývoje kvality životního prostředí v MTZ 

F.1 Zdrojový kód 

Manipulate Column Text@Row Style "vývoj produktivity"A "v čase: ", Italic, Bold , "", Adt
RSolve 1 1 nd If inoYdt "Ano"&& " ", 1,
" ", 1 podilvedcu ,0 , 1
Ad0 , , , Text@Row Style "vývoj produktivity"A "v čase: ", Italic, Bold , "", Act
RSolve 1 1 nc If inoYct "Ano"&& " ", 1,
" ", ,0 , 1 Ac0 , , , Text@Row Style Y , Italic, Bold , "
", Ydt

Evaluate /. Act 1 Evaluate /. Adt 1
Evaluate /. Act 1
Evaluate /. Adt 1 , Text@Row Style "Potřeba státní intervence? ", Italic, Bold , "", stat
If Min RecurrenceTable 1 Ydt 1 , 1
Ac0 Ad0 , , , 1,40  0, "Ano", "Ne" , If stat
"Ano", Text@Row Style "Dan uvalená na znecistujici sektor", Italic, Bold , " ", dan
FindInstance nc Ac0

1 nc Ad0 1 , , If stat
"Ano", Text@Row Style "Vývoj"A "při intervenci státu", Italic, Bold , " ", Adtstat
RSolve 1 1 nd If nc Ac0

1 nc Ad0 1 Evaluate /. dan 1 ,0,1 , 1
Ad0 , , , If stat
"Ano", Text@Row Style "Vývoj"A "při intervenci státu", Italic, Bold , " ", Actstat
RSolve 1 1 nc If nc Ac0

1 nc Ad0 1 Evaluate /. dan 1 ,1,0 , 1
Ac0 , , , If stat
"Ano", Text@Row Style "Vývoj"Y "při intervenci státu", Italic, Bold , " ", Ydtstat
Evaluate /. Actstat 1

Evaluate /. Adtstat 1
Evaluate /. Actstat 1 Evaluate /. Adtstat 1 , 
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Grid Text@Column Style "Vývoj"Y , Italic, 14, Bold , G1 Plot Ydt, , 1,40 , PlotRange
Automatic, ImageSize
250,200 , Text@Column Style "Kvalita životního prostředí", Italic, 14, Bold , "", G2
ListPlot Table RecurrenceTable 1 Ydt 1 , 1
Ac0 Ad0 , , , 1,40 , Filling False, Joined True, PlotStyle
Directive Thick, Green , ImageSize 350,200 , PlotRange
0,40 , 0,Max RecurrenceTable 1 Ydt 1 , 1

Ac0 Ad0 , , , 1,40 ,   If stat
"Ano", Text@Column Style "Vývoj"Y "v případě intervence státu", Italic, 14, Bold , "", G3
Plot Ydtstat, , 1,40 , PlotRange Automatic, ImageSize 250,200 , If stat

ž n u", Italic, 14, Bold , "","Ano", Text@Column Style "Vývoj kvality  ivot ího prostředí v případě intervence stát

G4 ListPlot Table RecurrenceTable 1 Ydtstat 1 , 1
Ac0 Ad0 , , , 1,40 , Filling None, Joined True, PlotStyle
Directive Thick, Red , PlotRange
0,40 , 0,Max RecurrenceTable 1

Ydtstat 1 , 1 Ac0 Ad0 , , , 1,40 , ImageSize
350,200 ,   

nc, 0.02, "uspesnost v cistem sektoru" ,0.01, .9,0.01, Appearance
"Labeled" , nd, 0.02, "uspesnost v znecistujicim sektoru" ,0.01, .9,0.01, Appearance
"Labeled" , , 5, "elasticita substituce mezi sektory" ,0.1,10,0.1, Appearance
"Labeled" , , 1/3, "poměr práce a kapitálu na výstupu" ,0.1,0.9,0.01, Appearance
"Labeled" , , 1, "efekt úspěchu inovace" ,0.5,5,0.05, Appearance
"Labeled" , Ad0,2, "počáteční produktivita v Yd" , .1,10, Appearance
"Labeled" , Ac0,1, "počáteční produktivita v Yc" , .1,10, Appearance
"Labeled" , , 0.3, "míra dopadu Ydt na Sdt" , .1, .9,0.01, Appearance
"Labeled" , , 0.5, "míra obnovy životního prostředí" , .1, .9,0.01, Appearance
"Labeled" ,   Button "náhodné hodnoty", nc Round RandomReal 0.01, .9 , .01 ; nd
Round RandomReal 0.01, .9 , .01 ; Round RandomReal 0.1,10 , .1 ;
Round RandomReal 0.1, .9 , .01 ; Round RandomReal 0.1,5 , .05 ; Ad0
Round RandomReal .1,10 , .05 ; Ac0 Round RandomReal .1,10 , .05 ;
Round RandomReal 0.1, .9 , .01 ; Round RandomReal 0.1, .9 , .01 , ImageSize
90 , Button "pocatecni hodnoty", nc 0.02; nd 0.02; 5; 1/3; 1; Ad0 2; Ac0
1; 0.3; 0.5, ImageSize 90 , 

 

Dynamic Column Text@Row Style "ηc", Italic, Bold , "
", nc , Text@Row Style "ηd", Italic, Bold , " ", nd , Text@Row Style " ", Italic, Bold , "
", , Text@Row Style "α", Italic, Bold , " ", , Text@Row Style "γ", Italic, Bold , "
", , Text@Row Style "podmínka modelu", Italic, Bold , " ", podm

Min 1 nc
nc
nd

, 1

nd
nc
nd

, Text@Row Style "zvolený podíl", Italic, Bold , "

", nahpodil Ac0/Ad0 , 
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Text@Row Style "počáteční podmínka modelu: ", Italic, Bold , "", If nahpodil
, " ", " Í  Ě ! " , @ Ad , Italic, Bold , "

", Ad0 , Text@Row Style Ac , Italic, Bold , " ", Ac0 , Text@Row Style "Je rovnováha v"s "

1 ? ", Italic, Bold , "", If
nc
nd

1 nc 0
1 nd 1 0

Ac0/Ad0

1, " ", " " , @ "   á   "s "

1 ? ", Italic, Bold , "", If
nc
nd

1 nc 1
1 nd 1 1

Ac0/Ad0

1, " ", " " , 

 

Text@Row Style "Pro jaké"s "dochází k inovaci v obou sektorech? ", Italic, Bold , "", podilvedcu
If 0
nd
nc

Ac0/Ad0
nd
nc

Ac0/Ad0

nd 1 / nc
nd
nc

Ac0/Ad0 nd

1,
nd
nc

Ac0/Ad0
nd
nc

Ac0/Ad0

nd 1 / nc
nd
nc

Ac0/Ad0 nd , s "

  0,1 " , Text@Row Style "inovace pouze v"Y "? ", Italic, Bold , "", inoYdt
If nc 1 nd Ac0

Ad0 , "Ano", "Ne" , Text@Row Style "inovace pouze v"Y "? ", Italic, Bold , "", inoYct
If nd 1 nc Ad0

Ac0 , "Ano", "Ne" , Text@Row Style "inovace v obou sektorech naráz? ", Italic, Bold , "", oba
If podilvedcu s "   0,1 ", "Ano", "Ne" ,  
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Předpokládaný název BP: 

Modely ekonomického růstu a Environmentální Kuznětsova 
křivka 
 
Charakteristika tématu, současný stav poznání, případné zvláštní metody zpracování tématu: 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na modely růstu, které explicitně pracují 
s vybranými environmentálními omezeními, a na jejich propojení s problematikou 
Environmentální Kuznětsovy křivky. 

Práce bude mít tři části. Nejprve zhodnotím vybrané modely udržitelného růstu 
splňující určitá environmentální omezení, a to konkrétně z hlediska jejich předpokladů, 
vlastností, implikací a závěrů. V další části se budu věnovat problematice Environmentální 
Kuznětsovy křivky; vypracuji rešerši současných empirických studií a zhodnotím jejich 
platnost ve vybraných oblastech. Ve třetí části bych chtěl propojit předešlé dvě kapitoly a 
zaměřit se na otázku, zda a za jakých předpokladů, se implikace růstových modelů shodují ve 
svých závěrech s empirickými poznatky o Environmentální Kuznětsově křivce. 
 
 
Struktura BP: 
Přehled: 
1. Úvod 
2. Modely ekonomického růstu splňující vybraná environmentální omezení 
3. Environmentální Kuznětsova křivka: současná empirie 
4. Implikace růstových modelů pro tvar Environmentální Kuznětsovy křivky 
5. Závěr 
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