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Abstrakt 

Táto bakalárska práca skúma príjmovú nerovnosť vo svete. Hlavným predmetom 

skúmania je Giniho koeficient, ktorý túto nerovnosť určuje. Na meranie Giniho 

koeficientu sú použité rôzne premenné, ktoré by ho empiricky mali ovplyvňovať. 

Ekonometrická analýza sa skladá z 34 krajín sveta okrem Afriky. Krajiny boli rozdelené 

do ďalších 5 skupín. Merané obdobie je medzi rokmi 1991 až 2011. Používané sú 

metódy najmenších štvorcov, fixných efektov a náhodných efektov. Po použití regresií 

sú výsledky komentované, je určený najvhodnejší model, následne poukazované 

signifikantné a nesignifikantné premenné. Modely sú testované na heteroskedasticitu, 

autokoreláciu reziduí prvého rádu a normalitu. Následne je poukázané na možné príčiny 

výsledkov. Poukázané je na krajiny ktoré s príjmovou nerovnosťou nemajú značný 

problém a znižujú alebo ustaľujú Giniho koeficient na nízkych hodnotách. Tiež sú 

znázornené krajiny, ktoré majú vysoký Giniho koeficient, alebo im príjmová nerovnosť  

za merané obdobie narástla. 

Abstract 

This thesis examines income inequality in the world. The main subject of investigation 

is the Gini coefficient, which determines the inequality. To measure the Gini coefficient 

are used different variables that could be empirically influencing. Econometric analysis 

consists of 34 countries of the world except Africa. Countries are divided into 5 groups. 

The measured period is between 1991 and 2011.We use the method of least squares, 

fixed effects and random effects. After performing regressions, results are commented, 

the best model is chosen, significant and non-significant variables are stated. We test 

models for heteroscedasticity, first order autocorrelation of the residuals and normality. 

Afterwards, we point out possible causes of the results. We refer to the countries in 

which income inequality is not a problem and reduce or stabilize Gini coefficient on low 



   

rate. Also we refer to countries, which has rate of the Gini coefficient, or income 

inequality increased in measured period. 
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Úvod 

Príjmová nerovnosť obyvateľstva je téma, ktorá v poslednej dobe hýbe svetom. 

Nielen novinári po celom svete túto tému spomínajú čoraz častejšie, ale už aj vlády vo 

vyspelom svete sa zaoberajú problematikou príjmovej nerovnosti. Niektoré vlády  

ponúkajú už aj konkrétne opatrenia. Príkladom je prezident USA Barack Obama, ktorý 

uvádza boj s príjmovou nerovnosťou ako hlavný bod rozpočtového programu pre rok 

2016. 

Rovnako európske autority zameriavajú v stratégií Európa 2020 pozornosť 

Európskej únie na sociálnu nerovnosť ako aj na dôležitosť strednej triedy, ktorá by mala 

znamenať stabilitu štátov a vyrovnaný nárast hrubého domáceho produktu.  

V predkladanej bakalárskej t uvedeného dôvodu skúmame príjmovú nerovnosť vo 

svete. Príjmová nerovnosť sa v súčasnej dobe meria najmä pomocou Giniho koeficientu. 

Z toho dôvodu ho budeme používať v tejto bakalárskej práci túto premennú ako hlavné 

meradlo príjmovej nerovnosti.  Sledovať budeme 34 krajín sveta, ktoré vytvárajú dáta 

o Giniho koeficiente od roku 1991 do roku 2011. Výber sledovaných krajín bol 

ovplyvnení dostupnosťou dát za dané časové obdobie. Pomocou ekonometrických 

metód zaoberajúcich sa panelovými dátami hľadáme možné premenné, ktoré by mohli 

ovplyvňovať Giniho koeficient a teda príjmovú nerovnosť vo svete. Model postupne 

delíme na model základných makroekonomický premenných a model rozšírený, ktorý 

bude obsahovať väčší počet vysvetľujúcich premenných. Tieto modely ďalej 

zameriavame aj na jednotlivé krajiny podľa hrubého domáceho produktu na obyvateľa 

a následne na európske a americké krajiny, v ktorých analyzujeme možné príčiny. 

V nasledujúcej časti práce predstavujeme krajiny, pre ktoré príjmová nerovnosť 

významný problém nepredstavuje. Tiež prezentujeme krajiny, ktoré nemajú problém 

s príjmovou nerovnosťou.  Následne  pomocou reálnych situácií týchto krajín a našich 

zistení z modelov sa predložíme riešenie pre krajiny, ktoré sú postihnuté týmto 

problémom a tiež sa pokúsime predpovedať budúci vývoj príjmovej nerovnosti vo 

svete.  

Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovanie Giniho koeficientu jednotlivých 

krajín pomocou panelových dát a komentovanie týchto výsledkov.  
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1. Teoretická časť 

1.1. Giniho koeficient 

„Lorenzova krivka sa používa v ekonómii a ekológii na popísanie nerovnosti v 

bohatstve alebo veľkostí. Lorenzova krivka je funkciou kumulatívneho podielu 

usporiadaných osôb mapovaných na zodpovedajúcu kumulatívnemu pomeru ich 

veľkosti. Alternatívne, Lorenzova krivka môže byť vyjadrená ako 

𝐿(𝑦) =
∫ 𝑥 𝑑𝐹(𝑥)

𝑦

0

𝜇
 

kde F(y) je kumulatívna distributívna funkcia usporiadaných jednotlivcov x a μ 

je priemerná veľkosť. 

Giniho koeficient (alebo pomer Gini) G, je súhrn štatistiky Lorenzovej krivky a 

miery nerovnosti v populácii. Giniho koeficient je najľahšie vypočítateľný z údajov 

neusporiadaných  veľkostí ako „relatívny priemerný rozdiel", t.j. priemer rozdielu 

medzi všetkými možnými pármi jednotlivcov x, delená strednou veľkosťou μ.  

𝐺 =
∑ ∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

2𝑛2𝜇
 

Giniho koeficient sa pohybuje v rozmedzí od minimálnej hodnoty nula, v situácií 

keď sú všetci jednotlivci v populácií rovní, čo sa týka príjmu, až na teoretické maximum 

jednej v nekonečnej populácii, v ktorej každý jedinec s výnimkou jedného má veľkosť 

dôchodku nula.“ (Damgaard, 2015) 

1.2.  Panelové dáta 

V tejto bakalárskej práci budú využívané panelové dáta, ktoré majú aj časový aj 

prierezový rozmer. Hlavnou výhodou panelových dát je kontrola nad nezistenými 

konštantnými premennými v priebehu času, ktoré by mali ovplyvniť naše pozorovania 

a korelovať s ostatnými premennými. (Wooldridge, 2009)   

Existuje viacero odhadových metód, ktoré vyžadujú množstvo rozdielnych 

podmienok a riešia veľa rôznych problémov. Tieto metódy požadujú často rozdielne 

transformácie a preto nie všetky sú vhodné pre rozdielnu sadu premenných a všetky 

situácie. 
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1.2.1. Stacionarita 

Na použitie niektorej z nasledovných metód, potrebujeme aby naše dáta 

vytvárali stacionárny proces, kovariančne stacionárny proces alebo aspoň slabo závislý 

proces, pretože bez platnosti týchto podmienok  by sme nemohli použiť Zákon 

o veľkých číslach respektíve Centrálny limitný teorém a teda budeme môcť použiť 

Metódu najmenších štvorcov   a navyše budú platiť F a t štatistiky. (Wooldridge, 2009). 

„Stochastický proces {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1,2, … } je stacionárny, ak pre každý súbor 

časových indexov 1 ≤ 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑚 spoločné pravdepodobné rozdelenie (xt1, xt2, 

..., xtm) je rovnaké ako spoločné pravdepodobné rozdelenie (xt1+h, xt2+h, ..., xtm+h) pre 

všetky celé h ≥ 1.“ (Wooldridge, 2009) 

„Stochastický proces {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1,2, … } s konečným druhým momentom [𝐸(𝑥𝑡
2) <

∞] je kovariančne stacionárny ak (Wooldridge, 2009): 

 E(xt) je konštanta 

 Var(xt) je konštanta 

 pre hociktoré t,h≥1, Cov(xt,xt+h) závisí len od h a nie od t.“ 

„Stochastický proces {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1,2, … } je slabo závislý ak xt a xt+h sú „skoro 

nezávislé“ ako h rastie.“ (Wooldridge, 2009) 

Na zistenie prípadnej nestacionarity používaných dát aplikujeme Levin – Lin – 

Chuov test stacionarity, ako odporúča Hlouskova a Wagner (2006).  

Tento test funguje dobre pre malý súbor dát, ako je skúmaný v tejto práci. 

Breitungov test je tiež odporúčaný, ale pre väčšie súbory dát.  

1.2.2.  Metóda najmenších štvorcov 

Všeobecný regresný model panelových dát, združená metóda najmenších 

štvorcov, má nasledujúcu formu pre každé pozorovanie i: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑥1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡,                 𝑖 = 1, … 𝑁         𝑡 = 1, … 𝑇, 

 

kde i určuje i - tu prierezovú jednotku, t určuje časovú periódu a uit je idiosynkratická 

chyba, ktorá obsahuje časovo variabilné premenné, ktoré ovplyvňujú y a nie sú 

obsiahnuté v modeli. V každej perióde máme náhodný výber. (Wooldridge, 2010) 

Všetky modely a druhy regresií majú určité podmienky, ktoré by mali spĺňať. Ak 

model tieto podmienky nespĺňa, musíme hľadať riešenie na správnu úpravu našej 

situácie (ako sú napríklad robustné chyby). Všetky modely ktoré spomenieme sú 

postavené na podobných podmienkach ako metóda najmenších štvorcov, ostatné 



   

 

5 

metódy sú len jej transformáciou. Preto spomenieme podrobne podmienky pre túto 

základnú metódu a pri ostatných tieto podmienky doplním alebo len mierne pozmeníme. 

Hlavnou dôležitou podmienkou pre združenú metódu najmenších štvorcov je 

konzistentne určiť βj je také že chyba je v priemere nulová a je nekorelovaná so 

žiadnym z regresorov, teda (Wooldridge, 2010): 

𝐸(𝑢𝑖𝑡|𝒙𝒊) = 0,    𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑖𝑗, 𝑢𝑖𝑡) = 0,    𝑗 = 1,2,3, … , 𝑘. 

Ďalšou dôležitou podmienkou je podmienka o kolinearite. Žiadne nezávislé 

premenné nie sú konštantami alebo dokonalými lineárnymi kombináciami ostatných 

premenných. Z týchto spomenutých podmienok vyplýva, že odhady metódy najmenších 

štvorcov sú neutrálne v závislosti na xi a teda bezpodmienečne platí (Wooldridge, 

2009): 

𝐸(�̂�𝑗) = 𝛽𝑗,       𝑗 = 0,1, … , 𝑘.           

Vlastnosti chyby uit sú pre model dôležité. Ďalšími podmienkami pre správnosť 

a presnosť modelu sú podmienky o homoskedasticite, o sériovej korelácií a o normalite. 

Podmienka o homoskedasticite hovorí, že odchýlka ut v závislosti od súboru regresorov 

x je konštantná: 

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡|𝒙𝒊) = 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡) = 𝜎2,     𝑡 = 1, … 𝑇 

Pre sériovú koreláciu platí: 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠|𝒙𝒊) = 𝑂,    𝑝𝑟𝑒 𝑣š𝑒𝑡𝑘𝑦 𝑡 ≠ 𝑠 

Následne pre normalitu platí že chyby uit sú nezávislé od xi, od seba a identicky 

distribuované ako N(0,σ
2
). V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok je 

odhad získaný podľa tejto metódy najlepší možný. (Wooldridge, 2010) 

1.2.3. Metóda prvých diferencií 

Ďalšou metódou, nad ktorou budeme uvažovať v tejto práci je metóda prvých 

diferencií. Touto metódou vieme zaručiť že všetky konštantné nemerané efekty ai budú 

vylúčené z modelu vďaka diferencií. Po upravení rovnice a aplikovaní metódy 

najmenších štvorcov má model nasledovnú formu: 

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1∆𝑥1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘∆𝑥𝑘𝑖𝑡 + ∆𝑢𝑖𝑡,                 𝑖 = 1, … 𝑁         𝑡 = 1, … 𝑇, 

kde ∆𝑦𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1, ∆𝑥𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1, ∆𝑢𝑖𝑡 = 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡−1  , 

pre model platia podobné podmienky ako pre metódu najmenších štvorcov. Podmienka 

náhodného výberu je rovnaká, ostatné podmienky sú mierne pozmenené, kvôli ai, alebo 

kvôli diferenciám, ktoré vznikajú transformáciou. Výhodou tejto transformácie je, že 
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premení integrovaný proces prvého rádu na slabo závislý proces. Podmienka nulového 

podmieneného priemeru znie (Wooldridge, 2009): 

𝐸(𝑢𝑖𝑡|𝒙𝒊, 𝑎𝑖) = 0          𝑖 = 1, … 𝑁,         𝑡 = 1, … 𝑇 , 

Platí taktiež podmienka o zmene vysvetľovaných premenných x v priebehu času, 

aspoň raz za obdobie. Ďalej by mala platiť, trochu pozmenená podmienka o odchýlke:  

𝑉𝑎𝑟(∆𝑢𝑖𝑡|𝒙𝒊) = 𝜎2,     𝑡 = 2, … , 𝑇 

Ďalej platia podmienky o normálnosti rozdelenia chýb a nekorelovanosti ∆ui, 

v závislosti od xi: 

𝐶𝑜𝑣(∆𝑢𝑖𝑡 , ∆𝑢𝑖𝑠|𝒙𝑖) = 0    𝑡 ≠ 𝑠 

Vďaka týmto podmienkam je metóda prvých diferencií najlepší lineárny 

nezávislý odhad, dokonca aj bez podmienky normálnosti rozdelenia chýb ∆ui, ale bez 

nej by nemusela platiť F štatistika a t štatistika. (Wooldridge, 2009) 

1.2.4. Metóda fixných efektov 

Metóda fixných efektov je aplikáciou metódy najmenších štvorcov na 

transformovanú rovnicu, kde odčítame priemer jednotlivých premenných od každej 

premennej: 

�̈�𝑖𝑡 = 𝛽1�̈�1𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘�̈�𝑘𝑖𝑡 + �̈�𝑖𝑡, 

 

kde �̈�𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − �̅�𝑖, �̈�1𝑖𝑡 = 𝑥1𝑖𝑡 − �̅�1𝑖, �̈�𝑘𝑖𝑡 = 𝑥𝑘𝑖𝑡 − �̅�𝑘𝑖 ,�̈�𝑖𝑡 = 𝑢𝑖𝑡 − �̅�𝑖,   �̅�𝑖 , �̅�𝑘𝑖  and �̅�𝑖    

sú priemermi premenných a chyby uit. Táto metóda znovu  vylučuje fixnú premennú ai. 

Na rozdiel od predošlého modelu, tento model nemení integrovaný proces prvého rádu 

na slabo závislý proces. Pre tento model sú potrebné podobné podmienky ako pri 

metóde prvých rozdielov, len s pár rozdielmi. Zmenene od metódy prvých diferencií  

platí: 

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡|𝒙𝒊) = 𝜎2,     𝑡 = 1, … , 𝑇, 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡, 𝑢𝑖𝑠|𝒙𝑖) = 0    𝑡 ≠ 𝑠, 

s týmito mierne pozmenenými podmienkami, je metóda fixných efektov 

najlepším možným nezávislým odhadom. Navyše s normalitou distribúcie chýb uit platí 

aj F štatistika aj t štatistika. (Wooldridge, 2009) 

1.2.5. Metóda náhodných efektov 

 Ak je v metódach  prvých rozdielov resp. fixných efektov konštantná premenná 

ai nekorelovaná s ostatnými premennými, tak môžeme povedať, že metódy sú 
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neefektívne, pretože túto premennú cenzurujú. Riešením na tento problém je metóda 

náhodných efektov, ktorá má nasledujúcu transformáciu: 

𝑦𝑖𝑡 − 𝛾�̅�𝑖=𝛽0(1 − 𝛾)+𝛽1 (𝑥1𝑖𝑡 − 𝛾�̅�1𝑖) + ⋯ + 𝛽𝑘(𝑥𝑘𝑖𝑡 − 𝛾�̅�𝑘𝑖) + (𝑣𝑖𝑡 − 𝛾�̅�𝑖), 

kde      𝛾 = 1 − [𝜎𝑢
2/(𝜎𝑢

2 + 𝑇𝜎𝑎
2)]1/2         a        𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖+𝑢𝑖𝑡 , 

kde je vlastne odhad metódy najmenších štvorcov použitý na tzv. „kvázi – 

odpriemerovanie“, čo je v podstate odčítanie určitých efektov, ale nie celých priemerov 

ako v metóde fixných efektov. Táto metóda má, podobne ako všetky ostatné, mierne 

pozmenené podmienky. Na rozdiel  od metódy fixných efektov a prvého diferencovania 

musí a môže mať povolené vysvetľujúce premenné konštantné. Ďalej navyše od metódy 

fixných efektov existujú podmienky o ai (Wooldridge, 2009):  

𝐸(𝑎𝑖|𝒙𝒊) = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑖𝑡|𝒙𝒊) = 𝜎𝑎
2 

𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑖, 𝑥𝑗𝑖𝑡) = 0    

1.2.6. Určovanie lepšej metódy 

Na určenie ideálnej metódy panelových dát budeme používať dva testy. Na 

určenie lepšej z dvojice metódy najmenších štvorcov alebo náhodných efektov budeme 

používať Breusch – Paganov test, ako je popísaný v Stata (2003). Na určenie lepšej 

metódy medzi metódami náhodných efektov a fixných efektov budeme používať 

Hausmanovu metódu, popísanú v Stata (2003). 

1.2.7. Testovanie heteroskedasticity 

Homoskedasticita je jedna z podmienok, vďaka ktorej sa dajú označiť dané 

odhady pomocou spomenutých modelov za najlepšie nezávislé. Na zistenie možnej 

heteroskedasticity budeme používať Cook – Weisenberg alebo Breusch – Paganov test 

na určenie heteroskedasticity, ako je uvedený v Stata (2003). Na určenie 

heteroskedasticity pri metóde fixných efektov použijeme upravený Waldov test, ako je  

uvedený v Stata (2003). Tieto testy ale nemusia vždy ukázať možnú heteroskedasticitu. 

Pre bezpečnosť odhadov bude v modeli používaná možnosť robust. 

1.2.8. Testovanie normality 

Na testovanie normality v tejto práci bude používaná Shapiro – Wilk metóda, 

ktorá je účinná pre všetky datasety, kde je počet meraní v rozmedzí:  4 ≤ 𝑛 ≤ 2000. 

Test bude tak isto používaný podľa Stata (2003). 
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1.2.9. Testovanie autokorelácií 

Sériová autokorelácia je jeden z problémov, ktorý sa môže vyskytovať 

v modeloch panelových dát. Podobne ako pri heteroskedasticite, aj pri výskyte sériovej 

korelácie môžu byť metódy nepresné. Najčastejšou autokoreláciou vyskytujúcej sa pri 

panelových dátach je autokorelácia prvého rádu. Na zistenie tejto autokorelácie 

použijeme Wooldridgov test pre zistenie autokorelácie prvého rádu. (Wooldridge, 2010)   

1.2.10. Metóda na úpravu autokorelácií 

Ak  bude v panelových dátach nájdená sériová korelácia prvého rádu, mala by sa 

istou obmednou riešiť, keďže samotné fixné alebo náhodné efekty nie sú pod týmto 

problémom najlepšími možnými odhadmi. Aby bol odhad regresií vylepšený, bude 

používaná metóda Baltragiho a Wu (1999). Táto metóda počíta s autokoreláciou chýb 

a upravuje výsledky podľa toho pomocou všeobecných najmenších štvorcov (GLS) pre 

metódu náhodných efektov a „medzi“ odhad (v angličtine: within estimator) pre metódu 

fixných efektov. (Stata, 2003) 
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1.3.  Definícia premenných 

1.3.1. Zdroje dát 

Ako bolo na začiatku práce spomenuté hodnoty Giniho koeficientu sa pohybujú 

od 0 do 1 (Damgaard, 2015), v praxi sa ale uvádzajú medzi 0 a 100, tak uvádza aj 

databáza, z ktorej boli čerpané dáta na Giniho koeficient, UNU – Wider, 2014. Ostatné 

dáta sú z World Bank, 2015.  

1.3.2. Dataset 

Na výber možných dát boli použité referencie z rôznych kníh a odborných 

článkov. Prvé dáta, ktoré budú sledované sú makroekonomické ukazovatele daných 

krajín. 

Najzhrnujúcejším meradlom celkového výstupu ekonomiky je pravdepodobne 

hrubý domáci produkt (HDP). HDP sa meria ako tržná hodnota všetkých finálnych 

statkov a služieb, ktoré sa v danej zemi vyprodukujú v priebehu daného roku. Reálne 

HDP sa počíta pomocou konštantných alebo nemenných cien produktov a služieb. 

(Samuelson a Nordhaus, 2007) 

Závislosť hrubého domáceho produktu s príjmovou nerovnosťou bola vždy 

témou, na ktorej sa empirické štúdie nevedeli zhodnúť. Možno to nie je jasné aj preto, 

lebo niektoré štruktúry nerovnosti a HDP pôsobia na seba opačne, napríklad monopoly 

a vládne stimuly. (Milanovic, 2011) 

Zo všetkých makroekonomických ukazovateľov sa dotýka obyvateľov najviac 

nezamestnanosť. Cieľom štátov je dosiahnutie vysokej zamestnanosti, resp. nízkej 

nezamestnanosti, prípadne nízkej prirodzenej nezamestnanosti. V makroekonomických 

dátach sa tiež uvádza miera nezamestnanosti, teda percento nezamestnaných 

k celkovému počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. (Samuelson a Nordhaus, 2007) 

Industrializácia krajín je to, čo môže ovplyvniť nerovnosť vo svete. Spojené 

štáty americké sú jedna z mála krajín, ktoré majú vysokú industrializáciu a napriek tomu 

vzniká nerovnosť. (Stiglitz, 2012) 

Ďalším makroekonomickým cieľom je udržanie stabilného rastu cenovej 

hladiny. K zachyteniu vývoja cien sa používajú meradlá, ktoré nazývame  cenové 

indexy. Jeden z najdôležitejších je index spotrebiteľských cien (consumer price index - 

CPI). medziročný index sa počíta nasledovne (Samuelson a Nordhaus, 2007): 
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(𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑡) − (𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑡 − 1)

(𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑡 − 1)
× 100% = 𝐶𝑃𝐼 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑡 𝑣 % 

V amerických štátoch v rokoch 1980 až 1990 boli nájdené významné korelácie 

medzi zárobkami domácností a násilnou kriminalitou a tým pádom aj mortalitou. 

Taktiež príjmová nerovnosť mala súvis s nízkou pôrodnou hmotnosťou detí, 

nezamestnanosťou a nedostatkom zdravotného poistenia v danom regióne. ( Kaplan et 

al., 1996) 

V posledných rokoch sa ukazuje aj spojitosť medzi zdravím spoločnosti 

a príjmovou nerovnosťou. Index „blahobyt dieťaťa v bohatých krajinách“ koreluje 

s nerovnosťou, ale nie s HDP na obyvateľa. (Child poverty, 2007) 

Od roku 1990 sa rozširuje počet názorov, ktoré hovoria o súvislosti príjmovej 

nerovnosti s medzinárodným obchodom štátov, niektoré dokonca s alarmujúcimi 

výsledkami.  (Richardson et al., 1995) 

Určitá závislosť existuje aj medzi príjmovou nerovnosťou  a dĺžkou života 

obyvateľstva. V rokoch 1990 – 1998 existovala táto spojitosť v rôznych európskych 

krajinách. (De Voogli, 2005)  

 

Obrázok 1 - Súvis dĺžky života a Giniho koeficientu 

 

Zdroj: De Vogli (2005) 



   

 

11 

Nerovnosť vo svete ovplyvňuje mnoho faktorov, ako sú napríklad štátne 

výdavky (Stiglitz, 2012) alebo gramotnosť obyvateľstva (Child poverty, 2007). Tieto 

faktory často nemajú natoľko kvalitné a početné dáta do minulosti, aké by boli potrebné 

na túto prácu. 

Na základe tohto bol zostavený nasledujúci dataset: 

 

Tabuľka 1 - Premenné 

Názov premennej Označenie 

Giniho koeficient (hodnoty od 0 do 100) Gini 

Hrubý domáci produkt (konštantné 2000 US$) GDP 

Miera nezamestnanosti  (% ekonomicky aktívneho obyvateľstva) Unemp 

Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) CPI 

Narodených na 1000 žien vo veku 15 – 19 rokov Fertil 

Pôrodnosť, hrubá (na 1000 obyvateľov) Birth 

Obchod (% k HDP) Trade 

Spotreba elektrickej energie (KWh na obyvateľa) Elec 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve (% k celkovej zamestnanosti) Emp_a 

Zamestnanosť v priemysle (% k celkovej zamestnanosti) Emp_i 

Zamestnanosť v službách (% k celkovej zamestnanosti) Emp_s 

Detská úmrtnosť (počet úmrtí na 1000 narodení) Mort 

Počet obyvateľov Pop 

Odhadovaná dĺžka života pri narodení Life 

 

Zdroj: Gini – UNU – Wider (2014), ostatné -World Bank Database (2015) 

 

1.3.3. Rozdelenie krajín 

V tejto bakalárskej práci skúmame pomocou panelových dát je spolu 34 krajín. 

Nad  krajinami z Afriky sme neuvažovali, kvôli nedostatku relevantných dát, hlavne 

údajov o Giniho koeficiente. Uvažujeme o 21 krajinách Európy, 9 krajinách 

z Amerického kontinentu a 4 krajinách z Ázie. Vybrané boli na základe dostupnosti dát 

Giniho koeficientu. Ázijské krajiny nebudú používať samostatne v analýze, kvôli 

malému počtu zahrnutých krajín. 
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Tabuľka 2 - Skúmané Európske krajiny 

Európa 

Belgicko Francúzsko Maďarsko Slovinsko 

Bulharsko Grécko Nemecko Spojené kráľovstvo 

Česká republika Holandsko Nórsko Španielsko 

Dánsko Litva Poľsko Švédsko 

Estónsko Lotyšsko Slovensko Taliansko 

Fínsko    

 

Zdroj: autor 

Tabuľka 3 - Skúmané Americké a Ázijské krajiny 

Amerika Ázia 

Argentína Kostarika Austrália 

Brazília Spojené štáty americké Čína 

Honduras Uruguaj Japonsko 

Kanada Venezuela Ruská federácia 

Kolumbia   

 

Zdroj: autor 

 

V modeloch budú používané rozdelenia krajín podľa HDP na obyvateľa. 

Krajiny, ktorých priemerné HDP na obyvateľa je v priemere za sledované obdobie 

vyššie ako 29 000 $, tvoria skupinu č. 1. Zvyšné krajiny sú rozdelené podľa polohy  na 

zvyšné Európske krajiny (skupina č. 2.) a krajiny, ktoré nepatria do Európy a zároveň 

nemajú priemerné HDP na obyvateľa aspoň 29 000 $ (skupina č. 0). 

 

Tabuľka 4 - Skúmané vysokopríjmové krajiny 

Skupina č. 1 

Austrália Francúzsko Kanada Spojené kráľovstvo 

Belgicko Holandsko Nemecko Spojené štáty americké 

Dánsko Japonsko Nórsko Švédsko 

Fínsko    

 

Zdroj: autor 
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Tabuľka 5 - Skúmané nízkopríjmové skupiny, Európska časť 

Skupina č. 2 

Bulharsko Grécko Maďarsko Slovinsko 

Česká republika Litva Poľsko Španielsko 

Estónsko Lotyšsko Slovensko Taliansko 

 

Zdroj: autor 

 

Tabuľka 6 - Skúmané nízkopríjmové skupiny, zvyšok sveta 

Skupina č. 3 

Argentína Honduras Kostarika Uruguaj 

Brazília Kolumbia Ruská federácia Venezuela 

Čína    

 

Zdroj: autor 

 

1.3.4. Doplnenie chýbajúcich dát 

Spolu je počítané s 21 rokmi pri 34 krajinách, ideálne by malo byť použitých 

714 meraní. V časových radách sa ale často stane, že niektoré hodnoty za určité roky 

chýbajú. Ekonometrický program Stata, ktorý používame v tejto práci, nevedie počítať 

s chýbajúcimi hodnotami. Celkovo v používaných dátach chýba 196 premenných. Je to 

síce menej ako 2 % premenných, ale celkovo to môže spôsobiť stratu až okolo 15 % 

všetkých meraní. Položka HDP na obyvateľa sa nepočíta, pretože chýba len HDP, teda 

je zbytočné počítať dvakrát chýbajúce premenné. V prílohe č. 1 je zobrazená tabuľku so 

všetkými chýbajúcimi premennými. 

Jeden z najväčších problémov, ktorý tieto dáta majú, je problém chýbajúcich dát 

Giniho koeficientu. Tomuto súboru chýba 52 meraní zo 714.  

Aby sme vedeli použiť čo najviac meraní, chýbajúce dáta budú doplnené 

nasledovne. Pri všetkých vysvetľujúcich premenných chýbajú premenné vždy na 

začiatku alebo na konci časových radov. Tieto rady sú často trendové, teda buď stále 

rastú, alebo klesajú.  Problém bol vyriešený určením medziročných percentuálnych 

zmien za každé obdobie, pre ktoré dáta existujú a následne priemerný rast bol 
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pripočítaný k premenným na konci sledovaného obdobia, alebo odpočítam, ak tieto 

premenné chýbajú na konci obdobia. 

Pre Giniho koeficient tieto predpoklady neplatia. Dáta nechýbajú len na začiatku 

alebo na konci, ale aj náhodne v priebehu meraní. V prípade Giniho nepozorujeme 

evidentný trend rastu alebo poklesu. Na doplnenie týchto dát boli použité rozdielne 

metódy. Pre dáta v strede časovej rady bol v priemer medzi hodnotami v minulom roku 

a v budúcom roku. Pre dáta na konci a začiatku časovej rady bolo postupované 

nasledovne: 

1. Vytvorím priemer za minulé obdobie. 

2. Z priemeru vypočítam smerodajnú odchýlku 

3. Novú hodnotu vytvorím tak, že pripočítam náhodný násobok (násobím 

náhodným číslom medzi <-1,1>) smerodajnej odchýlky 

Ak nastane problém s dvoma chýbajúcimi hodnotami v strede časovej rady, 

skombinujeme dve metódy, ktoré som spomenul. Použijem najprv priemer okolitých 

hodnôt ako v prvej metóde a následne budeme postupovať ako v situácií na začiatku 

alebo konci časovej rady od bodu 2. 
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2. Praktická časť 

2.1. Model 

V modeli budeme používať 2 rôzne transformácie premenných. Prvou 

transformáciou premennej je zlogaritmovanie, na základe ktorého vieme použiť 

percentuálny rast premenných. Takéto premenné budú mať predponu „l“. Použili sme aj 

diferencovanie týchto zlogaritmovaných premenných aby sa dalo ukázať ako zmena 

rastu daných premenných pôsobí na Giniho koeficient. Táto transformácia je určená na 

také premenné, ktoré rastú v priebehu času ale ich miery rastu sa menia v priebehu 

rokov. Tieto premenné budú mať predponu dl. U Giniho koeficientu boli na konci 

používané nedoplnené dáta, pretože doplnené dáta by mohli ovplyvniť výsledky. 

Doplnené dáta Giniho koeficientu boli používané len na zistenie stacionarity dát, takéto 

doplnenie neovplyvní výsledok stacionarity. 

2.1.1. Stacionarita 

Na určenie modelu najprv muselo byť zistené, ktoré premenné sú stacionárne 

a ktoré nie, aby sa mohlo určiť ktorý druh modelu a ktoré premenné môžu byť použité. 

V nasledujúcej tabuľke sú premenné a ich p – value po Levin – Lin – Chuovom teste. 

Použité boli možnosti odpriemerovania alebo započítanie trendu do testov, podľa toho 

ktorý test ukazuje lepšie výsledky. Trendové výsledky majú pri výsledku *. 
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Tabuľka 7 - Stacionarita premenných 

Názov 

premennej 

Všetky 

krajiny 

Európa Amerika Skupina 

1. 

Skupina 

2. 

Skupina 

3. 

lGini 0,0166* 0,0343* 0,095 0,016* 0,0619* 0,0287* 

dlGDP 0,0003* 0 0,0034* 0* 0* 0,009* 

lUnemp 0 0,0002 0,0109* 0,0001 0,0064 0,0007* 

lCPI 0 0 0,0055 0,01 0 0 

lFertil 0,0005 0,0003 0,0424 0,0018 0,0031 0,047 

lBirth 0 0,0008 0 0,0002 0,0109 0 

lTrade 0 0,0001 0,0309 0,0023 0,003 0,0150 

lElec 0* 0* 0,0476* 0,0142* 0,001 0,0153* 

lEmp_a 0,12* 0,0032 0,2185* 0,225* 0,0079 0,1544 

lEmp_s 0 0,0001 0,0224 0* 0,0308 0* 

lEmp_i 0,0959* 0,0441* 0,0133 0,0658 0,0626* 0,0075 

lMort 0* 0,0001 0,0461* 0,0001 0,0017* 0,001 

dlPop 0 0,0002* 0,0005* 0,0013* 0,0014* 0* 

lLife 0* 0 * 0 0,0468* 0 0,0001 

 

Zdroj: autor 

 

Ako vidieť z tabuľky, väčšina premenných je stacionárna pod Levin – Lin – 

Chuovom teste, okrem zvýraznených premenných. Ide len o premennú lEmp_a. Keďže 

pre ostatné premenným vieme vylúčiť nestacionaritu, boli používané metódy 

najmenších štvorcov, fixných efektov a náhodných efektov na všetky premenné okrem 

premennej lEmp_a, ktorá bola vyradená z modelu. Niektoré premenné sú stacionárne po 

odobratí trendu. Do každého modelu boli preto pridané aj premenné jednotlivých rokov. 

2.1.2. Základný model 

  Prvý model predstavuje analýzu Giniho koeficientu pomocou základných 

makroekonomických ukazovateľov. Model bude obsahovať trend a vyzerá nasledovne: 

𝑙𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽5𝑑𝑙𝑃𝑜𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑙𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽7𝑦𝑒𝑎𝑟1993𝑡 + 𝛽8𝑦𝑒𝑎𝑟1994𝑡 + ⋯ + 𝛽25𝑦𝑒𝑎𝑟2011𝑡 , 

kde roky 1991 a 1992 nie sú zahrnuté, kvôli kolinearite časových premenných.  
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Tabuľka 8 - Základný model, všetky krajiny 

lGINI OLS RE FE Regar 

  Clu clu  

dlGDP 0.0436 -0.0148 -0.0384 0.0685* 

 (0.0553) (0.0304) (0.0346) (0.0405) 

lUnemp 0.0411*** 0.0545*** 0.0391** 0.0983*** 

 (0.0133) (0.0160) (0.0174) (0.0240) 

lCPI -0.0670*** -0.0409*** -0.0298*** -0.00805 

 (0.0104) (0.0114) (0.00998) (0.0170) 

lBirth 0.527*** 0.222** -0.0355 0.646*** 

 (0.0261) (0.107) (0.132) (0.0604) 

dlPop -5.848*** -0.895 -0.356 -2.772 

 (0.888) (1.181) (1.077) (1.742) 

lTrade -0.137*** -0.0520* 0.0250 0.298*** 

 (0.0105) (0.0305) (0.0410) (0.0331) 

Constant 2.778*** 3.132*** 3.510*** 0.268*** 

 (0.112) (0.327) (0.388) (0.0652) 

Observations 637 637 637 603 

R-squared 0.651  0.215  

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Zdroj: autor 

 
Tabuľka 9 - Základný model, európske krajiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP 0.0810 0.0128 0.0125 

 (0.0918) (0.0744) (0.0736) 

lUnemp 0.0561*** 0.0385* 0.0335 

 (0.0158) (0.0203) (0.0205) 

lCPI -0.0172* -0.00708 -0.00585 

 (0.0103) (0.00686) (0.00720) 

lBirth 0.144*** -0.0391 -0.0460 

 (0.0552) (0.119) (0.127) 

dlPop -7.674*** -0.911 -0.401 

 (1.085) (1.093) (1.185) 

lTrade -0.141*** -0.0288 -0.00305 

 (0.0191) (0.0457) (0.0566) 

Constant 3.561*** 3.557*** 3.473*** 

 (0.1666) (0.4013) (0.4423) 

Observations 407 407 407 

R-squared 0.336  0.273 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Zdroj: autor 

Tabuľka 10 - Základný model, Americké krajiny 

lGINI OLS RE FE Regar 

  clu Clu  

dlGDP -0.00518 -0.00518 -0.0447 -0.0126 

 (0.0439) (0.0522) (0.0265) (0.0282) 

lUnemp 0.00380 0.00380 0.0150 0.0427 

 (0.0263) (0.0697) (0.0490) (0.0312) 

lCPI -0.0309*** -0.0309*** -0.0245*** -0.00276 

 (0.00820) (0.00535) (0.00584) (0.0380) 

lBirth 0.375*** 0.375*** 0.156 0.0343 

 (0.0339) (0.0865) (0.186) (0.250) 

dlPop 7.539*** 7.539 0.174 3.285 

 (2.776) (7.395) (8.662) (5.729) 

lTrade -0.116*** -0.116* -0.0686 -0.0557 

 (0.0204) (0.0602) (0.0583) (0.0417) 

Constant 2.968*** 2.968*** 3.595*** -0.0635 

 (0.157) (0.442) (0.337) (0.0884) 

Observations 111 111 111 105 

R-squared 0.885  0.496  

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Zdroj: autor 

 
Tabuľka 11 - Základný model, krajiny 1. skupiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP -0.130 -0.0621 -0.0641 

 (0.115) (0.110) (0.114) 

lUnemp 0.0134 0.0349 0.0336 

 (0.0212) (0.0402) (0.0442) 

lCPI -0.651*** -0.293* -0.176 

 (0.143) (0.159) (0.194) 

lBirth 0.00814 0.102 0.0614 

 (0.0881) (0.220) (0.256) 

dlPop 4.419 -6.054 -6.432 

 (3.338) (6.851) (6.596) 

lTrade -0.167*** -0.145*** -0.0984 

 (0.0161) (0.0517) (0.0968) 

Constant 6.780*** 4.941*** 4.373** 

 (0.766) (1.049) (1.469) 

Observations 242 242 242 

R-squared 0.494  0.334 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Zdroj: autor 



   

 

19 

 
Tabuľka 12 - Základný model, krajiny 2. skupiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP 0.0151 0.0151 -0.0351 

 (0.126) (0.154) (0.0762) 

lUnemp 0.0818*** 0.0818** 0.0444 

 (0.0213) (0.0414) (0.0269) 

lCPI -0.0218* -0.0218* -0.0179 

 (0.0132) (0.0116) (0.00999) 

lBirth 0.153 0.153 -0.0993 

 (0.115) (0.191) (0.156) 

dlPop -8.872*** -8.872*** 0.181 

 (1.399) (2.179) (1.152) 

lTrade -0.199*** -0.199*** -0.0444 

 (0.0273) (0.0584) (0.0483) 

Constant 3.712*** 3.712*** 3.792*** 

 (0.304) (0.670) (0.404) 

Observations 230 230 230 

R-squared 0.472  0.354 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Zdroj: autor 

 

Tabuľka 13 - Základný model, krajiny 3. skupiny 

lGINI OLS RE FE Regar 

  Clu Clu  

dlGDP -0.0912 -0.0912 0.0279 0.00225 

 (0.0692) (0.113) (0.0502) (0.0437) 

lUnemp -0.00245 -0.00245 0.0413 0.0234 

 (0.0362) (0.103) (0.0611) (0.0484) 

lCPI -0.0408*** -0.0408 -0.0457** -0.0300 

 (0.0139) (0.0388) (0.0196) (0.0366) 

lBirth 0.270*** 0.270** -0.141 -0.280 

 (0.0451) (0.109) (0.311) (0.215) 

dlPop -0.235 -0.235 -2.553 -2.789 

 (1.738) (4.767) (7.483) (9.477) 

lTrade -0.0469* -0.0469 0.0370 0.0317 

 (0.0279) (0.0861) (0.0662) (0.0674) 

Constant 3.188*** 3.188*** 4.095*** 0.160** 

 (0.229) (0.614) (0.914) (0.0766) 

Observations 165 165 165 156 

R-squared 0.372  0.304  

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Zdroj: autor 
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2.1.3. Rozšírený model 

Následne je uvedený aj rozšírený model, do ktorého boli zakomponované aj 

ostatné premenné, okrem premenných Emp_a a Emp_i, ktoré zakomponované neboli do 

modelu kvôli kolinearite, respektíve kvôli veľkému súvisu s premennou Emp_s. Model 

vyzerá nasledovne: 

𝑙𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽5𝑑𝑙𝑃𝑜𝑝𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑙𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑡 + 𝛽7𝑙𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙𝐸𝑚𝑝_𝑠𝑖𝑡 + 𝛽10𝑙𝐿𝑖𝑓𝑒𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑖
∗ + 𝛽12𝐴𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑖

∗ + +𝛽13𝑦𝑒𝑎𝑟1993𝑡 + 𝛽14𝑦𝑒𝑎𝑟1994𝑡

+ ⋯ + 𝛽31𝑦𝑒𝑎𝑟2011𝑡 , 

kde roky 1991 a 1992 nie sú opäť zahrnuté, kvôli kolinearite časových premenných. 

Tiež som zahrnul v niektorých modeloch premenné Europe a America, ktoré 

nadobúdajú hodnoty 0 alebo1 v závislosti od toho či sú dané krajiny z Ameriky alebo 

Európy. Tieto premenné nemôžu byť logicky použité len v určitých paneloch. V prípade 

že skúmame len európske krajiny, tieto premenné nemôžu byť použité 
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Tabuľka 14 - Rozšírený model, všetky krajiny 

 

lGINI OLS RE FE Regar 

  Clu clu  

dlGDP -0.0877* -0.0240 -0.0418 -0.0309 

 (0.0480) (0.0326) (0.0300) (0.0359) 

lCPI -0.0232*** -0.0365*** -0.0376*** -0.0613*** 

 (0.00734) (0.00816) (0.00830) (0.0137) 

lUnemp 0.00420 0.0406** 0.0421** 0.0298 

 (0.0125) (0.0180) (0.0185) (0.0209) 

lFertil 0.0679*** 0.0554 -0.00723 0.0107 

 (0.0106) (0.0436) (0.0394) (0.0313) 

lBirth 0.118*** 0.0169 -0.0391 0.0152 

 (0.0373) (0.0926) (0.0891) (0.0705) 

lElec -0.0670*** -0.0257 0.154** 0.123*** 

 (0.0101) (0.0399) (0.0606) (0.0470) 

lEmp_s 0.0541 0.250*** 0.312** 0.296** 

 (0.0358) (0.0821) (0.121) (0.116) 

lTrade -0.0807*** 0.0120 -0.00232 0.0196 

 (0.0114) (0.0322) (0.0322) (0.0343) 

dlPop -0.991 0.0694 1.157 -0.845 

 (1.175) (1.033) (1.404) (1.474) 

lLife -0.0248 -0.306 -0.694 0.325** 

 (0.181) (0.404) (0.715) (0.136) 

Europe -0.154*** -0.280***  0 

 (0.0185) (0.0977)  (0) 

America -0.0256* -0.0231  0 

 (0.0138) (0.0669)  (0) 

Constant 3.898*** 3.962** 4.109 -0.148** 

 (0.775) (1.821) (3.222) (0.0659) 

Observations 637 637 637 603 

R-squared 0.771  0.283  

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Zdroj: autor 
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Tabuľka 15 - Rozšírený model, európske krajiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP 0.0774 0.0212 0.0268 

 (0.0919) (0.0749) (0.0769) 

lCPI -0.0162 -0.0218* -0.0207 

 (0.0125) (0.0116) (0.0188) 

lUnemp 0.0292* 0.0314 0.0264 

 (0.0166) (0.0208) (0.0242) 

lFertil 0.0513*** -0.0137 -0.0425 

 (0.0155) (0.0489) (0.0543) 

lBirth 0.104 -0.0335 -0.0828 

 (0.0681) (0.123) (0.121) 

lElec -0.0891*** -0.0352 0.0959 

 (0.0142) (0.0385) (0.0773) 

lEmp_s 0.214*** 0.239 0.220 

 (0.0793) (0.199) (0.334) 

lTrade -0.109*** -0.0187 -0.00711 

 (0.0207) (0.0430) (0.0486) 

dlPop -5.743*** -0.280 0.543 

 (1.731) (1.107) (1.106) 

lLife 0.566 -0.301 -0.543 

 (0.446) (0.702) (0.937) 

Constant 0.895 4.249 4.405 

 (1.805) (3.126) (4.334) 

Observations 407 407 407 

R-squared 0.420  0.286 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Zdroj: autor 
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Tabuľka 16 - Rozšírený model, americké krajiny 

lGINI OLS RE FE Regar 

  Clu Clu  

dlGDP -0.0330 -0.0330 -0.0454 -0.0316 

 (0.0354) (0.0214) (0.0249) (0.0294) 

lCPI -0.0185*** -0.0185*** -0.00673 -0.0175 

 (0.00652) (0.00638) (0.00920) (0.0270) 

lUnemp 0.00815 0.00815 0.0461 0.0325 

 (0.0227) (0.0433) (0.0299) (0.0329) 

lFertil 0.114*** 0.114*** -0.298* -0.489*** 

 (0.0282) (0.0413) (0.140) (0.128) 

lBirth -0.172** -0.172 0.314* 0.288 

 (0.0855) (0.126) (0.151) (0.183) 

lElec 0.0171 0.0171 0.0781 0.133** 

 (0.0267) (0.0421) (0.0610) (0.0603) 

lEmp_s 0.0766 0.0766 0.0600 0.189 

 (0.0713) (0.151) (0.110) (0.115) 

lTrade -0.0190 -0.0190 -0.0651 -0.0593* 

 (0.0158) (0.0280) (0.0378) (0.0350) 

dlPop 15.48*** 15.48*** 1.469 2.202 

 (2.400) (4.252) (5.833) (4.937) 

lLife -2.645*** -2.645*** -1.900** 0.806*** 

 (0.263) (0.334) (0.721) (0.205) 

Constant 14.54*** 14.54*** 11.54** -0.287** 

 (1.179) (1.289) (3.058) (0.115) 

Observations 111 111 111 105 

R-squared 0.955  0.692  

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Zdroj: autor 
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Tabuľka 17 - Rozšírený model, krajiny 1. skupiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP -0.0359 -0.0359 -0.0672 

 (0.103) (0.121) (0.112) 

lCPI 0.119 0.119 -0.364* 

 (0.159) (0.150) (0.189) 

lUnemp -0.0282* -0.0282 0.0611 

 (0.0167) (0.0231) (0.0372) 

lFertil 0.149*** 0.149*** -0.126 

 (0.0200) (0.0253) (0.0828) 

lBirth 0.265*** 0.265* 0.226 

 (0.0915) (0.141) (0.246) 

lElec -0.0485*** -0.0485*** 0.230 

 (0.0141) (0.0150) (0.146) 

lEmp_s -0.197 -0.197 -0.345 

 (0.230) (0.365) (0.470) 

lTrade 0.0305 0.0305 -0.129 

 (0.0216) (0.0273) (0.106) 

dlPop -11.98*** -11.98*** -5.830 

 (3.167) (4.532) (6.331) 

lLife 0.430 0.430 1.626 

 (0.850) (0.622) (2.122) 

Europe -0.172*** -0.172***  

 (0.0309) (0.0388)  

America 0.0214 0.0214  

 (0.0210) (0.0213)  

Constant 1.369 1.369 -2.557 

 (3.173) (2.446) (8.923) 

Observations 242 242 242 

R-squared 0.729  0.350 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Zdroj: autor 
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Tabuľka 18 - Rozšírený model, krajiny 2. skupiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP -0.00679 -0.00679 -0.0427 

 (0.128) (0.132) (0.0846) 

lCPI -0.0336** -0.0336 -0.0269 

 (0.0154) (0.0247) (0.0258) 

lUnemp 0.0741*** 0.0741 0.0449 

 (0.0255) (0.0470) (0.0290) 

lFertil -0.00952 -0.00952 -0.00661 

 (0.0229) (0.0403) (0.0531) 

lBirth 0.143 0.143 -0.0382 

 (0.131) (0.186) (0.171) 

lElec -0.00508 -0.00508 -0.110 

 (0.0589) (0.179) (0.213) 

lEmp_s 0.225** 0.225 0.0227 

 (0.112) (0.325) (0.369) 

lTrade -0.216*** -0.216** -0.0455 

 (0.0461) (0.0921) (0.0412) 

dlPop -6.493*** -6.493* 0.402 

 (2.344) (3.698) (0.791) 

lLife -0.733 -0.733 -0.673 

 (0.854) (1.966) (1.070) 

Constant 6.205* 6.205 7.390 

 (3.417) (6.765) (5.701) 

Observations 230 230 230 

R-squared 0.493  0.363 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Zdroj: autor 
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Tabuľka 19 - Rozšírený model, krajiny 3. skupiny 

lGINI OLS RE FE 

    

dlGDP 0.0279 0.0279 -0.00597 

 (0.0587) (0.0635) (0.0361) 

lCPI -0.0523*** -0.0523** -0.0229* 

 (0.0121) (0.0216) (0.0114) 

lUnemp 0.00230 0.00230 0.0630* 

 (0.0356) (0.0394) (0.0287) 

lFertil 0.194*** 0.194*** 0.212* 

 (0.0359) (0.0644) (0.107) 

lBirth 0.0211 0.0211 0.0428 

 (0.100) (0.165) (0.106) 

lElec -0.0936*** -0.0936* 0.319*** 

 (0.0303) (0.0536) (0.0905) 

lEmp_s -0.132 -0.132 0.0613 

 (0.106) (0.212) (0.0843) 

lTrade -0.0908*** -0.0908** -0.0397 

 (0.0210) (0.0413) (0.0394) 

dlPop -3.176 -3.176 -2.474 

 (3.569) (6.703) (3.816) 

lLife 0.270 0.270 -1.506 

 (0.395) (0.828) (1.065) 

America -0.108*** -0.108*  

 (0.0275) (0.0575)  

Constant 3.508* 3.508 6.760 

 (1.822) (3.781) (4.441) 

Observations 165 165 165 

R-squared 0.673  0.650 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Zdroj: autor 

 

2.2. Analýza výsledkov 

Výsledky týchto meraní budem interpretovať postupne, najprv po jednotlivých 

skupinách a neskôr celkový model.  

Z prílohy č. 2 alebo z prílohy č. 3  môžeme konštatovať, že všetky modely 

neprešli cez testy normality reziduí. Modely majú skoro vždy p – value rovné 0. 

Väčšinou táto situácia nie je takým problémom, pretože početnosť meraní nahradzuje 

túto nutnosť normálneho rozdelenia. Pri modeloch s menším počtom pozorovaní si ale 

musím dávať pozor s interpretáciou výsledkov. 
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Vo všetkých modeloch boli časové premenné signifikantné, ale keďže neboli 

sledované primárne, tieto efekty nebudú viac  komentované vo výsledkoch. Taktiež 

nebudú komentované výsledky konštánt, pretože ich komentovanie bez jednotlivých 

časových premenných by nemalo zmysel. 

V niektorých prípadoch sa môže stať, že metóda náhodných efektov ukazuje 

rovnaké výsledky ako metóda najmenších štvorcov a preto Breusch – Paganov test na 

určenie metódy náhodných efektov ukazuje p – value rovnú 1. To nemusí byť 

spôsobené len tým, že by bola metóda najmenších štvorcov lepšia. Môže to byť 

spôsobené malým počtom meraní, alebo aj diferencovaním zlogaritmovaním použitých 

premenných. Keď porovnám metódu najmenších štvorcov, aplikovanú na našu 

uvažovanú  regresiu môžeme povedať že je veľmi podobná metóde prvých rozdielov, 

kde sú použité logaritmy. Tiež všetky trendové premenné a aj premenné Európy alebo 

Ameriky, ktoré nadobúdajú len  hodnoty 0 alebo 1, môžu vytlačiť metódu náhodných 

efektov. Preto budem popisovať ako aj metódu najmenších štvorcov, tak aj metódu 

fixných efektov.  

2.2.1. Európske krajiny 

Prvou skupinou krajín, ktoré boli skúmané, boli európske krajiny. Výsledky sa 

nachádzajú v tabuľke č. 9 a v tabuľke č. 15.  

Ako je vidieť vo výsledkoch, najlepšou metódou z ponúkaných je metóda 

náhodných efektov. V základnom modeli je vidieť že na 90 % intervale spoľahlivosti je 

signifikantná len percentuálna rast nezamestnanosti lUnemp. Podľa základného modelu 

s rastom nezamestnanosti o 1 %, rastie Giniho koeficient, ak všetky premenné budeme 

držať ako fixné, o 0,0385 %. Zvyšné premenné nemôžem označiť za signifikantné. 

Model netrpí autokoreláciou reziduí prvého rádu, preto nemusím použiť metódu na 

úpravu autokorelácií. 

V rozšírenom modeli je znovu najlepšia metóda náhodných efektov. Tento krát 

je jedinou signifikantnou premennou rast inflácie a to len na 90 % intervale 

spoľahlivosti.  S rastom inflácie o 1 %, klesne Giniho koeficient o 0,0218 %, ak budú 

všetky ostatné premenné fixované. Autokorelácia prvého rádu sa opäť nevyskytuje. 

Celkovo z modelov európskych krajín nemôže byť spravený žiaden záver, 

pretože jediné signifikantné premenné v týchto modeloch boli signifikantné buď 

v jednom alebo druhom modeli. 
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2.2.2. Americké krajiny 

Nasledujúcou skupinou krajín, ktoré boli skúmané, boli Americké krajiny. 

Výsledky sa nachádzajú v tabuľke č. 10 a v tabuľke č. 16.  

V základnom modeli sa ukázalo že metóda fixných efektov je lepšia podľa 

Hausmanovho testu. V prvom modeli fixných efektov je signifikantná premenná rastu 

inflácie v krajinách. S rastom inflácie o 1 % Giniho koeficient mierne poklesne, 

o 0,0245 %. Pre krajiny amerického kontinentu musela byť použitá metóda na kontrolu 

autokorelácie reziduí prvého rádu, pretože podľa Wooldridgovho testu súbor dát trpí 

autokoreláciou prvého rádu idiosynkratických chýb. Upravený model fixných efektov 

už hodnotí všetky premenné ako nesignifikantné. 

Pre rozšírený model je najlepšia metóda Fixných efektov. Model vykazuje tri 

premenné signifikantné, z toho jedna aj na 95 % intervale spoľahlivosti, ostatné na 90 % 

intervale. S nárastom pôrodnosti pri ženách mladších ako 19 rokov o 1 %, klesne rast 

Giniho koeficientu o -0,298 %, ak ostatné efekty sú fixné. Pri raste celkovej pôrodnosti 

o 1 %, porastie Giniho koeficient o 0,314 %. tieto efekty smerujú v tejto situácií proti 

sebe, keďže pôrodnosť žien vo veku 15 až 19 rokov je súčasťou celkovej pôrodnosti. 

Ďalšou signifikantnou premennou je percentuálna zmena odhadovaného dožitého veku. 

Ak vzrastie lLife o 1 %, Giniho koeficient by mal klesnúť o 1,9 %, ak budeme držať 

všetky ostatné premenné fixné. Model ale trpí autokoreláciou reziduí 1. rádu. Preto je 

lepšie komentovať výsledky modelu, ktorý počíta s touto autokoreláciou. V tomto 

prípade sú signifikantné 4 premenné, dve dokonca na 99 % intervale spoľahlivosti. 

Narozdiel od prvého modelu fixných efektov má rast odhadovanej dĺžky života 

populácie opačný efekt. S nárastom o 1% by mal Giniho koeficient narásť o 0,806 %. 

S nárastom pôrodnosti mladých žien o 1% by malo znížiť, ceterus paribus, Giniho 

koeficient o 0,489 %. Tiež model vygeneroval dve nové signifikantné premenné. 

S väčším nárastom medzinárodného obchodu v krajine o 1 % by mal Giniho koeficient 

klesnúť o 0,0593 %. Podobne, ak by stúpla spotreba elektrickej energie na obyvateľa 

o 1%, Giniho koeficient by mal narásť o 0,133 %  

2.2.3. Vysokopríjmové krajiny 

Ďalšou skupinou krajín, ktoré boli skúmané, boli vysokopríjmové krajiny. 

Výsledky sa nachádzajú v tabuľke č. 11 a v tabuľke č. 17.  
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Pre základný model bola najlepšia metódu náhodných efektov. Dve premenné 

boli signifikantné na 90% intervale spoľahlivosti, jedna dokonca na 99%, ide o lTrade. 

s nárastom medzinárodného obchodu k HDP o 1 % by sa mal Giniho koeficient klesnúť 

o 0,145 %. Ďalšou významnou premennou je miera inflácie. Ak miera inflácie vzrastie 

o 1%, Giniho koeficient by mal klesnúť o 0,293 %. 

Pri rozšírenom modeli vzniká prvý krát situácia, keď metóda najmenších 

štvorcov je podobná ako metóda náhodných efektov. Budem teda reportovať aj metódu 

fixných efektov. Pri metóde najmenších štvorcov vzniká až 6 signifikantných 

premenných, z toho 5 premenných signifikantných na 99% intervale spoľahlivosti. Ak 

sa zvýši miera nezamestnanosti o 1%, Giniho koeficient by mal klesnúť o 0,0282 %, ak 

všetky ostatné premenné sú nemenné. Pri zvýšení spotreby elektrickej energie na 1000 

ľudí o 1 % sa zníži Giniho koeficient o 0,0485%. Taktiež pri zvýšení miery rastu 

populácie o 1 % by sa mal Giniho koeficient zvýšiť až o 11,98 %, pri nezmenení 

ostatných premenných. Pri zvýšení pôrodnosti, alebo pôrodnosti mladých o 1 % by sa 

zvýšil Giniho koeficient o 0,265 %, respektíve o 0,149 %. Všetky európske krajiny 

majú v priemere o 15,8 % nižší Giniho koeficient (pretože platí: 100 ∗ (exp(−0,172) −

1) = −15,802% ). Model fixných efektov vykazuje len jednu signifikantnú premennú 

na 90 % intervale spoľahlivosti, ktorou je miera inflácie. Ak sa inflácia zvýši o 1 %, mal 

by Giniho koeficient klesnúť o 0,364 %. 

2.2.4. Nízkopríjmové krajiny, európska časť 

Ďalšou skupinou krajín, ktoré boli skúmané, boli nízkopríjmové krajiny Európy. 

Výsledky sa nachádzajú v tabuľke č. 12 a v tabuľke č. 18.  

V základnom modeli európskej časti nízkopríjmových krajín je lepšia metóda 

fixných efektov, keďže metóda náhodných efektov je totožná s metódou najmenších 

štvorcov a podľa Hausmanovho testu je lepší práve tento model. V tomto základnom 

modeli, ale nie sú signifikantné premenné. 

Pri rozšírenom modeli sa znova ukázala ako najlepšia metóda fixných efektov, 

rovnako ako pri základnom modeli. Tiež rovnako ako v základnom modeli, aj rozšírený 

model nevykazuje žiadnu signifikantnú premennú. 
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2.2.5. Nízkopríjmové krajiny, zvyšok sveta 

Poslednou skupinou krajín, ktoré boli skúmané, boli nízkopríjmové krajiny 

zvyšku meraných krajín sveta. Výsledky sa nachádzajú v tabuľke č. 13 a v tabuľke č. 

19.  

V základnom modeli sa ukázalo, že model trpí autokoreláciou reziduí prvého 

rádu a zároveň že najlepším modelom je model Fixných efektov. Najlepšou metódou 

bola teda metóda fixných efektov, ktorá počíta s touto autokoreláciou. V tomto modeli 

sa ale neukázala žiadna premenná ako signifikantná 

V rozšírenom modeli už model netrpí autokoreláciou reziduí prvého rádu a preto 

stačí použiť najlepšiu metódu fixných efektov. Táto metóda vykazuje 4 signifikantné 

premenné, z toho 1 je signifikantná na 99 % intervale spoľahlivosti. Pri zvýšení 

spotreby elektriny o 1 %, by sa mal v priemere Giniho koeficient zvýšiť o 0,319 %, ak 

budú ostatné premenné fixné. Podobne so zvýšením miery inflácie o 1 % by mal Giniho 

koeficient klesnúť v priemere o 0,0229 %. S nárastom miery nezamestnanosti o 1% 

vzrastie Giniho koeficient v priemere o 0,063 %.  Poslednou signifikantnou premennou 

je pôrodnosť mladých, keď s zväčšením pôrodnosti o 1 % by mal Giniho koeficint 

vzrásť o 0,212 %. 

2.2.6.  Všetky krajiny 

Najvšeobecnejším súborom krajín, ktoré boli skúmané sú samozrejme všetky 

krajiny, ktoré sú spomenuté v tejto práci. Výsledky regresií sa nachádzajú v tabuľke č. 8 

a v tabuľke číslo 14.  

V základnom modeli sa ukázalo že reziduá trpia sériovou koreláciou prvého 

rádu. Zároveň je najlepšia metóda podľa Breusch – Paganovho testu a podľa 

Hausmanovho testu je metóda Fixných efektov. Dostávam 4 štatisticky významné 

premenné, z toho 3 ktoré sú signifikantné dokonca na 99 % intervale spoľahlivosti. 

S rastom miery rastu hrubého domáceho produktu o 1 % v vzrastie v priemere Giniho 

koeficient o 0,0685 %. Pri náraste miery nezamestnanosti o 1 % by mal Giniho 

koeficient vzrásť v priemere o 0,0983 %, samozrejme ako vo všetkých interpretáciách, 

pri všetkých ostatných faktoroch fixných. Ďalej pri zvýšení pôrodnosti o 1 % by mal 

Giniho koeficient vzrásť o 0,646 %. Pri zvýšení medzinárodného obchodu k HDP o 1 % 

Giniho koeficient vzrastie v priemere o 0,298 %, ak všetky ostatné premenné držíme 

nezmenené. 
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V prípade rozšíreného modelu opäť reziduá trpia sériovou koreláciou prvého 

rádu. Zároveň sa ukazuje, že najlepšia metóda, je metóda fixných efektov. V modeli 

dostávam 4 signifikantné premenné, z toho dve na 99 % intervale spoľahlivosti a zvyšné 

dve na 95 % intervale spoľahlivosti. Pri zvýšení cenovej hladiny o 1 % by sa mal 

Giniho koeficient znížiť v priemere o 0,0613 %, ak ostatné premenné budú fixné. Pri 

zvýšení spotreby elektrickej energie o 1 % by sa mal Giniho koeficient zvýšiť 

v priemere o 0,123 %. Pri zvýšení pomeru zamestnaných ľudí v službách o 1% by mal 

Giniho koeficient vzrásť v priemere o 0,296 % a pri zvýšení očakávanej dĺžky života 

o 1 % by sa mal Giniho koeficient zvýšiť o 0,325 %. Zaujímavou premennou, ktorá je 

síce vytlačená modelom fixných efektov je premenná Európy. Metóda náhodných 

efektov a najmenších štvorcov indikuje, že európske krajiny majú menší Giniho 

koeficient ako zvyšné krajiny.  

2.3. Dôsledky nerovnosti vo svete 

Dôsledkov nerovnosti vo svete je mnoho, niektoré sú často nemerateľné, 

respektíve neboli použité v modely z dôvodu nedostatku dát. Takouto premennou je 

napríklad kriminalita, ktorá začala byť meraná v skúmaných menej rozvinutých 

krajinách až okolo roku 2000. Podobnou premennou je aj gramotnosť, respektíve 

vzdelanosť obyvateľstva. 

Z meraných premenných môžeme ukázať že za zvyšovanie nerovnosti môže 

napríklad zvýšenie spotreby elektrickej energie. Odôvodniť by sa to dalo menej 

efektívnou spotrebou domácností, alebo aj väčšou industrializáciou, resp. 

zautomatizovaním určitej výroby. To súvisí s ďalším faktorom, ktorý bol často 

v modeloch signifikantný. Ide o zmenu miery nezamestnanosti. Zvýšenie miery 

nezamestnanosti má priamy efektu na príjmovú nerovnosť z priameho dôvodu straty 

prímu časti obyvateľstva. Tiež zmena cenovej hladiny má podľa modelov (celkového, 

modelu pre krajiny s vysokým HDP na obyvateľa a podľa modelu pre krajiny s nižším 

HDP na obyvateľa zvyšku sveta) často dopad na príjmovú nerovnosť, ale s opačným 

efektom, ako premenné spomenuté vyššie. So zvýšením cenovej hladiny podľa modelov 

často súvisí pokles Giniho koeficientu. Môže to byť spôsobené vytvorením nových 

pracovných miest, vďaka podpore exportu, keďže zvýšenie cenovej hladiny má hlavný 

dopad na export. Zamestnanosť v službách bola taktiež vyhradená ako signifikantná 

premenná. Služby často ponúkajú nižšie platové ohodnotenie, vďaka čomu sa môže 

znižovať príjmová nerovnosť. V amerických krajinách sa ukázala ako významná 
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premenná pôrodnosť mladých žien. Čím menej budú mladé ženy rodiť, tým nižší bude 

Giniho koeficient v týchto krajinách. Súvisí to s vyspelosťou krajín. Ak sú krajiny 

vyspelejšie a ženy opatrnejšie a vzdelané, tak majú menšiu príjmovú nerovnosť. Ženy 

vďaka skorej pôrodnosti dostanú na príjmovú príťaž deti vo veku, keď ich príjmy nie sú 

z pravidla vysoké. Zaujímavou premennou je v celkovom modeli zmena veku dožitia 

v populácií. V týchto modeloch dosahuje táto signifikantná premenná opačný efekt ako 

sme predpokladali na začiatku práce. Ukazuje zvýšenie Giniho koeficientu, v prípade ak 

sa zvýši dĺžka veku dožitia. Vo všeobecnom modeli a modeli pre krajiny 1. skupiny sa 

vyskytuje premenná Europe, ktorá znamená že krajiny Európskeho kontinentu majú 

v priemere nižší Giniho koeficient ako krajiny zvyšku sveta. Naopak premenná America 

neukazuje signifikantné výsledky. 

Naopak nevýznamnými premennými sa ukázali zmeny rastu hrubého domáceho 

produktu, alebo zmeny rastu populácie. 

2.4. Best practices 

Najnižšiu hodnotu Giniho koeficientu v roku 2011 z meraných krajín dosiahlo 

Nórsko s hodnotou 22.  Na opačnej strane nerovnosti sa nachádza v roku 2011 Brazília, 

ktorá dosahuje nerovnosť v krajine na úrovni 56 bodov. Krajinou, ktorej nerovnosť 

narástla za merané obdobie najviac bola Čína, ktorej Giniho koeficient stúpol skoro o 74 

% (z 27,5 na 47,7). Nebezpečný nárast Giniho koeficientu zaznamenali tiež Spojené 

štáty americké, skoro o 24 %. Najlepšie s príjmovou nerovnosťou bojujú podľa 

očakávania hlavne európske krajiny, menovite Estónsko, Holandsko a Nórsko. Tiež 

ostatné severské krajiny majú nízke hodnoty nášho ukazovateľa. Je to vidieť aj pri 

regresiách, kde premenná Europe vykazuje až okolo 15% menšiu priemernú hodnotu 

Giniho koeficientu v Európe, ako vo zvyšku sveta. Tieto krajiny sa líšia v mnohých 

veciach od krajín, v ktorých je problém s príjmovou nerovnosťou.  

Nórsko je krajinou, ktorá má najnižší Giniho koeficient v priebehu rokov  

z meraných krajín. Má silný verejný sektor ale aj ďalšie, podstatné aspekty, prečo sú 

ľudia v tejto krajine najmenej príjmovo vzdialení. Dane vybrané od obyvateľov a firiem 

tvoria okolo 41 % (The World Bank, 2015). Nórsko má zavedenú progresívnu daň na 

osobné príjmy a rovnú dať na kapitálové príjmy. Daň z pridanej hodnoty je 25 %, ktorá 

je jednou z najvyšších na svete. Silný štát, ktorý vlastní mnoho strategických podnikov 

a jeho ekonomika, profituje hlavne z vývozu ropy a ropných produktov.  
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Štát podporuje veľkou mierou rodiny s deťmi. Vzdelávanie a zdravotná 

starostlivosť, ktorá je podporovaná štátom je toho dôkazom. Nórsko taktiež rozdeľuje 

príjmy jednotlivým oblastiam Nórska, prerozdeľuje príjmy z daní mestám a obciam. 

Tento efekt je obrovský čo sa týka prerozdeľovania príjmov. (Aaberge a Langorgen, 

2006) 

Na opačnej strane sú Spojené štáty americké. Ich príjmová nerovnosť stúpla 

v priebehu meraného obdobia z 38 na 47, čo je približne 19 % nárast. Verejný sektor 

v Spojených štátoch je menší ako v Nórsku. Daň z pridanej hodnoty sa pohybuje medzi 

5 % a 10 %, čo tiež poukazuje na nižšiu váhu verejného sektora a štátu. 

Spojené štáty neponúkajú pre nezamestnaných dostatočnú istotu a podporu 

v nezamestnaní. Tiež ekonomická bezpečnosť je menšia ako v Nórsku, alebo iných 

vyspelých krajinách. Nedostatok zdravotného poistenia poukazuje na horšie zdravie 

a nižší vek dožitia obyvateľstva. Jedným z príčin nerovnosti môže byť aj takzvaný „rent 

seeking“. Ide o zarábanie človeka alebo istého druhu spoločnosti na základe politických 

rozhodnutí. Keďže v Spojených štátoch je povolené lobovanie, korporácie podporujú 

svoje záujmy aj vo vládnych hnutiach. Rent seeking je prítomný v mnohých krajinách 

v ktorých je vysoký Giniho koeficient a príjmová nerovnosť. Ide napríklad o Mexiko, 

Brazíliu, alebo Kolumbiu. (Stiglitz, 2012) 

V Číne je mierne odlišná situácia ako v Spojených štátoch a príjmová nerovnosť 

vzrástla až o 74 %. Tento nárast nerovnosti začal v roku 1978, kedy prijala Čína 

ekonomické reformy a zmiernila komunistický režim. Problém vzniká v stále väčšej 

koncentrácií príjmov do miest, pritom vidiek zostáva chudobný. Nerovnosť medzi 

jednotlivými ľuďmi v mestách alebo v dedinách je približne rovnaká, alebo sa dokonca 

znižuje, ale navzájom tieto oblasti sú stále viac príjmovo vzdialené. (Yang, 1999)  
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Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo podrobne zanalyzovať nerovnosť vo svete 

pomocou panelových dát,  Giniho koeficientu. Na analýzu sme používali metódu 

najmenších štvorcov, metódu fixných efektov a metódu náhodných efektov. Pre prípad 

že by tieto premenné vykazovali koreláciu prvého rádu rezíduí transformoval sme tieto 

modely, aby tento problém nevykazovali. Sledované krajiny sme skúmali v celku ale aj 

podľa ďalších piatich rozdelení. Následne sme popísali výsledky našich analýz 

a ukazoval možné príčiny nerovnosti. Rozdelili sme krajiny na tie, ktoré majú dobrú 

politiku čo sa týka príjmovej nerovnosti a tiež som ukázal krajiny, ktoré majú 

s príjmovou nerovnosťou problém. 

Na základe našich vypracovaných analýz sme vyvodili nižšie predkladané 

závery. 

Z našich analýz je zjavné, že premenná, ktorá by bola signifikantná naprieč 

všetkých modelov tu nevystupuje, okrem časových premenných. Analytické 

pozorovanie poukazuje na fakt, že faktor času ovplyvňuje globálne narastajúci vývoj 

príjmovej nerovnosti vo svete. 

V našich pozorovaniach sme nenašli evidenciu, že by v akomkoľvek smere 

zmena rastu hrubého domáceho produktu ovplyvňovala Giniho koeficient, nakoľko 

nebola v základných ani rozšírených modeloch signifikantná. Môžeme sa preto 

domnievať že stimulácia rastu hrubého domáceho produktu nemá žiaden efekt na zmenu 

príjmovej nerovnosti v danej krajine. Podobne nesignifikantnou sa javila aj premenná 

zmeny miery rastu populácie. Táto premenná bola signifikantná len v rozšírenom 

modeli pre krajiny, ktoré majú hrubý domáci produkt najvyšší. V tomto prípade má 

zmena rastu populácie záporný efekt na Giniho koeficient. Spôsobené to môže byť 

napríklad tým, že bohatšie krajiny viac lákajú ľudí z chudobnejších krajín s nie vysokou 

kvalifikáciou.  

Rast miery nezamestnanosti zvyšuje Giniho koeficient len v základnom modeli 

a pre nízkopríjmové krajiny zvyšku sveta. Pre ostatné modely táto premenná nebola 

vykázaná ako signifikantná. Hoci empirické dôkazy naznačujú, že zvyšovanie miery 

nezamestnanosti by malo zvyšovať aj  Giniho koeficient, naše porovnania v ostatných 

modeloch tento názor nepotvrdili a naopak sa táto premenná nejavila ako signifikantná. 
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Rast cenovej hladiny znamená pokles Giniho koeficientu, a teda zníženie 

nerovnosti v krajinách. O tom svedčí aj celkový rozšírený model, model pre 

vysokopríjmové krajiny a aj model pre nízkopríjmové krajiny okrem Európy. 

Premenná lTrade, teda zmena obchodu v porovnaní k hrubému domácemu 

produktu bola významná len v základnom modeli všetkých krajín, a v rozšírenom 

modeli sa táto premenná neukázala ako signifikantná. Tiež bola mierne signifikantnou 

pri rozšírenom pri modeli používanom na americké krajiny. V týchto prípadoch 

vykazovala opačné výsledky (záporný a kladný efekt na Giniho koeficient), a preto 

z tejto premennej nevykazujeme žiadne súvislosti. 

Zvýšená pôrodnosť vykazuje pozitívny vplyv na Giniho koeficient v 

základnom celkovom modeli, ale v ostatných modeloch sa javí pôrodnosť 

nevýznamnou. Domnievame sa, že v rozšírených modeloch to mohlo byť táto premenná 

vytlačená premennou pôrodnosti mladých žien. Táto premenná bola signifikantná 

v modeli používanom pre americké krajiny, krajiny 1. skupiny a pre krajiny 3. skupiny. 

V amerických krajinách mala pôrodnosť mladých žien záporný efekt na Giniho 

koeficient, vo ďalších dvoch skupinách mala kladný efekt na Giniho koeficient. Efekty 

sa v modeloch líšili, preto nemôžeme určiť globálne jasný efekt zvýšenia pôrodnosti 

mladých žien za pozitívny alebo negatívny. 

Pri zvýšení spotreby elektrickej energie o 1 % sa Giniho koeficient zvýši 

približne o 0,1 % v rozšírenom modeli používanom pre americké krajiny, krajiny 

s nízkymi príjmami zvyšku sveta a v modeli pre všetky krajiny. Naše zistenie preto 

indikuje  že v týchto krajinách je možná súvislosť spotreby elektrickej energie a Giniho 

koeficientu. 

Zmena zamestnanosti v službách je signifikantná len v modeli pre všetky krajiny 

a nepotvrdila sa v žiadnom z menších modelov, preto túto kladnú koreláciu s Giniho 

koeficientom nepredpokladáme za istú. 

Na fakt, že zvýšenie veku dožitia v populácií zväčšuje nerovnosť v krajinách, 

poukazuje celkový model a aj model používaný pre americké krajiny. Je to spôsobené 

pravdepodobne väčším počtom ľudí na dôchodku s menším dôchodkom.  

Premenná Europe bola signifikantná v každom modeli, v ktorom sa vyskytovala. 

Vďaka metóde fixných efektov, ktorá bola podľa Hausmanových testov označená za 

lepšiu, bola z modelov vždy vylúčená. Indikuje, že Európske krajiny sú priemerne na 

tom lepšie ako krajiny zvyšku sveta, čo sa týka príjmovej nerovnosti. Premenná 

America bola signifikantná v modeli krajín 3. skupiny, kde znovu dostala prednosť 
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metóda fixných efektov. Na základe našich zistení možno predpokladať, že americké 

krajiny majú v priemere nižší Giniho koeficient ako ázijské krajiny. 

Je samozrejmé, že viac hospodársky vyspelé krajiny majú nižší Giniho 

koeficient ako tie krajiny, ktoré sú len vo vývoji. Uvedené potvrdili aj naše výsledky. 

Na záver poukazujeme na krajiny, ktoré nemajú problém s príjmovou 

nerovnosťou a naopak na krajiny, kde sa Giniho koeficient zvýšil za posledné roky, 

alebo sa drží na vysokej úrovni. Aké odporúčania môžeme podľa našich zistení 

formulovať aby sme predišli príjmovej nerovnosti obyvateľstva?  

Základným poznatkom z Nórska je dobré prerozdelenie štátnych príjmov, silný 

verejný sektor a zabezpečenie trhu práce a v prípade úrazu, choroby, alebo straty 

zamestnania. V Nórsku je výrazne podporované a rozvíjané vzdelávanie na všetkých 

stupňoch, a je zadarmo. Veľkú časť z štátnych príjmov je delené medzi mestské 

samosprávne orgány, ktoré ich následne prerozdeľujú na svoje priority. Krajiny s nižším 

Giniho koeficientom  (ako napríklad spomínané Nórsko ukázali, že centrom ich záujmu 

je stredná trieda populácie. Táto je označovaná za jadro alebo základný kameň 

jednotlivých porovnateľných krajín. Pre krajiny, ktoré chcú znížiť príjmovú nerovnosť 

v krajine  je dôležitou premennou miera nezamestnanosti. Túto by štáty, , ktoré chcú 

znížiť príjmovú nerovnosť musia znížiť. Podľa nami predkladaných modelov sa dá 

usudzovať, že je prospešné mať infláciu, ktorá sa podľa nich často vyskytovala ako 

dôležitá na znižovanie Giniho koeficintu. Podobne sa  ukázalo, že znižovanie spotreby 

elektrickej energie má záporný účinok na Giniho koeficient a preto kladný efekt, čo sa 

týka príjmovej nerovnosti v krajine 

Domnievame sa, že budúci výskum príjmovej nerovnosti obyvateľstva by sa mal 

zamerať na nové premenné, také ktoré budú vedieť lepšie vysvetliť Giniho koeficient 

ako premenné, ktoré boli použité v tejto práci kvôli nedostatku dát. Tieto dáta by časom 

mohli vzniknúť v takej miere, aby sa dali použiť v metódach panelových dát. Naše 

premenné by mohli s väčším časovým  rozmedzím vykazovať signifikantné závery. 

Podobne by sme mohli vďaka väčším počtu premenných pridať nové krajiny, ktoré 

v tejto práci neboli skúmané, práve kvôli nedostatku dát. Taktiež odporúčame, aby sa 

budúci výskum zameral na metódu inštrumentálnych premenných, ktorá by riešila 

problém endogenity Endogenita môže existovať pri niektorých premenných, napríklad u 

lBirth a lFertil. Rovnako možno zamerať záujem na sledovanie napríklad kvadratického 

efektu na premenné a nie len lineárneho, tak, ako bolo uvažované v našej práci. 
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Prílohy 

Príloha č. 1: Chýbajúce premenné (tabuľka) 

Názov premennej Chýbajúce 

Giniho koeficient (hodnoty od 0 do 100) 52 

Hrubý domáci produkt (konštantné 2000 US$) 8 

Miera nezamestnanosti  (% ekonomicky aktívneho obyvateľstva) 0 

Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) 8 

Narodených na 1000 žien vo veku 15 – 19 rokov 0 

Pôrodnosť, hrubá (na 1000 obyvateľov) 0 

Obchod (% k HDP) 8 

Spotreba elektrickej energie (KWh na obyvateľa) 0 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve (% k celkovej zamestnanosti) 40 

Zamestnanosť v priemysle (% k celkovej zamestnanosti) 40 

Zamestnanosť v službách (% k celkovej zamestnanosti) 40 

Detská úmrtnosť (počet úmrtí na 1000 narodení) 0 

Počet obyvateľov 0 

HDP na obyvateľa 0 

Odhadovaná dĺžka života pri narodení 0 

 

Príloha č. 2: Testy premenných, základný model  (tabuľka) 

 

       Test p.value          

Model 

Heterosked. 

(OLS/FE) 

Normalita Random e. Hausman AR (1) 

Všetky krajiny   

     

0,7554/0 0,00661 0 (RE) 0 (FE) 0,0923 

Európske 

krajiny 

0,0107/0 0 0 (RE) 0,994 (RE) 0,3117 

Americké 

krajiny 

0,1432/0,2026 0 1 (OLS) 0 (FE) 0,0159 

Vysokopríjmové 

krajiny 

0,0159/0 0 0 (RE) 1 (RE) 0,2261 

Nízkopríjmové 

krajiny, Európa 

0/0 0 1 (OLS) 0 (FE) 0,9007 

Nízkopríjmové 

krajiny, zvyšok 

0,112/0 0,00136 1 (OLS) 0 (FE) 0,0812 

poznámka: všetky premenné rokov sú signifikantné 
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Príloha č. 3: Testy premenných, rozšírený model  (tabuľka) 

 

       Test p.value          

Model 

Heterosked. 

(OLS/FE) 

Normalita Random e. Hausman AR (1) 

Všetky krajiny   

     

0,0508/0 0 0 (RE) 0 (FE) 0,0993 

Európske 

krajiny 

0,0689/0 0 0 (RE) 0,9936 (RE) 0,3011 

Americké 

krajiny 

0,7067/0,0323 0 1 (OLS) 0,0001 (FE) 0,0682 

Vysokopríjmové 

krajiny 

0,0142/0 0 1 (OLS) 0,1794 (RE) 0,2395 

Nízkopríjmové 

krajiny, Európa 

0,0001/0 0 1 (OLS) 0 (FE) 0,9813 

Nízkopríjmové 

krajiny, zvyšok 

0/0 0 1 (OLS) 0 (FE) 0,2704 

poznámka: všetky premenné rokov sú signifikantné 

 

 

 

 

 

 

 

 


