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Abstrakt 

 V rámci bakalářské práce je nejprve v úvodu krátce rozebrána problematika 

globalizace, kde je kladen důraz na historii pojmu globalizace a vývoj, respektive 

různorodost metod definování globalizace. Dále jsou představeny indexy pro hodnocení 

globalizace (DHL index globální propojenosti, KOF globalizační index, Ernst & Young 

globalizační index a Maastricht globalizační index), u kterých jsou rozebrány indexy 

a ukazatele, pomocí nichž jsou vytvořeny, váhy přiřazené jednotlivým indexům 

a ukazatelům a stupnice, do které jsou indexy převedeny. Následně jsou jednotlivé indexy 

porovnány z hlediska jejich podobností a rozdílností, souboru zemí, pro které jsou 

stanoveny, a významnosti jednotlivých složek. Stěžejní částí práce je hodnocení vztahu 

mezi globalizačními indexy a vybranými makroekonomickými ukazateli (hrubý domácí 

produkt, inflace a nezaměstnanost). Za tímto účelem jsou použity dvě metody, a sice 

jednokrokový Arellano-Bond GMM odhad a metoda fixního efektu. Hlavním obdobím 

zájmu je rozmezí let 2005–2013, pro které je stanoven DHL index globální propojenosti, 

a zkoumaný soubor tvoří panelová data 140 zemí pro HDP a inflaci a 34 v případě 

nezaměstnanosti. V závěru jsou hodnoceny obecné výsledky vztahů mezi globalizačními 

indexy a makroekonomickými ukazateli a celkové naplnění cíle práce. 

Abstract 

 In my bachelor thesis is firstly discussed topic of globalisation, where focus point 

is history, development of globalisation term and varieties of definition of globalisation. 

Then are introduced globalisation indexes (DHL connectedness index, KOF Index of 

Globalization, Ernst and Young globalisation index and Maastricht globalisation index) 

for which indexes or indicators used to create them are discussed as well values 

corresponding to particular indexes and indicators and scales on which are globalisation 

index transformed. In the next part indexes are compared, where differences and 

similarities as well as set of countries on which indexes are reported and magnitudes of 



   

respective indexes and indicators are discussed. Main part of thesis is focused on the 

relationship between globalisation indexes and particular macroeconomic indicators 

(GDP, inflation and unemployment). For that purpose two methods of estimation are used 

– one-step Arellano-Bond GMM estimator and fixed effect. Study is focused on a time 

period between year 2005 and 2013 for which DHL Global Connectedness Index is 

reported. Dataset consists of panel data of 140 countries for GDP and inflation and 34 

countries for unemployment. Final part is focused on evaluation of relationships between 

globalisation indexes and macroeconomic indicators and general fulfilment of the goal 

of the thesis. 
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Název práce 

Využití DHL indexu při analýze globalizace 

Motivace 

Globalizace je v současné době fenoménem jak po kulturní, tak i po polické a ekonomické 

stránce. Existuje řada případových studií zabývajícím se vlivem globalizace na hlavní 

makroekonomické ukazatele, popřípadě další faktory ekonomického života. Zároveň byly 

vytvořeny nástroje k měření globalizace, mezi nejznámější patří Ernst & Young 

globalizační index, KOF globalizační index, Maastricht globalizační Index (MGI) a index 

globální propojenosti od německé logistické skupiny DHL. Tématem bakalářské práce je 

zpracování dat z indexu globální propojenosti a použití dosažených hodnot indexů pro 

jednotlivé země spolu s meziročními změnami těchto hodnot k zhodnocení vlivu na 

makroekonomické ukazatele. Dále pak posouzení postavení DHL indexu globální 

propojenosti mezi ostatními indexy využívanými k hodnocení globalizace. 

Hypotézy 

Ve své práci bych rád zodpověděl následující otázky: 

1. Je DHL index globální propojenosti vhodným indexem pro hodnocení 

globalizace? 

2. Lze na základě DHL indexu globální propojenosti posuzovat hodnoty vybraných 

makroekonomických ukazatelů? 

3. Stojí si DHL index globální propojenosti ve vztahu k vybraným 

makroekonomickým ukazatelům lépe než ostatní indexy pro hodnocení 

globalizace? 

Metodologie 

Pro hodnocení vlivu DHL indexu globální propojenosti na vybrané makroekonomické 

ukazatele použiji ekonometrické metody pro práci s panelovými daty. Používaná data 

budou tvořena vlastními zprávami či online daty tvůrců indexů, tedy – Index globální 

propojenosti 2014, dále data ke KOF globalizačnímu indexu, Masstricht globalizačnímu 

indexu z webu Prim Martens a data k Ernst & Young globalizačnímu indexu. 
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Motivation 

Globalisation is a phenomenon of a modern era in every way – cultural, political and 

economic. There are many case studies focusing on an effect of globalisation on main 

macroeconomic indicators, or other aspects of economic life. In addition in purpose of 

measuring the globalisation a few indexes were created. Best known are Ernst & Young 

Globalization index, KOF Index of Globalization, Maastricht Globalization Index (MGI) 

and Global Connectedness index from German logistic group DHL. Topic of my bachelor 

thesis is Global Connectedness Index data treatment and usage of values of index together 

with year-over-year changes in values for countries in the process of estimating the effect 

of index values on main macroeconomic indicators. In addition evaluation of Global 

Connectedness Index position among other globalisation indexes. 

Hypotheses 

I would like to answer following questions: 

1. Is DHL Global Connectedness Index suitable for measuring globalisation? 

2. Are we able, on the basis of DHL Global Connectedness Index to assess particular 

macroeconomic indicators? 

3. Is DHL Global Connectedness Index position in relationship with macroeconomic 

indicators good in comparison with other globalisation indexes? 

Methodology 

For assessment of influence of DHL Global Connectedness Index on macroeconomic 

indicators I am going to use econometric methods for dealing with panel data. Used data 

are collected from sites of makers of indexes, namely Global Connectedness Index 2014, 

data for KOF Index of Globalization, Masstricht Globalisation Index from Prim Martens 

website and data for Ernst & Young Globalization index. 

  



   

Outline 

1. Introduction 

2. Globalisation 

3. Formation of globalisation indexes 

4. Comparison of globalisation indexes 

5. Methodology and data 

6. Relationship between globalisation indexes and macroeconomic indicators 

7. Conclusion 

8. Literature review 

Literature review 

GHEMAWAT, Pankaj a Steven A. ALTMAN. DHL GLOBAL CONNECTEDNESS 

INDEX 2014: Analyzing global flows and their power to increase prosperity [online]. 

53250 Bonn, Germany: Deutsche Post DHL, Headquarters, 2014, 292 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/studies_research/global_connectedn

ess_index/global_connectedness_index.html#.V36z3vl95hF 

MARTENS, Pim a Lukas FIGGE. Globalisation Continues: The Maastricht 

Globalisation Index Revisited and Updated [online]. Mortimer House, 37-41 Mortimer 

Street, London W1T 3JH, UK, 2014, 20 [cit. 2016-07-08]. DOI: 

10.1080/14747731.2014.944336. Dostupné z: http://pimmartens.info/wp-

content/uploads/2013/05/Figge-and-Martens_2014_Globalisation-continues.pdf, DOI: 

10.1080/14747731.2014.887389 

ROODMAN, David. How to do xtabond2: An introduction to difference and system 

GMM in Stata. The Stata Journal [online]. Washington, DC: Center for Global 

Development, 2009, 9(1), 86-136 [cit. 2016-07-08]. Dostupné z: http://www.stata-

journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0159 

SAMIMI, Parisa a Hashem Salarzadeh JENATABADI. Globalization and Economic 

Growth: Empirical Evidence on the Role of Complementarities. PLoS ONE [online]. 

2014, 9(4) [cit. 2016-07-08]. Dostupné z: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0087824, 

doi:10.1371/journal.pone.0087824 

DREHER, Axel. Does globalization affect growth? Evidence from a new index of 

globalization. Applied Economics [online]. 2006, 38(10), 1091-1110 [cit. 2016-07-09]. 



   

DOI: 10.1080/00036840500392078. ISSN 0003-6846. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036840500392078 

HEID, Benedikt a Mario LARCH. Migration, Trade and Unemployment. Economics: The 

Open-Access, Open-Assessment E-Journal [online]. 2012-4, 6, 1-40 [cit. 2016-07-09]. 

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2012-4 

ALLARD, Céline, Engin DALGIÇ, Christoph KLINGEN, Natalia TAMIRISA a Martin 

ČIHÁK. Republic of Poland: Selected Issues. INTERNATIONAL MONETARY 

FUND [online]. Washington, D.C. 20431, 2006, (06/392), 1-85 [cit. 2016-07-09]. 

Dostupné z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06392.pdf 



 1 

 

 

Obsah 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 2 

1 GLOBALIZACE .............................................................................................................................. 3 

2 TVORBA GLOBALIZAČNÍCH INDEXŮ .................................................................................... 5 

2.1 TVORBA DHL INDEXU GLOBÁLNÍ PROPOJENOSTI ........................................................................... 5 
2.1.1 Výběr aspektů propojenosti určených k měření ................................................................... 5 
2.1.2 Definování metriky ............................................................................................................... 6 
2.1.3 Zpracování chybějících dat .................................................................................................. 6 
2.1.4 Normalizace ......................................................................................................................... 8 
2.1.5 Agregace a váhy ................................................................................................................... 8 

2.2 TVORBA KOF GLOBALIZAČNÍHO INDEXU ....................................................................................... 9 
2.2.1 Ekonomická globalizace....................................................................................................... 9 
2.2.2 Sociální globalizace ............................................................................................................. 9 
2.2.3 Politická globalizace .......................................................................................................... 10 
2.2.4 Metoda kalkulace ............................................................................................................... 10 

2.3 TVORBA MAASTRICHT GLOBALIZAČNÍHO INDEXU ....................................................................... 11 
2.3.1 Politická oblast .................................................................................................................. 11 
2.3.2 Ekonomická oblast ............................................................................................................. 12 
2.3.3 Sociální a kulturní oblast ................................................................................................... 12 
2.3.4 Technologická oblast ......................................................................................................... 12 
2.3.5 Oblast týkající se životního prostředí ................................................................................. 12 
2.3.6 Výpočet MGI ...................................................................................................................... 13 

2.4 TVORBA ERNST & YOUNG GLOBALIZAČNÍHO INDEXU ................................................................. 13 

3 POROVNÁNÍ GLOBALIZAČNÍCH INDEXŮ .......................................................................... 15 

4 METODOLOGIE A DATA........................................................................................................... 17 

5 VZTAH MEZI GLOBALIZAČNÍMI INDEXY A MAKROEKONOMICKÝMI UKAZATELI

 19 

5.1 HDP A INDEXY HODNOCENÍ GLOBALIZACE .................................................................................. 19 
5.2 NEZAMĚSTNANOST A INDEXY HODNOCENÍ GLOBALIZACE ............................................................ 30 
5.3 INFLACE A INDEXY HODNOCENÍ GLOBALIZACE............................................................................. 36 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 42 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 44 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 47 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 48 

 

  

  



   

 

2 

  

Úvod 

 Globalizace je něco, bez čeho si lze dnešní svět jen těžko představit, ať již máme 

na mysli pouze pojem jako takový, nebo skupinu jevů představujících globalizaci. 

S rostoucím významem globalizace v minulosti rostla i snaha tento jev či skupinu jevů co 

možná nejpřesněji kvantifikovat a využít k měření různých skutečností v ekonomii. 

V bakalářské práci se zabývám globalizačními indexy, které jsou příkladem snahy 

o kvantifikaci globalizace, jmenovitě pak DHL indexem globální propojenosti, KOF 

globalizačním indexem, Ernst & Young globalizačním indexem a Maastricht 

globalizačním indexem, přičemž největší prostor je věnován prvně jmenovanému. 

Celkové indexy jsou tvořeny spojením mnoha ukazatelů či indexů, a ačkoliv jsou 

jednotlivé složky dosti podobné, dají se zde najít i rozdílnosti napříč indexy. Tyto 

rozdílnosti se pak projevují na vztahu k makroekonomickým ukazatelům. 

 Cílem bakalářské práce je představit jednotlivé indexy, poukázat na jejich společné 

rysy a odlišnosti a využít je při hodnocení vztahu k makroekonomickým ukazatelům, na 

což je v práci kladen největší důraz. Na konci práce bych byl rád schopen prohlásit, zdali 

jsou globalizační indexy provázány s makroekonomickými ukazateli, popřípadě jakým 

způsobem, a jestli je DHL index globální propojenosti vhodným indexem k hodnocení 

globalizace a makroekonomických ukazatelů, nebo jsou na tom ostatní indexy lépe. 

 Pro každý makroekonomický ukazatel je zvlášť představen model vycházející 

z prací rozdílných autorů – Dreher, Parisa Samimi a Hashem Salarzadeh Jenatabi 

v případě HDP, Benedikt Heid a Mario Larch v případě nezaměstnanosti a spolek autorů 

Allard, Dalgiç, Klingen, Tamirisa, Čihák pro inflaci. Modely pro inflaci a nezaměstnanost 

jsou doplněny o globalizační indexy a pro všechny modely je pozměněn zkoumaný 

soubor zemí a zkoumané období (rozmezí let 2005–2013) z důvodu obsažení časového 

úseku, pro který je vytvořen DHL index globální propojenosti. Mnou zjištěné výsledky 

se oproti výsledkům autorů liší, jak ve velikosti koeficientů, tak i v p-hodnotách testů na 

zjišťování kvality modelu, z toho důvodu je proveden pokus o reprodukci modelů pro 

HDP na stejný soubor zemí a časový úsek jako v případě autorů. Bohužel v modelu Parisy 

Samimi a Hashem Salarzadeh Jenatabi  je reprodukce pouze přibližná, protože se mně 

nepodařilo získat všechna data. Nicméně i v reprodukci práce Drehera se mně nepodařilo 

dosáhnout shodných výsledků, a to opět jak v koeficientech globalizačních indexů, p-

hodnotách pro testy určující kvalitu modelu, tak dokonce i ve smyslu působení části 

indexů na HDP. 
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1 Globalizace 
 Různé formy integrace probíhaly již před řadou století, samotný termín globalizace 

je však poměrně mladý a počátky jeho používání se datují od začátku 20. století, jakožto 

běžný pojem je však používán až od osmdesátých let minulého století, kdy došlo k rozvoji 

komunikačních technologií. Pod pojmem globalizace si lze představit mnohé, od míšení 

kultur, přes možnost komunikace na velké vzdálenosti až k možnostem obchodování na 

mezinárodních trzích. S tím souvisí problematické stanovení přesné definice globalizace, 

řada odborníků se snaží o vytvoření vlastní definice globalizace, často v návaznosti na 

obsah či cíl jejich prací. Mezi nejvíce používanou můžeme řadit definici mezinárodního 

měnového fondu, který mluví o globalizaci jako o: „historickém procesu, výsledku lidské 

inovace a technologického pokroku. Termín globalizace se vztahuje k zvětšující se 

integraci světových ekonomik, zejména pak prostřednictvím obchodu a finančních toků. 

Termín globalizace je někdy také vztahován k pohybu práce a vědomostí přes 

mezinárodní hranice. V neposlední řadě je třeba zmínit širší kulturní, politický 

a ekologický význam příslušící globalizaci.“ [1] Mezi čtyři hlavní pilíře globalizace pak 

MMF řadí: 

 Mezinárodní obchod 

 Pohyb kapitálu 

 Pohyb osob 

 Šíření znalostí (a technologií) [1] 

 Jako další možnost vysvětlení globalizace můžeme chápat definici ekonoma 

Josepha Stiglitze jakožto „bližší integraci zemí a lidí ve světě, která byla způsobena 

enormní redukcí v ceně dopravy a komunikace, stejně jako odstranění pomyslných hranic 

v tocích statků, služeb, kapitálu a vědomostí a (v menší míře) lidí přes hranice“ [2]. 

Vlastní definicí či jenom popisem globalizace přispěli také čeští autoři, příkladem může 

být kniha Lexikon našich hospodářských dějin od dvojice autorů Geršlová, Sekanina, 

která tvrdí, že globalizace je: „etapa vývoje lidské společnosti na konci 20. a na počátku 

21. století, která směřuje k odstranění globálních (týkajících se celého světa, celkových, 

souhrnných) problémů lidstva, které ohrožují jeho budoucnost. Po své první fázi, 

charakterizované rozvojem informačních technologií, pokračuje dále mohutným 

rozvojem ekonomiky v celosvětovém měřítku. Jde o velmi složitý a rozporuplný proces 

…“ [3] Existuje celá řada dalších definic, v práci však budou uvedeny již pouze dvě, a to 

definice studie společnosti DHL z důvodu vytvoření zkoumaného indexu – DHL indexu 

globální propojenosti. Spojením vnímání globalizace z pohledu společnosti DHL a na 
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základě definice profesora Davida Helda, který formuluje globalizaci jako „transformaci 

do prostorové organizace společenských vztahů a transakcí – zhodnocené s ohledem na 

jejich „šíři“ (extensity), „intenzitu“ (intensity), „rychlost“ (velocity) a „účinek“ (impact) 

– vytvářející transkontinentální nebo meziregionální toky“ [4], byl vytvořen index 

globální propojenosti. V každé vyhovující definici je pak z pohledu profesora Davida 

Helda nutné klást důraz na zachycení všech čtyř elementů (šíře, intenzity, rychlosti a 

účinku). Index globální propojenosti zohledňuje část těchto elementů prostřednictvím 

„hloubky“ (depth), která v případě Davida Helda souvisí s intenzitou, a „rozsahu“ 

(breadth), souvisejícím ve verzi Davida Helda s šíří. „K rychlosti z původní definice, která 

byla výsledkem zejména rozvoje v dopravních a komunikačních technologiích, nebyla 

v indexu globální propojenosti zvolena žádná alternativa, příčinou vynechání byla 

nedostatečné variace během analyzovaného období“ [5]. Stejně tak i intenzita, či její 

alternativa, není v DHL indexu globální propojenosti obsažena, a to z důvodu, že tvůrci 

indexu globální propojenosti považují za nutné rozlišovat mezi důsledkem globalizace 

a faktory měřícími globalizaci, nehledě na důležitost účinku globalizace v obecné rovině. 

Index globální propojenosti pro hodnocení globalizace zavádí jeden ukazatel navíc oproti 

původní definici, z které vychází, a tím je „směrovost“ (directionality), používaná pro 

posuzování příchozích či odchozích toků. [5] 
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2 Tvorba globalizačních indexů 

2.1 Tvorba DHL indexu globální propojenosti 

 Index je zaměřen na měření propojenosti prostřednictvím toků, které probíhají jak 

vnitrostátně, tak i mezi státy. Při stanovování indexu se jednotlivé toky měří dvěma 

způsoby, kdy prvním z nich je měření přímo v daném roce a dalším způsobem měření je 

kumulace objemu v letech předcházejících. Index globální propojenosti je konstruován 

čistě na tvrdých datech, což vede ke větší návaznosti výsledků vzhledem k reálnému 

světu. [5] 

2.1.1 Výběr aspektů propojenosti určených k měření 

 Jednotlivé toky pro určování propojenosti jsou rozděleny do čtyř skupin, které byly 

zvoleny, aby hodnocení respektovalo potřeby obchodníků, tvůrců legislativy 

a obyčejných občanů. Jednotlivými skupinami pak jsou: obchod, kapitál, informace a lidé. 

Detailnější rozdělení je možné vidět v tabulce níže. 

Tabulka 1 – Komponenty DHL indexu globální propojenosti 

 

Zdroj: 1 – Dostupný na [5] 

 Příkladem komponentů využívajících měření pomocí kumulace kapitálu (a tedy 

odchýlení od preferovaného přímého měření toků) jsou přímé zahraniční investice, 

portfolio majetkových cenných papírů, dále pak migrace a počet mezinárodních studentů, 

kde je v těchto případech preferováno zkoumání počtu lidí v zahraničí v daném čase (pro 

dané kritérium) před počtem lidí, kteří se v daném čase přemístili. Kromě již zmíněného 

nebylo využito přímého měření toků z důvodu nedostupnosti vhodných dat v případě 

měření mezinárodního internetového provozu, který byl nahrazen proxy proměnnou – 

mezinárodní internetové pásmo. 

Pilíř Komponent

Obchod zboží

Obchod služeb

Přímé zahraniční investice (objem)

Přímé zahraniční investice (toky)

Portfolio majetkových cenných papírů (objem)

Portfolio majetkových cenných papírů (toky)

Mezinárodní internetová šířka pásma

Počet provolaných minut

Obchod s tiskovinami

Migranti

Turisté

Mezinárodní studenti

Obchod

Kapitál

Informace

Lidé
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 Mezinárodní šíření nemocí či znečištění, stejně jako ostatní toky všeobecně 

vnímané jako primárně negativní nejsou do indexu zahrnuty, a to z důvodu snahy tvůrců 

zachytit spíše možnosti daných zemí pro čerpání výhod globalizace. [5] 

2.1.2 Definování metriky 

 Pro sestavení indexu byla nalezena ke každému z komponentů jednoho ze čtyř pilířů 

vhodná veličina umožňující jeho vyčíslení. Pro složku hloubky DHL indexu globální 

propojenosti charakterizující množství mezinárodních toků dané země v porovnání 

s množstvím toků odehrávajících se vnitrostátně jsou uvedeny veličiny v tabulce číslo 2. 

Tabulka 2 – Porovnávané veličiny v DHL indexu globální propojenosti 

 

Zdroj: 2 – Dostupný na [5] 

 Použití porovnání mezinárodních toků s vnitrostátními umožnilo potlačit velikost 

ekonomiky, kterou daná země disponuje, ve prospěch podílu zahraničních toků na 

velikosti ekonomiky. Stejný postup byl zvolen i v případě druhé složky indexu – rozsahu. 

„Ten vyjadřuje, jak blízko distribuce mezinárodních toků jednotlivých zemí napříč jejími 

partnery odpovídá globální distribuci těch samých toků v opačném směru.“ [5] Výsledné 

hodnoty rozsahu jsou pak vytvořeny na základě nalezení sumy pro všechny partnerské 

země, z absolutní hodnoty rozdílu procentuálního podílu exportu z námi uvažované země 

do partnerské země a procentuálního podílu importu partnerské země z celkového 

světového importu, s výjimkou importu z námi uvažované země. [5] 

2.1.3 Zpracování chybějících dat 

Při vytváření indexu bylo použito velké množství dat, v případě chybějících dat (zejména 

pak u malých zemí či dat používaných k hodnocení rozsahu) tvůrci indexu zvolili jeden 

ze tří postupů: 

Pilíř Komponent Porovnávaná veličina

Obchod zboží HDP

Obchod služeb HDP

Přímé zahraniční investice (objem) HDP

Přímé zahraniční investice (toky) Celková fixní tvorba kapitálu

Portfolio majetkových cenných papírů (objem) Kapitalizace akciového trhu

Portfolio majetkových cenných papírů (toky) Kapitalizace akciového trhu

Mezinárodní internetová šířka pásma Počet internetových uživatelů

Počet provolaných minut Populace

Obchod s tiskovinami Populace

Migranti Populace

Turisté Populace

Mezinárodní studenti Zápis na vysoké školy

Obchod

Kapitál

Informace

Lidé
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 „Vyloučení některých komponentů z analýzy rozsahu, 

 upravení váhy jednotlivých komponentů z důvodu obsažení vlivu chybějících dat 

z daných zemí, 

 doplnění dat s využitím interpolace a opakování.“ [5] 

 V případě, že chybělo více jak 33 % dat ke komponentům hloubky nebo více než 

50 % dat ke komponentům rozsahu, tak na úrovni pilířů nebyl ve výsledné analýze 

komponent uváděn, v případě celkového indexu pak nebyl index vůbec vypočítán a země 

byla vyřazena z analýzy. Navzdory tomu, že chybějící data se vyskytují zejména u malých 

zemí, jak již bylo zmíněno, došlo i k plošné absenci dat u některých komponentů. 

Jednotlivé roky výskytu a způsob vypořádání s chybějícími daty jsou uvedeny v tabulkách 

číslo 3 a 4. „Zároveň jsou skóre rozsahu považována za zveřejnitelná, pokud suma toků 

dané země v určitém roce činí 80 – 110 % z celkových zveřejněných světových toků dané 

země spadajících do příslušného zdroje složky rozsahu.“ [5] V případě nesplnění tohoto 

kritéria může být hodnota doplněna prostřednictvím interpolace či zkopírování hodnoty 

skóre v předcházejícím roce, děje se tak ale pouze za předpokladu, že země splňuje toto 

kritérium v jiném roce. Pokud za dané období nedojde k splnění podmínky, daný 

komponent je vynechán a, jak už bylo řečeno, v případě, že chybí víc jak 50 % 

komponentů, je daná země vyřazena z analýzy úplně. [5] 

Tabulka 3 – Úprava chybějících dat pro složku hloubky DHL indexu globální propojenosti 

 

Zdroj: 3 – Dostupný na [5] 

Komponent Data Úprava

Obchod zboží

Obchod služeb

Přímé zahraniční investice (objem)

Přímé zahraniční investice (toky)

Portfolio majetkových cenných papírů (objem)

Portfolio majetkových cenných papírů (toky)

Mezinárodní internetová šířka pásma

Počet provolaných minut Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Obchod s tiskovinami

Migranti Data jen pro 2000, 2010, 2013 Lineární interpolace

Turisté Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Mezinárodní studenti Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Hloubka
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Tabulka 4 – Úprava chybějících dat pro složku rozsahu DHL indexu globální propojenosti 

 

Zdroj: 4 – Dostupný na [5] 

2.1.4 Normalizace 

 Za účelem vytvoření indexu byla data normalizována, a to z důvodu lišících se 

jednotek či distribuce na úrovni komponentů, se kterými by nebylo možné jejich 

vzájemné porovnání. Komponenty indexu globální propojenosti mezi lety 2005–2013, 

pro které je index vytvořen, jsou převedeny na percentilové pořadí. Použití normalizace 

na celém zkoumaném časovém období bylo uskutečněno z důvodu možnosti detekce 

případných vyskytujících se trendů. [5] 

2.1.5 Agregace a váhy 

 Při sestavování celkového indexu se postupuje v několika krocích. První krok 

spočívá v agregaci jednotlivých komponentů do pilířů, kdy pro daný pilíř jsou vypočítány 

hodnoty zvlášť agregované do hloubky a rozsahu a v druhém kroku je z hodnot hloubky 

a rozsahu vytvořen celkový DHL index globální propojenosti. Pro každou agregaci byly 

zvoleny váhy pro jednotlivé komponenty v sumě, přičemž jednotlivé váhy jsou dány 

důležitostí v rámci propojenosti, tak jak to vidí autoři indexu. Jednotlivé váhy 

komponentů jsou uvedeny v tabulce číslo 5. Hloubka a rozsah jsou při vytváření 

konečného indexu přeškálovány (na stupnici od 0 do 50). Bylo tak učiněno z důvodu 

vyhnutí se problémům kolize při porovnání hloubky a rozsahu, jež mají stejnou váhu, ale 

odlišné rozdělení. V konečné podobě indexu tvoří hloubka a rozsah celek, kdy finální 

hodnoty, které se přiřazují jednotlivým zemím, se pohybují v rozmezí od 0 do 100. [5] 

Komponent Data Úprava

Obchod zboží

Obchod služeb

Přímé zahraniční investice (objem) Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Přímé zahraniční investice (toky) Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Portfolio majetkových cenných papírů (objem) Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Portfolio majetkových cenných papírů (toky)

Mezinárodní internetová šířka pásma

Počet provolaných minut Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Obchod s tiskovinami

Migranti Data jen pro 2000, 2010, 2013 Lineární interpolace

Turisté Chybí rok 2013 Použit rok 2012

Mezinárodní studenti Data jen pro Kazachstán a Palauskou republiku Použit rok 2012

Rozsah
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Tabulka 5 – Váhy komponentů DHL indexu globální propojenosti 

 

Zdroj: 5 – Dostupný na [5] 

2.2 Tvorba KOF globalizačního indexu 

KOF globalizační index je rozdělen do tří dimenzí: 

 „Ekonomická globalizace – charakterizována jako tok zboží, kapitálu a služeb na 

dlouhé vzdálenosti, stejně tak i informace a očekávání (perceptions), které 

doprovázejí směny na trhu, 

 politická globalizace – charakterizována pronikáním vládních politik, 

 sociální globalizace – charakterizována rozšiřováním myšlenek, informací, 

představ a lidí.“ [6] 

2.2.1 Ekonomická globalizace 

 Ekonomická globalizace je dále dělena do dvou velkých skupin, kterými jsou 

skutečné toky a restrikce, přičemž obě tyto skupiny se skládají z dalších komponent. Pro 

první skupinu – skutečné toky – jsou komponentami data o obchodu, přímé zahraniční 

investice a investiční portfolio. Druhou skupinou „jsou restrikce na obchod a kapitál 

používáním skrytých překážek v dovozu, tím jsou myšleny tarify, zdanění mezinárodního 

obchodu (jako podíl běžných příjmů) a omezení kapitálového účtu“. [6] 

2.2.2 Sociální globalizace 

 Stejně jako tomu bylo u ekonomické globalizace, i sociální lze dělit do několika 

skupin, první skupinou jsou osobní kontakty, jejichž obsahem jsou kontakty mezi lidmi 

z rozdílných zemí. Jsou do nich zahrnuty následující komponenty: „mezinárodní 

telekomunikační provoz a stupeň turismu, jakému je vystavena populace dané země“. [6] 

K zjištění vzájemné interakce se používají například množství mezinárodních poštovních 

Pilíř Komponent Hloubka Rozsah

Obchod zboží 75 100

Obchod služeb 25 -

Přímé zahraniční investice (objem) 25 25

Přímé zahraniční investice (toky) 25 25

Portfolio majetkových cenných papírů (objem) 25 50

Portfolio majetkových cenných papírů (toky) 25 -

Mezinárodní internetová šířka pásma 40 -

Počet provolaných minut 40 67

Obchod s tiskovinami 20 33

Migranti 33 33

Turisté 33 33

Mezinárodní studenti 33 33

Váhy (%)

Obchod

Kapitál

Informace

Lidé
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zásilek, či množství cizinců obývajících danou zemi. Druhou skupinou jsou informační 

toky zahrnující tok nápadů a představ. Je zde zahrnuto množství lidí „s přístupem 

k internetu (měřeno jako podíl na 1000 lidí), podíl domácností s televizorem a množství 

zobchodovaných mezinárodních novin“. [6] Třetí skupinou je blízkost kultur, jejíž 

kvantifikování hodnotí tvůrci indexu jako nejobtížnější, bylo zvoleno několik proxy 

proměnných jako nástroj kvantifikování. Příkladem těchto proxy proměnných mohou být 

například množství importovaných a exportovaných knih relativně k DPH nebo množství 

restaurací McDonald's či obchodních domů Ikea. [6] 

2.2.3 Politická globalizace 

 Ke kvantifikování politické globalizace byly použity komponenty obsahující 

množství ambasád, úřadů vysokého komisariátu v dané zemi, počet mezinárodních 

organizací, jejichž je daná země členem, množství mírových misí Spojených národů, jichž 

se zúčastnila, a počet podepsaných smluv mezi dvěma či více zeměmi od roku 1945. [6] 

2.2.4 Metoda kalkulace 

 „Pro sestavení indexu jsou proměnné všech komponentů transformovány do indexu 

s hodnotami v rozmezí 0 až 100“ [6], přičemž čím větší hodnota, tím větší je míra 

globalizace. Časový úsek pro analyzovaná data odpovídá rozmezí let 1970–2013. 

Jednotlivé transformace jsou dány zejména původní distribucí. Za účelem maximálního 

postihnutí rozptylu proměnných prostřednictvím ukazatele jsou voleny váhy jednotlivých 

podukazatelů tak, aby byl maximalizován rozptyl v rámci hlavního komponentu 

zahrnující celý vzorek zemí a let. Obdobně se vybírají váhy i při sestavování ukazatelů 

nižší úrovně.  

 Data pro sestavení indexu jsou sbírána každoročně a před aplikováním váženého 

procesu jsou lineárně interpolována. Pro vypořádání se s chybějícími daty bylo zvoleno 

několik postupů, jedním z nich je použití poslední známé hodnoty v případě, že se 

chybějící data nacházejí na okraji vzorku, oproti běžné lineární extrapolaci. Jakmile chybí 

data dané proměnné napříč celým zkoumaným časovým úsekem, je dané proměnné 

přidělena váha nula. Výsledná nula u proměnné tedy může znamenat hodnotu nula 

z pozorování nebo váhu nula. „Data nejsou počítána do podružných ukazatelů či do 

celkového indexu v případě, že se spoléhají na úzký rozsah proměnných v dané zemi 

a roce.“ [6] Stejně jako v případě DHL indexu globální propojenosti i zde existuje 

hranice, kdy nedostatek informací vede k nezveřejnění hodnoty do indexu. Tato hranice 

je stanovena na 40 % základních dat. Při alternativě, že hodnoty pro alespoň dva ze tří 
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ukazatelů nižší úrovně nejde spočítat, je opět hodnota nezohledněna v tvorbě indexu. Za 

účelem možnosti dat dostat se na vyšší úroveň indexu i v případě, že hodnota 

podukazatele není zveřejněna vlivem chybějících dat, je uplatněna metoda vážených 

individuálních řad pro výpočet ekonomické, sociální, politické a celkové globalizace. 

Souhrn vah jednotlivých ukazatelů a proměnných je uveden v tabulce níže. [6] 

Tabulka 6 – Váhy jednotlivých složek KOF globalizačního indexu. 

 

Zdroj: 6 – Dostupný na [6] 

2.3 Tvorba Maastricht globalizačního indexu 

Maastricht globalizační index je rozdělen do pěti oblastí [7]: 

 Politická 

 Ekonomická 

 Sociální a kulturní 

 Technologická 

 Životního prostředí 

2.3.1 Politická oblast 

 Mezi indikátory politické oblasti globalizace je zařazeno množství ambasád, 

členství v mezinárodních organizacích a do jaké míry se zapojuje armáda dané země (zde 

je započítán i poměr obchodu s konvenčními zbraněmi k celkovým výdajům na armádu). 

„Z důvodu vyhlazení dat a započítání nepravidelných velkých nákupů je použit tříletý 

průměr z dat.“ [7] 

  

Obchod (% HDP) 22

Příímé zahraniční investice (% HDP) 27

Investiční portfolio (% HDP) 24

Platba příjmů cizincům (% HDP) 27

Skryté dovozní bariéry 23

Průměr tarifů 28

Daně na mezinárodní obchod (% současného zisku) 26

Omezení kapitálového účtu 23

Telekomunikační provoz 26

Převody (% HDP) 2

Mezinárodní turismus 26

Populace cizinců (k celkové populaci) 21

Mezinárodní dopisy (na osobu) 25

Uživatelé internetu (na 1000 obyvatel) 36

Počet televizí (na 1000 obyvatel) 38

Novinový prodej (% HDP) 26

Počet restaurací McDonald's (na osobu) 46

Počet obchodů IKEA (na osobu) 46

Obchod s knihami (% HDP) 7

Počet ambasád v zemi 25

Členství v mezinárodních organizacích 27

Účast na misích Rady bezpečnosti OSN 22

Počet mezinárodních smluv 26

Ekonomická 

globalizace

Restrikce

Skutečné toky

Údaje o 

osobním 

kontaktu 

32

Váhy (%)

36

37

27

50

50

27

33

35
Údaje o toku 

informací

Sociální 

globalizace

Údaje o kulturní 

blízkosti

Politická 

globalizace
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2.3.2 Ekonomická oblast 

 Jedním z indikátorů v ekonomické oblasti je podíl obchodu na HDP, který 

poskytuje náhled na pozici daného státu v mezinárodním obchodu, nevýhodou ukazatele 

je nepostihování obchodních nevyvážeností. K zohlednění finanční stránky je použit 

poměr hrubých přímých zahraničních investic na HDP a čistý tok soukromého kapitálu 

(jako procento HDP). Stejně jako tomu bylo v politické oblasti, i zde je použita vhodná 

metoda k vyhlazení dat (tříletý průměr). [7] 

2.3.3 Sociální a kulturní oblast 

 Sociální a kulturní oblast používá dva ukazatele, jedním z nich je mezinárodní 

množství migrantů, které je „definováno jako podíl obyvatel narozených v jiné zemi 

k obyvatelům země, kterou obývají“. [7] Dalším ukazatelem je turismus, „měřen jako 

suma počtu příchozích a odchozích turistů na obyvatele“. [7] Problémem tohoto ukazatele 

je sbírání dat na národní úrovni, kdy přístupy zemí k počítání turistů se mohou lišit. Tvůrci 

indexu poukazují na to, že pro zhodnocení kulturní oblasti by byly vhodné i další 

ukazatele, ale vlivem přílišně abstrakce oblasti, a tedy nemožností shromáždit potřebná 

data, byly ponechány pouze současné ukazatele. [7] 

2.3.4 Technologická oblast 

 Do technologické oblasti spadá významný ukazatel globalizace, kterým je podíl 

obyvatel k celkovému počtu obyvatel dané země s přístupem k internetu. Problémem 

tohoto ukazatele je nerozlišování konzumace lokálních či globálních mediálních toků 

během práce s internetem, dále nezahrnuje vnitrostátní omezení (jaké má například Čína), 

internetovou gramotnost a jiné. „Dalším ukazatelem technologické oblasti je počet 

základních stanic celulární rádiové sítě na 100 obyvatel, který nahradil ukazatel národní 

telefonický provoz.“ [7] 

2.3.5 Oblast týkající se životního prostředí 

 Postihuje vliv obchodu na životní prostředí. Ukazatelem je Ekologická stopa 

obchodu jako podílu na národní bio kapacitě (měřidlo produktivity půdy). Tento ukazatel 

nahradil v minulosti používaný ekologický deficit. „K dosažení vysokého skóre 

v ekologické oblasti je nutné mít ekologický deficit zobchodovaného zboží a služeb 

relativně vysoký vzhledem k bio kapacitě“ [7]. Shrnutí ukazatelů ze všech oblastí je 

uvedeno v tabulce číslo 7. [7] 
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2.3.6 Výpočet MGI 

 Kvalita dat napříč jednotlivými ukazateli se liší, zároveň řada zemí necítí ochotu 

sdělovat informace týkající se národní bezpečnosti, což vede k chybějícím datům. Dalším 

důvodem absence dat je malá či žádná přítomnost totalitních či komunistických zemí na 

finančních zprávách z mezinárodních trhů, vysoká integrace malých zemí k velkým 

sousedním zemím, či jen problémy se sběrem dostatečného množství dat na národní 

úrovni. V těchto případech jsou často země vynechány z analýzy úplně. Pro doplnění dat 

byla využita metoda extrapolace z předešlých dat. „Ukazatele se silně zkosenou distribucí 

byly transformovány využitím logaritmu“ [7] (ukazatele zpracované uvedeným postupem 

se nalézají v tabulce číslo 7). Skóre ukazatelů byla vypočítána pomocí panelové 

normalizace s využitím vzorce ((Vi – Vmin)(Vmax – Vmin) ∙ 100), kde Vmin a Vmax jsou 

absolutní minima a maxima pozorovaná ve třech okamžicích. Následně byly ukazatele 

agregovány za pomoci vah na úroveň oblastí a poté agregovány do konečného skóre, 

přičemž všem oblastem byla přiřazena stejná důležitost. Čím většího skóre země 

dosahuje, tím větší je její míra globalizace. [7] 

Tabulka 7 – Váhy a transformace indikátorů Maastricht globalizačního indexu 

 

Zdroj: 7 – Dostupný na [7] 

2.4 Tvorba Ernst & Young globalizačního indexu 

 Stejně jako tomu bylo u předcházejících indexů, i Ernst & Young globalizační index 

je rozdělen do několika skupin. Seznam použitých indikátorů a jejich rozdělení do 

příslušných skupin je uvedeno v tabulce číslo 8. Ernst & Young globalizační index se 

nesnaží zachytit globalizaci co nejvíce zemí, ale zaměřuje se pouze na 60 největších zemí 

(hodnoceno dle HDP). [8] 

Oblast Indikátor Váha Transformace

Ambasády 1/15 -

Organizace 1/15 -

Armáda 1/15 Log

Obchod 1/15 -

Přímé zahraniční investice 1/15 Log

Kapitál 1/15 Log

Migranti 1/10 Log

Turismus 1/10 Log

Mobilní telefony 1/10 -

Internet 1/10 -

Životní 

prostředí
Ekologická stopa 1/5 Log

Polititcká

Ekonomická

Sociální a 

kulturní

Technologická
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Tabulka 8 – Váhy indikátorů Ernst & Young globalizačního indexu 

 

Zdroj: 8 – Dostupný na [8] 

  

Skupina Indikátor Váha (%)

Vývoz a dovoz 40

Otevřenost obchodu 10

Tarifní a beztarifní bariéry 10

Snadnost obchodování 10

Omezení běžného účtu 10

Podíl hlavních obchodních partnerů (%) 20

Přímé zahraniční investice (% HDP) 50

Portfolio kapitálovách toků (% HDP) 8,3

Potitika vlády vůči zahraničním investicím 8,3

Riziko vyvlastnění 8,3

Schémata na ochranu investic 8,3

Vládní domácí zvýhodňování 8,3

Státní kontrola/vlastnictví 8,3

Obchod s informačními a komunikačními technologiemi (% HDP) 30

Obchod s tvůrčím zbožím a službami (% HDP) 30

Širokopásmové přípojky (na 100 osob) 20

Internetoví předplatitelé (na 100 osob) 20

Celková míra migrace (na 1000 obyvatel) 40

Běžné převody (% HDP) 40

Najímání cizinců 20

Turismus 33,3

Celkový fixní mezinárodní telefonní provoz 33,3

Otevřenost národní kultury zahraničním vlivům 33,3

Pohyb 

zboží a 

služeb

Pohyb 

kapitálu a 

financí

Výměna 

technologií 

a nápadů

Pohyb 

práce

Kulturní 

integrace
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3 Porovnání globalizačních indexů 
 V tabulce níže jsou uvedeny korelace mezi jednotlivými globalizačními indexy. 

Z tabulky lze vidět, že jednotlivé globalizační indexy jsou si velmi podobné, přičemž 

nejmenší míru podobnosti vykazuje Ernst & Young globalizační index. Předmětem zájmu 

práce je zejména DHL index globální propojenosti a jak lze vidět, největší podobnost 

s ním vykazuje Maastricht globalizační index, naopak nejmenší dle očekávání Ernst & 

Young globalizační index.  

Tabulka 9 – Tabulka korelací globalizačních indexů 

 
Zdroj: 9 – Vlastní výpočet 

 Jak již bylo řečeno, pohyb obyvatel a rozvoj technologií mají značný vliv na rozvoj 

globalizace. Všechny indexy shodně používají migraci a rozdílné proxy proměnné 

k vyjádření přístupu k internetu jako své komponenty. Už však nejsou shodné váhy, 

přiřazené těmto komponentům v rámci celku, napříč jednotlivými indexy. V případě 

Maastricht globalizačního indexu a Ernst & Young globalizačního indexu jsou váhy 

shodné pro všechny hlavní oblasti, do kterých jsou rozděleny, v případě KOF 

globalizačního indexu již váhy shodné nejsou, ale sociální globalizace, do které migrace 

a přístup k internetu spadají, má velmi podobnou váhu jako ekonomická globalizace 

(37 % oproti 36%), zbylá část je přiřazena politické globalizaci (27 %). U indexu globální 

propojenosti jsou rozdíly nejvýraznější. Migranti, spadající do pilíře lidé, a mezinárodní 

šířka pásma, spadající do pilíře informace, jsou váženy shodně 15 % z celku. Zatímco 

zbylé dva pilíře obchod a kapitál jsou váženy 35 % (každý z nich). Dalšími významnými 

znaky globalizace jsou pohyb kapitálu a mezinárodní obchod. Opět platí, že tyto faktory 

jsou postihnuty ve všech uvažovaných indexech. KOF globalizační index spolu 

s Maastricht globalizačním indexem navíc obsahují komponenty postihující politickou 

část globalizace, kde lze zmínit počet ambasád v dané zemi jako jeden ze společných 

komponentů v dané oblasti. Maastricht globalizační index navíc obsahuje komponent 

(ekologickou stopu obchodu jako podíl bio kapacity) postihující stránku globalizace 

ovlivňující životní prostředí, které se ostatní indexy nevěnují, a například index globální 

propojenosti záměrně vynechává tuto složku z důvodu neochoty postihovat negativní 

DHL KOF EAY MGI

DHL 1

KOF 0,8205 1

EAY 0,7909 0,7882 1

MGI 0,8551 0,9008 0,753 1
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vlivy globalizace, jak již bylo zmíněno. KOF globalizační index se věnuje kulturní stránce 

globalizace více, než je tomu u ostatních indexů, kde kulturní stránku tvoří zejména počet 

migrantů či studentů. Výjimkou může být Ernst & Young globalizační index, který zavádí 

proxy proměnnou – Otevřenost národní kultury zahraničním vlivům. Popřípadě i index 

globální propojenosti, zahrnující v informačním pilíři obchod s tiskovinami, což lze 

považovat za součást kulturní složky globalizace. V případě KOF globalizačního indexu 

jsou použity zmíněné proxy proměnné, jako je počet zobchodovaných knih či počet 

obchodů obchodní sítě IKEA k vyjádření kulturní blízkosti. Navzdory nezahrnutí 

politické stránky, DHL index globální propojenosti obsahuje všechny významné faktory 

globalizace a lze ho tak považovat za vhodný index k jejímu hodnocení.  
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4 Metodologie a data 
 Hlavní metodou odhadu používanou v práci je „rozdílová zobecněná metoda 

momentů“ (difference generalized method-of-moments) vyvinutá skupinou autorů – 

Holtz-Eakin, Newey, Rosen, tato metoda byla pak dále rozvinuta v pracích autorů 

Arellano, Bond, Bover, Blundell. Metoda je populární zejména v modelech s velkým 

množstvím zkoumaných prvků v krátkém časovém období, v modelech, kde nemůžeme 

zaručit exogenitu všech proměnných, tedy závislé proměnné jsou korelovány s minulými, 

někdy i současnými chybami, v modelech s fixním efektem, heteroskedasticitou 

a autokorelací v rámci jednotlivců (individuálních prvků). Dalším příkladem užití jsou 

modely, kde je závislá proměnná dynamická – závislá na předcházejících hodnotách. [9] 

 V případě Arellano-Bond odhadu jsou nejprve nezávislé proměnné diferencovány 

a následně jsou použity instrumenty pro nezávislé proměnné představující jejich 

předchozí hodnoty. V posledním kroku je odstraněna nestálost vlivem endogenních 

nezávislých proměnných.  

 Metodu GMM lze uplatnit buď v jednokrokové či dvoukrokové variantě, kde 

jednokrokový odhad používá vážené matice nezávislé na odhadovaných parametrech, 

oproti tomu dvoukroková varianta používá optimální vážené matice, ve kterých jsou 

momentové podmínky váženy stálými odhady kovariančních matic. V této práci bude 

použita pouze jednokroková metoda ve shodě s pracemi, z nichž pocházejí konkrétní 

modely. [10] 

 Konzistentnost GMM lze testovat za pomocí Sargan testu, který testuje „omezení 

přílišné identifikace“ (overidentifying restrictions), neboli kvalitu instrumentů, 

a vypovídá tak o vhodné specifikaci daného modelu. Nulová hypotéza je, že omezení 

přílišné identifikace jsou správné, tedy případné neúspěšné zamítnutí nulové hypotézy 

mluví ve prospěch modelu. Alternativou pro Sargan test v robustní variantě je Hansen 

test. Druhým testem je test autokorelace prvního a druhého řádu v chybách první 

diference. Zatímco v prvním řádu požadujeme zamítnutí nulové hypotézy ohledně nulové 

autokorelace, což značí nezávislou a identickou distribuci charakteristických chyb, 

v případě druhého řádu je žádoucím výsledkem nemožnost zamítnutí nulové hypotézy. 

Zamítnutí nulové hypotézy pro řády vyšší než jedna značí nesprávnost použitých 

momentových podmínek. [11] Na výsledky Sargan/Hansen testu se nelze zcela spoléhat, 

jelikož jsou náchylné k oslabení, které roste s rostoucím počtem momentových podmínek 

z důvodů problematického splnění všech podmínek. [9] 
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 Další metodou používanou v práci je fixní efekt s variantou časového centrování, 

kde dojde k transformaci prostřednictvím průměru proměnných za dané období. 

S metodou fixního efektu souvisí F-test, který zjišťuje přítomnost významného fixního 

efektu v modelu porovnáváním s pooled OLS. Nulovou hypotézou je nulovost všech 

dummy parametrů s výjimkou jednoho, který je vynechán, oproti alternativní hypotéze, 

že alespoň jeden dummy parametr není nulový. Pokud je zamítnuta nulová hypotéza, 

významný fixní efekt je přítomen a použijeme model fixního efektu namísto pooled OLS, 

popřípadě dojde ke zlepšení „dobré shody“ (goodness of fit). 

 V práci jsou použita panelová data pro 140 zemí v případě sekcí věnujících se HDP 

a inflaci a 34 zemí v sekci věnující se nezaměstnanosti. Použité proměnné se liší napříč 

sekcemi a jejich kompletní výčet včetně popisu a zdrojů je uveden v příloze číslo 1. V řadě 

proměnných chybí některá data, ať již individuálně či pro delší časové období, navzdory 

tomu ve všech modelech jsou použitým softwarem hlášena vyvážená panelová data, která 

byla pouze v některých případech doplněna způsobem blíže uvedeným v příslušné sekci. 

Souhrn dat pro jednotlivé sekce se nachází v přílohách 2–6. Ze souhrnu vyplývá, že ne 

všechny indexy se vyskytují v souboru v plném rozsahu, například index panství práva či 

PMR index, naopak v případě proměnných občanských svobod a politických práv jsou 

zastoupeny v celém rozsahu. Překvapivými se můžou zdát minimální hodnoty podílu 

investic na HDP (hodnoty dosahuje Etiopie), spotřeby vlády (hodnoty dosahuje Mali) 

a zápis na střední školy (hodnoty dosahuje Oman), které jsou shodně 0. Jedná se však 

o skutečné hodnoty související převážně s politickou situací v daném období. Vysoká 

hodnota maxima u směnného kurzu přísluší Zimbabwe a je dána hyperinflační situací 

panující v zemi v daném období. Poslední informace vycházející z dat, která bude 

zmíněna, nesouvisí přímo s předmětem zájmu práce, ale jedná se spíše o zajímavost. 

Minimum porodnosti pro Hongkong je 0,966, tedy méně než jedno dítě na ženu. 
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5 Vztah mezi globalizačními indexy a 

makroekonomickými ukazateli 

5.1 HDP a indexy hodnocení globalizace 

 Vliv globalizace na ekonomický růst je velmi debatovaným tématem, kdy často 

používanou proměnnou k zastoupení růstu je právě hrubý domácí produkt. K zastoupení 

vlivu globalizace byly zpočátku používány rozdílné ekonomické indexy. V roce 2006 pak 

použil Alex Dreher jím vytvořený KOF globalizační index (sestavený podle již 

popsaného postupu) k hodnocení vlivu globalizace na růst se souborem 123 zemí v období 

mezi lety 1970–2000. Tato práce je jedním ze zdrojů pro výzkumný článek: Globalization 

and Economic Growth: Empirical Evidence on the Role of Complementaries (autorem 

jsou Parisa Samimi a Hashem Salarzadeh Jenatabi, dostupné na [10]). Oboje tyto práce 

používají jako závislou proměnnou hrubý domácí produkt na osobu, respektive 

logaritmus hrubého domácího produktu na osobu, a mezi vypovídající proměnné řadí 

KOF globalizační index, jsou tedy vhodnými zdroji pro zkoumání vztahu mezi HDP 

a různými globalizačními indexy. Stejně jako v práci Parisy Samimi i v mém případě byl 

použit dynamický model na panelová data s využitím GMM, Arellano-Bond odhadu. 

Důvodem pro použití těchto metod je nemožnost zaručit exogenitu všech kontrolních 

proměnných nebo i jednotlivých globalizačních indexů. Dalším důvodem je obava 

z korelace mezi časově nezávislými individuálními charakteristikami zemí 

a vypovídacími proměnnými. Přítomnost zmíněných problémů pak vede u standardní 

metody nejmenších čtverců a fixnímu a náhodného efektu k nepřesným výsledkům. Na 

rozdíl od zmíněné práce byl pro účely pozorování závislosti mezi DHL indexu globální 

propojenosti a HDP zvolen soubor všech zemí, pro které je index vytvořen (oproti 33 

zemím z uvedeného článku). Dalším rozdílem oproti původnímu modelu bylo nahrazení 

dat k proměnné charakterizující institucionální kvalitu v dané zemi „indexem vnímání 

korupce“ (Corruption Perceptions Index) vypracovávaným Transparency international. 

Další změnou byl posun zkoumaného období do let 2005–2013 (oproti 1980–2008), 

důvod je stejný jako v případě jiného souboru zemí, tedy dostupnost dat k DHL indexu 

globální propojenosti. Výsledný model lze tedy psát následujícím způsobem: 

 𝐻𝐷𝑃𝑖𝑡 =  𝛼1𝐻𝐷𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑃𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜗𝑖𝑡, (1) 

kde HDP je hrubý domácí produkt na obyvatele (respektive jeho logaritmus), 

i představuje index náležící určité zemi, t je index času, INDEX představuje globalizační 

index podle toho, který je zrovna použit, α a β jsou odhadované parametry. Rovnice dále 
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zahrnuje nepozorovaný efekt specifický pro danou zemi 𝜇𝑖 a náhodnou složku 𝜗𝑖𝑡. KP 

pak představuje vektor použitých kontrolních proměnných. Jmenovitě GINI index 

z „databáze standardizované světové nerovnosti v příjmech“ (The Standardized World 

Income Inequality Database), spotřeba vlády, tvorba hrubého kapitálu, inflace hodnocená 

dle indexu spotřebitelských cen, zápis na střední školy, likvidní závazky a již zmíněný 

index vnímání korupce. Jako instrumenty byly kromě závislé proměnné zvoleny hodnoty 

všech proměnných (uvedených výše) až do druhého období nazpět spolu s dummy 

proměnnými pro roky. Stejný počet období byl zvolen i pro závislou proměnnou. 

Tabulka 10 – HDP na obyvatele a globalizační indexy, 2005–2013 

 
Zdroj: 10 – Vlastní výpočet 

 

 V tabulce výše jsou uvedeny výsledky pro Arellano-Bond jednokrokový GMM 

odhad, tato metoda odhadu nemohla být použita pro Maastricht globalizační index 

z důvodu malého pokrytí dat ze sledovaného období (zastoupena jsou data pro roky 2008 

a 2012). V metodě odhadu byla použita jedno předcházející období pro závislou 

proměnnou, dále byly použity „dummy“ proměnné pro každý rok, protože ne všechny 

proměnné jsou striktně exogenní. V některých případech model hlásil vypuštění části 

dummy proměnných pro roky, v těchto případech je uvedena p-hodnota Sargan testu 
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(vypuštěné) nebo Hansen testu (vypuštěné), kde jsem předběžně vypustil proměnné, které 

byly hlášeny, což vedlo ke změně p-hodnoty Sargan/Hansen testu (ostatní parametry 

modelu zůstaly nezměněny). Proměnná „LOG HDP na obyvatele = L“ zastupuje hodnotu 

závislé proměnné za předcházející období. Z globalizačních indexů pouze KOF 

globalizační index je významný alespoň na 10% hranici. Což se shoduje s výsledky práce, 

z které je vycházeno, již se však neshodují koeficienty, kdy v mém případě je záporný. 

Z kontrolních proměnných nedosahuje významnosti na alespoň 10% hladině pro alespoň 

jednu specifikaci pouze GINI index, tvorba hrubého kapitálu a hodnota HDP na obyvatele 

za předcházející období jsou významné na 1% hladině pro všechny tři specifikace. Jak 

lze z tabulky výše vidět, v případě Sargan testu lze u všech specifikací zamítnout nulovou 

hypotézu, a tedy je nutné model předělat (v případě, že nepřipíšeme zamítnutí nulové 

hypotézy heteroskedasticitě v procesu generování dat). Pro všechny modely lze zamítnout 

nulovou hypotézu na 5% hladině v případě prvního řádu Arellano-Bond testu, a podmínka 

je tak splněna. V případě druhého řádu nelze zamítnout nulovou hypotézu na 10% hladině 

významnosti opět shodně pro všechny modely, a tedy momentové podmínky jsou nejspíše 

správně zadány. 

 V tabulce číslo 11 je uvedena robustní varianta jednokrokového odhadu pro stejné 

proměnné. Jak lze vidět z tabulky, u některých proměnných se změnila hladina 

významnosti, příkladem může být GINI index, který je pro specifikace číslo 1 a 2 

významný na 10% hladině, naproti tomu indexy DHL index globální propojenosti a Ernst 

& Young globalizační index jsou ve specifikaci číslo 1, respektive 3 stále nevýznamné 

na 10% hladině. KOF globalizační index je i nadále významný, a to dokonce i na 1% 

hladině významnosti (sloupec číslo 2). Stejně jako tomu bylo v modelu GMM se 

standardně počítaným odhadem, i zde jsou provedeny testy pro autokorelaci prvního 

a druhého řádu. Všechny specifikace jsou stále významné na 5% hladině, s nejvyšší p-

hodnotu rovnou 0,015, a tedy lze na 5% hladině významnosti zamítnout nulovou 

hypotézu o nulové autokorelaci. V případě druhého řádu nelze stále pro všechny 

specifikace zamítnout nulovou hypotézu na 5% hladině významnosti, můžeme tedy říct, 

že výsledky testu hovoří ve prospěch modelu. Oproti výsledkům Sargan testu v nerobustní 

variantě dosahují p-hodnoty Hansen testu v robustní variantě pro model příznivých 

výsledků. Ve všech třech specifikacích nelze zamítnout nulovou hypotézu na 10% hladině 

a v případě použití alternativních výsledků testu dokonce i na 20% hladině. 
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Tabulka 11 – HDP na obyvatele a globalizační indexy, 2005–2013, robustní varianta 

 

Zdroj: 11 – Vlastní výpočet 

Z výsledků vyplývá jistá rozdílnost oproti výsledkům v práci, ze které byl použit model. 

KOF globalizační index sice dosahuje shodně p-hodnoty rovné 0,000 a Arellano-Bond 

test v prvním i druhém řádu mluví ve prospěch kvality modelu, již se však neshodují 

výsledky Sargan testu, znaménko u koeficientu KOF globalizačního indexu a například 

významnost proměnné likvidní závazky k HDP. Zvážíme-li, že jediná kontrolní 

proměnná, která se liší oproti mnou použitým, není významná na žádné rozumné hladině 

a navíc do značné míry popisuje stejné skutečnosti jako mnou zvolená proměnná (která, 

je pro specifikaci číslo 1 a 2 významná i na 5% hladině), je vhodné reprodukovat autorovy 

výsledky pro stejné časové období a stejný soubor zemí kvůli lepšímu porovnání. 
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Tabulka 12 – HDP na obyvatele a KOF globalizační index, 1980–2008 

 

Zdroj: 12 – Vlastní výpočet 

 V tabulce výše jsou uvedeny výsledky regrese, bohužel se mně nepodařilo získat 

data k indexu institucionální kvality, tedy výsledky nejsou zcela vypovídající. Při 

srovnání s původními výsledky je vidět, že KOF globalizační index není významný na 

žádné rozumné hladině, a to jak v modelu GMM, tak i v robustní variantě. Další věc, 

v čem jsou si modely podobné, je p-hodnota Sargan testu, kdy lze opět zamítnout nulovou 

hypotézu na 5% hladině významnosti, a tedy výsledky hovoří v neprospěch dané 

specifikace modelu. Ačkoli nelze zamítnout nulovou hypotézu Arellano-Bond testu 

druhého řádu na 5% hladině pro robustní variantu, a tedy momentové podmínky jsou 

správné, ve variantě GMM již lze zamítnout nulovou hypotézu dokonce na 1% hladině 

významnosti. Při testu prvního řádu pro GMM variantu lze zamítnout nulovou hypotézu 

na 5% hladině významnosti, což značí splnění podmínky nezávislé a identické distribuce 

charakteristických chyb. V případě robustní varianty je p-hodnota rovna 0,048. V robustní 

variantě dosahuje Hansen test p-hodnoty rovné jedné, což je poměrně neobvyklé a může 

to značit velké množství použitých instrumentů vzhledem k počtu pozorování (pouze 25). 
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 Uvedené výsledky se i nadále významně liší od výsledků autora práce, ze které bylo 

vycházeno. KOF globalizační index v ní dosahuje p-hodnoty rovné 0,000 a i znaménka 

koeficientů jsou rozdílná, navíc v mé práci u Sargan testu a Arellano-Bond testu druhého 

řádu lze zamítnout nulovou hypotézu i na 1% hladině. Pouze v případě prvního řádu je 

dosahováno žádoucích výsledků prostřednictvím p-hodnoty rovné 0,000. Dále například 

můžeme najít velké rozdílnosti v p-hodnotách některých kontrolních proměnných 

(spotřeba vlády, inflace a zápis na střední školy). Rozdílnosti mohou být způsobeny 

nepoužitím proměnné charakterizující institucionální kvalitu, navzdory faktu, že model 

by měl být odolný vzhledem ke změnám proměnných či změně souboru. Druhým 

důvodem může být v práci nepopsaná úprava dat či specifikace v použitém softwaru. 

 Použitý model do značné míry vychází z práce od autora KOF globalizačního 

indexu Drehera, v níž se zabývá vlivem globalizace na růst. Kromě metody nejmenších 

čtverců používá právě i GMM odhad na soubor 123 zemí v průběhu let 1970–2000, jak 

již bylo zmíněno. Tvar modelu se oproti práci Parisy Samimi neliší, je pouze použit jiný 

soubor kontrolních proměnných, konkrétně pak logaritmus očekávané délky života, 

logaritmus míry porodnosti, podíl investic na HDP, spotřeba vlády, „index panství práva“ 

(Rule-of-law index), inflace, likvidní závazky vzhledem k HDP, „politická práva“ 

(Political rights), „občanské svobody“ (Civil liberties) a „index demokracie“ 

(Democracy, vycházející z Polity IV indexu), tempo růstu směnných relací, burzovní 

kapitalizace. Hodnoty těchto proměnných, globalizačních indexů a závislé proměnné byly 

až do druhého období nazpět použity jako instrumenty spolu s dummy proměnnými pro 

roky. Přičemž jako proměnné, které by mohly být endogenní, jsou označeny míra 

porodnosti, investice vzhledem k HDP, spotřeba vlády a samotné indexy globalizace. 
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Tabulka 13 – HDP na obyvatele a KOF globalizační index, verze podle Drehera, 1970–2000 

 

Zdroj: 13 – Vlastní výpočet 

 V tabulce výše jsou uvedeny výsledky po provedení reprodukce Dreherova modelu. 

Dreher uvádí, že při výpočtu používá pětiletý průměr z hodnot, s výjimkou HDP na 

obyvatele, kde je brána hodnota na začátku každého pětiletého období. Tomuto zadání 

odpovídá první sloupec. Ve výsledcích lze pozorovat významné rozdíly v p-hodnotách 

jednotlivých kontrolních proměnných, či u KOF globalizačního indexu, který není 

významný na žádné rozumné hladině, dalším významným rozdílem je p-hodnota Sargan 

testu, kde Dreher udává hodnotu 0,45, tedy výsledky testu pro model vyznívají v obou 

případech rozdílně (nebudeme-li uvažovat alternativní hodnotu). Důvodem může být 

rozdílné zpracování dat, jelikož oba testy udávají výrazně se lišící hodnoty pozorování 
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a počtu zemí, kdy v případě Drehera je to 325 a 102. V případě, že nahradíme data pro 

HDP na obyvatele ze začátku každého období pětiletým průměrem, stejně jako u všech 

ostatních proměnných, dojde k snížení p-hodnoty Sargan testu na 0,000 (shodně pro 

variantu s preventivně vypuštěnými proměnnými), stále tedy lze zamítnout nulovou 

hypotézu na 5% hladině významnosti jako v předchozí specifikaci, tak jak ukazuje druhý 

sloupec. Současně se snížila p-hodnota Arellano-Bond testu prvního řádu na 0,002 

a vezmeme-li v potaz p-hodnotu testu druhého řádu, která činí 0,975, dostáváme výsledky 

příznivé pro model. KOF globalizační index se v této specifikaci stal významný na 10% 

hladině. Znaménko KOF indexu je kladné (shodně s výsledky Drehera). 

 Sloupce tři, čtyři a pět zastupují různé specifikace modelu, kde již nejsou použity 

pětileté průměry, ale každoroční data. Pro tyto specifikace jsou z instrumentů vypuštěna 

dvě předcházející období použitých proměnných, s výjimkou závislé proměnné. Poslední 

sloupec obsahuje model s vynechanými kontrolními proměnnými, stejně jako v modelu 

Drehera, v sloupci číslo 4 je pak specifikace, kde je vynechán pouze index panství práva, 

a to z toho důvodu, že ve zkoumaném období nebyl index vypracováván každoročně, ale 

pouze v intervalu pěti let. Ve třetím sloupci je pak specifikace se všemi kontrolními 

proměnnými, tak jak je Dreher používá v OLS modelu. Index panství práva byl za tímto 

účelem doplněn o chybějící hodnoty, a to tak, že každé čtyřleté meziobdobí bylo doplněno 

stejnou hodnotou, jaká byla v pátém roce (shodně ve sloupci číslo 5). Arellano-Bond test 

ve všech třech specifikacích hovoří ve prospěch modelu na 5% hladině významnosti, a to 

jak v prvním, tak i ve druhém řádu, momentové podmínky jsou tedy správně stanoveny. 

V případě Sargan testu se již výsledky liší, zatímco v případě specifikace, která je 

doplněna proměnnými politických práv, občanských svobod, demokracie, likvidních 

závazků a kapitalizace burzy (sloupce tři a čtyři), lze zamítnout nulovou hypotézu na 1% 

hladině významnosti, v případě specifikace v sloupci číslo 5 je p-hodnota 0,097, 

a nulovou hypotézu tedy nelze zamítnout na 5% hladině významnosti. Budeme-li 

uvažovat pouze alternativní p-hodnoty Sargan testu, můžeme tvrdit, že nulovou hypotézu 

nelze zamítnout na 10% hladině významnosti, což je žádoucí výsledek. Dalším rozdílem 

je významnost kontrolních proměnných, kdy ve specifikaci ve sloupci číslo 3 je 

významná na 10% hladině pouze proměnná index panství práva, ve sloupci číslo 4 je to 

podíl investic na HDP, ke které se ve sloupci číslo 5 přidává očekávaná délka života 

a inflace. Jedinou specifikací s významným KOF globalizačním indexem alespoň na 10% 

hladině je specifikace ve sloupci číslo 4. Ačkoli se předpokládá, že kvalita státního 

aparátu má vliv na velikost HDP na obyvatele, uvedené výsledky nasvědčují, že pokud 
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daný vliv skutečně existuje, nebude nikterak velký, jelikož ani jedna z proměnných 

(demokracie, politická práva, občanské svobody) není významná na žádné rozumné 

hladině. V případě přítomnosti pouze malého vlivu kladné znaménko daných proměnných 

odpovídá očekávání (s rostoucí kvalitou státního aparátu roste HDP na obyvatele). 

V jednotlivých specifikacích modelu se dále liší znaménko KOF globalizačního indexu, 

zatímco ve sloupcích číslo 1, 2 a 5 je znaménko kladné (s rostoucí hodnotou KOF 

globalizačního indexu roste HDP na obyvatele), ve sloupcích tři a čtyři je záporné 

(s rostoucí hodnotou KOF globalizačního indexu klesá hodnota HDP na obyvatele). 

Vezmeme-li v potaz výsledky Sargan testu a Arellano-Bond testu prvního a druhého řádu, 

jeví se specifikace ve sloupcích číslo 1 a 5 jako vhodné pro modelaci vztahu mezi HDP 

a globalizačními indexy. 

Tabulka 14 – HDP na obyvatele a globalizační indexy, verze podle Drehera, 2005–2013 

 

Zdroj: 14 – Vlastní výpočet 

 V tabulce číslo 14 jsou uvedeny výsledky regrese pro období mezi lety 2005–2013. 

V tomto období byl index panství práva vytvářen meziročně, a není tedy potřeba 
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doplňovat mezery mezi daty indexu. Byl použit soubor 140 zemí. Navzdory, tomu, že 

jako nejlepší specifikace modelu se jevila ta, ve které nejsou obsaženy všechny kontrolní 

proměnné, shodně jako v GMM regresi u Drehera, v tomto případě vykazuje Sargan test 

nízkou p-hodnotu. I v případě použití alternativních hodnot Sargan testu jsou p-hodnoty 

stále dostatečně nízké k zamítnutí nulové hypotézy na 5% hladině významnosti, což 

hovoří v neprospěch modelu, navzdory tomu, že Arellano-Bond test prvního a druhého 

řádu vykazuje výsledky odpovídající předpokladům správného modelu. Spotřeba vlády 

je ve třetí specifikaci významná na 1% hladině, což by se dalo očekávat, protože je jednou 

ze složek utvářejících HDP. Ze stejného důvodu lze očekávat významnost i podílu 

investic na HDP, který je navíc v modelu přímo vztažen k HDP. Dalšími proměnnými 

významnými alespoň na 5% hladině jsou HDP na obyvatele za předcházející období, míra 

porodnosti a inflace. Pro specifikace číslo 1 a 2 je navíc významný na 5% hladině 

logaritmus očekávané délky života. Pokud se úmrtnost nezvýší, lze předpokládat, že 

s rostoucí délkou života poroste i populace. Dohromady se záporným znaménkem 

dostáváme shodný výsledek s již dříve empiricky ověřenou teorií, že samotný růst 

populace nestačí na zvýšení růstu životní úrovně, naopak vede k jejímu poklesu 

prostřednictvím snížení HDP na obyvatele. 
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Tabulka 15 – HDP na obyvatele a globalizační indexy, verze podle Drehera, robustní varianta, 2005–2013 

 

Zdroj: 15 – Vlastní výpočet 

 V případě robustní varianty (tabulka číslo 15) výsledné hodnoty Hansen testu 

vypadají pro model příznivěji. Ačkoli p-hodnota je rovna jedné, takže se dá předpokládat, 

že množství instrumentů je neúměrně vysoké vzhledem k množství pozorování. V případě 

Arellano-Bond testu druhého řádu je nejmenší p-hodnota napříč specifikacemi rovna 

0,450 (specifikace 3). Nulovou hypotézu nezamítáme ani na 10% hladině významnosti 

a opět dostáváme výsledek odpovídající dobře stanovenému modelu. U všech specifikací 

modelu lze na 5% hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu u prvního řádu 

Arellano-Bond testu, tedy dostáváme příznivé výsledky pro model a můžeme i v tomto 

případě brát podmínku nezávislosti a jednotnosti charakteristických chyb za splněnou. Na 

počtu zemí lze vidět jistá limitace Ernst & Young indexu oproti ostatním indexům, jelikož 

se stanovuje jen pro 60 zemí, tedy méně než polovinu oproti ostatním. V tomto případě 

navíc v důsledku chybějících hodnot dostáváme počet zemí u třetí specifikace snížen na 

47. Model s použitím Maastricht globalizačního indexu opět nemohl být odhadnut 
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metodou GMM, respektive robustní variantou metody, důsledkem malého množství let, 

pro která je stanoven. Co se týče významnosti jednotlivých kontrolních proměnných, 

vidíme, že shodně pro všechny tři specifikace jsou významné na 1% hladině logaritmus 

HDP za předcházející období a podíl investic na HDP, dále jsou alespoň na 10% hladině 

významné spotřeba vlády, inflace a logaritmy očekávané délky života a míry porodnosti. 

Zápis na střední školy, tempo růstu směnných relací a index panství práva nejsou 

významné ani na 10% hladině shodně pro všechny globalizační indexy. Opět platí, že 

žádný globalizační index není významný ani na 10% hladině. KOF globalizační index má 

negativní znaménko, což si odporuje s výsledky v práci Drehera. Jak již bylo řečeno, KOF 

globalizační index není významný ani na 10% hladině a i jeho koeficient je poměrně 

malý, kdy změna v KOF globalizačním indexu o jedna za současné fixace ostatních 

faktorů by vyvolala zmenšení HDP na obyvatele o 0,36 %. DHL index globální 

propojenosti a Ernst & Young globalizační index mají shodně kladné znaménko, což je 

v souladu s očekávaným výsledkem. Změna DHL indexu globální propojenosti o jedna 

zvýší HDP na obyvatele o 0,13 % a v případě Ernst & Young globalizačního indexu je to 

17,7 %, což je ve srovnání s ostatními indexy více zejména proto, že maximum indexu je 

10, na rozdíl od ostatních globalizačních indexů, kde je maximální hodnota 100.  

Obecně se dá říct, že výsledky jsou spíše nepříznivé, jelikož nejsou stálé a poměrně 

výrazně se mění s použitým souborem zemí či časovým obdobím. Dochází dokonce ke 

změnám ve výsledcích testů ověřujících kvalitu modelu. Navíc i navzdory tomu, že 

v pracích obou autorů, ze kterých bylo vycházeno, dosahuje KOF globalizační index 

nízké p-hodnoty a pozitivního koeficientu, v případě většiny mých výsledků tomu tak 

není. 

5.2 Nezaměstnanost a indexy hodnocení globalizace 

 Stejně jako v případě HDP i v případě nezaměstnanosti neexistuje jednotný názor 

na to, jak moc nebo jakým způsobem je ovlivňována globalizací. Někteří autoři zastávají 

názor, že globalizace zvyšuje nezaměstnanost prostřednictvím mzdových rigidit (Peeters 

a Garretsen, dostupné na [13]), zatímco jiní autoři věří v neovlivňování nezaměstnanosti 

globalizací (Egger a Kreickemeier, dostupné na [14]). Pro hodnocení vlivu globalizačních 

indexů na nezaměstnanost jsem vycházel zejména z modelu, který ve své práci použili 

Benedikt Heid a Mario Larch (dostupná na [15]). Ti se zabývali vlivem migrace 

a obchodu na nezaměstnanost, kde zkoumaným souborem bylo 24 zemí. Tento model 

používá několik proměnných pro odhad nezaměstnanosti, jako jsou zkreslení mezd, EPL 
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a PMR index, hustota odborových organizací, High corporatism, populace, produkční 

mezera, otevřenost obchodu a příliv migrantů. Pro mé účely byly tyto proměnné doplněny 

o globalizační indexy, zároveň byl počet zemí rozšířen na 34, tak aby pokrýval co nejvíce 

zemí, pro něž jsou dostupná data. Další změnou je zdroj migrace, zatímco autoři sestavují 

proměnnou vyjadřující migraci s přihlédnutím k řadě faktorů, jako je bilaterální 

vzdálenost zemí, společný úřední jazyk, či post koloniální vztah, v mém případě jsou 

použita přímo data z mezinárodní migrační databáze. Indexy EPL a PMR jsou bohužel 

sestaveny jen pro roky 2008 a 2013, Heid a Larch bohužel neuvádí jejich způsob úpravy 

dat k doplnění indexu pro celé období. Kvůli možnosti použití těchto indexů v modelu 

byl zvolen shodný způsob zpracování jako u indexu panství práva v části práce zabývající 

se HDP (použití dostupných hodnot k doplnění let předcházejících). Opět jsou použity 

v GMM modelu dummy proměnné pro každý rok a zároveň je uvedena hodnota Sargan 

testu (vypuštěné) pro situaci, kdy jsou vynechány softwarem hlášené vypuštěné 

proměnné. 

 V práci jsou použitý dva obecné druhy modelů, kde jedním z nich je GMM, který 

již byl použit v části s HDP. Zmíněný model se liší v podstatě jen použitou závislou 

proměnnou, kterou je tentokrát nezaměstnanost, a lze ho napsat následujícím způsobem: 

 

 

𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 =  𝛼1𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑃𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜗𝑖𝑡, 

 

(2) 

 

kde jednotlivé znaky mají stejný význam jako v kapitole 5.1 a kontrolní proměnné 

zastupují proměnné použité v modelu Heida a Larche. Stejně jako v případě modelu 

GMM u DPH i zde se vyskytují proměnné podezřelé z endogenity, jedná se o globalizační 

indexy, EPL index, zkreslení mzdy, otevřenost obchodu, High corporatism a migraci. 

Zmíněné proměnné jsou pak dle toho zpracovávány v regresi. Jako instrumenty jsou opět 

kromě dummy proměnných pro roky použity i hodnoty všech výše zmíněných 

proměnných a závislé proměnné za zpětné období, tentokráte je však maximem pouze 

první zpětné období v souladu s prací, z které bylo vycházeno. Druhým modelem 

použitým autory ke zpracování panelových dat je fixní efekt, který lze psát následujícím 

způsobem: 

 
 

𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 =  𝛽1𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑃𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, 

 

 

(3) 
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kde nezaměstnanost je závislá proměnná, INDEX zastupuje globalizační indexy 

(Maastricht globalizační index opět nemohl být použit z důvodu nedostatku let, pro která 

je stanoven), KP jsou kontrolní proměnné, uit je charakteristická chyba a αi je fixní efekt 

někdy označovaný jako nepozorovaná heterogenita. β1, β2 jsou odhadované parametry. 

 V tabulkách jdou vidět výsledky pro různé indexy. Po vzoru Heida a Larche jsem 

provedl dvě specifikace fixního efektu a dvě specifikace GMM, přičemž rozdíl spočívá 

pouze v použití, respektive nepoužití proměnné zastupující migraci. Dále je uvedena 

v tabulce pro fixní efekt hodnota F-testu a upraveného R2, která skutečně odpovídá 

modelu. 

Tabulka 16 – Nezaměstnanost a DHL index globální propojenosti 

 

Zdroj: 16 – Vlastní výpočet 

 V tabulce číslo 16 jsou uvedeny výsledky pro DHL index globální propojenosti. 

Proměnná „nezaměstnanost = L“ odpovídá nezaměstnanosti za předcházející období. Jak 

lze vidět, proměnná zastupující migraci je významná, a to dokonce na 1% hladině, 
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zároveň však její vynechání příliš nezmění významnost ostatních proměnných. Ve fixním 

modelu dojde ke změně otevřenosti obchodu a v případě modelu GMM dojde ke změně 

u hustoty odborových organizací a DHL indexu globální propojenosti, kde dojde 

k nárůstu p-hodnoty. Hodnota F testu je v obou případech 0,000, a lze tedy zamítnout 

nulovou hypotézu a fixní model je skutečně vhodnější než pooled OLS. Zároveň je možné 

vidět, že upravené R2 je poměrně vysoké, což svědčí o dobré předvídatelnosti rozptylu 

nezávislé proměnné v modelu. Samotný DHL index globální propojenosti je významný 

pouze ve specifikaci číslo 4, a sice na 5% procentní hladině. Samotná znaménka indexu 

se liší, zatímco ve sloupcích 1 a 2 (model fixního efektu) je znaménko záporné, 

v posledních dvou sloupcích (GMM model) je znaménko kladné, což potvrzuje vysokou 

p-hodnotu. Samotný GMM model nesplňuje požadavky na kvalitní model z hlediska 

Sargan testu a Arellano-Bond testu prvního řádu na 5% hladině, nicméně v Arellano-

Bond testu druhého řádu pro obě specifikace je p-hodnota vysoká (0,861 a 0,443), a tedy 

alespoň zde je splněna podmínka kvalitního modelu. Pokud bychom brali alternativní p-

hodnotu Sargan testu (0,090), pak nelze zamítnout nulovou hypotézu na 5% hladině 

významnosti pro specifikaci ve sloupci číslo 4, což znamená splnění další podmínky 

kvalitního modelu. Příčinou vysoké p-hodnoty Arellano-Bond testu ve třetí specifikaci 

by mohl být způsob doplnění hodnot v EPL a PMR indexu, nicméně již specifikace ve 

sloupci číslo 4 tomu nenasvědčuje, jelikož se jedná o téměř totožný model s výjimkou 

jedné proměnné a p-hodnota testu je o dost nižší, nicméně hodnota 0,065 pořád nestačí 

k zamítnutí nulové hypotézy na 5% hladině. 
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Tabulka 17 – Nezaměstnanost a KOF globalizační index 

 

Zdroj: 17 - Vlastní výpočet 

 V tabulce číslo 17 jsou uvedeny výsledky pro KOF globalizační index. Pro obě 

specifikace modelu fixního efektu vychází hodnota F-testu 0,000, čili opět je přítomen 

fixní efekt a je vhodné použít model fixního efektu namísto pooled OLS. Přítomnost 

migrace v regresi opět příliš nemění významnost jednotlivých proměnných, stejně jako 

v předcházející specifikaci. KOF globalizační index není významný na žádné rozumné 

hladině a jeho koeficient má záporné znaménko (s rostoucí hodnotou indexu klesá 

nezaměstnanost), s výjimkou specifikace číslo 4, kde je znaménko kladné, na rozdíl od 

minulého případu, kde se u DHL indexu globální propojenosti i ve třetím sloupci 

nacházelo kladné znaménko. Dalším problémem je opět Arellano-Bond test prvního řádu 

a Sargan test, jejichž výsledky na rozdíl od testu druhého řádu odporují požadavkům 

správného modelu (p-hodnoty 0,797 a 0,000, respektive 0,213 a 0,002). 
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Tabulka 18 – Nezaměstnanost a Ernst & Young globalizační index 

 

Zdroj: 18 – Vlastní výpočet 

 V tabulce číslo 18 jsou výsledky regrese pro Ernst & Young globalizační index. 

I zde je hodnota F-testu rovna 0,000, stejně jako v předcházejících případech, neboli 

model fixního efektu je preferován před pooled OLS. Stejně tak se příliš nezměnily 

významnosti a koeficienty kontrolních proměnných. Avšak na rozdíl od předcházejícího 

modelu globalizační index je významný na 5% hladině pro specifikaci číslo 4. Zároveň 

Ernst & Young globalizační index nemění znaménko napříč specifikacemi, na rozdíl od 

předcházejících globalizačních indexů. I zde je ale dosahováno nežádoucích p-hodnot 

v Arellano-Bond testu prvního řádu pro obě specifikace, naopak v případě druhého řádu 

nelze zamítnout nulovou hypotézu ani na 10% hladině významnosti. Sargan test dosahuje 

p-hodnoty 0,000 a 0,001, dostáváme tedy výsledek doporučující upravit model stejně jako 
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u předcházejících indexů (i při použití alternativních hodnot Sargan testu stále lze 

zamítnout nulovou hypotézu na 5% hladině významnosti). 

 Když porovnáme vliv jednotlivých indexů na nezaměstnanost pomocí modelu 

fixního efektu specifikace číslo 2, která se jeví vhodnější než specifikace číslo 1, 

dostáváme, že zvýšením příslušného indexu o jedna klesne nezaměstnanost v procentech 

celkové pracovní síly o 0,02 u DHL indexu globální propojenosti, o 0,06 u KOF 

globalizačního indexu a o 0,45 u Ernst & Young globalizačního indexu. Což nejsou nijak 

závratné hodnoty vzhledem k tomu, že DHL index globální propojenosti a KOF 

globalizační index jsou na škále 0–100, zřejmé je to zejména pak u Ernst and Young 

globalizačního indexu, který má rozsah 0–10. Je nutné však brát v potaz endogenitu 

některých proměnných, jako jednu z příčin použití GMM. V tomto modelu je na tom 

z hlediska významnosti Ernst & Young globalizační index nejlépe, to není nijak 

překvapivé, jelikož zohledňuje faktory týkající se trhu práce nejvíce ze všech indexů, 

naopak překvapivá je významnost DHL indexu globální propojenosti na 5% hladině 

vzhledem k tomu, že spolu s KOF globalizačním indexem zahrnují jen určitou formu 

migrace osob. Dalším překvapením jsou samotná záporná znaménka KOF 

a Ernst & Young globalizačních indexů. Větší hodnota globalizačního indexu 

koresponduje s nižší hodnotou nezaměstnanosti, kdy očekávaný efekt by byl spíše 

opačný. Hodnoty koeficientů v absolutní hodnotě jsou o poznání větší než v případě 

metody fixního efektu. Dalším překvapivým výsledkem je záporné znaménko 

u proměnné migrace, která je významná na 1% hladině ve všech specifikacích, nicméně 

tento výsledek se shoduje s výsledky v práci Benedikta Heida a Maria Larche. Může to 

být dáno zkoumaným souborem zemí, který obsahuje spíše vyspělejší země, v jejichž 

rámci je z hlediska osob migrace spojená již s předem vyhlédnutou prací. Podobně jako 

v práci Benedikta Heida a Maria Larche a v práci Gabriela Felbermayra, Juliena Prata 

a Hans-Jörga Schmerera (dostupné na [16]) proměnné zastupující regulace či situaci na 

trhu práce nejsou příliš významné. V mém případě na alespoň 10% hladině jsou 

významné pouze index High corporatism a hustota odborových organizací. V pracích 

zmíněných autorů nejsou ani tyto proměnné významné na žádné rozumné hladině.  

5.3 Inflace a indexy hodnocení globalizace 

 Stejně jako v předcházejících případech i zde je použit dynamický model pro 

panelová data s jednokrokovým odhadem. Oproti předcházejícím příkladům je jen drobně 

upraven a lze ho psát následujícím způsobem: 
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 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡 =  𝛼1𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡−1 + 𝛽1𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑃𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜗𝑖𝑡, 

 

(4) 

kde jednotlivá řecká písmena mají stejný význam jako v předcházejících případech, 

INDEX opět zastupuje jednotlivé globalizační indexy, inflace je naše závislá proměnná 

a mezi kontrolní proměnné řadíme produkční mezeru, inflaci dovozních cen, směnný kurs 

a proměnnou vyjadřující násobek produkční mezery a otevřenosti obchodu. Model 

vychází z práce skupiny autorů Céline Allard, Enging Dalgic, Christop Klingen, Natalia 

Tamirisa a Martin Čihák pod záštitou Mezinárodního měnového fondu, zabývající se 

vybranými otázkami týkajícími se Polské republiky (dostupné na [17]). Pro účely mé 

práce je oproti původnímu modelu přidána proměnná zastupující globalizační index, data 

časové řady jsou nahrazena panelovými daty a je vynechána dummy proměnná pro 

období před rokem 1998. Důvodem pro její vynechání je zkoumání období pouze mezi 

lety 2005–2013. Stejně jako v případě HDP máme k dispozici soubor 140 zemí. Pro každý 

rok je použita dummy proměnná a ve výsledných tabulkách je obsažena alternativní 

hodnota Sargan testu pro preventivní vypuštění ročních dummy proměnných, které 

software vynechává. Dále jsou standardně uvedeny p-hodnoty Arellano-Bond testu 

prvního a druhého řádu a Hansen testu v případě robustního odhadu. Proměnná „inflace 

= L“ zastupuje hodnotu inflace za předešlý rok. Jako proměnné, které by mohly být 

endogenní, jsou označeny násobek otevřenosti obchodu a produkční mezery (zejména 

kvůli otevřenosti obchodu, což již bylo zmíněno) a globalizační indexy. Ze zmíněné práce 

byly vybrány dvě specifikace, a sice specifikace obsahující všechny zmíněné kontrolní 

proměnné a specifikace bez směnného kursu. Jako instrumenty jsou použity všechny 

proměnné (inflace, inflace dovozních cen, produkční mezera, směnný kurs, globalizační 

indexy, produkční mezera*otevřenost obchodu) a jejich hodnoty až do druhého zpětného 

období spolu s dummy proměnnými pro roky.  
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Tabulka 19 – Inflace a DHL index globální propojenosti 

 

Zdroj: 19 – Vlastní výpočet 

 V tabulce číslo 19 se nacházejí výsledky regrese s DHL indexem globální 

propojenosti. Žádná kontrolní proměnná není významná alespoň na 10% hladině pro 

všechny specifikace. Pro alespoň některé specifikace jsou významné všechny proměnné 

– inflace dovozních cen, proměnná zastupující násobek produkční mezery a otevřenosti, 

produkční mezera a směnný kurs. Koeficient u DHL indexu globální propojenosti má ve 

všech sloupcích shodně záporné znaménko a je významný na 10% hladině pro specifikaci 

číslo 2 a na 5% hladině pro specifikaci číslo 4. P-hodnoty Sargan testu jsou poměrně nízké 

(0,032 a 0,045), při použití alternativních hodnot Sargan testu se ovšem zvětší natolik, že 

můžeme prohlásit, že nelze zamítnout nulovou hypotézu na 5 %. Výsledky Arellano-

Bond testu jsou na tom o poznání lépe, a to pro první i druhý řád ve všech specifikacích, 

kdy lze na 5% hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu pro první řád a naopak 

ji nelze zamítnout pro druhý řád. Pro robustní variantu vidíme, že p-hodnota Hansen testu 

je pro model velmi příznivá, pokud bychom uvažovali alternativní hodnoty Hansen testu, 

zvětší se p-hodnota u specifikace číslo 4 až na 1,000, což opět svědčí o velkém množství 

instrumentů vzhledem k počtu pozorování. 
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Tabulka 20 – Inflace a KOF globalizační index 

 

Zdroj: 20 – Vlastní výpočet 

 Při porovnání s výsledky při použití KOF globalizačního indexu (tabulka číslo 20) 

lze vidět, že proměnné se z hlediska významnosti příliš nezmění a žádná z kontrolních 

proměnných není významná alespoň na 10% hladině pro všechny specifikace. Pro 

všechny specifikace s výjimkou čtvrté dosahuje Arellano-Bond test prvního i druhého 

řádu výsledků příznivých pro model na 5% hladině významnosti. Pro specifikaci číslo 4 

je p-hodnota Arellano-Bond testu prvního řádu rovna 0,093, a nelze tak zamítnout 

nulovou hypotézu. Zároveň je ve specifikaci číslo 4 p-hodnota Hansen testu rovna 1,000, 

což značí opět problém s velkým množstvím instrumentů vzhledem k počtu pozorování. 

Výsledek Sargan testu na 5% hladině významnosti je ve specifikaci číslo 1 nevhodný pro 

model, naopak ve specifikaci číslo 2 již nelze zamítnout nulovou hypotézu na této hladině 

(ke změně nedojde ani v případě použití alternativních hodnot). Další výraznou změnou 

je kladné znaménko u KOF globalizačního indexu, což značí zvyšování inflace v případě 

zvětšení indexu, na rozdíl od DHL indexu globální propojenosti, kdy jeho větší hodnoty 

svědčí o nižší inflaci. Stejně jako DHL index globální propojenosti i KOF globalizační 

index je ve specifikaci číslo 2 a 4 významný alespoň na 10% hladině. 
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Tabulka 21 – Inflace a Ernst & Young globalizační index 

 

Zdroj: 21 – Vlastní výpočet 

 V případě použití Ernst & Young globalizačního indexu přestává být pro všechny 

specifikace významná na 10% hladině proměnná představující inflaci dovozních cen. 

Výsledky testů ohledně správnosti modelu se chovají s výjimkou Sargan testu pro 

specifikaci číslo 2 podobně jako v případě KOF indexu. Arellano-Bond test splňuje 

podmínky pro první a druhý řád na 5% hladině významnosti, zatímco p-hodnota Sargan 

testu hovoří v neprospěch modelu, nepoužijeme-li její alternativní hodnotu, ve specifikaci 

číslo 2 ani alternativní hodnota nestačí k nemožnosti zamítnutí nulové hypotézy na 5% 

hladině významnosti. V případě specifikace číslo 4 je p-hodnota Arellano-Bond testu 

prvního řádu rovna 0,134, takže nelze zamítnout nulovou hypotézu na 5% hladině 

významnosti, což svědčí o nesplnění podmínky identického a nezávislého rozdělení 

charakteristických chyb. Tato skutečnost hovoří v neprospěch modelu. Ernst & Young 

globalizačního index je významný alespoň na 10% hladině pouze pro specifikaci číslo 3 

a má záporné znaménko koeficientu shodně s DHL indexem globální propojenosti. 

 Kladný vliv globalizace na inflaci pro KOF globalizační index je shodný 

s výsledkem obsaženým v práci Sbordonea (dostupná na [18]), který tvrdí, že globalizace 

ovlivňuje inflaci prostřednictvím otevřenosti obchodu. Tomu nasvědčuje i významnost 

proměnné zastupující násobek produkční mezery a otevřenosti obchodu, která je pro první 

specifikaci a všechny globalizační indexy významná na 1% hladině a má kladné 

znaménko. Všechny globalizační indexy byly významné na 10% hladině alespoň v jedné 
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specifikaci, samotný vliv, co do velikosti, však není nikterak výrazný, protože změna 

proměnné o jedna vyvolá změnu inflace o 0,169 % meziročně v případě DHL indexu 

globální propojenosti, 0,149 % meziročně v případě KOF globalizačního indexu 

a 10,39 % meziročně v případě Ernst & Young globalizačního indexu, jehož rozsah je 

desetkrát menší než v případě ostatních globalizačních indexů. 
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Závěr  

 V bakalářské práci jsem se věnoval způsobům sestavení jednotlivých indexů 

(zejména pak DHL indexu globální propojenosti), jejich schopnosti hodnotit globalizaci 

a analýze vztahu mezi globalizačními indexy a makroekonomickými ukazateli, do které 

nemohl být zařazen Maastricht globalizační index z důvodu nedostatku hodnot. 

Z makroekonomických ukazatelů byly vybrány tři, a sice HDP, kterému byl věnován 

největší prostor, inflace a nezaměstnanost. Při sestavování indexů jsou použity do jisté 

míry stejné faktory, což se následně projevilo i na jejich výrazné vzájemné korelaci, a tedy 

i na podobnosti žebříčku hodnocení zemí z pohledu daného indexu.  

 Pro určování vztahu mezi globalizačními proměnnými a makroekonomickými 

ukazateli byl použit zejména jednokrokový dynamický model pro panelová data, a to jak 

ve standardní GMM, tak i v robustní GMM variantě. V případě nezaměstnanosti byl 

použit i model fixního efektu. Vzájemná podobnost indexů se částečně promítla i do 

provedených odhadů. Výsledky ukazovaly v mnohých případech vysoké p-hodnoty pro 

testování nulovosti koeficientů shodně pro všechny indexy, navzdory tomu, že autoři 

prací, ze kterých jsem vycházel, hlásili globalizační indexy významné i na 1% hladině. 

Zároveň v případě testů hodnotících kvalitativní parametry modelu vycházely často 

nežádoucí výsledky a celkově se výsledky těchto testů různily i napříč jednotlivými 

specifikacemi modelů, což svědčí o potenciálu k vylepšení či dalšímu pozměnění modelů. 

V případě uvažování specifikací, které splňují požadavky kvalitního modelu nebo se jim 

alespoň nejvíce blíží, vyplynulo, že pro rostoucí hodnotu DHL indexu globální 

propojenosti a Ernst & Young globalizačního indexu roste hodnota HDP na obyvatele, 

naopak pro KOF globalizační index hodnota klesá. V případě nezaměstnanosti odpovídá 

vyšší hodnotě indexů nižší hodnota nezaměstnanosti, s výjimkou DHL indexu globální 

propojenosti. Pro inflaci docházelo opět k rozdílnostem v podobě shodnosti mezi DHL 

indexem globální propojenosti a Ernst & Young globalizačním indexem, kdy větší 

hodnota těchto indexů souvisí s menší inflací a naopak větší hodnoty KOF globalizačního 

indexu souvisí s vyšší inflací. 

 Jelikož otázka kvantifikování globalizace a s tím souvisejících přesných 

globalizačních indexů využitelných jak k hodnocení globalizace, tak k hodnocení vztahů 

k makroekonomickým ukazatelům není stále vyřešena, způsobů jak na práci navázat je 

celá řada, od vyzkoušení stejného postupu s jiným souborem kontrolních proměnných až 

po sestavení vlastního modelu, protože jak bylo z práce vidět, i navzdory úspěšné zkoušce 
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robustnosti modelů v případě předcházejících autorů se výsledky v mojí práci od jejich 

významně lišily, a nepodařilo se mi tak jimi vyvozované závěry potvrdit. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Použité proměnné, vysvětlivky a zdroje (tabulka) 

Likvidní závazky 

k HDP (%) 

Součet poptávkových závazků a závazků 

nesoucích úvěr náležící bance a ostatním 

finančním zprostředkovatelům dělený HDP. 

Thorsten Beck, Aslı Demirgüç-

Kunt and Ross Levine, (2000), 

"A New Database on Financial 

Development and 

Structure," World Bank 

Economic Review 14, 597-605. 

(An earlier version was issued as 

World Bank Policy Research 

Working Paper 2146.) 

Spotřeba vlády  

(% HDP) 

Veškeré výdaje vlády na zboží a služby 

(včetně náhrad zaměstnancům). 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Zápis na střední školy 

(% z celku) 

Podíl celkového zápisu bez rozdílu věku, 

k populaci věkové skupiny, oficiálně 

odpovídající úrovni výuky. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Očekávaná délka 

života (roky) 

Očekávaná délka života značí počet let, 

kolik by novorozenec žil, kdyby vzory 

úmrtnosti zůstaly stejné po celou dobu jeho 

života. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Míra porodnosti 

(početí na ženu) 

Reprezentuje množství dětí narozených 

ženě, pokud by žila do konce svého období 

plodnosti a měla děti podle věkově 

specifické míry porodnosti. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Tempo růstu 

směnných relací 

Odpovídá kapacitě dovozu minus vývozu 

zboží a služeb. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 
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(jednotka místní 

měny) 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Podíl investic na 

HDP (%) 
Celkové investice k HDP. 

R. EASTERLY, 

William. Global Development 

Network Growth 

Database [online]. 2001 [cit. 

2016-07-07]. Dostupné z: 

http://econ.worldbank.org/WBS

ITE/EXTERNAL/EXTDEC/EX

TRESEARCH/0,,contentMDK:

20701055~pagePK:64214825~p

iPK:64214943~theSitePK:4693

82,00.html, World DataBank: 

World Development 

Indicators. THE WORLD 

BANK [online]. 1818 H Street, 

NW Washington, DC 20433 

USA, 2016 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Index panství práva 
Měří kvalitu legálního systému a 

vlastnických práv. 

Authors: James Gwartney, 

Robert Lawson, and Joshua Hall 

Title: 2015 Economic Freedom 

Dataset, published in Economic 

Freedom of the World: 2015 

Annual Report 

Publisher: Fraser Institute 

Year: 2015 

URL: http://www.freetheworld.

com/datasets_efw.html 

Politická práva 
Hodnotí politická práva v zemi (7 nejméně 

svobody, 1 nejvíce svobody). 

Freedom in the World: Anxious 

Dictators, Wavering 

Democracies: Global Freedom 

under Pressure. Freedom House: 

75 Years Championing 

Democracy [online]. 1850 M 

Street NW, Floor 11 Washington 

D.C. 20036, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

https://freedomhouse.org/report/

freedom-world/freedom-world-

2016 

Občanské svobody 
Hodnotí občanské svobody (7 nejméně 

svobody, 1 nejvíce svobody). 

Freedom in the World: Anxious 

Dictators, Wavering 

Democracies: Global Freedom 

under Pressure. Freedom House: 

75 Years Championing 

Democracy [online]. 1850 M 

Street NW, Floor 11 Washington 
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D.C. 20036, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

https://freedomhouse.org/report/

freedom-world/freedom-world-

2016 

Demokracie 
Hodnotí obecnou otevřenost politických 

institucí (10 = vysoká, -10 = nízká). 

MARSHALL, Monty R., Ted 

Robert GURR a Keith 

JAGGERS. POLITY™ IV 

PROJECT: Political Regime 

Characteristics and Transitions, 

1800-2015 [online]. 426 Center 

St. N, Vienna, VA 22180 USA, 

2015 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://www.systemicpeace.org/i

nscrdata.html 

Burzovní 

kapitalizace  

(% DPH) 

Hodnota akcií k HDP. 

Thorsten Beck, Aslı Demirgüç-

Kunt and Ross Levine, (2000), 

"A New Database on Financial 

Development and 

Structure," World Bank 

Economic Review 14, 597-605. 

(An earlier version was issued 

as World Bank Policy Research 

Working Paper 2146.) 

Thorsten Beck, Aslı Demirgüç-

Kunt, and Ross Levine, 

"Financial Institutions and 

Markets Across Countries and 

over Time: Data and Analysis", 

World Bank Policy Research 

Working Paper 4943, May 

2009. 

Martin Čihák, Aslı Demirgüç-

Kunt, Erik Feyen, and Ross 

Levine, “Benchmarking 

Financial Development Around 

the World”, World Bank Policy 

Research Working Paper 6175, 

August 2012. 

Disclaimer: These data are 

provided on an "as-is" basis and 

their accuracy is not guaranteed 

by the World Bank. All errors 

are the authors' own. 

 

GINI 

Slouží k měření ekvivalence rozložení 

bohatství a důchodů v jednotlivých 

územních celcích. 

NU-WIDER,‘World Income 

Inequality Database (WIID3c)’, 

September 2015, 

https://www.wider.unu.edu/proj

ect/wiid-world-income-

inequality-database' 

Index vnímání 

korupce 

Slouží k měření vnímané úrovně korupce 

veřejného sektoru celosvětově. 

CORRUPTION 

PERCEPTIONS INDEX 

2015. TRANSPARENCY 

http://go.worldbank.org/JB43E16UR0
http://go.worldbank.org/JB43E16UR0
http://go.worldbank.org/JB43E16UR0
http://go.worldbank.org/VHV54DRUO0
http://go.worldbank.org/VHV54DRUO0
http://go.worldbank.org/VHV54DRUO0
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INTERNATIONAL: the global 

coalition against 

corruption [online]. Alt-Moabit 

96 10559 Berlin Germany, 2016 

[cit. 2016-07-07]. Dostupné z: 

http://www.transparency.org/cpi

2015 

Tvorba hrubého 

kapitálu  

(% HDP) 

Nový termín pro dříve používané celkové 

domácí investice. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

High corporatism 

Měří míru koordinace mzdového 

vyjednávání v dané zemi, kde 1 značí 

vyjednávání na úrovni firmy a 5 odpovídá 

vyjednávání na úrovni celé ekonomiky. 

J. Visser, ICTWSS Data base. 

version 5.0. Amsterdam: 

Amsterdam Institute for 

Advanced Labour Studies AIAS. 

October 2015.  

Open access database 

at: www.uva-aias.net/208 

Migrace (osoby) Příliv cizí populace dle národnosti. 

OECD.Stat. ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT [online]. 

OECD 2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 France, 

2016 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://stats.oecd.org/ 

PMR index 

Slouží k měření regulací na trhu výrobků na 

stupnici od 0 do 6, kde 6 značí největší 

regulaci. 

OECD.Stat. ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT [online]. 

OECD 2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 France, 

2016 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://stats.oecd.org/ 

EPL index 

Slouží k měření legislativy na ochranu 

zaměstnanců na stupnici od 0 do 6, kde 6 

značí nejsilnější ochranu. 

Economic Policy Reforms: 

Going for Growth. OECD: 

BETTER POLICIES FOR 

BETTER LIVES [online]. OECD 

2, rue André Pascal 75775 Paris 

Cedex 16 France, 2016 [cit. 

2016-07-07]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eco/growth

/goingforgrowth.htm 

Populace (pracovní 

síla, tisíce) 
Počet obyvatel dané země. 

OECD.Stat. ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT [online]. 

OECD 2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 France, 

2016 [cit. 2016-07-07]. 
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Dostupné z: 

http://stats.oecd.org/ 

Produkční mezera (% 

HDP) 

Rozdíl skutečného a možného HDP jako 

procentuální podíl z možného HDP. 

OECD.Stat. ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT [online]. 

OECD 2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 France, 

2016 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://stats.oecd.org/ 

Hustota odborových 

organizací (%) 

Odpovídá podílu pracovníků dostávajících 

mzdu či plat, kteří jsou členy odborů, a 

celkového počtu pracovníků dostávajících 

plat či mzdu. 

OECD.Stat. ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT [online]. 

OECD 2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 France, 

2016 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://stats.oecd.org/ 

Zkreslení mzdy (%) 
Suma daňového zatížení a průměrné míry 

náhrady zaměstnancům. 

OECD.Stat. ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT [online]. 

OECD 2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 France, 

2016 [cit. 2016-07-07]. 

Dostupné z: 

http://stats.oecd.org/ 

Otevřenost obchodu 

(%) 

Suma celkového vývozu a dovozu 

v směnném kurzu dolaru (US) k HDP 

v paritě kupní síly dolaru (US). 

Alan Heston, Robert Summers 

and Bettina Aten, Penn World 

Table Version 7.1, Center for 

International Comparisons of 

Production, Income and Prices at 

the University of Pennsylvania, 

Nov 2012. 

Směnný kurs (v 

jednotkách místní 

měny za americký 

dolar) 

Počet jednotek domácí měny, za které lze 

nakoupit jednotku měny zahraniční. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Inflace dovozních 

cen 

Současná hodnota dovozu převedená na 

americké dolary a vyjádřená jako 

procentuální podíl průměru hodnoty báze. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 
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HDP na obyvatele 

(americké dolary, 

současná hodnota) 

Celkový hrubý domácí produkt dělený 

počtem obyvatel. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Inflace (roční změna 

v %) 
Měřená indexem spotřebitelských cen. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

Nezaměstnanost  

(% pracovní síly) 

Podíl nezaměstnaných ke všem osobám 

schopným pracovat. 

World DataBank: World 

Development Indicators. THE 

WORLD BANK [online]. 1818 H 

Street, NW Washington, DC 

20433 USA, 2016 [cit. 2016-07-

07]. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/d

ata/reports.aspx?source=world-

development-

indicators&preview=on#advanc

edDownloadOptions 

DHL index globální 

propojenosti 
 

GHEMAWAT, Pankaj a Steven 

A. ALTMAN. DHL GLOBAL 

CONNECTEDNESS INDEX 

2014: Analyzing global flows 

and their power to increase 

prosperity [online]. 53250 Bonn, 

Germany: Deutsche Post DHL, 

Headquarters, 2014, , 292 [cit. 

2016-07-07]. Dostupné z: 

http://www.dhl.com/en/about_u

s/logistics_insights/studies_rese

arch/global_connectedness_inde

x/global_connectedness_index.h

tml#.V36z3vl95hF 

KOF globalizační 

index 
 

Dreher, Axel (2006): Does 

Globalization Affect Growth? 

Evidence from a new Index of 

Globalization, Applied 

Economics 38, 10: 1091-1110. 

Maastricht 

globalizační index 
 

MARTENS, Pim a Lukas 

FIGGE. Globalisation 

Continues: The Maastricht 

Globalisation Index Revisited 
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Příloha č. 2: Souhrn dat pro inflaci jako závislou proměnnou (tabulka) 

 

Zdroj: 22 – Vlastní výpočet 

Příloha č. 3: Souhrn dat pro nezaměstnanost jako závislou proměnnou (tabulka) 

 

Zdroj: 23 – Vlastní výpočet 

  

Proměnná Pozorování Průměr Směrodatná odchylka Min Max

 inflace 1162 5,557831 5,184981 -4,9 44,4

produkční mezera 297 -0,0099024 3,796683 -15,813 17,959

produkční 

mezera*otevřenost 

obchodu

198 12102,29 41819,35 -139776,5 202717,8

inflace dovozních cen 1237 319,2129 163,2125 81,3 995

směnný kurs 1076 6246040 2,05E+08 0,27 6,72E+09

Proměnná Pozorování Průměr Směrodatná odchylka Min Max

nezaměstnanost 306 7,510784 3,873032 2,3 27,2

High corporatism 261 2,159751 1,191942 1 5,75

migrace 295 168235,8 242655,2 981 1266264

PMR 68 1,506159 0,37318 0 2,651369

EPL index 68 2,087241 0,6147626 0,49 4,166667

populace 305 36127,03 57302,34 295,9 316498

produkční mezera 297 -0,0099024 3,796683 -15,813 17,959

Union density 275 28,35286 20,31086 4,541725 95,56118

zkreslení mzdy 297 73,09484 21,56312 23,53094 114,2607

otevřenost obchodu 204 9609,109 6177,952 2566,1 39465,65
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Příloha č. 4: Souhrn dat pro HDP na obyvatele jako závislou proměnnou, 1970–2000 

(tabulka) 

 

Zdroj: 24 – Vlastní výpočet 

Příloha č. 5: Souhrn dat pro HDP na obyvatele jako závislou proměnnou, 1980–2008 

(tabulka) 

 

Zdroj: 25 – Vlastní výpočet 

Příloha č. 6: Souhrn dat pro HDP na obyvatele jako závislou proměnnou, 2005–2013 

(tabulka) 

 

Zdroj: 26 – Vlastní výpočet 

Proměnná Pozorování Průměr Směrodatná odchylka Min Max

HDP na obyvatele 3274,00 1,61 5,33 -47,72 37,13

likvidní závazky k HDP 2763,00 46,21 35,11 0,42 321,60

spotřeba vlády 3160,00 15,47 5,96 0,00 76,22

zápis na střední školy 2805,00 57,73 33,01 0,00 162,61

inflace 3061,00 53,97 586,25 -13,06 23773,13

očekávaná délka života 3690,00 64,32 10,45 27,08 81,08

míra porodnosti 3689,00 3,97 2,03 0,98 8,45

tempo růstu směnných 

relací 2,647E+03 9,940E+10 1,960E+13 -3,910E+14 2,600E+14

podíl investic na HDP 3199,00 22,52 7,87 -5,74 73,50

index panství práva 633,00 5,81 1,37 2,00 9,11

politická práva 3184,00 3,65 2,22 1,00 7,00

občasné svobody 3184,00 3,71 1,89 1,00 7,00

demokracie 3247,00 1,21 7,63 -10,00 10,00

burzovní kapitalizace 833,00 40,58 49,65 0,01 356,88

KOF 3397,00 45,43 17,44 11,66 92,07

Proměnná Pozorování Průměr Směrodatná odchylka Min Max

HDP na obyvatele 916,00 3765,04 6248,85 244,22 80526,38

GINI 207,00 38,79 7,82 22,40 69,60

likvidní závazky k HDP 745,00 42,54 29,01 0,42 132,34

spotřeba vlády 916,00 8,61 3,95 0,94 23,79

zápis na střední školy 617,00 46,96 29,50 2,50 110,50

tvorba kapitálu 789,00 22,17 8,78 -2,40 58,00

inflace 703,00 20,63 106,39 -35,80 1877,40

KOF 946,00 41,46 12,61 15,70 78,16

Proměnná Pozorování Průměr Směrodatná odchylka Min Max

HDP na obyvatele 1237 15098,78 19972,89 140,8 113726,6

likvidní závazky k HDP 887 63,55515 53,09656 4,256965 399,1144

spotřeba vlády 1191 15,63535 5,015172 2 31,6

zápis na střední školy 956 82,91841 26,78484 10 166

inflace 1162 5,557831 5,184981 -4,9 44,4

očekávaná délka života 1251 71,02812 8,729978 41,75961 83,83171

míra porodnosti 1251 2,67315 1,427727 0,966 7,702

tempo růstu směnných 

relací
1144 1,19E+12 1,63E+13 -1,42E+14 2,24E+14

podíl investic na HDP 1194 23,99675 7,097234 0 58,49653

index panství práva 1017 6,912823 0,9008796 2,88186 9,067605

politická práva 1241 3,260274 2,078486 1 7

občasné svobody 1241 3,095085 1,71539 1 7

demokracie 1187 4,588037 6,128992 -10 10

burzovní kapitalizace 693 59,7662 64,92211 0,3683264 569,4619

GINI 512 37,48828 9,017863 22,4 69,4

index vnímání korupce 1197 43,83876 21,65131 13 97

KOF 1096 61,79382 15,44873 24,64378 92,37168

DHL 1260 44,14048 17,64571 3 90

EAY 522 4,052031 0,9140495 1,8 7,91


