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Abstrakt

Tato práce analyzuje vývoj reálného bohatství �eské republiky a porovnává

ho s vývojem dal²ích dvaceti stát·. Práce sumarizuje poznatky o kategorizaci

kapitálových aktiv, stínových cen a jejich vlivu na produktivní základnu zem¥.

Pro udrºitelný r·st ekonomiky je nutné, po o£i²t¥ní popula£ního r·stu, zajis-

tit alespo¬ stejn¥ velkou produktivní základnu budoucím generacím. Práce se

zabývá nov¥ vzniklým indexem reálného bohatství a analyzuje jeho výhody a

nedostatky. Popisuje také pouºitou metodologii a upravuje index o dal²í fak-

tory, ovliv¬ující reálné bohatství zem¥. Empirickým výzkumem dat za roky 1990

aº 2008 byl potvrzen stabilní r·st �eské republiky, který byl zp·soben velkou

investicí do lidského kapitálu, a byl zvýrazn¥n moºný problém p°i £erpání p°í-

rodního kapitálu. Vzhledem k neúplnosti n¥kterých dat a pouºití lineární in-

terpolace ov²em nemusí být výsledky analýzy zcela sm¥rodatné. Tento problém

m·ºe být vy°e²en zahrnutím a porovnáním n¥kterých dal²ích ukazatel·. P°esto

se pouºitá metodologie ukázala jako vhodná a p°inesla n¥kolik uºite£ných zá-

v¥r· a doporu£ení pro �eskou republiku a dal²í zem¥.

Abstract

This thesis analyses the development of the inclusive Wealth of the Czech Re-

public and compares it with twenty other countries. The thesis summarizes the

knowledge of categorization of capital assets, shadow prices and their impact

on the productive base of a country. For an economy to follow a sustainable

development it has to provide at least the same amount of productive base for



future generations. The thesis assesses newly created Inclusive Wealth Index

and analyses its advantages and drawbacks. Furthermore, it describes used me-

thodology and adjusts the index with other factors that in�uence the inclusive

Wealth of a country. Based on empirical research of data for the Czech Re-

public and twenty more countries for years 1990 to 2008, stable growth of the

Czech Republic, caused by investing into human capital, was con�rmed and

the problems connected with drawing down natural capital were highlighted.

However, due to incompleteness of data and usage of linear interpolation to

estimate missing data, the results of the analysis need not be valid. This can be

tackled by including and comparing other indicators. On the other hand, used

methodology has proven to be useful and brought some bene�cial conclusions

and advices for the Czech Republic and other countries.
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Charakteristika tématu

I p°es znatelné pokroky v minulých 25 letech, lidstvo nedokázalo zachovat

zdroje, ochránit p°írodní ekosystémy nebo jinak zajistit svou dlouholetou ºi-

votaschopnost, a proto bylo pot°eba vytvo°it nové indikátory, které by nám

byly schopny vypov¥d¥t, jestli si neni£íme výrobní báze, které podporují na²e

blaho. Kv·li tomu vznikl the Inclusive Wealth Index (IWI), který radikáln¥ m¥ní

zp·sob, jakým m¥°íme výkonnost zem¥. Cílem této práce je porovnání vývoje

reálného bohatství �eské republiky s 20 zem¥mi z IWR (Inclusive Wealth Re-

port) 2012. Vyuºitím ekonometrické metodologie v analýze statistických údaj·

publikovaných �SÚ porovnám vyuºívání výrobních bází t¥mito ekonomikami,

zaloºených na kapitálových aktivech, lidském kapitálu a p°írodním kapitálu.

Práce poskytne kvantitativní informace a analýzu dlouhodobé udrºitelnosti a

perspektivu lidského blaha �eské republiky. Ukáºe také, jestli je �R na udrºi-

telné cest¥ a poskytne moºné alternativy sou£asného ekonomického a sociálního

plánování, p°ípadn¥ zvýrazní, kde je pot°eba dal²ího výzkumu, aby mohl být

IWI skute£n¥ klí£ový ukazatel.
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Úvod

Ekonomové a politici po mnoho let vyuºívali konven£ní indikátory, jako

nap°. hrubý domácí produkt nebo index lidského rozvoje, pro zhodnocení eko-

nomického stavu zem¥ a zm¥°ení v²eobecného �lidského blaha� . Tento p°ístup

je pochopitelný vzhledem k jeho relativní jednoduchosti p°i výpo£tu a snadné

analýze výsledk·, postavených na funk£ních a empiricky ov¥°ených ekonomic-

kých teorií. A£koliv jsou v²ak tyto metody dostate£n¥ p°esné, poskytují pouze

aktuální pohled na ekonomiku a dostate£n¥ nere�ektují, zdali je stav dlouho-

dob¥ udrºitelný £i nikoliv a jestli národní ekonomika neroste na úkor p°írodních

zdroj·. I pro ú£ely lep²ího rozhodování p°i tvorb¥ politiky bylo nutné vytvo-

°it nový indikátor, který by tyto problémy pokryl. Proto vznikl nový výkaz,

který sleduje produktivní základnu ekonomik � aktiva pr·myslového, lidského

a p°írodního kapitálu � a poskytuje kvantitativní informace pro dlouhodobou

perspektivu lidského blaha. Zpráva o reálném bohatství (Inclusive Wealth Re-

port, dále jen IWR) vychází jednou za dva roky a první, vydaná na konci roku

2012, prezentuje nov¥ vytvo°ený indikátor � Index reálného bohatství (Inclusive

Wealth Index, dále jen IWI) - pro 20 r·zn¥ vybraných zemí. Dlouhodobá udr-

ºitelnost lidského blaha v �eské republice, která mezi 20 státy zahrnuta není,

bude zkoumána empiricky.

Tato práce se d¥lí na dv¥ £ásti: teoretickou a empirickou.

Teoretická £ást je rozd¥lena do dvou kapitol. První kapitola p°edstavuje index

reálného bohatství a popisuje historii jeho vzniku. Druhá kapitola pak zkoumá

koncept lidského blaha, jak vypadá produktivní základna zemí a popisuje do-

pady této produktivní základny na lidské blaho/bohatství zem¥. Také p°edsta-

vuje kategorie kapitálových aktiv a vyuºití stínových cen p°i výpo£tu indexu

reálného bohatství. Poznatky získané v rámci druhé kapitoly jsou následn¥ vy-

uºity pro vhodný výb¥r dat k analýze indexu reálného bohatství pro �eskou

republiku.
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Empirická £ást popisuje vlastní výzkum provedený na základe teoretické ana-

lýzy. Zkoumá index reálného bohatství a aktiva produktivní základny, v£etn¥ je-

jich sociálních hodnot, �eské republiky, resp. jejich zm¥nu mezi lety 1990 a 2008.

Model navíc bere v úvahu i popula£ní zm¥ny, které ovliv¬ují �distribuci lidského

blaha� mezi populaci, stínové ceny lidského kapitálu, a n¥které dal²í úpravy, pro

p°edstavení kompletní zprávy o stavu a dlouhodobé udrºitelnosti ekonomiky,

aby zárove¬ poskytl moºnost porovnání relevantního indikátoru mezi zkouma-

nými zem¥mi.
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1 Historie a vznik indexu reálného bohatství

Snaha m¥°it lidské blaho jinak neº pomocí hmotného bohatství se objevovala

del²í dobu v publikacích o trvale udrºitelném rozvoji nebo o environmentálních

a ekologických problémech. Bohuºel se t¥mito otázkami dostate£n¥ nezabývaly

jiné výkazy a iniciativa Organizace spojených národ· (OSN) pro zelenou eko-

nomiku, kterou program OSN pro ºivotní prost°edí (UNEP , 2009) de�nuje jako

zlep²ování ºivota lidí, sociální spravedlnosti a sou£asn¥ sniºování environmen-

tálních rizik, dostate£n¥ neadresuje fundamentální problémy, co se p°esn¥ m¥°í

a jaké indikátory pro toto m¥°ení musí vzniknout.

Koncept udrºitelného rozvoje se °e²il n¥kolik staletí, ale zásadní zm¥nu v

pouºití tohoto termínu p°inesl Javier Pérez de Cuellar, tehdej²í generální ta-

jemník Spojených národ·, kdyº v roce 1983 vyzval norskou premiérku Gro

Harlem Bruntlandovou k vytvo°ení Sv¥tové komise pro ºivotní prost°edí a roz-

voj (World Comission on Environment and Development, n¥kdy také ozna£o-

vána jako Komise Brundtlandové), která v záv¥re£né zpráv¥ Brundtland a kol.

(1991) de�novala trvale udrºitelný rozvoj jako rozvoj, který uspokojuje pot°eby

sou£asnosti, aniº by ohrozil schopnost uspokojovat pot°eby budoucích generací.

Komise m¥la £ty°i hlavní cíle.

1. Navrhnout dlouhodobé ekologické strategie k docílení trvale udrºitelného roz-

voje do roku 2000 a dále.

2. Doporu£it zp·soby pé£e o ºivotní prost°edí, díky kterým by byla moºná v¥t²í

spolupráce mezi rozvojovými zem¥mi a zem¥mi na r·zných stupních hospodá°-

ského a spole£enského rozvoje, která by vedla ke spole£ným, mnohostrann¥ p°í-

nosným cíl·m respektujícím vzájemné vztahy mezi lidmi, zdroji, prost°edím a

rozvojem.

3. Posoudit zp·soby a prost°edky, kterými by se dalo efektivn¥ji zbavovat ekolo-

gických problém·.

4. Pomoct nade�novat sdílené p°edstavy o dlouhodobých otázkách ºivotního pro-

st°edí a formulovat p°íslu²né kroky k úsp¥²né realizaci program· k jeho ochran¥

a zlep²ování, o dlouhodobém programu v p°í²tích desetiletích a cílech, k nimº by
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m¥lo sm¥°ovat lidské spole£enství.

A£koliv se m·ºe zdát, ºe komise se m¥la zam¥°it £ist¥ na ekologická témata,

její £lenové p°edvídali d·leºitost zaobírání se t¥mito otázkami v uceleném rámci

a spojili tak sociální, ekonomickou a ekologickou stránku udrºitelnosti v jedno.

Jejich výsledná zpráva oz°ejmila tuto problematiku a ukázala na nutnost adres-

nosti, tedy na nutnost zam¥°it se na konkrétní zlep²ení v klí£ových regionech.

Problémem v²ak bylo, ºe tato zpráva neposkytla informace o správném kvan-

ti�kování vývoje zem¥, £ímº by pomohla p°i tvorb¥ správné politiky. Bohuºel

se tak hodnocení vývoje zemí op¥t vrátilo ke klasickým metrikám jako nap°.

hrubý domácí produkt (HDP).

Situace se zm¥nila na následující Konferenci OSN o udrºitelném rozvoji,

n¥kdy také nazývána Summit Rio+20, která se konala v roce 2012 v Rio de

Janeiru u p°íleºitosti 20. výro£í Konference OSN o ºivotním prost°edí a rozvoji,

téº známá jako Summit Zem¥, která se také konala v Rio de Janeiru v roce 1992.

Zpráva UN Secretary General High-Level Panel on Global Sustainability (2012)

zd·raznila nejen pot°ebu nové formy ekonomického r·stu, která by nezacházela

za p°ípustné ekologické hranice, ale také nových zp·sob· m¥°ení vývoje, které

by se neomezilo pouze na vyuºívání klasických metod, jakými jsou HDP a index

lidského rozvoje (Human Development Index, HDI). Proto vznikl nový report,

nazvaný Inclusive Wealth Report, kde je vyuºíván teoretický rámec reálného

bohatství, které je zaloºeno na lidském blahu s dostate£ným pokrytím v²ech

problém·, které se objevují p°i °e²ení otázky dlouhodobé udrºitelnosti. IWR

vychází jednou za dva roky, kdy se zárove¬ obm¥¬uje i hlavní téma (IWR 2012

se zam¥°uje na p°írodní kapitál), a jeho primárním ú£elem je poskytnutí ana-

lýzy relevantních dat pro vlády konkrétních zemí a následnou tvorbu politiky.

V rámci IWR je také poprvé pouºit index reálného bohatství � IWI, který je

výsledkem m¥°ení a analýzy dat a který pomáhá utvá°et následné implikace pro

udrºitelnost sou£asného stavu zem¥.
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2 Koncept lidského blaha a reálného bohatství

Ekonomický r·st je primárn¥ posuzován podle svého p°isp¥ní lidskému

blahu. To by se ale nem¥lo omezit pouze na sou£asnou generaci lidí, ale i na

jeho udrºitelnost a p°isp¥ní budoucím generacím. Principiáln¥ by se m¥ly ohod-

nocovat v²echny projekty a politické zm¥ny, které ovliv¬ují ekonomický r·st,

tak aby se posoudil stav spole£nosti p°ed a po hypotetickém dokon£ení pro-

jektu. Teoretické zhor²ení situace by tak ideáln¥ p°edem poukázalo na chybné

rozhodování a umoºnilo by následování optimálního vývoje. Od poºadavku op-

timálního vývoje, který se nejvíc °e²il v padesátých aº sedmdesátých letech,

se postupn¥ ustupovalo a pozornost p°e²la na udrºitelný rozvoj, ke kterému je

dostupné velké mnoºství literatury, na jejichº metodologiích a principech staví

i IWI. Nejvýznamn¥j²í prací je v tomto ohledu zcela nepochybn¥ práce Arrow

a kol. (2012) a King a Levine (1994), nebo´ p°inesly d·leºité zm¥ny p°i vý-

po£tech stínových cen u ur£itých druh· kapitálu (p°i°azení ceny sluºbám nebo

neobchodovatelným statk·m).

Komisí OSN navrºený koncept udrºitelného rozvoje vyºaduje, aby budoucí

generace m¥ly alespo¬ stejné mnoºství prost°edk· pro spot°ebu a napln¥ní svých

pot°eb jako generace sou£asná. Tento jednoduchý princip tak p°ímo zahrnuje

lidské blaho v napln¥ných pot°ebách, které ale nemusí být dostupné kv·li chy-

b¥jící adekvátní produktivní základn¥. S tím se naskýtá dal²í otázka � jak tuto

produktivní základnu zem¥ m¥°it a z £eho se v·bec skládá?

Vzhledem k pouºité metodologii zaloºené na práci Arrow a kol. (2012), která

spojuje diskontované sou£asné hodnoty v²ech budoucích p°íleºitostí spot°eby k

celkové hodnot¥ kapitálových aktiv ekonomiky, je z°ejmé, ºe produktivní zá-

kladnu zem¥ tvo°í kapitálová aktiva � lidský, p°írodní a pr·myslový kapitál. Je

také hlavním zdrojem lidského blaha, nebo´ p°ímo nabízí infrastrukturu vyu-

ºívanou dále lidmi p°i produkci, spot°eb¥ nebo obchodování, jak lze vid¥t na

obrázku 1. Kapitálová aktiva zde fungují nejen jako mezi£asové výrobní pro-

st°edky, ale také jako p°ímý zdroj lidského blaha napl¬ováním spot°ebitelských

pot°eb. Výpo£et stínových cen a konkrétní faktory ovliv¬ující tyto druhy kapi-
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tálu jsou p°ímo popsány v empirické £ásti (3).

Obrázek 1: T°í-kapitálový model tvorby bohatství.

Jak lze vypozorovat, produktivní základna se neskládá jen z kapitálových

aktiv, ke kterým mají lidi p°ístup, ale zahrnuje i celkovou sociální infrastruk-

turu, která ovliv¬uje zp·sob, jakým jsou tato aktiva pouºívána lidmi v daný

£as a v budoucnu (nap°. industriální produkce generuje mimo zboºí a sluºby

také odpad, který ovliv¬uje ekologický systém £i kulturní normy a konkrétní

politické kroky). Poºitá metodologie tak nastavila lidské blaho (nebo také bo-

hatství) jako kone£ný �produkt� , který je do velké míry ovliv¬ován neustále

se vyvíjejícími normami a vládními plány, jelikoº ty zase m¥ní zp·sob, jakým

se pouºívají konkrétní druhy kapitálu, resp. do jaké míry se mohou vyuºívat.

Zde je op¥t nejvíce ovliv¬ován p°írodní kapitál vzhledem k tomu, do jaké míry

se programy politických stran zam¥°ují na konkrétní zm¥ny zákon· ovliv¬u-
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jící ekosystém, který poskytuje aktiva p°írodního kapitálu. Zp·sob, jakým jsou

vyuºívány ostatní druhy kapitálu, je ur£en p°edev²ím stínovými cenami aktiv,

po°ád ale dává smysl rozt°ídit tuto velkou ²kálu aktiv do r·zných kategorií.

Známá aktiva by se dala rozd¥lit do p¥ti r·zných kategorií.

1. Pr·myslový kapitál (cesty, budovy, doky, vybavení, stroje), který zahrnuje

také národní ú£ty, pokrývá vícemén¥ ve²kerý seznam kapitálových aktiv. In-

vestice jsou totiº velice £asto ozna£ována jako akumulace reprodukovatelného

kapitálu, který bývá téº ozna£ován jako pr·myslový kapitál.

2. Lidský kapitál (vzd¥lání, schopnosti, v¥domosti, zdraví) je obsaºen v lidech

a nedá se p°esouvat z jedné osoby na druhou bez náklad·. Tato aktiva mají

svou vlastní hodnotu, ale zárove¬ mají i nep°ímé ú£inky (investice do lidského

kapitálu zvy²uje produktivitu lidí).

3. V¥domosti (v¥da a technologie), které jsou po vyzkoumání dostupné v²em

(jedná se nap°. o p°írodních zákonech, teoriích nebo algoritmech). Výzkum a

vývoj (research and development, nebo také R&D) je tak vlastn¥ investicí do

této kategorie aktiv.

4. P°írodní kapitál (lokální ekosystémy, biomy, podzemní zdroje) by m¥l být v

dne²ní dob¥ jiº standardn¥ vyuºíván v ekonomických výpo£tech.

5. Populace (velikost a demogra�cké ukazatele). Koncep£n¥ tato kategorie zcela

nezapadá, protoºe lidi jsou d·vodem, pro£ by lidské blaho m¥lo být zahrnuto

p°i analýze dlouhodobé udrºitelnosti rozvoje, ale zárove¬ jsou i prost°edkem pro

realizaci lidského blaha.

Tyto kategorie pokrývají v¥t²inu aktiv, ale v poslední dob¥ se za£ínají ob-

jevovat i kategorie jako náboºenský kapitál, sociální kapitál, nebo více obecn¥

institucionální kapitál, který by se dal ozna£it za ²estou kategorii v klasickém

slova smyslu. Institucemi je my²lena kolekce formálních i neformálních dohod

(zákony, normy, zvyky), které ovliv¬ují alokaci zdroj· v pr·b¥hu £asu. Ovliv¬ují

ale také i analýzu dlouhodobé udrºitelnosti, nebo´ m¥ní hodnoty ostatních aktiv

(nap°. korupce v justici zvý²í ned·v¥ru u lidí v ochran¥ jejich majetku, sníºí

se hodnota jejich kapitálových aktiv) a z velké £ásti také ovliv¬uje kompozici
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spot°eby a ²et°ení. Je tedy d·leºitá dob°e rozvinutá morálka nejen mezi lidmi

samotnými, ale i na �nan£ních trzích a celkov¥ v politice státu.

�eská republika si v tomto ohledu nevede dob°e hned z n¥kolika d·vod·.

V¥t²ina z nich nicmén¥ pramení z historie této zem¥, p°edev²ím pak z komunis-

tické éry v �eskoslovenské socialistické republice. Problémy jako jsou ned·v¥ra

a povzbuzování vzájemného obvi¬ování a udávání z·staly v lidech dodnes a mají

negativní dopad i na zmín¥né hodnoty kapitálových aktiv. Transformace komu-

nistického reºimu na demokracii, a£koliv ²la v porovnání s ostatními zem¥mi

aº p°ekvapiv¥ hladce a úsp¥²n¥, s sebou totiº nesla n¥kolik skandál· (nap°íklad

kritiky zmi¬ovaná kuponová privatizace) a politických kauz, které výrazným

zp·sobem ovlivnily my²lení této generace. Ned·v¥ra v politický a justi£ní sys-

tém p°etrvává, i kdyº by se dalo o£ekávat, ºe se pomalu obm¥ní populace a

mlad²í generace posílí jiº zmín¥ný institucionální kapitál.

Relativní výhodou by se mohla jevit velká roz²í°enost ateismu, kdy církev ne-

zasahuje do politického rozhodování a nemá tak velký vliv, jako nap°. církev ve

Spojených státech amerických, která v minulosti n¥kolikrát dokázala prosadit

programy ve prosp¥ch tradic a náboºenství, na úkor program·, které by p°i-

nesly v¥t²í uºitek pro bohatství USA. Na druhou stranu se dá p°edpokládat, ºe

práv¥ posílení víry v zemi m·ºe ovlivnit chování lidí a zlep²ení etického kodexu,

který nep°ímo souvisí i s vý²e zmín¥nou korupcí, £ímº by se vylep²ila hodnota

kapitálových aktiv. Problém je ve velké subjektivnosti vlivu teismu a ²patné

porovnatelnosti mezi zem¥mi, kdy podobné korelace selhávají p°i aplikaci na

jinou populaci, potaºmo kulturu, a dá se tedy jen spekulovat, jaký vliv by m¥lo

v¥t²í roz²í°ení poboºnosti.

Dal²ím historickým neduhem, který musí �eská republika °e²it, je velká in-

dustrializace a kolektivizace zem¥ za komunistického reºimu a násilná zm¥na

orientace na t¥ºký pr·mysl, £ímº bylo výrazn¥ ovlivn¥no pouºívání p°írodního

kapitálu v následujících dekádách, aniº by m¥lo toto £erpání velký vliv na ekono-

mický r·st zem¥ (kolektivizace a p°em¥na na t¥ºký pr·mysl nepodnítily hospo-

dá°ský r·st, spí²e naopak). V empirické £ásti (3) lze pozorovat zem¥ s podobnou
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strategií (nár·st bohatství na úkor p°írodního kapitálu). D·leºité je ale zmínit,

ºe zem¥ jsou zkoumány jen v £asovém období mezi lety 1990 a 2008 (u �eské

republiky jsou pak n¥která data dostupná aº od roku 1992 vzhledem k politic-

kým zm¥nám), takºe vliv komunistického reºimu u postsocialistických republik

je ²patn¥ dohledatelný, ale je klí£ový pro utvá°ení relevantních záv¥r· a dopo-

ru£ení p°i tvorb¥ politiky.

Jako poslední nepokryté aktivum je pouºit také £as. A£koliv nezapadá do

b¥ºné de�nice, kdy jsou komodity ozna£ovány jako aktiva jen pokud jsou tr-

valá, zatímco £as je pouze letmý a pohybuje se konstantní rychlostí, m¥lo by s

ním být po£ítáno p°i analýze dlouhodobé udrºitelnosti. Pokud nap°íklad malá

zem¥, která vyváºí ropu, aniº by m¥la reálný dopad na její mezinárodní ceny,

zaznamená nár·st cen díky ropnému ²oku nebo v d·sledku n¥jaké související

krize (nap°. p°i válce v Perském Zálivu v roce 1990 nebo v d·sledku hurikánu

Katrina v roce 2005), zvy²ují se i ropné kapitálové výnosy této zem¥, takºe se

jí zárove¬ zv¥t²uje produktivní základna, aniº by tato zem¥ n¥co m¥nila. Tento

jev nazna£uje, ºe by i £as m¥l být zahrnut do produktivní základny zemí. Dal-

²ím d·vodem zahrnutí £asu do produktivní základny je také samotná analýza

dlouhodobé udrºitelnosti. Pokud by zem¥ mohla dosáhnout dlouhodobé udrºi-

telnosti jen za vyuºití £asu, m¥l by být zahrnut jako aktivum do produktivní

základny.

2.1 Stínové ceny - sociální hodnota kapitálových aktiv

Práce Williams (1985) °íká, ºe zboºí a sluºby jsou d·leºité, protoºe p°ispí-

vají lidskému blahu. Tento výklad ale nezahrnuje pouze samotné uºívání t¥chto

sluºeb a spot°ebu produkt·, ale i zp·soby, jakým jsou tyto sluºby vyuºívány k

napln¥ní vlastních cíl· a projekt· nebo jakou roli mají p°i pln¥ní pohledávek,

tedy jak celkov¥ ovliv¬ují lidský ºivot. Spoustu t¥chto £inností lze kvanti�ko-

vat, jiné v²ak mají pouze nep°ímou hodnotu. K m¥°ení lidského blaha je tak ale

pot°eba znát tyto hodnoty, a tak se o lidském blahu, resp. bohatství zem¥, dá
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referovat jako o funkci spot°eby a pouºití zboºí a sluºeb.

Kapitálová aktiva v kategoriích jedna aº ²est (tedy v²echny vyjma £asu) jsou

prost°edky pouºité k produkci zboºí a sluºeb. V jakýkoliv £as je lidské blaho

ur£eno aktivy zd¥d¥nými po p°edchozích generacích, samotným vývojem spole£-

nosti (které je také ovlivn¥no zmín¥ným d¥dictvím) a náhodou. Prvek náhody

je v analýze dlouhodobé udrºitelnosti zahrnut pro pokrytí pravd¥podobných

událostí, nicmén¥ není explicitn¥ zmi¬ován p°i výpo£tech kv·li pouºití zjed-

nodu²ujících p°edpoklad·. Nejzásadn¥j²í p°edpoklad je pouºit pro marginální

p°ír·stky bohatství, kdy se pracuje s malými p°ír·stky aktiv a zkoumá se, jak

moc tento p°ír·stek ovlivní velikost bohatství. To ale zcela nepochybn¥ neplatí

pro p°írodní kapitál, nebo´ dynamika ekosystému je nelineární a zahrnuje ur-

£ité hranice, které by po jejich p°ekro£ení dále nep°ímo ovlivnily zásobu t¥chto

aktiv.

Krom¥ vynechání prvku náhody je také pouºit p°edpoklad nekone£né ºivot-

nosti hmotných i nehmotných aktiv bez jakékoliv depreciace, £ehoº je vyuºito

p°i výpo£tu tzv. sociální hodnoty aktiv, které jsou významnou sou£ástí indexu

reálného bohatství. K pochopení sociální hodnoty by se dal uvést p°íklad, kdy

akademik pouºívá k výzkumu st·l, na kterém je schopen vykonávat svou práci.

Hodnota tohoto stolu je pak p°edpokládaná hodnota, kterou p°isp¥je k bada-

telské £innosti vý²e zmín¥ného akademika. K tomu je ale t°eba zjistit hodnotu

i této badatelské £innosti, která by se zase dala rozloºit na výsledek samotného

zkoumání a na samotný uºitek akademika p°i svém výzkumu. Nepochybn¥ by

se dal akademik ocenit i jinými výhodami jako nap°. zvý²eným platem nebo

zlep²ením sociálního statutu v rámci populace dané zem¥, ale mohlo by se stát,

ºe toto ocen¥ní by bylo men²í neº uºitek pro spole£nost z akademikovy práce.

V tomto p°ípad¥ by pak m¥la být odhadnuta nejen hodnota, jakou st·l p°isp¥l

akademikovi, ale zárove¬ i hodnota, jakou p°isp¥l celé spole£nosti a která ne-

pokryla celkové ocen¥ní akademikovy práce. Proto je d·leºité vnímat celkovou

sociální hodnotu aktiv. Sociální hodnota marginální jednotky aktiva je nazý-

vána stínová cena, která je de�nována jako odhad budoucího p°isp¥ní marginální
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jednotky aktiva lidskému blahu. Stínová cena aktiva tedy závisí na jeho budou-

cím vyuºití, takºe je po£ítána jako funkce p°edpokládaného vyuºití. Na p°íkladu

se stolem akademika se tedy dá zpozorovat, ºe pokud by se p°edpokládalo, ºe

nebude akademikem v následujících letech v·bec pouºit, jeho stínová cena je

prakticky nulová. Tyto p°edpoklady ale nejsou náhodné a jsou zaloºeny na eko-

nomických teoriích a p°irozených sociálních a p°írodních procesech.

V ideálních podmínkách by stínová cena odpovídala trºní cen¥ aktiva, coº je

ale tém¥° nereálné kv·li r·zným externalitám nebo fenoménu, kdy slabá ma-

jetnická práva p°evládají nad rozumným vyuºíváním ekologických zdroj· (nej-

v¥t²í rozdíl je znát u p°írodního kapitálu). Obvykle se o aktivech jedná jako o

�dobrých� , resp. �²patných� , pokud je jejich stínová cena kladná, resp. záporná.

Stínové ceny a jejich odhady jsou p°edm¥tem spor·, nebo´ i kdyº je odhad za-

loºen na teoriích, hodnotách a faktech, není moºné ho ur£it zcela p°esn¥. Pro

srovnatelnost jsou tak pouºity odhady z IWR 2012, nej£ast¥ji se jedná o stínové

ceny p°írodního kapitálu (cena tuny uhlíku v ovzdu²í, sádky, lesy), které jsou

zohledn¥ny p°i konstrukci indexu reálného bohatství v kapitole 3.
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3 Empirická £ást

Cílem empirické £ásti (3) této práce je analyzovat zm¥ny �reálného bohat-

ství� �eské republiky v letech 1990 - 2008 a porovnat �eskou republiku s dal²ími

20 zem¥mi z IWR 2012, p°ípadn¥ zjistit, jakým sm¥rem by se �R m¥la dále

ubírat, resp. jaká opat°ení je pot°eba p°ijmout.

3.1 Speci�kace indexu

Nov¥ vzniklý index reálného bohatství (Inclusive Wealth Index), dále jen

IWI, vznikl primárn¥ kv·li neustálé pot°eb¥ ekonomického r·stu, který by byl

sociáln¥ a environmentáln¥ udrºitelný. My²lenkou je tedy lidské blaho nejen pro

tuto generaci, ale i pro generace budoucí. IWI tedy obsahuje nejen pr·myslový

kapitál, ale i lidský a p°írodní (ideáln¥ je²t¥ sociální kapitál, který byl nicmén¥

vynechán pro nedostatek dat). Index je navíc upraven tak, aby odráºel popu-

la£ní zm¥ny, v tomto p°ípad¥ pouºitím per capita hodnot.

Výpo£et IWI je tak zaloºen p°edev²ím na nade�nování hranic r·zných druh·

kapitálu a se£tení jejich stínových cen. Jednotlivé £leny a faktory de�nující tyto

druhy kapitálu, které byly vyuºity pro výpo£et stínových cen, jsou popsány v

tabulce 1.

Tabulka 1: Jednotlivé £leny indexu

Lidský kapitál (HC) Pr·myslový kapitál (MC) P°írodní kapitál (NC)

Dosaºené vzd¥lání Investice Mnoºství a cena sklizené úrody

Populace a míra úmrtnosti Odpisová sazba Diskontní sazba

Diskontní sazba Doba odpisování Lesní zdroje

Mzdové náklady R·st produkce Fosilní paliva

Míra popula£ního r·stu Minerály

R·st sv¥tové ekonomiky
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3.1.1 Lidský kapitál

Pro výpo£et stínové ceny lidského kapitálu byla pouºita metodologie v pra-

cích Arrow a kol. (2012) a Klenow a Rodriguéz-Clare (1987), kde lidský kapitál

p°ipadající na jednotlivce je de�nován jako funkce dosaºeného vzd¥lání1a doda-

te£né náhrady po dobu tohoto vzd¥lávání. K tomu byl pouºit p°edpoklad, který

ur£il míru této kompenzace ekvivalentn¥ s úrokovou mírou, která byla v tomto

p°ípad¥ za�xována na 8,5%. Také se p°edpokládá, ºe lidský kapitál na osobu

roste exponenciáln¥ s úrokovou mírou a pr·m¥rnou dobou vzd¥lávání. Model

pro lidský kapitál tedy vychází z rovnice ve tvaru (1).

h = eρ·A (1)

K získání celkové hodnoty lidského kapitálu je následn¥ nutné roz²í°it model

na celou populaci, která dosáhla ur£ité úrovn¥ vzd¥lání (pro zjednodu²ení je

pouºit v¥k 15 let), vynásobením rovnice (1) stínovou cenou lidského kapitálu.

Pro �nální výpo£et je pouºita rovnice (2).

H = h · P (2)

Co se tý£e samotného výpo£tu stínové ceny, ta je získána vypo£ítáním sou-

£asné hodnoty pr·m¥rných mzdových náklad· na jednotku lidského kapitálu,

vyplacená na zam¥stnance v pr·b¥hu jejich produktivního v¥ku. Rovnice je ve

tvaru (3).

1 �A� bylo vzato ze zdroje Barro a Lee (2010), kde jsou data prezentována jednou za 5 let (1990, 1995,

2000, 2005 a 2010), a bylo tedy nutné odhadnout zbývající roky pomocí lineární interpolace
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Pkhuman
=

∫ T

t=0

r · e(−δt) dt (3)

Prom¥nná �T� (pr·m¥rný po£et let produktivního v¥ku) byla aproximována

vyuºitím n¥kolika demogra�ckých ukazatel·, jako nap°. populace a míra úmrt-

nosti distribuována podle v¥ku a pohlaví nebo jiné parametry týkající se trhu

práce. V rámci srovnání byly vypo£ítány stínové ceny pro �eskou republiku v

letech 1990 � 2008 s ustálenou diskontní sazbou 8,5% dle p°edpokladu IWR.

3.1.2 Pr·myslový kapitál

Pro pr·myslový kapitál byla pouºita metodologie z práce King a Levine

(1994), kte°í vyuºívají metodu pr·b¥ºné inventarizace, která zachycuje zm¥ny

v majetku v reálném £ase, aby byl vypo£ten po£áte£ní odhad kapitálu. P°edpo-

kládá se, ºe je ekonomika v ustáleném stavu, díky £emuº je moºné vyuºít kon-

stantního capital-output pom¥ru, který °íká, jaké procento kapitálu je nutné k

výrob¥ jednotky výstupu za ur£itý £as. Po£ítá se jako pom¥r investic k výstupu

zkoumané ekonomiky d¥lené sumou odpisové sazby kapitálu, ustáleného r·stu

sv¥tové ekonomiky a míry popula£ního r·stu. Odpisová sazba kapitálu byla pro

v²echny zkoumané zem¥ po celou dobu pozorování ustálena na 7%. Ustálený

r·st ekonomiky byl odhadnut pomocí váºeného pr·m¥ru r·stu sv¥tové ekono-

miky a r·stu ekonomiky studované zem¥. Výsledný pom¥r je ve tvaru (4).

k =
I/y

δ + γ + n
(4)

Aby bylo moºné pouºít metodu pr·b¥ºné inventarizace, bylo nutné získat

první odhad vyprodukovaného základního kapitálu vynásobením pom¥ru kapi-

tálu k výstupu vyprodukovaným kapitálem v prvním období. Pr·b¥ºná inven-
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tarizace také zachycuje dynamiku akumulace vyprodukovaného kapitálu díky

moºnosti pozorovat ro£ní zm¥ny v investicích. Odpovídající vzorec kombino-

vaný s depreciovaným prvním odhadem základního kapitálu je ve tvaru (5).

Kt = (1 − δ)t ·K0 +
t∑

j=1

Ij · (1 − δ)t−j (5)

Pro zjednodu²ení byla k výpo£tu pouºita dlouhodobá aktiva s nekone£nou

dobou odepisování. Po£áte£ní odhad základního kapitálu byl navíc vypo£ítán

pro rok 1970, £ímº byly minimalizovány chyby v pozorované dob¥ (1990 � 2008),

nebo´ jak je kapitál v pr·b¥hu let odpisován, kapitál v roce 1990 je zhruba 22%

a v roce 2008 pouze 5% po£áte£ního odhadu, coº znamená, ºe jakákoliv moºná

chyba ve výchozím bod¥ (rok 1970) se výrazn¥ zten£ila v pozorovaném období.

3.1.3 P°írodní kapitál

P°írodní kapitál, de�nován jako �cokoliv v p°írod¥, co p°ispívá, bu¤ p°ímo,

nebo skrz výrobní proces, lidskému blahu� a také jako suma hodnot v²ech p°í-

rodních aktiv, je primárn¥ m¥°en podle následujících kategorií: lesy, fosilní pa-

liva, minerály a zem¥d¥lská p·da (u 4 zemí v IWR je m¥°en také rybolov). Na

ocen¥ní t¥chto aktiv byla pouºita relativn¥ klasická ú£etnická metoda, kde je

celková hodnota po£ítána jako mnoºství dostupného aktiva vynásobené cenou

nájmu. Ta je získána zpr·m¥rováním trºní hodnoty jednotky p°írodního kapitálu

ve zkoumaném období a ode£tením produk£ních náklad·. Op¥t je nicmén¥ p°i

samotném oce¬ování kapitálu nutné se zam¥°it na stínovou cenu, kdy externa-

lity hrají významnou roli. Stínová cena tak nem¥°í pouze marginální kontribuci

aktiva na lidské blaho, ale také odráºí relativní d·leºitost v porovnání s ostat-

ními formami kapitálu.

D·leºitý krok p°i výpo£tu IWI souvisí se zm¥nami cen v pr·b¥hu £asu. Pou-
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ºitá metodologie vyuºívá statického p°ístupu k t¥mto cenám, takºe vyjma pr·-

myslového kapitálu jsou ceny konstantní díky vyuºití pr·m¥rných hodnot. Tento

p°ístup se jeví být výhodný z hlediska udrºitelnosti ºivotního prost°edí, nebo´

takovýto odhad indikátor· zlep²uje analýzu fyzických zm¥n v p°írodním kapi-

tálu v pr·b¥hu let, a v celkové produktivní bázi ekonomiky. Na druhou stranu

tato metodologie znemoº¬uje vyuºití takto vypo£ítaných stínových cen, aby

byly pouºity jako varovný systém, pokud by se kritická kapitálová aktiva blíºila

k bod·m zvratu. V tomto p°ípad¥ je nicmén¥ pr·m¥rování vyuºito jako první

aproximace p°edev²ím kv·li chyb¥jícím hodnotám stínových cen a kv·li zjedno-

du²ujícímu vyuºití trºních cen. Pohyby t¥chto cen v p°ípad¥ p°írodního kapitálu

mohou být zp·sobeny n¥kolika d·vody � nemusí se jednat pouze o nedostatek

nebo externality.

P°ed utvo°ením �nálních záv¥r· z nález· je dobré mít na pam¥ti, ºe chybí ur-

£itý jednotný p°ístup ke sb¥ru dat u p°írodního kapitálu, z £ehoº plyne také to,

ºe u n¥kterých zemí chybí n¥která data, p°ípadn¥ bylo nutné n¥která vynechat,

nap°. data u minerál· byla získána z U.S. Geological Survey (2011a,b,c), kde

ale n¥které zem¥ uvád¥jí pouze statistiky produkce, resp. t¥ºby, ale nedodávají

informace týkající se odpovídajících zásob, £ímº bylo znemoºn¥no vyuºití t¥chto

dat. Mezi tyto zem¥ pat°í Ekvádor, Francie, N¥mecko, Ke¬a, Nigérie, Norsko,

Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Spojené království a �eská republika.

Podobný problém je i s rybolovem, který pro výpo£et stínové ceny p°írodního

kapitálu nebyl v·bec pouºit.

Zem¥d¥lská p·da

Zem¥d¥lská p·da, skládající se z pastvin a orné p·dy, je zahrnuta do p°í-

rodního kapitálu analyzováním fyzického mnoºství dostupné p·dy a související

stínové ceny. Aplikováním principu £isté sou£asné hodnoty budoucího toku pe-

n¥z z pronájmu na ro£ní bázi se získá pr·m¥rná hodnota na hektar po celou

dobu analýzy, coº je následn¥ vynásobeno celkovým po£tem dostupných hek-

tar·. V pouºité metodologii jsou nicmén¥ drobné úpravy p°i zkoumání velkého
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mnoºství plodin (159), aby bylo dosaºeno skute£n¥ reprezentativní ceny za hek-

tar pro ur£itý rok. Rovnice pro pr·m¥rnou cenu za hektar (rental price per

hectare), dále jen RPA, pro zemi �i� a rok �j� je ve tvaru (6).

RPAij =
1

A

159∑
k=1

Rik · Pijk ·Qijk (6)

Celková hodnota na hektar (Wealth per hectare), dále jen Wha (7), je od-

hadnuta pomocí zmín¥né £isté sou£asné hodnoty budoucího toku pen¥z, kdy

je p°edpokládaná diskontní sazba rovna 5%, s nekone£ným horizontem pláno-

vání. Wha je dále zpr·m¥rováno po dobu zkoumání, aby poslouºilo jako proxy

prom¥nná (prom¥nná, která není p°ímo relevantní, ale s dobrou korelací slouºí

jako náhrada za nem¥°itelnou prom¥nnou) pro stínovou cenu. Tato pr·m¥rná

hodnota je pak vynásobena celkovým mnoºstvím orné p·dy pro získání celko-

vého bohatství v orné p·d¥ (Wealth in cropland � WCL) (9), resp. celkového

bohatství v pastvinách (Wealth in pastureland � WPL) (10).

Whaij =
∞∑
t=0

RPAij
(1 + r)t

(7)

Wha =
1

19

19∑
t=1

Whaij (8)

WCLij = Whai · CLAj (9)

WPLij = Whai · PLAj (10)
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Lesní zdroje

Rozd¥lení na d°íví a druhotné lesní produkty následuje metodologii, kterou

vymysleli Arrow a kol. (2012), lehce se li²ící od prací World Bank (2006, 2011).

Za£ínajícím bodem bylo správné odhadnutí celkového mnoºství komer£n¥ do-

stupného d°eva, £ehoº bylo docíleno vynásobením lesní plochy hustotou d°íví na

plochu a procentem komer£n¥ dostupného d°íví. Tyto parametry jsou speci�cké

pro kaºdou zemi a byly získány z Forest Resources Assessment (FAO , 2010).

Bohuºel op¥t byla pouºita lineární interpolace, nebo´ tato data jsou dostupná

pouze pro roky 1990, 2000, 2005 a 2010. T¥ºební náklady byly odhadnuty vá-

ºeným pr·m¥rem cen industriální kulatiny a palivového d°eva. P°i°azená váha

t¥chto dvou komodit byla zaloºena na exportovaném mnoºství a vyprodukované

kvantit¥ dané komodity. 3 dal²í kroky byly aplikovány na odhad ceny pronájmu:

(1) ro£ní hodnoty byly konvertovány ze sou£asných cen na konstantní ceny pou-

ºitím HDP de�átoru; (2) byly pouºity informace z Bolt a kol. (2002) pro lokální

ceny pronájmu d°íví. Tyto hodnoty jsou povaºovány za konstantní v pr·b¥hu

let; (3) pr·m¥rná cena po celou dobu analýzy (1990 � 2008) byla odhadnuta a

pouºita jako proxy prom¥nná pro stínovou cenu d°íví.

Konstantní cena pronájmu d°íví pak byla vynásobena celkovým mnoºstvím

komer£n¥ dostupného d°eva pro zisk odhadu celkové hodnoty d°eva.

Ekonomický uºitek druhotných lesních produkt· byl ocen¥n v práci Lampi-

etti a Dixon (1995) na 190$ na hektar pro rozvinuté zem¥ a 145$ na hektar pro

rozvojové zem¥. Tyto koe�cienty byly vynásobeny celkovým mnoºstvím lesní

plochy dostupné populaci zem¥, které se odhaduje na 10% celkové lesní plo-

chy. Výsledná hodnota t¥chto druhotných lesních produkt· následuje podobnou

metodologii jako hodnota zem¥d¥lské p·dy, je po£ítána jako sou£asná hodnota

budoucího uºitku za p°edpokladu nekone£ného £asového horizontu s diskontní

sazbou 5%.

Fosilní paliva a minerály

Pro ocen¥ní fosilních paliv a minerálu byla op¥t pouºita metodologie Arrow
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a kol. (2012), kdy se u fosilních paliv zkoumá cena a celková zásoba uhlí, p°í-

rodního plynu a ropy, resp. bauxit, cín, zlato, nikl, ºelezo, fosfor, st°íbro, m¥¤

a zinek u minerál·. Cena byla pr·m¥rována z n¥kolika zdroj· � p°edev²ím v²ak

ze severozápadní Evropy, spojených stát· Amerických a Japonska u uhlí a p°í-

rodního plynu, a z Dubaje, Brentu, Nigérie a Texasu u ropy. Zásoby u fosilních

paliv i minerál· se odvozují zp¥tn¥ rovnicí ve tvaru (11).

Zásobyt−1 = Zásobyt + Produkcet (11)

Konkrétní popis jednotlivých prom¥nných je následující:

Pouºité prom¥nné

Lidský kapitál

h: Lidský kapitál na osobu. Tato prom¥nná je klí£ovou sloºkou p°i výpo£tu

lidského kapitálu. Ukazuje, ºe lidský kapitál m·ºe být brán jako investice skrz

vzd¥lávání a trénink.

A: Pr·m¥rná doba vzd¥lávání na osobu. De�nována jako funkce dosaºeného

vzd¥lání, která je zpr·m¥rována na celou populaci.

P: Populace s dosaºeným celkovým vzd¥láním. V potaz je brán zjednodu²ující

p°edpoklad 15 let pro dosaºení celkového vzd¥lání.

Pkhuman
: Stínová cena na jednotku lidského kapitálu. Tato prom¥nná je hlavním

objektem zájmu, nebo´ odhad, resp. výpo£et, stínových cen výrazn¥ ovliv¬uje

výkon dané zem¥ a je hlavní hybatel zm¥n v IWI.

Pr·myslový kapitál

k: Capital-output pom¥r, který °íká, jaké procento kapitálu je nutné k výrob¥
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jednotky výstupu za ur£itý £as. Pom¥r je ovlivn¥n nejen investicemi a výstu-

pem, ale také mírou r·stu ekonomiky, odpisovou sazbou a mírou r·stu populace.

Pom¥r je pouºit pro výpo£et prvního odhadu zásob pr·myslového kapitálu.

Kt: Zásoba pr·myslového kapitálu. D·leºitá prom¥nná pro pozorování zm¥n u

pr·myslového kapitálu, nebo´ sleduje akumulaci investic, depreciovaných v pr·-

b¥hu let, a umoº¬uje pouºití metody pr·b¥ºné inventarizace.

I: Investice. �ást d·chodu vloºená do kapitálu, která umoºní zvý²ení produkce

statk· v budoucnosti. Sledování budoucího uºitku je st¥ºejní pro vyvozování

d·sledk· pro udrºitelnou ekonomiku.

P°írodní kapitál

RPA: Pr·m¥rná cena za hektar. Analyzováním cen, kvantity a produkce vel-

kého mnoºství plodin bylo moºné ur£it reprezentativní pr·m¥rnou cenu pro-

nájmu na hektar pro následné po£ítání hodnoty p°írodního kapitálu.

Rk: Cena pronájmu orné p·dy pouºité k vyp¥stování plodiny k. K odhadu ceny

pronájmu jsou mapovány lokální ceny pronájmu z dat Narayanan a Walmsley

(2008).

Pk: Cena plodiny k.

Qk: Mnoºství vyprodukované plodiny k.

A: Celkové mnoºství skliz¬ové plochy. Pro aritmetický pr·m¥r je vyuºito p°e-

vrácené hodnoty vynásobené sumou ceny, mnoºství a ceny pronájmu orné p·dy

pro kaºdou plodinu.

Wha: Celková hodnota na hektar. D·leºitý údaj, který je po zpr·m¥rování v

rámci sledovaného období, pouºit pro výsledné oce¬ování orné p·dy a pastvin.
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CLA; PLA: Celková velikost plochy orné p·dy (CLA), resp. pastvin (PLA).

Ostatní £leny

ρ: Míra dodate£né náhrady v pr·b¥hu vzd¥lávání. P°edpokládá se ekvivalence

s úrokovou mírou, v tomto p°ípad¥ rovna 8%.

δ: Diskontní sazba u lidského kapitálu, resp. odpisová u pr·myslového kapitálu.

V pr·b¥hu analýzy byla pro v²echny zem¥ za�xována na 8,5% u diskontní a 7%

u odpisové sazby.

γ: Míra ustáleného r·stu ekonomiky. Výpo£et pro danou zemi je provád¥n po-

mocí váºeného pr·m¥ru r·stu sv¥tové ekonomiky a r·stu ekonomiky studované

zem¥.

n:Míra popula£ního r·stu. V men²í mí°e ovliv¬uje mj. i výsledný capital-output

pom¥r.

r: Diskontní sazba pro p°írodní kapitál. Ustálena na 5%.

t: Plánovací horizont. Pouºit pro výpo£et £isté hodnoty budoucího toku pen¥z.

Cílem této práce je porovnat IWI �R s ostatními 20 zem¥mi v IWR 2012.

IWI nabízí odli²ný p°ístup k udrºitelnosti ekonomiky m¥°ením sociálních hodnot

kapitálových aktiv, nejen t¥ch pr·myslových. Index je inkluzivní v tom smyslu,

ºe zahrnuje v²echny d·leºité vstupy do produktivní báze ekonomiky a p°i°a-

zuje jim ur£itou sociální hodnotu, která pak slouºí jako váha pro r·zné druhy

kapitálu. Z toho ve výsledku vyplývá Inclusive Wealth Index, nebo wealth (bo-

hatství), ve tvaru (12).
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IWI = Pmc ×Manufactured Capital (MC) +

+ Phc ×Human Capital (HC) + Pnc ×Natural Capital (NC) (12)

Index ale zd·raz¬uje p°edev²ím zm¥ny v bohatství (nebo zm¥ny v bohat-

ství na osobu) v pr·b¥hu zkoumaných let, takºe zm¥ny v bohatství � neboli

inkluzivní investice � jsou p°ímo m¥°eny posuzováním zm¥n aktiv dané zem¥.

Tyto zkoumané zm¥ny jsou je²t¥ navíc upraveny o zm¥ny v populaci. D·leºité

je zmínit, ºe pohyby v IWI jsou pohán¥ny pouze fyzickými zm¥nami v ekono-

mice, nebo´ ceny (p°ípadn¥ váhy v indexu) jsou za�xované kv·li pr·m¥rování

ve zkoumané dob¥. Touto cestou se zamezilo zm¥nám v bohatství, které by byly

zp·sobeny �uktuací cen (nap°. trºními bublinami), coº se jeví jako rozumn¥j²í

cesta s v¥t²ím významem pro hodnocení udrºitelnosti. Z dlouhodobého hlediska

je ale nutné sledovat i zm¥ny v cenách, protoºe by také mohly ovlivnit i inklu-

zivní bohatství zem¥. Zkoumaný index je tedy ve tvaru (13).

∆IWI = Pmc × ∆MC + Phc × ∆HC + Pnc × ∆NC (13)

3.2 Pouºitá data

Pro analýzu byla pouºita ro£ní data �eské republiky a v IWR 2012 také

dal²ích 20 zemí mezi lety 1990 a 2008. V p°ípad¥ �eské republiky byla kv·li do-

stupnosti v¥t²inou pouºita data aº od roku 1992. Zkoumanými zem¥mi v IWR

2012 jsou Austrálie, Brazílie, Kanada, Chile, �ína, Kolumbie, Ekvádor, Fran-

cie, N¥mecko, Indie, Japonsko, Ke¬a, Nigérie, Norsko, Rusko, Saúdská Arábie,

Jihoafrická republika, Spojené království, Spojené státy americké a Venezuela.

Výb¥rem t¥chto zemí se pokrylo zhruba 58% sv¥tové populace a 72% sv¥tového
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HDP v roce 2010 a byly zahrnuty nejd·leºit¥j²í ekonomiky na v²ech kontinen-

tech. Významným faktorem p°i výb¥ru zemí bylo také to, ºe první IWR se

zam¥°il na p°írodní kapitál, kde u Ekvádoru, Nigérie, Norska, Saúdské Arábie

a Venezuely hrála významnou roli ropa, minerály u Chile a lesy v Brazílii.

Kaºdá prom¥nná je uvedena v jednotkách, které se zdají být nejvhodn¥j²ími

pro analýzu daných zm¥n u kapitálu (viz vý²e). Prom¥nné v£etn¥ zdroj· dat

jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Prom¥nné a zdroje

Prom¥nná Zdroj

Dosaºené vzd¥lání Barro a Lee (2010)

Populace a míra úmrtnosti Databáze sv¥tové zdravotní organizace (WHO , 2012)2

Diskontní sazba Klenow a Rodriguéz-Clare (1987)

Mzdové náklady Conference Board (2012)

Investice Databáze statistik Spojených národ· (UNSD , 2011)3

R·st produkce Conference Board (2012)

Míra popula£ního r·stu Databáze statistik Spojených národ· (UNSD , 2011)

R·st sv¥tové ekonomiky Databáze statistik Spojených národ· (UNSD , 2011)

Mnoºství a cena sklizené úrody Databáze Organizace pro výºivu a zem¥d¥lství (FAO , 2010)4

Cena pronájmu orné p·dy Narayanan a Walmsley (2008)

Lesní zdroje Databáze Organizace pro výºivu a zem¥d¥lství (FAO , 2010)

Fosilní paliva U.S. Energy Information Administration (2011)

Minerály U.S. Geological Survey (2011a)

3.3 Analýza a její výsledky

Poºadovaným výsledkem by byly pozitivní míry r·stu IWI pro kaºdou zemi,

nebo´ by to demonstrovalo, ºe zem¥ neni£í svou produktivní základnu a udrºuje
2WHO = World Health Organization (Sv¥tová zdravotnická organizace)
3UNSD = United Nations Statistics Division (Statistická divize Spojených národ·)
4FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace pro výºivu a zem¥d¥lství)
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svá aktiva, aby vyprodukovala alespo¬ stejný výstup pro budoucí generace. Vý-

sledky analýzy dat podle speci�kovaného modelu jsou uvedeny v tabulce 3. Míra

r·stu mezi lety 1990 aº 2008 byla zpr·m¥rována pro IWI, populaci a IWI per

capita. Jsou zde tedy prezentovány procentuální hodnoty pr·m¥rných mír r·stu

IWI, které ale samy o sob¥ nemají moc velkou výpov¥dní hodnotu a nedají se

pouºít pro porovnání s ostatními státy, nebo´ tyto hodnoty neodráºí zm¥ny v

populaci. Nár·st v celkovém bohatství tak nutn¥ nevypovídá o udrºitelné cest¥

ekonomiky, správném vyuºívání produktivní základny a o moºnosti budoucích

generací spot°ebovávat stejné mnoºství produkt· jako populace stávající � p°i

zvý²ení celkového po£tu obyvatel dochází k ten£ímu pokrytí populace kaºdým

druhem kapitálu, £ímº m·ºe dojít k zastavení zlep²ování produktivity zaloºené

na akumulaci kapitálu. Proto jsou p°edstaveny hodnoty per capita (na obyva-

tele), které tyto zm¥ny odráºí. V tabulce 3 tak lze v prvním sloupci sledovat

pr·m¥rné míry r·stu pro IWI, v druhém pr·m¥rnou míru r·stu populace a ve

t°etím pak upravenou pr·m¥rnou míru r·stu IWI na obyvatele, která je do-

po£ítána ode£tením míry r·stu populace od míry r·stu IWI nebo ekvivalentn¥

po£ítáním IWI s jiº upravenými hodnotami kapitálových aktiv (tedy míry r·stu

p°írodního, lidského a pr·myslového kapitálu per capita).
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Tabulka 3: Výsledky empirické analýzy - pr·m¥rná míra r·stu IWI, populace a IWI per capita

Zem¥ IWI Míra

r·stu

populace

IWI

per

capita

Austrálie 1,42 1,29 0,13

Brazílie 2,26 1,38 0,88

Chile 2,58 1,35 1,23

�eská republika 1,01 0,03 0,98

�ína 2,88 0,83 2,05

Ekvádor 2,13 1,76 0,37

Francie 1,96 0,51 1,45

Indie 2,64 1,74 0,90

Japonsko 1,08 0,19 0,89

Jihoafrická republika 1,58 1,64 -0,06

Kanada 1,40 1,03 0,37

Ke¬a 2,85 2,79 0,06

Kolumbie 1,60 1,70 -0,10

N¥mecko 2,08 0,23 1,85

Nigérie 0,57 2,44 -1,88

Norsko 1,35 0,67 0,68

Rusko -0,46 -0,19 -0,27

Saúdská Arábie 1,60 2,72 -1,13

Spojené království 1,25 0,38 0,87

Spojené státy amer. 1,74 1,04 0,70

Venezuela 1,73 1,99 -0,26

�eská republika má ale jiº n¥kolik let vícemén¥ konstantní po£et obyvatel,

takºe zaznamenání vlivu míry r·stu populace m¥lo na výsledné bohatství mi-

nimální vliv. To se ov²em nedá °íct o Nigérii, Saúdské Arábii, Venezuele nebo

Ken¥, u kterých zapo£ítání zm¥n populace výrazn¥ ovlivnil bohatství per ca-

pita. Nap°. u Keni m·ºeme pozorovat pr·m¥rný ro£ní nár·st IWI o 2,85%,

ale míra r·stu populace vykazuje 2,79%, z £ehoº plyne tém¥° nulová zm¥na v

IWI per capita, coº demonstruje pot°ebu zlep²ení IWI reinvestováním do jiných

druh· kapitálu nebo zastavit zvy²ování míry r·stu populace. V tomto ohledu

si tedy �R vede dob°e a lze pozorovat zlep²ování reálného bohatství v pr·b¥hu

zkoumaných let. Výsledné porovnání IWI per capita lze pozorovat na obrázku 2.
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Obrázek 2: Pr·m¥rné ro£ní míry r·stu IWI (na obyvatele).

�eská republika v porovnání s ostatními evropskými zem¥mi (p°edev²ím pak

oproti svým blízkým soused·m; Spojené království i Norsko mají kv·li své lo-

kaci pon¥kud jiné podmínky) nedosahuje tak dobrých výsledk·, p°edev²ím kv·li

tomu, ºe jako jediná z p¥ti byla do roku 1989 pod komunistickým reºimem a

následná restrukturalizace si vyºádala velké náklady, i p°esto je ale na pátém

míst¥. Je také zajímavé si v²imnout, ºe mezi prvními ²esti jsou t°i zem¥ se

st°edními p°íjmy (zem¥, jejichº hrubý domácí p°íjem na obyvatele spadal pro

rok 2012 mezi $1,036 a $12,615), a to �ína, Indie a Chile, u kterých jsou zm¥ny

v reálném bohatství, na rozdíl od ostatních zemí, hnané p°edev²ím velkým r·s-

tem pr·myslového kapitálu. �eská republika, stejn¥ jako Francie a N¥mecko,

má zaloºený r·st p°edev²ím na lidském kapitálu. Po pádu komunismu a v pr·-

b¥hu 21. století se výraznou m¥rou zlep²ila v �R kvalita vzd¥lávání a celková

moºnost studování, coº je d·leºitý faktor p°i výpo£tu lidského kapitálu.

Také je pot°eba si uv¥domit, ºe krom¥ sledování zm¥n v celkovém bohatství

zem¥ je nutné pozorovat i zm¥ny, resp. vyuºívání, kaºdé kategorie kapitálových

aktiv. V dlouhém £asovém horizontu je pro udrºitelnou ekonomiku pot°eba

navy²ovat nebo alespo¬ udrºovat v²echny tyto kategorie, a i kdyº m·ºe být
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výhodné do£asn¥ zlep²it produkci pr·myslového kapitálu na úkor p°írodního,

dlouhodobé �zneuºívání� této praktiky (tedy vysoká míra r·stu populace spolu

s velkým £erpáním p°írodního kapitálu) m·ºe kon£it neúsp¥chem zem¥ z·stat

na udrºitelné cest¥. Podrobná analýza kaºdé kategorie kapitálových aktiv je

zobrazena na obrázku 3.

Obrázek 3: Pr·m¥rné ro£ní míry r·stu (na obyvatele) rozd¥lené podle druhu kapitálu.

Z analýzy dat tak vy²lo najevo, ºe naprostá v¥t²ina zemí má negativní míru

r·stu p°írodního kapitálu. P°i prozkoumání p¥ti nejh·°e produktivních zemí lze

navíc pozorovat, ºe krom¥ Ruska je negativní IWI per capita skute£n¥ zap°í£i-

n¥no velkým vyuºíváním p°írodního kapitálu, kde u zemí jako je Venezuela, Sa-

údská Arábie nebo Nigérie p°edstavuje p°írodní kapitál, a p°edev²ím pak fosilní

paliva, hlavní sloºku bohatství. Jelikoº jsou aktiva p°írodního kapitálu t¥chto

zemí zaloºena hlavn¥ na vy£erpatelných zdrojích a obnovitelné p°írodní zdroje

t¥chto zemí nedosta£ují k odvrácení tohoto poklesu, logickým krokem by byly

investice do jiných aktiv, z nichº by plynul v¥t²í výnos. V tomto kontextu jde

p°íkladem Norsko, které, a£koliv je d·leºitým vývozcem ropy, vykazuje mírný

pokles v p°írodním kapitálu.
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Problémem t¥chto graf· by se mohl jevit fakt, ºe zkoumá pouze procentní

zm¥ny v kapitálu, nikoliv absolutní hodnoty, takºe nelze p°ímo porovnat, jak

velkou váhu má konkrétní druh kapitálu. Nap°íklad �ína, která je v tabulce

první v mí°e r·stu IWI, zaloºila sv·j úsp¥ch a r·st p°edev²ím na pr·myslovém

kapitálu, jehoº váha v celkovém bohatství �íny je pouze 17% (oproti lidskému s

37% a p°írodnímu s 46%). To implikuje, ºe kaºdé zvý²ení pr·myslového kapitálu

o jednotku p°ispívá IWI mén¥, neº úbytek lidského nebo p°írodního kapitálu o

jednotku. A£koliv se tyto váhy pro kaºdou zemi r·zní, lidský kapitál vºdy tvo°í

jednu z nejd·leºit¥j²ích sou£ástí. Srovnání procentuální distribuce produktivní

základny �eské republiky s dal²ími vybranými zem¥mi je uvedeno na obrázku 4.

Obrázek 4: Procentuální distribuce druh· kapitálu produktivní základny.

Graf porovnává �eskou republiku se t°emi dal²ími evropskými zem¥mi a se

zem¥mi v Africe, Asii a Severní Americe. Jiº zmín¥né Norsko v Evrop¥ pon¥-

kud vy£nívá práv¥ kv·li t¥ºb¥ ropy, jinak je ale situace v Evrop¥ podobná té

v �eské republice - zásadní zam¥°ení na lidský kapitál, minimální zastoupení

p°írodního kapitálu (u �eské republiky pouze 2%, z toho skoro 0% v obnovitel-

ných zdrojích). Zde lze také pozorovat, ºe a£koliv �eská republika vykazuje mezi

evropskými zem¥mi v IWI nejv¥t²í pokles u p°írodního kapitálu, reálný dopad

tohoto hospoda°ení je výrazn¥ men²í neº nap°. u Nigérie nebo �íny. Objevuje
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se zde také korelace mezi vysp¥lostí státu a procentuálním vyuºitím ur£itého

druhu kapitálu. Zatímco u bohat²ích rozvinutých stát· nejvíce dominuje lidský

kapitál, £ím chud²í zem¥ je, tím více je pozorována tendence vyuºívat p°írodní

zdroje.

Pr·m¥rná kompozice kapitálu v pr·b¥hu let nicmén¥ neumoºní nahlédnout

do dynamiky akumulace bohatství � pro tu je pot°eba znát absolutní hodnotu

kapitálových aktiv. Zkoumaná data, tentokrát bez zahrnutí vlivu popula£ního

r·stu, ukazují, ºe v²echny zem¥ krom¥ Ruska navy²ovaly své celkové bohatství.

Indie, �ína, Ke¬a a Chile vykazují od roku 1990 nejv¥t²í zm¥nu ve své pro-

duktivní bázi primárn¥ kv·li navy²ování svého pr·myslového kapitálu. �eská

republika, stejn¥ jako N¥mecko, Brazílie nebo Spojené království, vykazuje re-

lativn¥ stejné mnoºství pr·myslového kapitálu v pr·b¥hu let a hlavním motorem

kapitálové akumulace je p°edev²ím lidský kapitál. Jediné dva p°ípady byly za-

znamenány pro pokles pr·myslového kapitálu v absolutních hodnotách � Rusko

a Nigérie. Tento trend, primárn¥ zp·soben klesající úrokovou mírou, zp·sobil

celkový pokles bohatství v Rusku.

A£koliv HDP na obyvatele v procentuální distribuci zohledn¥no není (viz ob-

rázek 4), je zajímavé zmínit, ºe �eská republika své HDP zvý²ila o tém¥° 50% od

roku 1990, a mohlo by se tak zdát, ºe �R vykazuje výborný ekonomický r·st a s

tím související vývoj lidského blaha. Tento jev souvisí s politickou transformací

zem¥ a vyuºitím funk£n¥j²ího hospoda°ení s trºní ekonomikou (oproti centrál-

nímu p¥tiletému plánování za komunistického reºimu, kdy HDP �eskoslovenska

vzrostlo jen zhruba o jednu t°etinu a za£ala tak výrazn¥ zaostávat za ostatními

vysp¥lými zem¥mi). �eská republika se tak po rozpadu Sov¥tského svazu (dále

jen SSSR) nacházela ve stavu, ve kterém zd¥dila strukturu pr·myslu z bývalé

�eskoslovenské socialistické republiky, jeº byla z velké £ásti zam¥°ená na vojen-

ský pr·mysl, který byl následn¥ exportován do SSSR. Ekonomika nov¥ vznikající

�eské republiky v²ak prod¥lala n¥kolik d·leºitých zm¥n, které p°edznamenaly

rychlej²í vývoj ve srovnání s ostatními postsov¥tskými zem¥mi. Uvoln¥ní regu-
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lace v²ech cen, privatizace podnik·, svobodné podnikání a p°ijatá hospodá°ská

pomoc od Mezinárodního m¥nového fondu a p°edev²ím otev°ení zem¥ a p°íliv

zahrani£ních investic umoºnil kvalitn¥j²í ekonomický r·st, který by neodporoval

princip·m trvale udrºitelného rozvoje. Relativn¥ stabilní vývoj po osamostat-

n¥ní a vzniku �eské republiky v roce 1993 lehce oslabil v roce 1996 a 1997, kdy

£eská ekonomika podlehla malé recesi, ale ve zkoumaném období (tedy mezi

roky 1990 aº 2008) si i p°esto udrºela velký meziro£ní r·st HDP.

Zkoumání celkové procentuální zm¥ny s ohledem na rok 1990 ale poskytne

pon¥kud mírn¥j²í výsledky, a zde si lze v²imnout, pro£ by se r·st HDP na oby-

vatele nem¥l pouºívat jako jediný indikátor pro bohatství zem¥. Na obrázku 5

je zobrazen procentuální vývoj n¥kterých klí£ových ukazatel· pro �eskou re-

publiku s ohledem na rok 1990. Lze pozorovat pár zajímavých skute£ností. V

prvé °ad¥ se ukazuje, ºe a£koliv HDP na obyvatele vzrostlo o necelých 50%,

pr·myslový kapitál se mezi lety 1990 a 2008 tém¥° nezm¥nil, i kdyº by se dalo

o£ekávat, ºe tento r·st bude z velké £ásti zp·soben r·stem pr·myslového kapi-

tálu. Krom¥ jiº zmín¥ného poklesu p°írodního kapitálu je také moºné pozorovat

d·leºitost procentuální distribuce produktivní základny zem¥ (obrázek 4). IWI

(i to o£i²t¥né o tém¥° nulový r·st populace) má s lidským kapitálem �eské

republiky korelaci s koe�cientem blíºícím se k jedné (perfektní závislost � dva

jevy, probíhající sou£asn¥), coº je d·sledek velkého zastoupení lidského kapitálu

v produktivní základn¥ �R, viz obrázek 4.
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Obrázek 5: Procentuální zm¥ny v indikátorech �eské republiky s ohledem na rok 1990.

Upravený index reálného bohatství

V této podkapitole je analýza je²t¥ o n¥co prohloubena p°idáním t°í dal²ích

faktor·, které ovliv¬ují produktivní základnu zem¥ nebo její agregátní výstup.

Jedná se o uhlíkové ²kody (carbon damages), které zodpovídají za potenciální

²kody klimatickými zm¥nami; ropné kapitálové výnosy (oil capital gains), které

zachycují, jak mohou být zm¥ny cen ropy prosp¥²né (nebo ²kodlivé) p°i sestav¥

jiných forem kapitálu; a souhrnná produktivita výrobních faktor· (total factor

productivity � TFP), která m¥°í, do jaké míry se zásoba kapitálu, ceteris pa-

ribus5, zm¥nila ve více £i mén¥ produktivní p°i výrob¥ zboºí a vzniku sluºeb.

Tímto vzniká nový indikátor, který bude nazýván �upravený index reálného bo-

hatství� (Adjusted Inclusive Wealth Index � IWIadj).

Tyto zm¥ny byly p°idány k pr·m¥rným mírám r·stu IWI per capita. V p°í-

pad¥ uhlíkových ²kod a ropných kapitálových výnos· jsou jako jednotky pr·-

m¥rných zm¥n zvolena procenta celkového bohatství dané zem¥. Výsledky jsou

ukázány v obrázku 6.

5podmínka, která zaji²´uje, ºe se p°i zkoumání vlivu n¥jaké prom¥nné na výsledek ostatní parametry

nezm¥ní
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Obrázek 6: Upravený index reálného bohatství

Výsledky prezentované na grafu ukazují, ºe zatímco �ína a N¥mecko stále z·-

stávají mezi prvními p¥ti zem¥mi z hlediska pr·m¥rného r·stu ukazatele na oby-

vatele, Nigérie, Venezuela a Rusko si výrazným zp·sobem polep²ily. Tento velký

skok je primárn¥ zp·soben r·stem souhrnné produktivity výrobních faktor· a

ropnými kapitálovými výnosy, nebo´ Nigérie i Venezuela mají velké zásoby to-

hoto p°írodního zdroje. Po upravení indexu je tak moºné sledovat posun nejen

Nigérie, Ruska a Venezuely z neudrºitelné spot°ební cesty, ale také Saúdská

Arábie, jejíº ekonomika je také zaloºená na produkci ropy, která zaznamenala

zlep²ení p°edev²ím kv·li stabilnímu r·stu ceny ropy v pr·b¥hu zkoumaného

období. Problémy tak zastihly p°edev²ím zem¥, které jsou závislé na importu

ropy, kde �uktuace ceny ropy nep°íjemn¥ ovlivnily ekonomiku, navíc doprová-

zeno poklesem faktoru produktivity. Mezi tyto státy pat°í Ke¬a, Kolumbie a

Jihoafrická republika. �eská republika, spolu s ostatními zem¥mi, tyto úpravy

nijak výrazn¥ neovliv¬ují, coº je zp·sobeno p°edev²ím velikostí zemí a celkovou

ekonomickou stabilitou daných region· v pr·b¥hu let 1990 a 2008. P°esné hod-

noty upraveného indexu lze sledovat v tabulce 4.

34



Tabulka 4: Analýza upraveného indexu

�ína Nigérie N¥mecko Venezuela Rusko Indie
Saúdská

Arábie

IWIadj 4,54% 2,49% 2,38% 2,32% 2,27% 2,00% 1,73%

�eská

republika
Norsko Kanada

Spojené

království
Francie Ekvádor

Spojené

státy amer.

IWIadj 1,25% 1,18% 1,17% 1,12% 1,00% 0,99% 0,97%

Chile Brazílie Japonsko Austrálie Kolumbie Ke¬a
Jihoafrická

republika

IWIadj 0,93% 0,75% 0,55% 0,12% -0,90% -1,38% -1,87%

Porovnání IWI, HDP a HDI

Analýzou dat bylo zatím m¥°eno pouze reálné bohatství a související úpravy

a zm¥ny. Na spole£enský vývoj se ale dá nahlíºet z n¥kolika úhl·, nej£ast¥ji

sledováním relativních zm¥n v hrubém domácím produktu (HDP) a indexu

lidského rozvoje (HDI) v pr·b¥hu let. HDP m¥°í hodnotu kone£ného vyprodu-

kovaného zboºí a poskytnutých sluºeb v jednom roce, zatímco HDI roz²i°uje

koncept hrubého národního p°íjmu per capita dal²ími faktory, které ovliv¬ují

lidské blaho � p°edpokládaná délka ºivota a p°edpokládaná doba studia. Tyto

indikátory v¥t²inou vedou k odli²ným záv¥r·m v otázce spole£enského vývoje.

Tabulka 5 porovnává procentuální pr·m¥rnou míru r·stu IWI per capita, HDI

a HDP per capita �eské republiky s ostatními 20 zem¥mi v letech 1990 � 2008.

Lze pozorovat, ºe pokud by se zem¥ porovnávaly £ist¥ z hlediska HDI, tak by

v²echny zem¥ krom¥ Jihoafrické republiky vykazovaly pozitivní vývoj. U Jihoaf-

rické republiky 1,3% r·stu HDP per capita a pokles u IWI a HDI nazna£uje, ºe

musí být p°ijata okamºitá opat°ení, která by zlep²ila v²echny t°i druhy kapitálu,

p°edev²ím pak lidský a p°írodní.
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Tabulka 5: Porovnání indikátor·

Zem¥ IWI

per

capita

HDI HDP

per

capita

Austrálie 0,1 0,3 2,2

Brazílie 0,9 0,9 1,6

Chile 1,2 0,7 4,1

�eská republika 1,0 0,8 2,2

�ína 2,1 1,7 9,6

Ekvádor 0,4 0,6 1,8

Francie 1,5 0,7 1,3

Indie 0,9 1,4 4,5

Japonsko 0,9 0,4 1,0

Jihoafrická republika -0,1 -0,1 1,3

Kanada 0,4 0,3 1,6

Ke¬a 0,1 0,4 0,1

Kolumbie -0,1 0,9 1,7

N¥mecko 1,9 0,8 1,5

Nigérie -1,9 1,3 2,5

Norsko 0,7 0,6 2,3

Rusko -0,3 0,8 1,2

Saúdská Arábie -1,1 0,5 0,4

Spojené království 0,9 0,6 2,2

Spojené státy amer. 0,7 0,2 1,8

Venezuela -0,3 0,8 1,3

Dal²ích p¥t zemí vykázalo pozitivní r·st HDI a HDP per capita, ale zárove¬

pokles IWI per capita, jmenovit¥ jsou to Kolumbie, Nigérie, Rusko, Saúdská

Arábie a Venezuela. V¥t²ina z nich má obrovské zásoby fosilních paliv, které

jsou neustále £erpány, aniº by byly vyuºity k navy²ování svého pr·myslového a

p°írodního kapitálu (viz obrázek 3). I kdyº v²echny tyto zem¥ prezentují pozi-

tivní procenta u HDP a HDI, IWI ukazuje, ºe tato cesta není udrºitelná a r·st

HDP byl z velké £ásti zap°í£in¥n na úkor p°írodních zdroj·.

Indie a �ína vyºadují speciální pozornost kv·li velikosti své populace a eko-

nomiky. A£koliv �ína vykazuje nejvy²²í r·st IWI per capita, vý²e zmín¥né d·-

vody nastínily moºné problémy a zd·raznily pot°ebu znovu p°ehodnotit svou
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strategii r·stu, která by se odrazila na v¥t²ích investicích do p°írodního a lid-

ského kapitálu. V o trochu hor²í situaci se nachází Indie, která bude pot°ebovat

navý²it lidský kapitál, aniº by k tomu výrazn¥ vyuºívala své p°írodní zdroje.

Zde op¥t p°ichází pot°eba zmínit procentuální distribuci produktivní základny

a otázka, jakou m¥rou p°ispívá do IWI jednotka ur£itého druhu kapitálu.

P°i vyuºití srovnání podle HDI, mezi prvními p¥ti se nachází Kolumbie a

Nigérie, které jsou ale z pohledu IWI mezi posledními p¥ti. Vysv¥tlení bude

zaloºeno na faktu, ºe HDI nezahrnuje ve svých výpo£tech vyuºívání p°írodního

kapitálu, které je primárním d·vodem negativních r·st· IWI t¥chto zemí.

Klasická metoda m¥°ení výkonu zem¥ podle HDP p°iná²í zcela odli²né vý-

sledky. V²echny zem¥ vykázaly alespo¬ n¥jaký pozitivní vývoj. Byl zde ale zpo-

zorován vztah mezi IWI a touto tradi£ní metodou. Je d·leºité porovnávat vývoj

HDP zárove¬ s vývojem zásoby kapitálových aktiv, aby bylo p°edcházeno p°íli²

velké/malé spot°eb¥. Pokud zásoba kapitálových aktiv nedokáºe drºet krok s

r·stem HDP, stále mén¥ kapitálu bude dostupného pro produk£ní systém. Tyto

zem¥ by se tak dostaly do situace, kdy by spot°ebovávaly více, neº by v bu-

doucnu byly schopny vyprodukovat (za p°edpokladu ºádných technologických

pokrok·). Tabulka 5 navíc vykazuje n¥kolik velkých rozdíl· mezi IWI a HDP

per capita, coº vrhá jisté pochybnosti na udrºitelnosti takového r·stu HDP a

analýzy stát· podle této metriky.

�eská republika, stejn¥ jako N¥mecko a Francie, vykazuje rozumnou míru

r·stu u v²ech t°í pouºitých indikátor· a odráºí tak fakt, ºe se jedná o rozvinu-

tou zemi v západní Evrop¥ se stabilní a udrºitelnou ekonomikou. Je zajímavé

také podotknout, ºe a£koliv bylo HDP na obyvatele od roku 1990 navý²eno

velmi výrazn¥ (viz obrázek 5), pr·m¥rný r·st HDP na obyvatele ve zkoumaném

období je jenom 2,2%, coº je zap°í£in¥no p°edev²ím zhruba desetiprocentním

poklesem HDP mezi roky 1990 a 1993. �ádný faktor zatím nenasv¥d£uje n¥-

jakým velkým zlom·m v budoucnu, pokud se bude drºet podobného plánu,
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p°ípadn¥ zvý²í investice do obnovitelných zdroj· p°írodního kapitálu. Analýza

dat �eské republiky tedy nep°inesla ºádné p°ekvapivé výsledky a vyvrátila hy-

potézu ²patn¥ vedené a neudrºitelné ekonomiky.
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Záv¥r

Tato práce se zabývala analýzou nového indexu reálného bohatství a uvedla

jeho stru£nou historii. P°edstavila pojem lidské blaho, stínové ceny a trvale

udrºitelný rozvoj. Práce se také zabývala produktivní základnou zem¥ a kate-

gorizováním kapitálových aktiv. Na základ¥ teoretického výzkumu a vysv¥tlené

metodologie byl sestaven index reálného bohatství �eské republiky, který byl

dále upravován a porovnáván s dal²ími zem¥mi.

Index reálného bohatství byl p°edstaven v roce 2012 po zd·razn¥ní pot°eby

nových zp·sob· m¥°ení dlouhodobé udrºitelnosti ekonomiky. Je vyºadováno,

aby budoucí generace mohly vyuºívat produktivní základnu zem¥ v alespo¬

stejné mí°e, jakou byla vyuºívána generací sou£asnou. Produktivní základna se

primárn¥ d¥lí na t°i kategorie: pr·myslový kapitál, lidský kapitál a p°írodní ka-

pitál. Jsou p°edstaveny i dal²í kategorie kapitálových aktiv, které ale nejsou pro

výpo£et pouºity bu¤ z d·vodu ²patné m¥°itelnosti, nebo z d·vodu chyb¥jících

dat.

Index sleduje práv¥ zm¥ny v produktivní základn¥ a ukazuje na problémy

£erpání ur£itého kapitálu, aniº by p°itom bylo investováno do jiného. P°iná²í

výhody oproti b¥ºn¥ pouºívaným metrikám, jako nap°. HDP nebo HDI, a za-

hrnuje také míru r·stu populace, která ovliv¬uje moºnost vyuºití produktivní

základny. Sleduje p°itom dlouhodobou udrºitelnost r·stu v £ase a zam¥°uje se

na lidské blaho, které je kone£ným cílem a výsledkem produkce, i pro budoucí

generace. Zahrnuje také stínové ceny aktiv, které se pro mnoho komodit shodují

s jejich trºní cenou, ale jejich pouºití bere v potaz i vliv externalit.

Empirická analýza dat �eské republiky a dal²ích dvaceti zemí za roky 1990

aº 2008 potvrdila kvalitní vývoj �R a dob°e nastavený trvale udrºitelný plán.

Bohatství �eské republiky zde bylo primárn¥ posuzováno podle hodnot pr·mys-

lového, p°írodního a lidského kapitálu. Index byl následn¥ o£i²t¥n o popula£ní

zm¥ny, aby p°inesl hodnoty per capita (na obyvatele). �est zemí z jednadva-
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ceti nedokázalo navý²it své reálné bohatství, nebo jejich populace rostla v¥t²ím

tempem neº bohatství zem¥. Naprostá v¥t²ina zemí, v£etn¥ �R, navý²ila své

reálné bohatství na úkor p°írodního kapitálu, coº je do ur£ité míry tolerova-

telné, pokud je náleºit¥ investováno nap°. do lidského kapitálu. Vyuºívání a

£erpání p°írodního kapitálu ale má své hranice a je nutné je respektovat, ne-

bo´ jejich p°ekro£ení by m¥lo velký vliv na lidské blaho, potaºmo udrºitelnost

ekonomického r·stu. Byl také pozorován nár·st pr·myslového kapitálu (u n¥-

kterých zemí byl dokonce hlavním motorem r·stu IWI) a p°írodního kapitálu.

Evropské zem¥, �eskou republiku nevyjímaje, vykazují podobné zam¥°ení (vy-

jma Spojeného království a Norska) a investice p°edev²ím do lidského kapitálu,

nebo´ tvo°í nejv¥t²í £ást jejich produktivních základen.

Index byl také upraven o ropné kapitálové výnosy, uhlíkové ²kody a TFP.

Tyto faktory výrazn¥ ovlivnily výkonnost n¥kterých zemí (p°edev²ím pak vý-

vozc· ropy), ale na �eskou republiku nemají tém¥° ºádný vliv, nebo´ se jedná

o malou zemi s relativn¥ stabilní ekonomikou. IWI bylo také porovnáno s HDP

a HDI, ale toto srovnání má význam jen v n¥kterých p°ípadech, kde by pouºití

klasických indikátor· nemuselo p°inést relevantní záv¥ry.

Pouºití IWI tak p°iná²í znatelné pokroky a výhody p°i m¥°ení dlouhodobé

udrºitelnosti r·stu zemí. V IWR 2014 je metodologie sice lehce obm¥n¥na a

výsledky tak jsou je²t¥ p°esn¥j²í, ale stále neobsahuje doporu£ení, jakým by se

dala zjistit n¥která chyb¥jící data. To má za následek vyuºívání zjednodu²ujících

odhad· a p°edpoklad·, které znemoº¬ují kompletní vyuºívání IWI jako klí£o-

vého ukazatele. Pro �eskou republiku to byla práv¥ n¥která chyb¥jící data pro

p°írodní kapitál a lineární interpolace pro data, která jsou dostupná aº od roku

1992 nebo 1993 (vznik �R), a tak nemusí být výsledky analýzy sm¥rodatné.

Pro d·v¥ryhodn¥j²í výsledky by bylo vhodné pouºít rozsáhlej²í a kompletn¥j²í

soubor dat nebo jiné ukazatele, které by potvrdily pouºité odhady. Pouºitá

metodologie jako taková se ov²em ukázala jako vhodná pro analýzu dané pro-

blematiky a m·ºe vést k uºite£ným výsledk·m.
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