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Abstract
An unstable macroeconomic environment is often regarded as detrimental to economic growth.
Among the sources contributing to such instability, much of the blame has been assigned to
political issues. This paper empirically tests for a causal and negative long-run relationship
between political instability and economic growth but finds no such relationship. Sensitivity
analysis, however, indicates that there is indeed a short-run negative relationship and, that in the
long-run and ignoring institutional factors, the group of African countries is the driving force. In
other words, we suspect that excluding the African countries from their samples, results of a
negative relation between SPI and growth would founder.
Abstrakt
Ačkoli současný výzkum opakovaně nalezl negativní závislosti mezi růstem reálných příjmů na
hlavu a socio-politickou nestabilitou (SPN), existence a směr kauzálních vzathů mezi těmito
dvěma póly nebyly doposud zkoumány. Naše práce používá Grangerův postup pro ověření
existence uvedených vztahů. Pro vzorek 98 rozvinutých zemí jsme zkonstruovali dva různé druhy
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indexů SPN - dolní a horní hranici - pro nepřesahující pětiletá období z let 1960 a 1995. Problém
dynamického panelu je řešen Anderson-Hsiaovou metodou instrumentálních odhadů.
provedeného výzkumu vyvádíme dva hlavní závěry. Za prvé jsme zjistili, že na agregátní úrovni
nejsou žádné kauzální vztahy mezi SPN a dlouhodobým růstem. Tvrdíme, že tato neexistence
kauzality je důsledkem sporadického výskytu SPN ve většině regionů. Druhý závěr z naší
analýzy je, že sub-saharský africký region je hlavní, a někdy jediná, síla, která určuje výsledky
existujících empirických studií a tím i politické závěry z těchto výsledků. Naše výzkumná zpráva
končí několika politickými implikacemi a návrhy na další výzkum.
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