Problematika reálné konvergence
Reálná konvergence vymezuje sbližování ekonomické úrovn dané zem s vybranými
ukazateli vysp lých zemí, nebo s jejich například ekonomickými uskupeními.1 Tato metoda je
založena na konvergenci strukturální, na přizp sobení sektorového i odv tvového složení
produkce sm rem k radikálním zm nám trh , a na trvale se m nící strukturu poptávky.
Postupy lze v této souvislosti m řit snižováním rozdílu v úrovni HDP na jednoho obyvatele
dané ekonomiky, která je vyjádřena v parit kupní síly, zejména po odstran ní diferenciace
v cenových hladinách.2
Ekonomická úroveň daného státu představuje ekonomickou kategorii, která je jen obtížn
m řitelná, přičemž v sob zahrnuje nejenom úroveň výroby na jednoho obyvatele, ale také
úroveň spotřeby a služeb na jednoho obyvatele, což je v souhrnu označováno jako životní
úroveň. Dále se vyhodnocuje rozvinutost ekonomické infrastruktury, začlen ní daného státu
do mezinárodní spolupráce, apod. Je možné také uvést, že vždy neplatí, že dv zem , mající
stejnou úroveň výroby na jednoho obyvatele, musí mít také srovnatelnou životní úroveň.3
Ukazatel HDP je nejčast ji volen jako kategorie, která je určující pro ekonomickou úroveň
zem .
Základním ukazatelem relativní úrovn cenové hladiny, je tzv. comparative price level.4
M žeme jej charakterizovat jako index, který uvádí informaci na kolika procentech je cenová
hladina ve zkoumané ekonomice ve srovnání s cenovou hladinou ekonomiky, která byla
použita jako výchozí a základní pro srovnání. Z tohoto hlediska je možné zkoumat relativní
cenové hladiny r zných segment

HDP, nebo relativní cenovou hladinu celého HDP.

Doplňkovým ukazatelem relativní cenové hladiny je index ERDI, označovaný jako exchange
rate deviation index. Je chápán jako ukazatel, který vyhodnocuje, do jaké míry se m nový
kurz odchyluje od úrovn implikované paritou kupní síly. V tomto sm ru platí identita
ERDI= 1/CPL
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Ve zkratce „CPL“, tato zkratka je v práci dále uvád na.
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Relativní cenová hladina pak souvisí s relativní ekonomickou úrovní, podle schématu níže.
Schéma 1: Příklad relativní cenové hladiny HDP a relativní HDP na osobu
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Zdroj: EUROSTAT5

Regresní rovnice pro výše uvedené schéma:
CPLi  10,17  0,91GDPi   i

(2,35) (18,2)
R 2  0,92

V obecné rovin lze uvést, že čím je vyšší HDP na obyvatele, tím je vyšší cenová
hladina. Z provedené regrese je patrné, že cenová hladina ve sledované zemi, je
v komparaci se zdrojovým státem, na takové úrovni, jako je úroveň HDP. Vyplývá
z toho také informace, že úroveň HDP na osobu, která je vyjádřena v b žném kurzu, pro
mén vysp lé zem ješt nižší, než je tomu v parit kupní síly a je rovna následující
hodnot
CPLi  GDPi  GDPi 2
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Balassův-Samuelsonův model
Představuje základní model, vysv tlující souvislosti mezi relativní ekonomickou
úrovní a relativní cenovou hladinou. Tento model je založen na specifikace jednotlivých
statk , a to na:6


statky mezinárodn obchodovatelné, tzv. tradables



statky mezinárodní neobchodovatelné, tzv. nontradables

Do segmentu obchodovatelných statk patří zejména pr mysl a zem d lství, jeho n které
části. Do neobchodovatelných statk

pak patří značná část služeb. Ceny mezinárodn

obchodovatelných statk , jsou na základ zahraničního obchodu mezi zem mi vyrovnány,
ale u neobchodovatelných statk , zejména vlivem zahraničního obchodu mezi jednotlivými
zem mi, k tomuto nedochází, především z d vodu, že je jedná o statky neobchodovatelné.
Z hlediska metodiky m žeme označit jako PDT cenovou hladinu obchodovatelných statk
v domácí ekonomice dané zem a jako PFT cenovou hladinu obchodovatelných statk
v zahraniční ekonomice dané zem . Tato ekonomika bude zároveň také datovou a
komparativní základnou pro provedení analýzy. Předpokládáme, že PFT  100 . Pokud
budeme abstrahovat od transakčních náklad , které souvisejí s mezinárodním obchodem,
předpokládáme, že domácí cenová hladina obchodovatelných statk v dané ekonomice
musí být srovnatelná jako v zahraničí, proto PDT  PFT  100 .7
Cenová hladina neobchodovatelných statk v domácí, nebo zahraniční ekonomice bude
označována jako PDN resp. PFN v případ zahraniční ekonomiky. Pro srovnání, zahraniční
ekonomika bude op t použita jako datová a komparativní základna a předpokládáme, že

PFN  100 . Cenová hladina představuje vážený pr m r cenové hladiny obchodovatelných a
neobchodovatelných statk , kde srovnávacím údajem je podíl příslušné skupiny statk na
HDP a dalších makroekonomických ukazatelích. V závislosti na tom, jaká relativní cenová
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hladina bude komparována, zda hladina celého HDP, nebo pouze cenová hladina, je možné
odvodit pro domácí cenovou hladinu PD , a pro zahraniční cenovou hladinu PF kdy platí:8
PD  xPDT  1  x PDN  xPFT  1  x PDN
PF  xPFT  1  x PFN

kde x označuje podíl obchodovatelných statk na HDP. Vzhledem k tomu, že zahraniční
ekonomika pro nás slouží jako srovnávací základna a je tedy PFT  100 a PFN  100 , je
evidentní, že také PF  100 , ať již je x jakékoliv. Je také zřejmé, že cenová hladina
v ekonomice domácí, s nižší ekonomickou úrovní, je na nižší úrovni práv díky nižším
cenám neobchodovatelných statk , protože obchodovatelné statky mají podle předpokladu
v domácí ekonomice cenu shodnou jako v ekonomice zahraniční. Pro zjišt ní pom ru mezi
domácí a zahraniční cenovou hladinou, musíme se proto podívat především na pom r mezi
domácí cenovou hladinou neobchodovatelných statk

k zahraniční cenové hladin

neobchodovatelných statk . Na základ tohoto platí následující identita:9

1   P
N
D

N
D

y DN  wDN

kde y DN značí produkci na pracovníka v domácím neobchodovatelném sektoru vyjádřenou



v cenách zahraniční ekonomiky, tato je srovnávací základnou, 1   DN



značí podíl

výrobního faktoru práce na produkci Ětj. jakou část z hodnoty produkce na pracovníka
dostane pracovník) a wDN značí mzdu pracovníka v domácím neobchodovatelném sektoru.
ůnalogická identita platí samozřejm i v zahraniční ekonomice:

1   P
N
F

N
F

y FN  wFN

Pro pom r domácí a zahraniční cenové hladiny neobchodovatelných statk

tak

algebraickou úpravou uvedených identit dostáváme:
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PDN
wDN 1   FN y FN



PFN
wFN 1   DN y DN

Pom r mezi domácí a zahraniční cenovou hladinou nontradables jsme tak rozložili na tři
základní složky, a to:
 na pom r mezd v t chto sektorech
 na pom r podíl práce na produkci


na pom r produktivit v t chto sektorech

Zcela analogicky pro pom r domácích a zahraničních cen v obchodovatelných sektorech
platí:10







PDT
wDT 1   FT y FT

1
 T 
PFT
wF 1   DT y DT

kde jsme ješt

využili informace, že ceny obchodovatelných statk

jsou v obou

ekonomikách stejné, takže jejich pom r je nutn roven 1. Předpokládejme navíc, že podíl
práce na produkci z stává zhruba stejný, takže m žeme uvést následující rovnici

1     1 .
1   
T
F
T
D

Za tohoto dodatečného předpokladu potom je z předchozího vztahu vid t, že mzdy
v domácím obchodovatelném sektoru jsou tolikrát nižší než mzdy v zahraničním
obchodovatelném sektoru, kolikrát je v domácím obchodovatelném sektoru nižší
produktivita, tj. že:11
y DT wDT

y FT wFT
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