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Abstrakt

Tato práce analyzuje vliv imformačních a komunikačních technologií (ICT) na

nezaměstnanost v mezinárodním kontextu. Práce sumarizuje poznatky o vlivu

ICT na ekonomiku v mikroekonomické a makroekonomické rovině a identifikuje

důsledky pro nezaměstnanost. Práce se také zabývá mezinárodním aspektem ne-

zaměstnanosti - analyzuje vliv mezinárodní ekonomické integrace na situaci na

pracovním trhu. ICT působí pozitivně na ekonomický růst a produktivitu práce.

To vede v důsledku ke snižování nezaměstnanosti. Dopady na nezaměstnanost se

liší jak mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky, tak mezi skupinami pracovníků

podle kvalifikace. Míra nezaměstnanosti je v důsledku mezinárodní ekonomické

integrace mezinárodně autokorelována a v blízkých státech má podobný vývoj.

Empirickým výzkumem na základě panelových dat jedenácti evropských států

za roky 1996 až 2007 byla potvrzena mezinárodní autokorelace míry nezaměst-

nanosti a pozitivní vliv ICT na snižování míry nezaměstnanosti. Vzhledem k

nesplnění předpokladu normality ovšem nemusí být výsledky analýzy prove-

dené metodou maximální věrohodnosti zcela směrodatné. Tento problém může

být vyřešen využitím jiné metody (např. 2SLS)
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This thesis analyses the impact of information and communication technologies

(ICT) on unemployment in international context. The thesis summarizes the
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on micro and macroeconomic level and deducts implications for unemployment.

Moreover, the thesis assesses the impact of international economic integration

on unemployment and labour market situation. Using ICT is beneficial for eco-

nomic growth and labour productivity. This leads to decrease in unemploy-

ment rate. The impact of ICT differs both among sectors of the economy and

groups of workers by qualification. The unemployment rate is internationally
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Úvod

Od vynalezení prvního počítače již uplynulo více než 70 let. Za tu dobu za-

znamenaly informační a komunikační technologie (ICT) výrazný rozvoj. Kromě

rychlého rozvoje - zvyšování výpočetního výkonu počítačů a mnoha nových

vynálezů souvisejících s ICT došlo k významnému rozšíření ICT mezi širokou

veřejnost. ICT se postupně staly běžnou součástí každodenního života. Život

bez internetu, počítačů jako takových, chytrých telefonů a dalších moderních

přístrojů je v dnešní době těžko představitelný. ICT tedy vstupují do života lidí

každý den s účelem usnadnit život a zvýšit komfort svých uživatelů. Nevstupují

ovšem jenom do osobního života. Implementace ICT ve firmách je součástí po-

kroku a inovace. Jsou i běžnou součástí úředních procesů ve státní správě. Proto

je zřejmé, že ICT ovlivňují také ekonomiku. Vliv ICT na ekonomiku je před-

mětem mnoha výzkumů. To je pochopitelné, vzhledem k jejich významnosti a

rozšířenosti. Tato práce si klade za cíl shrnout poznatky více prací zabývajících

se vlivem ICT na ekonomiku a posoudit vliv ICT na nezaměstnanost. Vzhle-

dem ke stále větší míře mezinárodní ekonomické integrace je součástí práce

také posouzení vlivu liberalizace mezinárodního pohybu pracovní síly na neza-

městnanost. To je zohledněno i při konstrukci ekonometrického modelu, pomocí

kterého bude problematika vlivu ICT na nezaměstnanost v mezinárodním kon-

textu zkoumána empiricky.

Tato práce se dělí na dvě části: teoretickou a empirickou.

Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola představuje ICT,

popisuje historii ICT a specifikuje, co zahrnuje pojem ICT. Druhá kapitola

pak zkoumá, jak ICT ovlivňují ekonomiku, a to jednak na úrovni firem, jednak

na agregátní úrovni. Třetí kapitola se zabývá tím, jak veškeré dopady ICT na

ekonomiku ovlivňují nezaměstnanost. Poznatky získané v rámci druhé a třetí

kapitoly jsou následně využity pro vhodný výběr nezávislých proměnných pro

ekonometrický model prezentovaný v empirické části práce. Čtvrtá kapitola po-

pisuje situaci na trhu práce a z ní plynoucí nezaměstnanost v mezinárodním kon-
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textu, tj. možnou souvislost mezi situacemi v blízkých státech. Zjištění získaná

v této kapitole jsou motivací pro konstrukci ekonometrického modelu prezen-

tovaného v empirické části práce, který bere v úvahu prostorovou autokorelaci

míry nezaměstnanosti.

Empirická část popisuje vlastní výzkum provedený na základě teoretické ana-

lýzy. Zkoumá míru nezaměstnanosti v závislosti na vybraných nezávislých pro-

měnných, z nichž jsou hlavním objektem zájmu investice do ICT a komple-

mentární investice. Model navíc bere v úvahu prostorovou autokorelaci míry

nezaměstnanosti jakožto důsledek mezinárodní ekonomické integrace. Hlavním

cílem empirické části je tedy potvrdit/vyvrátit závěry teoretické části, které

jsou základem pro konstrukci ekonometrického modelu. Model pracuje s pane-

lem ročních dat jedenácti evropských států za roky 1996 až 2007. Pro analýzu

je použit prostorový autoregresní model a panelová data jsou zkoumána pomocí

metody náhodných efektů.
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1 Historie ICT

ICT jsou v dnešní době nedílnou součástí každodenního života. Ať už jde o

využití ICT v osobním nebo pracovním životě, je velmi málo skupin lidí, které

nepřichází do styku s ICT denně. Tato kapitola má za účel představit pojem

ICT, uvést jeho stručnou historii a především zadefinovat, jaké kategorie vyba-

vení a technologií zahrnuje pojem ICT.

První počítač, byť s řadou chyb, byl sestrojen v roce 1938 v Německu a nesl

název Z1. První moderní počítač - Mark 1 byl sestrojen v roce 1939. Následně,

v roce 1943, byl sestrojen ENIAC - první počítač bez pohyblivých částí. Od

té doby došlo v sektoru ICT k výraznému pokroku a rozvoji. Nejvýznamnější

motivací k výzkumu byla možnost využití ICT pro vojenské účely. (Např. in-

ternet, dnes technologie využívaná v běžném životě, byl prvotně vyvinut jako

nástroj pro komunikaci jednotek US Army.) Nejvýznamnějším hybatelem tzv.

nulté generace počítačů byla druhá světová válka, během které např. vláda USA,

ve snaze zdokonalit výpočty trajektorií dělostřeleckých granátů, investovala ne-

malé částky do rozvoje výpočetní techniky. (Brynjolfsson a Hitt , 2000) I po

druhé světové válce pokračoval výzkum a vývoj ICT ve vysokém tempu. I v

tomto období byla hlavními zadavateli ministerstva obrany jednotlivých států

soupeřících v rámci studené války. Rychlost vývoje v oblasti ICT dokládá mimo

jiné Moorův zákon - výrok spoluzakladatele firmy Intel, jedné z nejvýznamněj-

ších v oblasti ICT. Tento zákon uvádí, že přibližně za každých 18 měsíců se

zdvojnásobí počet polovodičů v integrovaném obvodu. (Moore, 1965)

Spolu s prudkým nárůstem výpočetního výkonu v průběhu druhé poloviny

dvacátého století provázel postupný vývoj také výrazný pokles relativní ceny

počítačů a dalšího vybavení. Tento pokles cen má přirozeně za následek zvýše-

nou poptávku a stále větší rozšíření ICT ve společnosti. Zatímco v počátečním

období vývoje šlo o technologie využívané pouze vládními institucemi a malou

skupinou nejbohatších, dnes jsou ICT běžnou součástí života téměř každého z

nás.
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A co všechno zahrnuje pojem ICT dnes? Podle OECD (2015a) a WITSA

(2010) je vymezení pojmu ICT následující:

ICT sestává ze tří částí: ICT vybavení (počítače a související hardware), vy-

bavení pro komunikaci a software. (OECD , 2015a). Do kategorie ICT vybavení

jsou započítány počítače a související hardware jako tiskárny, monitory, pamě-

ťová média atd. Kategorie vybavení pro komunikaci zahrnuje především telefony

(drátové i bezdrátové) a počítačové sítě. Software zahrnuje programy užívané

počítači - operační systémy a všechny používané programy.

Pojem ICT tedy zahrnuje zařízení, která mají v dnešní době široké možnosti

využití a ve svém každodenním životě se s nimi setkává takřka každý. Tato

zařízení usnadňují lidem život. Jejich implementace také změnila pracovní a vý-

robní procesy v mnoha odvětvích ekonomiky, a proto je na místě předpokládat,

že ICT ovlivňují mnoho ekonomických ukazatelů jako např. hrubý domácí pro-

dukt (HDP) nebo míru nezaměstnanosti.

V dnešní době převládá názor, že ICT pozitivně působí na ekonomiku. V tom

se shoduje mnoho studií (např. OECD (2004), Brynjolfsson a kol. (2002) nebo

Koellinger (2006)) V průběhu historie tomu tak ale vždy nebylo. Podle výsledků

analýz se příspěvek ICT k ekonomickému růstu od začátku sedmdesátých let až

do počátku devadesátých let výrazně snížil. Tento fenomén je označován jako

paradox produktivity nebo také Solowův paradox. Paradox produktivity byl

nejvíce proslaven prací Brynjolfsson (1993). Výstižným shrnutím situace byl

slavný výrok Roberta M. Solowa: „Počítačový věk lze pozorovat všude kromě

statistik produktivity“ . Navzdory výraznému nárůstu výpočetního výkonu teh-

dejších počítačů a rozšíření ICT nebyl v USA pozorován související nárůst pro-

duktivity. Tento nesoulad mohl mít několik příčin. Práce Triplett (1999) uvádí

a rozebírá sedm možných vysvětlení paradoxu produktivity.

1. Ve skutečnosti není pravda, že by bylo možné ICT vidět „všude“. Navzdory

zdánlivému rozmachu zaujímají ICT pouze malou část HDP i kapitálové zásoby.
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Podíl ICT na celkovém kapitálu jako výrobním vstupu je nízký. Vstup, který

má velmi malý podíl ve výrobě, nemůže mít zásadní podíl na růstu.

2. ICT se pouze zdají být všude. Tento argument staví na hypotéze, že indexy

cen počítačů (hardwaru) klesají příliš rychle a že ceny počítačů reálně neklesají

tolik, jak se zdá. Práce Triplett (1999) tuto hypotézu vyvrací a naopak tvrdí,

že indexy mohou být vychýleny nahoru vzhledem k opomenutí vývoje a zvyšu-

jícího se množství softwaru.

3. Ačkoliv ICT jsou rozšířené, v sektorech, kde mají největší využití, je výstup

měřen špatně/nepřesně. Podle studie Griliches (1994) bylo více než 70% in-

vestic do ICT v soukromém sektoru v USA koncentrováno v oborech financí,

pojištění, realit, služeb, velkoobchodu a maloobchodu. V těchto sektorech je vý-

stup těžko měřitelný a v některých případech není ani přesně definován. Proto

je v těchto oborech složité změřit i přínos ICT pro růst.

4. Část benefitů, které využívání ICT přináší, není zahrnuta v ekonomických

statistikách. Velmi významnou součástí pokroku v ICT je zvýšení uživatelského

komfortu a jednoduchosti užívání těchto technologií. Vyšší uživatelský komfort a

zdokonalené grafické prvky jsou výpočetně náročnější, a proto byla část výdajů

na vývoj ICT spotřebována na tento aspekt, jehož přínos se nemusí objevit ve

statistikách produktivity.

5. Vliv ICT na produktivitu nyní není viditelný. Projeví se až v budoucnosti.

Práce Triplett (1999) vyvrací populární přirovnání ICT k elektřině v problema-

tice rozšíření a prodlevy mezi implementací a začátkem efektivního působení.

Faktem ovšem je, že ICT jsou síťové technologie a jako takové jsou reálně pří-

nosné až po dosažení určitého kritického množství uživatelů.

6. ICT jsou všude kromě statistik produktivity proto, že nejsou tak přínosné, jak

by se mohlo zdát. V této problematice dochází práce Triplett (1999) k závěru,

že ICT mají větší potenciál zvýšit produktivitu, než jaký je využíván. Strmý

rozvoj a časté inovace mohou být do jisté míry kontraproduktivní, protože časté

inovace vedou k plýtvání a malému využití předchozích investic.

7. Žádný paradox není, někteří ekonomové používají k měření inovací aritme-

tickou škálu, zatímco logaritmická škála by byla vhodnější. Logaritmická škála
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vhodnější proto, že pro zachování rozvoje je nutné vyrábět nové produkty stále

rychleji. Je zřejmé, že nové produkty zvyšují užitek a že technologické inovace

přispívají ke zvýšení výstupu. Ale aby inovace přispívaly ke zvýšení produkti-

vity, musí přibývat stále se zrychlujícím tempem. (Triplett , 1999)

Aktuální studie ukazují, že Solowův paradox již není platný, pokud někdy

vůbec byl. (Draca a kol., 2006) Malý nebo nulový podíl ICT na ekonomickém

růstu mohl být způsoben chybným měřením v několika částech analýz. Není

vyloučena ani jistá prodleva mezi implementací ICT a jejich efektivním vlivem

na růst. Další možnou příčinou jsou nerealistická očekávání - ve svém počátku

měl ICT kapitál velmi malý podíl na celkovém kapitálu, a proto nebylo možné,

aby ovlivnil celkový ekonomický růst. (Crafts , 2002) V dnešní době ICT jistě

přispívají ke zvýšení ekonomického růstu. (Draca a kol., 2006)
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2 Vliv ICT na ekonomiku

Ze specifikace pojmu v kapitole 1 je zřejmé, že ICT ovlivňují ekonomiku a

její jednotlivé ukazatele. Vliv lze posoudit z více pohledů. Vhodným přístupem

je rozdělení výzkumu na mikroekonomický pohled a makroekonomický pohled.

Mikroekonomický pohled zahrnuje výzkum vlivu ICT na úrovni firem, makroe-

konomický pak na úrovni států. Hlavním cílem této práce je posoudit vliv ICT

na míru nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je měřena na agregátní úrovni,

proto je relevantní zkoumat problematiku na agregátní úrovni. Značná část pra-

covních míst je ovšem tvořena v soukromém sektoru - na úrovni firem. Proto je

vhodné k dané problematice přistupovat i z mikroekonomického pohledu - na

úrovni firem. Tato kapitola je proto rozdělena na dvě části. Část 2.1 se věnuje

problematice vlivu ICT na mikroekonomické úrovni a část 2.2 se věnuje téže

problematice na makroekonomické úrovni.

2.1 Vliv z pohledu firem

ICT působí na ekonomiku významnou měrou na úrovni firem, protože ty

jsou hlavními zaměstnavateli a jejich zisk je prospěšný jak pro majitele, tak

pro zaměstnance, což je v důsledku prospěšné pro celou ekonomiku. V důsledku

vyšších zisků se zvyšuje spotřeba i investice, což přímo ovlivňuje výši HDP. Vliv

ICT na agregátní úrovni bude rozebrán v kapitole 2.2. Tato část práce se zabývá

vlivem na úrovni firem.

Vliv ICT na ekonomiku na úrovni firem lze rozdělit na přímý a nepřímý vliv.

Přímý vliv zahrnuje vliv firem operujících v sektoru ICT - např. firmy vyrá-

bějící nebo prodávající zboží spojené s ICT. Nepřímý vliv zahrnuje efekty na

všechny firmy, které využívají ICT při své činnosti - např. firemní intranet nebo

počítačem řízené výrobní linky.

Posouzení přímého vlivu není komplikované. Stačí oddělit výstup vyprodu-

kovaný firmami operujícími v sektoru ICT od výstupu vyprodukovaného ostat-
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ními. Přímý vliv ICT na zaměstnanost už je komplexnější. Tento vliv je dán za

prvé množstvím pracovních míst přímo v sektoru ICT, a za druhé pracovními

místy v IT odděleních firem mimo ICT sektor. Stále se však jedná o jednoduše

posouditelný vliv.

Zajímavější a podle některých publikací i významnější je však nepřímý vliv.

Ten je také významnější pro cíl této práce. Tím je především objasnění vlivu

ICT na míru nezaměstnanosti, a to ve všech sektorech ekonomiky, ne jen v sek-

toru ICT. Proto je nutné prozkoumat i vliv ICT na ostatní sektory ekonomiky.

Mezi nepřímé vlivy patří i důsledky využívání ICT firmami. Nepřímý vliv je na-

víc komplikovanější posoudit, protože je složité odlišit nepřímý vliv využívání

ICT od např. nepřímého vlivu využívání jiných technologií.

Dopady na firmy plynoucí z využívání ICT jsou úzce spjaty jak s rozsahem

využití ICT danou firmou, tak s rozšířením ICT napříč ekonomikou. Jednou

z příčin této souvislosti je, že ICT jsou síťové technologie. (OECD , 2004) Vy-

užívání síťových technologií vede k tvorbě pozitivních externalit pro ostatní

uživatele sítě. Na druhou stranu je ale složité jejich zavedení. Do překročení

určité hranice (kritického množství) není síť dostatečně atraktivní pro nové uži-

vatele. Při dostatečném rozšíření celkový přínos, a tedy i přínos pro nové uživa-

tele, roste a síť se stává atraktivní pro nové uživatele. V důsledku tohoto efektu

tíhne rovnovážný stav ke stavu totální adaptace. (Samuelson a Nordhaus , 2005)

Investice v oblasti ICT pomáhají budovat ICT infrastrukturu (např. sítě) a po-

skytují firmám software a produktivní vybavení. Od roku 1980 byl ve státech

OECD zaznamenán vysoký nárůst investic do ICT. Tento nárůst investic spolu

se strmým poklesem relativních cen a rozšířením možností využití ICT vedl k

významné implementaci ICT ve firmách. (OECD , 2004)

Podle závěrů OECD (2004) je pět hlavních faktorů ovlivňujících rozšíření

ICT mezi státy OECD. Těmito faktory jsou přímé náklady na ICT (např. po-

řizovací ceny ICT vybavení), náklady a překážky pro firmu v oblasti možnosti
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implementace a využití ICT (např. dostupnost know-how nebo kvalifikované

pracovní síly), rizika spojená s operacemi prováděnými prostřednictvím ICT

(např. záruky k online uzavřeným transakcím), regulace a míra konkurence v

odvětví nebo prostředí (silnější konkurence nutí firmy více inovovat a investo-

vat do rozvoje pro udržení konkurenceschopnosti), a specifické charakteristiky

odvětví (přestože ICT jsou všeobecně využitelné, pro některá odvětví jsou vhod-

nější a v některých odvětvích jsou naopak nevyužitelné).

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z rozhodujících faktorů nejen pro roz-

šíření, ale i pro efektivitu využití ICT je dostupnost know-how, dostupnost

kvalifikované pracovní síly a úroveň pokroku v ostatních sektorech. Tyto kate-

gorie přispívají ke zvýšení pozitivního vlivu ICT. Investice do těchto kategorií

lze zahrnout do pojmu komplementární investice.

Komplementární investice je v kontextu této práce pojem zahrnující všechny

investice, které nejsou investicemi přímo do ICT, ale vedou ke zvýšení efekti-

vity využití ICT. Tyto investice umožňují plné využití potenciálních benefitů,

které přináší využívání ICT. Pro efektivní využívání ICT jsou tudíž nezbytné.

Zároveň tedy znamenají dodatečné náklady a zároveň zvýšení rizika neúspěchu

při implementaci ICT.

Typickými komplementárními investicemi jsou investice do lidského kapitálu

(vzdělání), změny v organizaci firmy nebo inovace výrobních procesů. (Hempell

a kol., 2004) Logika za těmito faktory je zřejmá. Investice do lidského kapitálu

(zvyšování kvalifikace pracovní síly) je nezbytným předpokladem pro využití

ICT na pracovišti. Pokud ve firmě není dostatek „počítačově gramotných“ pra-

covníků, není možné plně využívat kapacity ICT z důvodu nedostatečných zna-

lostí a z toho plynoucí neschopnosti pracovníků s ICT pracovat. Při implemen-

taci ICT jsou také nutné organizační změny ve firmě. Využívání ICT implikuje

zvýšenou poptávku po kvalifikované pracovní síle. (O’Mahony a kol., 2008) Tato

změna požadavků na kvalifikaci pracovníků vede k reorganizaci pracovních míst.
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Inovace výrobních procesů je nezbytná především z důvodu nutnosti kompati-

bility procesů probíhajících ve firmě s ICT. Např. zavedení počítačové evidence

účetnictví bude neefektivní, pokud nebudou všechna data digitalizována (tj. za-

nesena do databáze daného systému). Výzkumem významu komplementárních

investic při využívání ICT na úrovni firem se zabývaly např. práce Hughes a

Morton (2005), Bugamelli a Pagano (2004) nebo (Brynjolfsson a kol., 2002).

Autoři těchto prací při svém výzkumu potvrdili nutnost komplementárních in-

vestic pro adekvátní využití potenciálu ICT a čerpání výhod plynoucí z imple-

mentace ICT. Investice do ICT je tedy nutné vhodně doplnit investicemi do

ostatních odvětví, aby mohlo dojít k plnému využití potenciálních přínosů ICT

pro firmy.

Využití ICT ovlivňuje firmy v několika aspektech. Vliv ICT je tedy třeba po-

soudit v různých kategoriích. Vlivem ICT na úrovni firem se zabývá např. práce

Koellinger (2006). Tato práce posuzuje vliv ICT na firmy ve třech kategoriích:

výkonnost firmy, produktivita a zaměstnanost.

Výsledky výzkumu vlivu ICT na výkonnost firem se různí. (Chan (2000),

Kohli a Devaraj (2003)) Nejednoznačné výsledky lze vysvětlit zamítnutím před-

pokladu, že ICT mají přímý vliv na výkonnost firmy. Namísto toho je třeba

využít sofistikovanější přístup. Pro objasnění vlivu ICT na výkonnost firem je

zásadní brát ICT jako „aktivátor“ inovací. (Koellinger , 2005) Kategorii výkon-

nost firmy lze (jak tomu je např v práci Koellinger (2006)) rozdělit na dvě

subkategorie: obrat a ziskovost. V případě vlivu na obrat je logika zřejmá. Im-

plementace ICT (a komplementárních investic) vede k inovacím a inovace mají

pozitivní vliv na růst obratu firmy. Na druhou stranu vliv ICT na ziskovost firmy

je komplikovanější. Růst zisku závisí na mnoha dalších faktorech (specifická cha-

rakteristika odvětví, načasování inovací atd.), a proto je obtížné posoudit přímý

vliv využití ICT na ziskovost firmy. (Koellinger , 2006)

V dnešní době převládá konsensus o pozitivním vlivu ICT na produktivitu
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firem. Síla tohoto vlivu se ovšem liší jak mezi státy, tak mezi odvětvími. Nej-

vyšší nárůst produktivity lze pozorovat v samotném sektoru ICT. Navíc jsou

pro využití potenciálu ICT nutné komplementární investice. Obecně však lze

potvrdit, že ICT přispívají k inovacím a tím i ke zvýšení produktivity. (Koellin-

ger , 2006) Rozbor vlivu ICT na produktivitu na agregátní úrovní bude součástí

kapitoly 2.2.

2.2 Vliv z pohledu státu

Růst HDP a produktivity práce

V dnešní době převládá názor, že ICT jsou prospěšné pro ekonomiku. Tento

názor potvrdily např. práce Franklin a kol. (2005), Andoková (2013), Soon a

Wee (2012) nebo Schreyer (2000). Hlavními poznatky těchto prací jsou potvr-

zení pozitivního vlivu ICT na růst výstupu ekonomiky a zvýšení produktivity

práce. K nejvyššímu nárůstu podílu ICT na ekonomickém růstu došlo podle

práce Soon a Wee (2012) přibližně v polovině devadesátých let dvacátého století.

Práce Schreyer (2000) potvrdila pozitivní vliv ICT na růst výstupu soukromého

sektoru mezi lety 1980 a 1996. Podle této práce zvýšily ICT růst o 0, 1 až 0, 4

procentního bodu ročně. ICT přispívají k růstu HDP přímo i nepřímo. Za přímý

efekt je považován fakt, že investice do ICT a nárůst ICT kapitálu mají přímý

vliv na výši HDP. Významnější jsou ovšem nepřímé efekty. Práce Franklin a kol.

(2005) potvrdila pozitivní vliv ICT na zvýšení produktivity práce v soukromém

sektoru. Využití ICT, jakožto součásti technologického pokroku, zvyšuje efekti-

vitu ve všech sektorech ekonomiky. Jde např. o zefektivnění výrobních procesů

(např. počítačem řízené přístroje) nebo administrativních procesů (např. počí-

tačové systémy vedení evidence).

Důležitým poznatkem je, že ICT samy o sobě mají relativně malý vliv. Pro

plné využití potenciálu ICT je důležité, aby implementace ICT byla doprová-

zena rozvojem ostatních technologií a především rozvojem lidského kapitálu, tj.

zvyšováním kvalifikace pracovní síly za účelem zvýšení její schopnosti efektivně
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pracovat s ICT a plně využít možnosti rozvoje, které tyto technologie nabízí.

Tyto procesy lze obecně zahrnout do skupiny investic komplementárních k in-

vesticím do ICT. (OECD , 2004)

Cobb-Douglasova produkční funkce

Jedním z přínosů ICT pro ekonomiku je v tom, že zvyšují úroveň techno-

logického pokroku, čímž přispívají ke zvyšování produktivity práce a úrovně

výstupu. Tento vztah lze objasnit pomocí modifikované Cobb-Douglasovy pro-

dukční funkce. Obdobná metodika byla použita mimo jiné v pracích Matteucci

a kol. (2005), Schreyer (2000) nebo Draca a kol. (2006). Uvedené práce došly k

závěru, že ICT přispívají ke zvýšení produktivity práce. V této práci je pro vy-

světlení efektu zvolena obdobná verze Cobb-Douglasovy produkční funkce jako

např v práci Draca a kol. (2006). Postup je následující: Podle neoklasického

modelu lze vztah vstupů a výstupu vyjádřit rovnicí (1)

Y = A · F (L,K,C,M) (1)

Kde Y značí výstup, A značí úroveň efektivity (TFP)1, L značí množství práce,

M značí materiály, C značí ICT kapitál (počítače etc.) a K značí ostatní ka-

pitál (budovy etc.). F (.) je produkční funkce, která určuje vztah mezi vstupy

a výstupem. Jako produkční funkce je zvolena modifikovaná Cobb-Douglasova

produkční funkce (rovnice (2)), pro snazší postup potom její logaritmická verze

(rovnice (3)). Rovnice (3) je výsledkem zlogaritmování rovnice (2) a pro každou

proměnnou platí, že proměnná uvedená malým písmenem je přirozeným loga-

ritmem původní proměnné uvedené velkým písmenem (např. y = ln(Y )).

Y = A · LαLKαKCαCMαM (2)
1TFP = Total Factor Productivity (celkový ukazatel produktivity)
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y = a+ αLl + αKk + αCc+ αMm (3)

Obecně platí, že αL + αK + αC + αM = 1, což znamená, že produkční funkce

má konstantní výnosy z rozsahu.

ICT vstupují do této rovnice na dvou místech. Za prvé v proměnné C - ICT

kapitálu a za druhé ovlivňují A - TFP. Za předpokladu konstantních výnosů z

rozsahu lze rovnici (3) upravit odečtením proměnné l od obou stran rovnice do

tvaru (4), který určuje produktivitu práce (výstup na jednotku práce). (Draca

a kol., 2006) Pro transparentnější přehled o vlivech proměnných na produkti-

vitu práce lze rovnici zpět exponenciovat, čímž získáme rovnici (5).

y − l = a+ αK(k − l) + αC(c− l) + αM(m− l) (4)

Y

L
= A ·

(
K

L

)αK
(
C

L

)αC
(
M

L

)αM

(5)

Z této rovnice je vidět, že úroveň produktivity práce je ovlivněna jak výší

ICT kapitálu, tak TFP, který je ovlivněn mimo jiné úrovní ICT. Vzhledem k ne-

zápornosti koeficientů α i všech proměnných je evidentní, že výstup na jednotku

práce Y
L
je rostoucí jak v dimenzi proměnné C, tak proměnné A. Toto zjištění

potvrzuje pozitivní vliv ICT na produktivitu práce. Pozitivní vliv ICT na úro-

veň produktivity byl taktéž ověřen empiricky, a to např. v pracích Matteucci

a kol. (2005), Schreyer (2000) nebo Draca a kol. (2006). Tyto práce se také

shodují v tom, že v USA je podíl ICT na růstu vyšší než v Evropě. Tento rozdíl

je připisován třem hlavním příčinám: vyšší úrovní komplementárních investic v

USA, rozdílným tržním podmínkám a teorii o kritické úrovni. Tato teorie uvádí,

že ICT začnou být efektivní až po dosažení určité kritické úrovně množství ICT

kapitálu a využívání ICT. (Franklin a kol., 2005)
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3 Implikace pro nezaměstnanost

Jak nasvědčují závěry kapitoly 2, ICT působí pozitivně na ekonomiku jak

na mikroekonomické úrovni, tak na té makroekonomické. Jejich vliv na zvýšení

efektivity a výstupu byl potvrzen v několika studiích. Cílem této kapitoly je na

základě závěrů kapitoly 2 objasnit, jak využívání ICT ovlivňuje nezaměstnanost.

Poznatky z kapitol 2 a 3 jsou teoretickým základem pro vhodný výběr proměn-

ných pro ekonometrický model prezentovaný v empirické části této práce.

ICT působí na nezaměstnanost přímo i nepřímo. Přímý vliv je jednoznačný.

Vyšší využívání ICT vede k růstu ICT sektoru. Růst sektoru ICT vede ke vzniku

nových a rozšiřování stávajících firem v tomto oboru, což vede k vytváření no-

vých pracovních míst, čímž je snižována nezaměstnanost mezi adekvátně kvali-

fikovanými pracovníky. Nepřímý vliv ICT na nezaměstnanost je dvojsečný. Na

jednu stranu vede využití ICT ke zvýšení produktivity a výstupu, což ve svém

důsledku vede k vytváření pracovních míst. Na druhou stranu ovšem implemen-

tace ICT umožňuje efektivnější výrobu, tj. výrobu s nižšími pracovními vstupy,

zaměstnanost tedy může klesat (pro konstatní výstup). (Koellinger , 2006) Vý-

sledný vliv ICT na zaměstnanost tedy závisí na tom, který z těchto efektů

převáží. Podstatným poznatkem je, že vliv se liší mezi jednotlivými odvětvími,

státy, ale také skupinami na pracovním trhu. Vzhledem k nutnosti komplemen-

tárních investic lze předpokládat, že implementace ICT povede ke zvýšení po-

ptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících. Tuto hypotézu potvrzují např.

práce O’Mahony a kol. (2008) nebo Piva a Vivarelli (2005). V případě méně

kvalifikovaných pracovníků není vliv zcela jednoznačný.

Hlavním pozitivním efektem ICT pro firmy je zvýšení jejich produktivity. To,

při konstantním množství ostatních vstupů, vede ke zvýšení výstupu. Základní

logika vlivu je taková, že implementace ICT podporuje inovace a inovace ve-

dou k vyšší efektivitě. Tato souvislost byla ověřena i empiricky, např. v pracích

Piatkowski (2003) nebo OECD (2004). Podle závěrů práce Koellinger (2006)

ovšem není jednoznačné, zda jsou inovace související s ICT prospěšnější než
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inovace, které s ICT nesouvisí. Pro efekt investic do ICT je zásadní, zda jsou

doprovázeny komplementárními investicemi a zda jsou prováděny ve vhodnou

dobu. Vyšší produktivita vede k efektivnější výrobě, a tedy růstu výstupu. Vyšší

výstup implikuje vytváření pracovních míst, a tudíž podporuje zaměstnanost.

Na druhou stranu vyšší efektivita při zachování úrovně výstupu znamená nižší

množství potřebné práce. Celkový vliv ICT na zaměstnanost tedy není jedno-

značný a liší se jak mezi odvětvími, tak mezi skupinami pracovníků.

Na agregátní úrovni byl potvrzen pozitivní vliv ICT na růst reálného vý-

stupu. Tento efekt může mít dopady na míru nezaměstnanosti. „Nezaměstnanost

je po reálném důchodu druhým nejsledovanějším reálným ukazatelem o stavu

ekonomiky. Mezi těmito dvěma veličinami existuje těsná závislost, jejímž empi-

rickým vyjádřením je Okunův zákon.“ (Cahlík a kol., 2010)

Okunův zákon formuloval ve článku Okun (1962) Arthur Okun. Zde pre-

zentoval dva empiricky zjištěné vztahy mezi mírou nezaměstnanosti a reálným

výstupem ekonomiky. Hlavním výstupem této práce bylo zjištění, že při zvýšení

reálného HDP o 3% dojde ke snížení míry nezaměstnanosti o jeden procentní

bod. Tento zákon má ovšem několik nedostatků. Nejen že tento vztah byl ově-

řen pouze v rámci ekonomiky USA, ale navíc platí pouze pro míru nezaměst-

nanosti v rozmezí 3 a 7,5%. V obecnějším pojetí se tedy jedná spíše o Okunovo

„orientační pravidlo“ než zákon vzhledem k tomu, že vztah je určen na bázi em-

pirických pozorování a nebyl řádně teoreticky odvozen. Základní rovnice navíc

neobsahuje žádné další proměnné, a proto je pravděpodobné, že určený vztah

je vychýlený v důsledku opomenutí dalších významných proměnných. Přesto

tento vztah platí ve většině případů, a proto je vhodným nástrojem pro ana-

lýzu dat.

Práce Lee (2000), Ball a kol. (2014) a Freeman (2001) se zabývaly platností

Okunova zákona i v jíných státech než USA. V těchto analýzách bylo potvr-

zeno, že existuje negativní korelace mezi změnami v míře nezaměstnanosti a
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reálném HDP v tom smyslu, že vztah je statisticky významný. Síla efektu je

však v některých případech odlišná od původního Okunova vztahu, kde růst

reálného HDP o 3% znamenal pokles míry nezaměstnanosti o jeden procentní

bod. Obecně však lze na základě těchto studií potvrdit, že růst reálného HDP

souvisí s poklesem míry nezaměstnanosti i mimo USA.

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy potvrdit pozitivní vliv ICT na

snižování míry nezaměstnanosti prostřednictvím souvislosti mezi mírou neza-

městnanosti a HDP. Zjednodušený mechanismus je takový, že ICT působí po-

zitivně na růst reálného HDP a tento růst, podle Okunova zákona, implikuje

pokles míry nezaměstnanosti. Jiná možnost příčiny vlivu ICT na míru neza-

městnanosti je, že ICT přispívají ke zvýšení produktivity. Zvýšení produktivity

práce, a tedy i mezního produktu práce, implikuje zvýhodnění její pozice mezi

výrobními faktory. Při růstu produktivity práce roste mezní produkt práce,

a proto se práce stává relativně levnějším vstupem oproti ostatním výrobním

vstupům. To má za následek zvýšenou poptávku po pracovní síle, což vede ke

zvýšení počtu pracovních míst. To vede v důsledku ke snížení nezaměstnanosti.

Pro využití potenciálu ICT jsou ovšem nutné komplementární investice, které

zajistí „kompatibilitu“ prostředí, kde jsou implementovány. Využívání ICT na-

víc vede k růstu ICT sektoru, což má za následek vytváření pracovních míst v

tomto sektoru. Jak růst ICT sektoru, tak nutnost komplementárních investic a

„kompatibility“ ovšem mohou znamenat, že ICT a inovace stimulují především

poptávku po vysoce kvalifikované pracovní síle a v případě nižší kvalifikace může

naopak být lidská práce nahrazena počítači. Dopady ICT a inovací na neza-

městnanost se liší jednak mezi jednotlivými skupinami pracovníků, jednak mezi

odvětvími ekonomiky. Dopad ICT na agregátní míru nezaměstnanosti tedy není

zcela jednoznačný a závisí na složení pracovní síly a na struktuře ekonomiky.

Na základě poznatků této kapitoly bude vliv ICT na míru nezaměstnanosti na

agregátní úrovni empiricky zkoumán v kapitole 5.
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4 Mezinárodní aspekt

Míra nezaměstnanosti je jedním z klíčových makroekonomických ukazatelů.

V zájmu vlády je držet míru nezaměstnanosti na nízkých hodnotách a tomu je

nutné přizpůsobit politiku. Na míru nezaměstnanosti má vliv mnoho faktorů,

mezi nimi i mezinárodní politika a ekonomická integrace. Cílem této kapitoly je

posoudit vliv mezinárodní politiky a dění v okolních státech na míru nezaměst-

nanosti. Hlavním faktorem je pravděpodobně korelace mezi mírami nezaměst-

nanosti v blízkých státech.

Dopady ekonomické integrace na trhu práce je možné znázornit graficky.

Na obrázku 1 je v grafu zobrazena situace na agregátních trzích práce ve dvou

státech. Graf znázorňuje rozdíl mezi situacemi, kdy je a kdy není umožněn volný

přeshraniční pohyb pracovní síly.

Obrázek 1: Situace na pracovním trhu po liberalizaci mezinárodního pohybu pracovní síly.

Zdroj: Baldwin a Wyplosz (2006)

Graf 1 znázorňuje situaci ve dvou státech - H a F . V situaci, kdy jsou státy

odděleny a není možný přeshraniční pohyb pracovní síly, jsou množství práce

a reálná mzda určeny v každém státě zvlášť na základě tržních podmínek. Ve

státě H je rovnovážná mzda wH a rovnovážné množství práce LH . Obdobně ve
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státě F je rovnovážná mzda wF a rovnovážné množství práce LF . Každý stát

má svou míru nezaměstnanosti vyplývající především ze situace na trhu práce.

V situaci, kdy dojde k liberalizaci pohybu pracovní síly se mění také situace

na trhu práce. Pracovní síla se přesouvá ze státu s menší reálnou mzdou (F )

do státu s vyšší reálnou mzdou (G). Část pracovní síly se přesune ze státu F

do státu H, což povede k vyrovnání rovnovážné mzdy v obou státech, která se

ustálí na hodnotě wFM . V důsledku umožnění přesunu pracovní síly dojde i k

přeshraničnímu pohybu nezaměstnaných. Dojde k pohybu z oblastí s vysokou

mírou nezaměstnanosti do oblastí s nižší mírou nezaměstnanosti. Za předpo-

kladu identických podmínek v obou státech tedy budou míry nezaměstnanosti

konvergovat ke stejné hodnotě. (Baldwin a Wyplosz , 2006)

Z uvedené teorie tedy vyplývá, že při liberalizaci přeshraničního pohybu pra-

covní síly by měla míra nezaměstnanosti v obou státech konvergovat k totožné

hodnotě. Tento model má však několik nedostatků. Stěžejním předpokladem pro

platnost závěrů vyplývajících z grafů je homogenita pracovní síly. V případě,že

do problematiky vstupuje také lidský kapitál, tzn. odlišností v kvalifikaci, vě-

kovém složení pracovní síly a dalších charakteristikách, přestávají být dopady

migrace na situaci na pracovním trhu jednoznačné. Obecně lze usoudit, že pro

ekonomiku je prospěšnější, když je imigrující pracovní síla svou charakteristi-

kou komplementární k dosavadní domovské pracovní síle. (Togan a kol., 2005)

Totéž platí pro poptávku po pracovní síle. V případě, že ekonomiky států jsou

zaměřeny zcela odlišně, nelze jednoznačně určit, jak bude situace na pracovním

trhu ovlivněna liberalizací pohybu pracovní síly. Konvergenci měr nezaměstna-

nosti lze navíc předpokládat pouze mezi státy s totožnými ekonomickými pod-

mínkami. Míru nezaměstnanosti ovlivňuje kromě samotné tržní situace mnoho

dalších faktorů. Mezi ně patří mimo jiné politická situace jednotlivých států,

jejich ekonomická situace nebo ochota občanů cestovat za prací. Každá odliš-

nost může ovlivnit dopady liberalizace. Mezi státy odlišných charakteristik, a to

jak demografických, geopolitických, tak ekonomických, tedy nelze jednoznačně

předpokládat konvergenci v míře nezaměstnanosti pouze v důsledku liberalizace
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mezinárodního pohybu pracovní síly. Konvergence je navíc zpomalena dalšími

překážkami mobilitě jako jsou např. jazyková bariéra, neochota opustit domov

nebo odlišnosti právních systémů ve věci pracovního práva. (Baldwin a Wy-

plosz , 2006)

V mezinárodním kontextu je tedy v případě liberalizace přeshraničního po-

hybu pracovní síly na místě předpokládat konvergenci měr nezaměstnanosti

mezi státy totožných charakteristik. V případě odlišností nelze výsledky jedno-

značně určit, nicméně v případě jisté podobnosti států lze očekávat do jisté míry

přítomnost konvergence. Z toho vyplývá, že míry nezaměstnanosti v blízkých

zemích se vzájemně ovlivňují. Tato prostorová autokorelace nezaměstnanosti by,

jsouc opomenuta, mohla vychýlit výsledky výzkumu, a proto je při konstrukci

ekonometrického modelu v kapitole 5 zohledněna.
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5 Ekonometrický model

Cílem empirické analýzy provedené v této kapitole je posoudit vliv ICT na

míru nezaměstnanosti. Na základě poznatků uvedených v části 2 této práce je

zřejmé, že ICT ovlivňují míru nezaměstnanosti. Podle závěrů kapitoly 2.1 může

implementace ICT na úrovni firem vést jak ke snížení, tak ke zvýšení míry ne-

zaměstnanosti, záleží na tom, který z efektů převáží. Dopady se navíc liší mezi

jednotlivými odvětvími i mezi skupinami na pracovním trhu. Na základě závěrů

kapitoly 2.2 lze předpokládat, že implementace ICT povede ke snížení míry ne-

zaměstnanosti na agregátní úrovni.

Část 4 této práce diskutuje míru nezaměstnanosti v mezinárodním kontextu.

Závěry vyvozené v této části práce nasvědčují tomu, že při liberalizaci pohybu

pracovní síly může být míra nezaměstnanosti v jednom státě ovlivněna mírou

nezaměstnanosti v okolních státech. Mezi státy podobných demografických, ge-

opolitických a ekonomických charakteristik, kde byl liberalizován přeshraniční

pohyb pracovní síly, lze předpokládat pozitivní korelaci mezi vývoji míry neza-

městnanosti.

Cílem empirické části (5) této práce je ověřit hypotézy, že implementace

ICT vede ke snížení míry nezaměstnanosti na agregátní úrovni a že míry neza-

městnanosti v sousedících státech jsou vzájemně závislé. K tomu bude využito

ekonometrické metodologie popsané v kapitole 5.1.

5.1 Specifikace modelu

Pro empirickou analýzu zkoumaného vztahu mezi investicemi do ICT a

mírou nezaměstnanosti byl zvolen model zahrnující polohu - prostorový auto-

regresní model (SAR)2 ve tvaru (6).

y = ρWy +Xβ + ε (6)
2SAR - Spatial Autoregressive Model (prostorový autoregresní model)
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ε ∼ N(0;σ2In) (7)

Model tedy předpokládá normalitu reziduí.

Jednotlivé členy rovnice jsou popsány v tabulce 1.

Tabulka 1: Jednotlivé členy modelu

Člen Popis

y vektor hodnot závislé proměnné

ρ autoregresní parametr

W matice prostorových vah

X matice hodnot nezávislých proměnných

β vektor koeficientů nezávislých proměnných

ε složená náhodná proměnná

Tento model byl zvolen pro simultánní určení jak vlivu ICT na míru neza-

městnanosti, tak na mezinárodní korelaci měr nezaměstnanosti v sousedících

státech.

Konkrétní popis jednotlivých proměnných je následující:

Použité proměnné

Unemp: Míra nezaměstnanosti. Závislá proměnná, bude zkoumán její vztah s

ostatními proměnnými a její autokorelace s hodnotami v sousedících státech.

ICT_Invest: Investice do ICT vyjádřené jako procentní podíl na celkových

investicích. Tato proměnná, resp. její koeficient je hlavním objektem zájmu.

Vyjádření v procentech celkových investic je vhodné pro možnost výzkumu na

úrovni států odlišných charakteristik a různých velikostí ekonomiky.
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GDP: HDP. Jak je uvedeno v kapitole 2.2, podle Okunova zákona souvisí vývoj

míry nezaměstnanosti s vývojem HDP. Závěry části 2 této práce nasvědčují, že

existuje korelace mezi úrovní výstupu a investicemi do ICT. Zařazení této pro-

měnné do modelu je tedy vhodné pro vyhnutí se vychýlení výsledků v důsledku

endogenity.

Inf_Def: Míra inflace vyjádřená deflátorem HDP. Podle Phillipsovy křivky

existuje v krátkém období trade-off mezi mírou nezaměstnanosti a mírou in-

flace. Proto lze předpokládat korelaci mezi inflací a mírou nezaměstnanosti.

Avg_Wage: Průměrná mzda. Výše mzdy ovlivňuje rozhodnutí lidí, zda prefe-

rují pracovat, nebo být nezaměstnanými a pobírat státní podporu.

Int_Users: Počet uživatelů internetu na 100 obyvatel. Aby investice do ICT

mohly mít pozitivní dopad, je nezbytná jistá úroveň počítačové gramotnosti

populace. Počítačová gramotnost je komplementární k implementaci ICT (viz

Kapitolu 2.1). V tomto modelu je úroveň počítačové gramotnosti zastoupena

podílem obyvatel dané země užívajících internet v běžném životě.

Pop_Growth: Míra růstu populace. Lze předpokládat, že míra růstu popu-

lace souvisí s mírou nezaměstnanosti. Při větším počtu obyvatel a konstantní

úrovni výstupu roste míra nezaměstnanosti. Růst populace ale také pozitivně

ovlivňuje úroveň výstupu a ta ovlivňuje míru nezaměstnanosti.

R & D: Výdaje na výzkum a vývoj vyjádřené v procentech HDP. Tyto výdaje

jsou komplementární k výdajům na ICT - výzkum a vývoj je nutný pro vhod-

nou implementaci ICT. (viz Kapitolu 2.1)

Sec_Enroll: Podíl studentů středních škol na populaci středoškolského věku.

Tato proměnná zastupuje vzdělanost populace, která je taktéž nezbytná pro

adekvátní využití ICT. V kapitole 2.1 je zmíněna rozdílnost vlivu implementace
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ICT na míru nezaměstnanosti mezi skupinami pracovníků rozdělených podle

kvalifikace.

Ostatní členy

Matice prostorových vah W : Matice vyjadřující váhy v autoregresním pro-

cesu. Její řádky i sloupce reprezentují jednotlivé státy. V případě, i-tý a j-tý

stát jsou sousedy, jsou čísla wi,j a wj,i rovna jedné. V případě, že státy spolu

nesousedí, jsou uvedená čísla rovna nule. Na diagonále matice jsou nuly. Tato

matice je následně řádkově standardizována - každý řádek je vydělen příslušnou

konstantou tak, aby součet každého řádku byl roven jedné.

Složená náhodná proměnná ε: Tato proměnná se skládá ze dvou složek -

a, časově neměnného, nepozorovatelného efektu, a u, idiosynkratické náhodné

proměnné.

Autoregresní parametr ρ: Tento parametr určuje míru autokorelace závislé

proměnné mezi sousedícími státy. Jeho hodnota a významnost jsou určující pro

potvrzení/vyvrácení závěrů části 4 této práce o vzájemné závislost měr neza-

městnanosti v sousedících státech.

Velmi významným objektem zájmu výzkumu je autoregresní parametr ρ.

Tento parametr vyjadřuje míru autokorelace závislé proměnné mezi sousedícími

státy. Každá změna hodnoty závislé proměnné v jednom státě ovlivní hodnotu

závislé proměnné ve všech jeho sousedních státech, tato změna ovlivní hodnotu

závislé proměnné v jejich sousedních státech atd. Vzhledem k tomu, že platí

|ρ| < 1, je tento vliv pro každé další „přelití“ oslaben. Při změně hodnoty zá-

vislé proměnné (v případě této práce míry nezaměstnanosti U) o jednotku v

i-tém státě tedy pro všechny státy platí rovnice (8)

∆U = (In − ρW )−1 =
(
In + ρW + ρ2W 2 + ρ3W 3 + ...

)
(8)
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kde In je jednotková matice o n řádcích, ρ je autoregresní parametr a W je

matice prostorových vah.

Hlavním cílem výzkumu je určit koeficienty proměnné ICT_Invest. Tyto

koeficienty určují vliv investic do ICT na míru nezaměstnanosti. Proměnná

ICT_Invest je jednou z nezávislých proměnných v modelu. Interpretace vý-

sledků aproximace modelu SAR je vzhledem k jeho povaze složitější než v pří-

padě lineární regrese bez přítomnosti prostorové autokorelace závislé proměnné.

Příčinou komplikací je tedy autoregresní parametr ρ. Každá změna v hodnotě

nezávislé proměnné (pokud je významná) v jednom státě ovlivní primárně hod-

notu závislé proměnné v tomto státě. V důsledku existence prostorové autoko-

relace ovšem tato změna v hodnotě závislé proměnné ovlivní hodnoty závislé

proměnné v okolních státech a opakuje se proces popsaný výše. Celkový efekt

jednotkové změny hodnoty nezávislé proměnné xi na hodnotu závislé proměnné,

v tomto případě míry nezaměstnanosti U , je popsán rovnicí (9).

∂y

∂xi
=
(
In + ρW + ρ2W 2 + ρ3W 3 + ...+ ρkW k

)
βi (9)

kde βi je koeficient proměnné xi. Ostatní členy rovnice jsou stejné jako v pří-

padě rovnice (8).

Pro určení vlivu nezávislé proměnné xi na závislou proměnnou tedy není

zcela směrodatný koeficient βi per se. Interpretace výsledků je komplikovanější:

Na základě koeficientu βi, autoregresního parametru ρ a matice prostorových

vah W jsou vypočítány tři koeficienty: přímý, nepřímý a celkový. Přímý určuje

vliv změny nezávislé proměnné xi v jednom státě na hodnotu závislé proměnné

v tomto státě. Celkový efekt určuje součet vlivů změny nezávislé proměnné xi

v jednom státě na hodnoty závislé proměnné ve všech státech. Nepřímý vliv

je definován jako rozdíl celkového a přímého efektu. Určuje tedy vliv změny
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nezávislé proměnné xi v jednom státě na hodnoty závislé proměnné ve všech

ostatních státech. (LeSage a Pace, 2009)

Cílem této práce je posoudit vliv ICT na míru nezaměstnanosti za předpo-

kladu existence prostorové autokorelace. Základní hypotézy výzkumu jsou tedy:

H0: ρ = 0 a alternativní HA: ρ 6= 0

H0: θD1 = 0 a alternativní HA: θD1 6= 0

H0: θI1 = 0 a alternativní HA: θI1 6= 0

H0: θT1 = 0 a alternativní HA: θT1 6= 0

kde ρ je autoregresní parametr, θD1 představuje koeficient přímého, θI1 nepří-

mého a θT1 celkového efektu proměnné ICT_Invest.

Závislost bude zkoumána na základě panelu ročních dat pro jedenáct států

Evropské unie z rozmezí let 1996 a 2007. Pro analýzu panelových dat jsou

vhodné tři hlavní metody: metoda první diference, metoda fixních efektů a me-

toda náhodných efektů. Pro výběr vhodné metody je nejprve třeba zjistit, zda

jsou nezávislé proměnné exogenní, tzn. zda je jejich korelace s časově neměn-

nými, nepozorovatelnými efekty ai rovna nule. V případě exogenity je nejú-

činnější metoda náhodných efektů. V případě endogenity ovšem není metoda

náhodných efektů konzistentní, a proto je třeba vybrat jednu ze zbývajících

metod, které eliminují nepozorovatelné efekty ai.

Je možné, že nezávislé proměnné nejsou exogenní, vzhledem k existenci demo-

grafických a jiných odlišností mezi jednotlivými zkoumanými státy. Na druhou

stranu jsou všechny zkoumané státy členy OECD a Evropské unie, a proto mezi

nimi lze očekávat jistou podobnost. Pro výběr vhodné metody, tj. pro posouzení,

zda je korelace nezávislý proměnných s nepozorovatelnými efekty ai nulová, je

nutné provést Hausmanův test. Pomocí Hausmanova testu byla testována ná-

sledující hypotéza:
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H0: Cov(xi,t,j; ai) = 0 a alternativní HA: Cov(xi,t,j; ai) 6= 0

Při platnosti hypotézy H0 jsou konzistentní obě metody - metoda náhodných

efektů i metoda fixních efektů. Metoda náhodných efektů je však efektivnější. V

případě platnosti hypotézy H1 je konzistentní pouze metoda náhodných efektů.

Tato metoda eliminuje nepozorovatelné efekty ai, které jsou příčinou endogenity.

Hausmanův test v tomto případě udává negativní hodnotu χ2 statistiky, kon-

krétně χ2 = −2, 87. Negativní výsledek statistiky Hausmanova testu není zcela

neobvyklý jev. Běžný postup, jak pracovat se záporným výsledkem je použít

jeho absolutní hodnotu. Při tomto postupu zůstává test asymptoticky nezmě-

něn. (Schreiber , 2008) Tento postup vede k χ2 statistice hodnoty χ2 = 2, 87. Ta

vypovídá o tom, že hypotézu H0 nelze zamítnout na žádné přiměřené hladině

významnosti. Nezávislé proměnné tedy nejsou korelovány s nepozorovatelnými

efekty ai a metoda náhodných efektů je efektivnější.

5.2 Použitá data

Pro analýzu byla použita roční data jedenácti zemí Evropské unie za období

mezi lety 1996 a 2007. Zkoumanými zeměmi jsou Rakousko, Dánsko, Finsko,

Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Zkoumané státy a časové období byly vybrány na základě dostupnosti dat, a

to především hlavní zkoumané proměnné - investic do ICT. Všechny zkoumané

státy jsou členy OECD a Evropské unie. Členství všech států v Evropské unii

je zásadní pro konzistentnost při odhadu autoregresního parametru ρ. Členství

států v Evropské unii totiž implikuje obdobné podmínky mezinárodního po-

hybu pracovní síly, které jsou zásadní pro konzistentní ověření závěrů části 4

této práce.

Každá proměnná je uvedena v jednotkách, které se zdají být nejvhodnějšími

pro analýzu států rozdílných charakteristik (viz výše). Proměnné včetně zdrojů
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dat jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Proměnné a zdroje

Proměnná Zdroj

Unemp Databáze světové banky (WB , 2015)3

ICT_Invest Databáze OECD (OECD , 2015b)

Avg_Wage Databáze OECD (OECD , 2015b)

GDP Databáze světové banky (WB , 2015)

Inf_Def Databáze světové banky (WB , 2015)

Int_Users Databáze světové banky (WB , 2015)

Pop_Growth Databáze světové banky (WB , 2015)

R&D Databáze světové banky (WB , 2015)

Sec_Enroll Databáze světové banky (WB , 2015)

5.3 Analýza a její výsledky

Výsledky analýzy panelových dat metodou náhodných efektů podle modelu

SAR jsou uvedeny v tabluce 3. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé koeficienty

včetně příslušných p-hodnot (nejnižší hladina významnosti, na které lze zamít-

nout hypotézu, že koeficient je roven nule). V tabulce jsou uvedeny již vypočí-

tané koeficienty přímého, nepřímého a celkového vlivu. Samotné koeficienty β

nejsou dostatečně vypovídající o skutečném vlivu proměnných, a proto nejsou v

tabulce uvedeny. Výjimkou je absolutní člen α. Ten naopak nepůsobí prostřed-

nictvím prostorové autokorelace na okolní státy a výpočet těchto efektů pro něj

není relevantní.

3WB = World Bank (Světová banka)
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Tabulka 3: Výsledky empirické analýzy

Autoregresní parametr Hodnota p

ρ 0,3425849 0,000

Absolutní člen Hodnota p

α 4,995743 0,273

Proměnná Přímý p Nepřímý p Celkový p

ICT_Invest -0,2092544 0,004 -0,1027904 0,072 -0,3120449 0,012

Avg_Wage 0,0002213 0,073 0,0001115 0,177 0,0003328 0,096

GDP 8,79E-06 0,795 1,72E-06 0,919 0,0000105 0,834

Inf_Def -0,2728947 0,032 -0,1290327 0,099 -0,4019275 0,039

Int_Users -0,0316204 0,004 -0,0145519 0,023 -0,0461723 0,003

Pop_Growth -4,00027 0,000 -1,883406 0,003 -5,883676 0,000

R&D 0,1355234 0,549 0,0688722 0,545 0,2043956 0,541

Sec_Enroll -0,0098744 0,571 -0,0047859 0,58 -0,0146603 0,569

Hlavními objekty zájmu této analýzy jsou koeficienty proměnné ICT_Invest

a autoregresní parametr ρ.

Test statistické významnosti autoregresního parametru ρ potvrdil jeho vý-

znamnosti s p-hodnotou 0, 0001. Odhad jeho hodnoty je 0, 3425849. To potvr-

zuje závěry kapitoly 4 této práce, která se zabývala vlivem mezinárodní ekono-

mické integrace na situaci na trhu práce.

Konrétní výklad hodnoty autoregresního paramteru ρ v kontextu použitého

modelu je takový, že při každé změně míry nezaměstnanosti v jednom státě lze

pozorovat změnu míry nezaměstnanosti v sousedících státech v souhrnné hod-

notě přibližně 34, 3% apriorní změny. Tyto změny v míře nezaměstnanosti v

sousedících státech povedou ke změně míry nezaměstnanosti ve státech, které s

nimi sousedí atd. (viz rovnici (8)).

Proměnná ICT_Invest se zdá být podle výsledků analýzy statisticky vý-
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znamná. Pro ujištění byl proveden test souhrnné významnosti všech jejích koefi-

cientů. Ten potvrdil významnost s p-hodnotou 0, 0001. Proměnná ICT_Invest

je tedy jistě statisticky významná na velmi nízké hladině významnosti (menší

než 1%). Všechny koeficienty této proměnné jsou záporné, což implikuje, že

ICT napomáhají snižovat míru nezaměstnanosti. Tento výsledek potvrzuje zá-

věry části 2 této práce, která se zabývala vlivem ICT na míru nezaměstnanosti.

Hodnoty koeficientů přímého vlivu−0, 2092544 a nepřímého vlivu−0, 1027904

znamenají, že zvýšení investic do ICT vyjádřených jako procentní podíl na cel-

kových investicích o jeden procentní bod v jednom státě implikuje snížení míry

nezaměstnanosti v tomto státě přibližně o 0, 21 procentního bodu a ve všech

ostatních státech dohromady přibližně o 0, 10 procentního bodu.

Zatímco p-hodnota koeficientu přímého vlivu proměnné ICT_Invest činí

0, 004, v případě nepřímého vlivu je to 0, 072. To znamená, že přímý vliv je

statisticky významný na velmi nízké hladině významnosti (menší než 1%), ale

statistická významnost nepřímého vlivu je diskutabliní (hladina je vyšší než

5%). Přímý vliv je tedy statisticky výrazně významnější než nepřímý vliv. To

bylo předpokládatelné vzhledem k tomu, že investice do ICT ovlivňují především

situaci v tom státě, kde jsou realizovány a vliv na okolní státy není zcela jed-

noznačný. Důvodem je pravděpodobně nedokonalá mezinárodní konvergence v

míře nezaměstnanosti. Nedokonalost konvergence pravděpodobně způsobují od-

lišné charakteristiky států a další překážky mobility pracovní síly. Tyto aspekty

jsou diskutovány v závěru kapitoly 4 této práce.

Výsledky analýzy jsou na první pohled neočekávané u proměnných reprezen-

tujících komplementární investice k ICT, tzn. proměnných Int_Users, R&D

a Sec_Enroll, je statisticky významná pouze proměnná Int_Users. To je v

rozporu s teorií o nutnosti komplementárních investic pro využití potenciálu

ICT. Na druhou stranu počítačová gramotnost reprezentována touto proměn-

nou je v problematice nezaměstnanosti jednou z nejvýznamnějších komplemen-
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tárních investic k ICT, a proto je pochopitelné, že je výrazně významnější než

proměnné R&D a Sec_Enroll. Navíc test souhrnné významnosti těchto tří

proměnných potvrdil jejich sournnou významnost s p-hodnotou 0, 0005. Zá-

sadní pro závěry výzkumu je, že při testování souhrnné statistické významnosti

proměnné ICT_Invest spolu s komplementárními investicemi se zvyšuje sta-

tistická významnost při přidání každé z těchto proměnných. Tento výsledek

potvrzuje jejich významnost jakožto komplementárních investic k investicím do

ICT, což je v souladu se závěry o komplementárních investicích prezentovanými

v části 2 této práce. Zatímco proměnné Int_Users a Sec_Enroll mají podle

očekávání záporné koeficienty, tj. jejich zvýšení povede ke snížení míry neza-

městnanosti, proměnná R&D má kladný koeficient. To znamená, že výzkum

a vývoj zvyšují míru nezaměstnanosti. Tento výsledek může znamenat potvr-

zení závěru o rozdílnosti dopadů inovací na nezaměstnanost mezi jednotlivými

skupinami pracovníků. Technologický pokrok zvyšuje poptávku po vysoce kvali-

fikované pracovní síle, zatímco lidská práce nižší kvalifikace může být nahrazena

novými vynálezy. Výsledek ale také může být ovlivněn přílišným rozptylem v

datech a jím způsobenými nepřesnými výsledky. Tomu nasvědčuje i velice nízká

statistická významnost této proměnné.

Provedený empirický výzkum potvrdil závěry teoretického bádání, a sice že

existuje mezinárodní autokorelace míry nezaměstnanosti mezi blízkými státy a

že využívání ICT pomáhá snižovat míru nezaměstnanosti. Také bylo potvrzeno,

že pro využití potenciálu ICT jsou nutné vhodné komplementární investice.

Problematika byla zkoumána pomocí SAR modelu. Ten, vzhledem ke svému

charakteru, nemůže být odhadnut metodou nejmenších čtverců (OLS)4, protože

výsledky získané touto metodou by byly vychýlené a nebyly by konzistentní z

důvodu přítomnosti prostorové autokorelace.

V případě rovnice (10) je odhad autoregresního parametru ρ popsán rovnicí

(11) a po úpravách rovnicí (12). Změnou obou stran rovnice na jejich očekávané

hodnoty vznikne rovnice (13). Vzhledem k tomu, že v případě přítomnosti pro-
4OLS = Ordinary Least Squares (běžná metoda nejmenších čtverců)
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storové autokorelace (ρ 6= 0) platí rovnice (14), očekávaná hodnota OLS odhadu

autoregresního parametru ρ se nerovná jeho reálné hodnotě (rovnice (15))

y = ρWy + ε (10)

ρ̂OLS = ((Wy)′Wy)
−1

(Wy)′y = ((Wy)′Wy)
−1

(Wy)′ (ρWy + ε) (11)

ρ̂OLS = ρ+ ((Wy)′Wy)
−1

(Wy)′ε (12)

E
[
ρ̂OLS

]
= ρ+ E

[
((Wy)′Wy)

−1
(Wy)′ε

]
(13)

E [(Wy)′ε] 6= 0 (14)

E
[
ρ̂OLS

]
6= ρ (15)

Pro posouzení konzistentnosti OLS odhadu autoregresního parametru ρ v

případě rovnice (10) je použita jeho pravděpodobnostní limita popsaná rovnicí

(16). Její další úpravy vedou ke tvaru (17), kde je v posledním členu přítomen

člen ε ve druhé mocnině. V případě přítomnosti prostorové autokorelace (ρ 6= 0)

je tento člen nenulový, a proto platí rovnice (18) a OLS odhad autoregresního

parametru ρ není konzistentní.

plim ρ̂OLSn = ρ+ plim ((Wy)′Wy)
−1 · plim (Wy)′ε (16)
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plim ρ̂OLSn = ρ+ plim ((Wy)′Wy)
−1 · plim ε′W (I − ρW )−1ε (17)

plim ρ̂OLSn 6= ρ (18)

V této práci je použit model popsaný rovnicí (6), kde je oproti modelu popsa-

nému rovnicí (10) navíc člen Xβ. Model (10) je použit pro ilustraci vychýlení

a nekonzistentnosti OLS odhadů modelu proto, že přidání členu Xβ nepovede

k odstranění vychýlení ani nekonzistentnosti a popis vychýlení a nekonzistent-

nosti OLS odhadů modelu je v případě modelu (10) jednodušší.

Vzhledem k vychýlení a nekonzistentnosti OLS odhadu je tedy nutné využít

jinou metodu. Pro odhad SAR modelu proto byla použita metoda maximální

věrohodnosti (MLE).5 Tato metoda je konzistentní i v případě přítomnosti pro-

storové autokorelace, a tak je vhodná i pro odhad SAR modelu. (LeSage a Pace,

2009) Tato metoda má jiné předpoklady nutné pro konzistentnost odhadu než

OLS. Zcela zásadní je v tomto případě předpoklad normality. Ten se bohužel

nepodařilo potvrdit na žádné přípustné hladině významnosti, a proto je možné,

že výsledky empirické analýzy nejsou spolehlivé. Důvěryhodnějších výsledků by

mohlo být dosaženo použitím jiné metody odhadu, např. 2SLS6 - dvoustupňové

metody nejmenších čtverců, která má jiné předpoklady než MLE, ale její pro-

vedení je komplikovanější. Je možné, že využití rozsáhlejšího souboru dat také

může vést k důvěryhodnějším výsledkům. V tomto případě je ovšem problém s

dostupností dat. Použitý model jako takový se ovšem v této problematice jeví

jako vhodný k použití a může vést k užitečným poznatkům.

5MLE = Maximum Likelihood Estimation (odhad metodou maximální věrohodnosti)
62SLS = 2 Stage Least Squares (dvoustupňová metoda nejmenších čtverců)
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Závěr

Tato práce se zabývala vlivem využívání ICT na nezaměstnanost v mezi-

národním kontextu. Představila pojem ICT a uvedla stručnou historii ICT.

Práce zkoumala vliv ICT na různé ekonomické ukazatele a ekonomiku jako ce-

lek. Z toho byly odvozeny dopady na nezaměstnanost. Práce se také zabývala

vlivem mezinárodní ekonomické integrace na nezaměstnanost. Na základě vý-

sledků teoretického výzkumu byl sestaven ekonometrický model, pomocí kterého

byl zkoumán vliv ICT na nezaměstnanost a autokorelace míry nezaměstnanosti

mezi blízkými státy.

ICT za svou relativně krátkou dobu existence zažily strmý vývoj. A priori

armádní technologie se rozšířily mezi veřejnost a staly se běžnou součástí každo-

denního života. ICT se dělí na tři kategorie: ICT vybavení (počítače a související

hardware), vybavení pro komunikaci a software. Podle některých studií nepři-

spívaly ICT nijak významně k ekonomickému růstu od počátku sedmdesátých

do počátku devadesátých let dvacátého století. Tento názor byl přinejmenším

zpochybněn několika studiemi především z důvodu chybných měření a nerealis-

tických očekávání. V dnešní době převládá názor, že ICT přispívají k ekonomic-

kému růstu a působí pozitivně na ekonomiku. To bylo teoreticky zdůvodněno i

empiricky potvrzeno v mnoha studiích.

ICT ovlivňují ekonomiku jako celek. Na úrovni firem mají nejvýznamnější

vliv na produktivitu. V dnešní době převládá konsensus o pozitivním vlivu ICT.

To lze obecně potvrdit. Síla a významnost tohoto vlivu se ovšem výrazně liší

mezi odvětvími ekonomiky. ICT lze považovat za „aktivátor“ inovací - přispívají

k inovacím a zvýšení efektivity, ale k plnému využití jejich možností jsou nutné

komplementární investice. Na základě upravené Cobb-Douglasovy produkční

funkce lze potvrdit pozitivní vliv ICT na ekonomiku i na agregátní úrovni. ICT

zvyšují TFP, což implikuje zvýšení produktivity práce, a využívání ICT kapi-

tálu samo o sobě vede ke zvýšení výstupu na jednotku práce.
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Zvýšení produktivity práce znamená také zvýšení mezního produktu práce.

Práce se tedy v důsledku inovací stává relativně levnějším vstupem. To vede ke

zvýšení poptávky po pracovní síle, což v důsledku vede ke snížení míry neza-

městnanosti. Implementace ICT navíc vede ke stimulaci samotného ICT sektoru

a jeho růst vytváří nová pracovní místa. Síla efektu ICT na nezaměstnanost se

liší mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky. Vzhledem k nutnosti komplemen-

tárních investic ale zvedají inovace především poptávku po kvalifikované práci.

V případě nižší kvalifikace pracovníků se může stát, že část jejich práce bude

nahrazena počítači. Dopady implementace ICT na nezaměstnanost tedy nejsou

zcela jednoznačné. Na agregátní úrovni lze k dopadům využívání ICT na ne-

zaměstnanost přistupovat pomocí Okunova zákona. ICT pozitivně působí na

ekonomiku a mají jistý podíl i na růstu HDP. Růst HDP je negativně korelo-

ván s mírou nezaměstnanosti. Zvýšený růst HDP (za pomoci ICT) tedy vede v

důsledku ke snížení míry nezaměstnanosti.

V mezinárodním kontextu je míra nezaměstnanosti ovlivněna mezinárodní

ekonomickou integrací. Při liberalizaci přeshraničního pohybu pracovní síly lze

očekávat konvergenci míry nezaměstnanosti v blízkých státech. Tato konver-

gence ovšem není okamžitá a i přes uvolnění legislativních překážek není pra-

covní síla zcela mobilní a existují překážky jejího pohybu. Pracovní síla není

homogenní a státy se vyznačují odlišnými charakteristikami, proto nelze před-

pokládat dokonalou konvergenci. V případě integrace mezi podobnými státy

ovšem lze předpokládat podobný vývoj a vzájemnou závislost v nezaměstna-

nosti.

Empirická analýza panelových dat jedenácti evropských států za roky 1996 až

2007 potvrdila vliv ICT na snížení míry nezaměstnanosti. Byla také potvrzena

jistá míra konvergence v míře nezaměstnanosti mezi blízkými státy v důsledku

ekonomické integrace. Podle výsledků analýzy zvýšení investic do ICT v jednom

státě, vyjádřených jako procentní podíl na celkových investicích, o jeden pro-

centní bod vede ke snížení míry nezaměstnanosti v tomto státě přibližně o 0,21
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procentního bodu a v ostatních státech přibližně o 0,10 procentního bodu. Vliv

ICT se ukázal být výrazně statisticky významnější ve státě, kde jsou investice

do ICT realizovány než v okolních státech. To potvrzuje závěry o nedokonalé

konvergenci v míře nezaměstnanosti. Mezinárodní autokorelace míry nezaměst-

nanosti byla potvrzena, ale konvergence není okamžitá ani dokonalá. Prove-

denou analýzou byla také potvrzena významnost komplementárních investic a

jejich podpůrná funkce při implementaci ICT. Výjimkou je proměnná R&D,

jejíž koeficient byl odhadnut jako kladný, čili podle výsledků analýzy výzkum

a vývoj zvyšují míru nezaměstnanosti. Tato proměnná je souhrnně statisticky

významná spolu s ostatními komplementárními investicemi, ale sama o sobě

významná není. Tento výsledek může znamenat, že výzkum a vývoj zvyšují

především poptávku po vysoce kvalifikované pracovní síle, což není zcela urču-

jící pro celkovou míru nezaměstnanosti. Výsledek ale také může být ovlivněn

přílišným rozptylem v datech a ním způsobenými nepřesnými výsledky. Tomu

nasvědčuje i velice nízká statistická významnost této proměnné.

Vzhledem k vychýlení a nekonzistentnosti OLS odhadů v případě přítomnosti

prostorové autokorelace byla pro empirickou analýzu použita metoda maximální

věrohodnosti. Podle všeho byl ovšem porušen nutný předpoklad normality, a

proto výsledky analýzy nemusí být směrodatné. Pro důvěryhodnější výsledky

by bylo vhodné použít rozsáhlejší soubor dat nebo jinou metodu odhadu (např.

2SLS). Použitý ekonometrický model jako takový se ovšem ukázal jako vhodný

pro výzkum dané problematiky a může vést k užitečným výsledkům.
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