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Anotace 

 

Předmětem doktorské disertační práce je Balassův-Samuelsonův (BS) efekt. Cílem 

práce je ověřit, zda existuje Balassův-Samuelsonův efekt v zemích střední a východní 

Evropy (CEE), zhodnotit jeho dopady na reálnou apreciaci měny těchto států a zjistit, zda se 

jeho velikost v těchto zemích liší v období před jejich vstupem do EU a po něm. K tomu 

jsou využity dvě verze BS efektu – domácí a mezinárodní. Teorie BS efektu je postavena na 

řadě předpokladů, které však při empirickém zkoumání bývají často opomíjeny. V této práci 

je naplnění předpokladů věnována zvláštní pozornost. V případě, že je některý 

z předpokladů neplatný, je třeba adekvátním způsobem upravit odhadovaný model. 

Z testování předpokladů vyplývá, že teorie parity kupní síly v obchodovatelném sektoru 

v zemích CEE neplatí. V odhadovaném modelu tak je nominální měnový kurz nahrazen 

přímo cenami obchodovatelného zboží. Samotný model je pak odhadnut metodou 

nejmenších čtverců, a to jak pro jednotlivé země, tak pro panel. Z výsledků odhadů 

jednotlivých modelů vyplývá, že BS efekt ve většině zemí CEE existuje. Největší hodnoty 

byly zjištěny v případě Česka, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska. V některých ze zemí 

CEE, které doposud nezavedly euro, může BS efekt dokonce vést k nedodržení 

Maastrichtského konvergenčního kritéria cenové stability (zejména v Polsku, ale také 

v Česku či Maďarsku).  

 

Klíčová slova: Balassův-Samuelsonův efekt; produktivita; inflace; cenová hladina; měnový 

kurz; apreciace měny; země CEE; metoda nejmenších čtverců  
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Annotation 

 

The subject of PhD dissertation is Balassa-Samuelson's (BS) effect. The aim of the 

thesis is to verify whether Balassa-Samuelson's effect exists in Central and Eastern European 

countries (CEE), assess its impact on real appreciation of these countries' currencies, and 

find out whether their size varies in these countries before and after their accession to the 

EU or not. Two versions of the BS effect - domestic and international - are used to fulfil the 

aim of the thesis. The BS effect theory is based on a number of assumptions. Nevertheless, 

these assumptions are often neglected in empirical research. On the other hand, a special 

attention is given to the fulfilment of the assumptions in this work. If any of the assumptions 

are invalid, the estimated model needs to be adjusted appropriately. The assumptions test 

shows that the purchasing power parity theory in the tradable sector in the CEE countries 

does not apply. In the estimated model, therefore, the nominal exchange rate is replaced 

directly by the prices of tradable goods. The model itself is then estimated by the ordinary 

least squares method, for both time-series and for the panel. As concerns the results of the 

individual models, it can be seen, that the BS effect exists in most CEE countries. The highest 

values were found for the Czech Republic, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia. In 

some CEE countries that have not yet introduced the euro, the BS effect may even lead to a 

failure of the Maastricht convergence criterion for price stability (particularly in Poland, but 

also in the Czech Republic or Hungary). 
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1 Úvod 

Lze empiricky pozorovat, že země s nižším výstupem na obyvatele mají nižší 

cenovou hladinu. Zároveň však tyto země dosahují v porovnání s vyspělejšími ekonomikami 

vyšších hodnot inflace. Dochází tak ke konvergenci cenových hladin. Jedním z populárních 

vysvětlení je existence Balassova-Samuelsonova efektu1.  

Teoretická východiska Balassova-Samuelsonova (BS) efektu byla rozpracována 

v 60. letech 20. století (Balassa, 1964 a Samuelson, 1964). Do popředí zájmů se tato teorie 

dostala v 90. letech v souvislosti s rozpadem východního bloku a přechodem centrálně 

plánovaných ekonomik na ekonomiky tržní. Ekonomiky střední a východní Evropy se navíc 

v současné době zapojují do měnové integrace s vyspělejšími ekonomikami západní Evropy. 

I přes konvergenci nových členských států Evropské unie (EU) je stále možné spatřovat 

rozdíly v cenových hladinách. Jedním z možných vysvětlení je existence BS efektu. Tento 

efekt je založen na předpokladu, že větší růst produktivity výrobních faktorů (produktivity)2 

v obchodovatelném sektoru vede k většímu růstu cenové hladiny v sektoru 

neobchodovatelném. Tento efekt navíc bývá v konvergujících ekonomikách větší, než 

v ekonomikách rozvinutých. Logicky se nabízí aplikace na nové členské státy (od roku 2004 

a později) vůči původním členům Evropské unie (za které jsou v této práci považovány 

členské státy Unie k roku 1995 – EU15).  

Všechny nové členské státy EU se zavázaly k přijetí společné měny eura. Pokud by 

produktivita obchodovatelného sektoru oproti sektoru neobchodovatelnému rostla v nových 

členských zemích rychleji než v zemích EU15 (přesněji řečeno než v eurozóně), celková 

inflace by v těchto zemích byla relativně vyšší. V případě režimu fixního měnového kurzu 

by vyšší inflace způsobila apreciaci reálného měnového kurzu. V případě plovoucího 

měnového kurzu by se růst produktivity projevil jak v růstu inflace, tak v nominálním 

zhodnocení měnového kurzu. Země, které chtějí přijmout společnou měnu euro, musejí 

splňovat Maastrichtská konvergenční kritéria. Myšlenka, že by reálná apreciace mohla být 

způsobena rychlejším růstem produktivity v přistupujících zemích, však nebyla při 

konstrukci Maastrichtských kritérií vzata v potaz. Pokud by rychlejší růst produktivity 

                                                 
1 Články Balassa (1964) a Samuelson (1964) mají dle vyhledávače Google Scholar více než 4 500, 

respektive 3 000 citací.  
2 Produktivitou se obecně myslí produktivita všech výrobních faktorů. V případě BS efektu však 

není zcela jasné, zda je vhodné zkoumat produktivitu všech výrobních faktoru či pouze produktivitu práce. 

Této problematice je věnována kapitola 3.2.2. V ní je vysvětleno, že za jediný výrobní faktor relevantní 

s ohledem na zkoumání BS efektu je práce. Pro účely této práce tak lze vnímat produktivitu výrobních faktorů 

a produktivitu práce jako synonyma, pokud není výslovně uvedeno jinak.  
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v přistupujících zemích opravdu mohl vést k vyšší inflaci či apreciaci nominálního 

měnového kurzu, nabízí se otázka, zda by ukazatel produktivity neměl být zahrnut přímo 

v Maastrichtských kritériích. V opačném případě, kdy země musejí udržovat jak cenovou, 

tak měnovou stabilitu (minimálně po dobu dvou let v mechanismu ERM II), může vést 

rychlejší růst jejich produktivity k nesplnění těchto kritérií.  

Situaci lze demonstrovat na příkladu země, která používá režim fixního měnového 

kurzu. Centrální bance této země by se dařilo udržovat inflaci bez ohledu na růst produktivity 

na úrovni zemí eurozóny s nejnižší inflací. Růst produktivity by však navíc způsoboval růst 

inflace o dalšího 1,5 p. b. V této situaci by centrální banka musela přikročit k restriktivní 

měnové politice, aby naplnila kritérium cenové stability. Tato restrikce však může vést 

k poklesu ekonomické aktivity. Země je tak vlastně trestána za to, že dohání vyspělé 

ekonomiky. Dalším problém je skutečnost, že restriktivní měnová politika bude v této situaci 

těžko obhajitelná před veřejností.  

Obdobnou situaci lze popsat i v případě, že daná země používá režim plovoucího 

měnového kurzu. V této situaci by centrální banka pravděpodobně nechala nominální 

měnový kurz zhodnotit a vyhnula by se tak inflačnímu tlaku. Zhodnocení nominálního 

měnového kurzu by zřejmě bezprostředně nevedlo k porušení konvergenčního kritéria. To 

umožňuje zhodnocení měny až o 15 %. Na druhou stranu výrazné zhodnocení měny může 

přilákat spekulativní zahraniční kapitál a narušit stabilitu domácího finančního sektoru. 

Rovněž ohrožuje konkurenceschopnost domácích firem na zahraničních trzích. 

Od roku 2004 se EU rozšířila celkem o 13 států, z nichž 11 (Bulharsko, Česko, 

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko3, Slovensko a 

Slovinsko) jsou státy bývalého východního bloku ležící ve střední a východní Evropě (pro 

účely této práce označované jako Central East European – CEE4). Všechny tyto země se 

vstupem do EU zavázaly k přijetí společné měny – eura. Zejména v případě zemí, které euro 

doposud nepřijaly (Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko), je tak 

nutné věnovat pozornost BS efektu.  

                                                 
3 Rumunsko není do analýzy zařazeno z důvodu nedostupnosti dat zejména na úrovni sektorů 

obchodovatelného a neobchodovatelného zboží.  
4 Toto označení vychází z označení, které pro tyto země používá OECD. To k těmto 11 státům řadí 

také Albánii, která však není členem EU a není tedy pro účely této práce vnímána jako země CEE.  
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1.1 Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem práce je ověřit, zda existuje Balassův-Samuelsonův efekt v zemích střední a 

východní Evropy, zhodnotit jeho dopady na reálnou apreciaci měny těchto států a zjistit, zda 

se jeho velikost v těchto zemích liší v období před jejich vstupem do EU a po něm.  

Za účelem naplnění cíle práce jsou stanoveny 4 výzkumné otázky:  

1. Platí v zemích CEE tradiční předpoklady teorie BS efektu?  

2. Dochází v zemích CEE k rychlejšímu růstu cenové hladiny díky růstu 

produktivity v obchodovatelném sektoru?  

3. Jaká je velikost BS efektu v domácí a mezinárodní verzi? 

4. Změnila se významnost BS efektu po vstupu zemí CEE do EU?  

Odpovědi na první výzkumnou otázku je věnována 3. a 4. kapitola. Testování BS 

efektu je postaveno na určitých předpokladech (viz kapitoly 3.1 a 4.2). Před naplněním 

samotného cíle práce tedy musí být empiricky ověřena platnost těchto předpokladů. Zejména 

se jedná o to:  

 jakým způsobem a na základě jakých kritérií definovat obchodovatelný a 

neobchodovatelný sektor,  

 zda platí v zemích CEE teorie parity kupní síly pro obchodovatelný sektor, 

 zda se se mzdy v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru 

vyrovnávají (tedy, jestli lze práci v obou sektorech považovat za 

homogenní).   

Na základě ověření platnosti výše uvedených předpokladů je poté upraven 

ekonometrický model, pomocí kterého je odhadnuta velikost BS efektu v zemích CEE.  

Tomu, zda v zemích CEE dochází k rychlejšímu růstu cenové hladiny díky růstu 

produktivity v obchodovatelném sektoru (druhá výzkumná otázka), je věnována 5. kapitola. 

Na otázku je odpovězeno na základě statistické významnosti odhadnutých koeficientů 

v kapitole 5.3.  

K určení velikosti BS efektu v domácí a mezinárodní verzi (třetí výzkumná otázka) 

je využito analýzy v 5. kapitole. Odhadnuté koeficienty modelu jsou vynásobeny skutečným 

růstem produktivity v dané zemi. V 6. kapitole je pak velikost BS efektu v jednotlivých 

zemích prezentována graficky.  
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Změna významnosti BS efektu po vstupu zemí CEE do EU (čtvrtá výzkumná 

otázka) je provedena pomocí srovnání zjištěných hodnot (jak velikostí koeficientů, tak 

velikostí BS efektu) v období před rokem 2004 a po něm v 5. kapitole. Využito je v ní rovněž 

testování strukturálních zlomů.  

1.2 Metody a struktura práce 

K naplnění cíle práce je využito následujících metod. Mimo obecné metody 

vědeckých prací (abstrakce, dedukce, analýza a syntéza, deskripce, komparace apod.), se 

jedná také o metody statistické a ekonometrické analýzy. Za klíčovou metodu lze považovat 

regresní analýzu a odhad metodou nejmenších čtverců, kterou jsou jednotlivé modely 

odhadovány v 5. kapitole. Mimoto je v práci využitá také kointegrační analýza (kapitola 

4.2.2) a řada statistických testů (testy jednotkového kořene, test strukturálních zlomů a 

podobně). Bližšímu popisu všech statistických a ekonometrických metod a testů je věnována 

kapitola 4.15.  

Práce je členěna do sedmi kapitol. Po úvodu následuje kapitola s názvem teoretická 

východiska BS efektu. V jejím úvodu jsou popsány tradiční teorie, které souvisí 

s determinací měnového kurzu a cenové hladiny, jako je teorie parity kupní síly či teorie 

nekryté úrokové parity. Jelikož v zemích, které konvergují k vyspělejším zemím, lze 

očekávat větší význam BS efektu, jsou v další části kapitoly popsány různé přístupy 

k ekonomické konvergenci. Třetí část kapitoly je věnována samotnému BS efektu. Je v ní 

vysvětleno, jak BS efekt působí, a jaké existují další teorie, které se zaobírají vztahem měnící 

se produktivity a reálné apreciace. Součástí kapitoly je také rešerše odborné literatury, která 

se zabývá BS efektem.   

Ve třetí kapitole jsou popsány podmínky modelování BS efektu s ohledem na 

charakteristiky zemí CEE. V úvodu je formálně odvozen matematický model teorie BS 

efektu, který slouží jako základ pro ekonometrické modelování v 5. kapitole. Dále jsou 

popsány problematické aspekty empirického testování BS efektu, jako je problematika 

určení obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru, stanovení vhodné aproximace 

produktivity či zahrnutí dodatečných proměnných do modelu. Jelikož BS efekt souvisí 

s ekonomickou konvergencí, je v další části ukázáno, jakým způsobem země CEE 

                                                 
5 V kapitole 4.1 jsou tak souhrnně popsány, jak statistické testy, tak metody odhadů. Důvodem je 

lepší přehlednost, provázanost a logická struktura práce.   
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konvergují k zemím EU15. V závěru kapitoly jsou popsány datové zdroje, které jsou využity 

v kapitolách 4 a 5.  

Ve čtvrté kapitole je provedena vstupní analýza BS efektu v zemích CEE. Nejprve 

jsou popsány ekonometrické metody, které jsou využity jak v této, tak v následující kapitole. 

Problematika vstupní analýzy bývá v řadě studií zanedbávána. Zejména nebývají testovány 

předpoklady teorie BS efektu. Oproti těmto studiím je v této práci zkoumán vývoj 

produktivity a cenových hladin v jednotlivých zemích, na jehož základě jsou pak 

formulována očekávání o významu BS efektu v jednotlivých zemích. Dále jsou přímo 

testovány předpoklady teorie BS efektu. Na základě platnosti (neplatnosti) těchto 

předpokladů v konkrétních podmínkách zemí CEE je pak přeformulován ekonometrický 

model (odvozený v části 3.1), pomocí kterého je BS efekt odhadován v jednotlivých zemích 

CEE v 5. kapitole.  

V páté kapitole je proveden samotný odhad BS efektu v jednotlivých zemích CEE. 

Nejprve je popsán konkrétní ekonometrický model pro obě odhadované verze (domácí a 

mezinárodní) BS efektu. Dále je testována stacionarita proměnných a je provedena 

ekonometrická verifikace modelu. V další části jsou prezentovány a interpretovány výsledky 

ekonometrického modelu.  

V šesté kapitole pak jsou diskutovány zjištěné výsledky a jsou také srovnány se 

závěry jiných autorů. Poslední kapitolu představuje závěr.  

1.3 Přínosy a závěry práce 

Problematikou BS efektu se v minulosti zabývala řada studií. Tato práce se od nich 

v několika ohledech odlišuje. Prvním přínosem práce je výše popsaná skutečnost, že se na 

rozdíl od ostatních studií zabývá testováním předpokladů teorie BS efektu. Absence tohoto 

testování může vést k chybným závěrům. V této práci je kupříkladu prokázáno, že jeden 

z klíčových předpokladů teorie BS efektu – platnost teorie parity kupní síly 

v obchodovatelném sektoru – ve sledovaných zemích není splněn. Za další přínos práce lze 

považovat to, že ekonometrický model sloužící k odhadu velikosti BS efektu v této práci je 

adekvátním způsobem upraven k vzhledem k (ne)platnosti předpokladů teorie. Autoři jiných 

studií (viz kapitola 6.3) se také často dopouštějí různých zjednodušení či nepřesností 

(zanedbávání role změny produktivity v neobchodovatelném sektoru či opomíjení 

skutečnosti, že poměr velikostí obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru se může 

v čase měnit). To opět může vést ke zkreslení naměřených výsledků. V této práci jsou 
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všechny tyto skutečnosti při počítání jednotlivých proměnných vzaty v potaz. Oproti jiným 

studiím, které zkoumají BS efekt v zemích CEE, je navíc v této práci analyzováno až dvakrát 

delší časové období. To v kombinaci s využitím čtvrtletních dat umožňuje jednak provedení 

kvalitní ekonometrické analýzy časových řad (dostatečný počet pozorování), jednak 

zkoumat BS efekt zvlášť ve dvou různých časových obdobích. Jednotlivé přínosy práce jsou 

detailněji diskutovány v kapitole 6.3.  

Mezi nejdůležitější závěry této práce patří zejména zjištění, že BS efekt existuje 

v téměř všech zemích CEE, přičemž jeho velikost je největší v Česku, Polsku a na Slovensku 

(v domácí verzi) a v Litvě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku (v mezinárodní verzi). Rovněž 

bylo zjištěno, že zatímco se BS efekt ve své mezinárodní verzi v průběhu času snižuje, jeho 

velikost v případě domácí verze se příliš nemění. V kapitole 6.1.2 je pak vysvětleno, že za 

určitých okolností by jeho existence mohla ohrožovat naplnění Maastrichtských kritérií 

v případě některých zemí, které doposud euro nepřijaly (zejména Polska, ale také Česka či 

Maďarska).  
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2 Teoretická východiska Balassova-Samuelsonova efektu 

Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům práce. Jelikož BS efekt souvisí 

s reálnou apreciací, jsou v ní nejdříve popsány další teorie, které se zabývají determinací 

měnového kurzu a cenové hladiny. Rovněž se lze domnívat, že BS efekt (minimálně ve své 

mezinárodní verzi) úzce souvisí s ekonomickou konvergencí. Čím větší je mezera mezi 

rozvíjející se a rozvinutou ekonomikou, tím větší je prostor pro působení BS efektu. V další 

části je tedy vysvětlen pojem ekonomické konvergence a je v ní ukázáno, jakými způsoby 

lze na ekonomickou konvergenci pohlížet. Poté je vysvětleno, co je BS efekt, a jaké další 

ekonomické teorie se zabývají vztahem produktivity a reálné apreciace. Závěr kapitoly je 

věnován rešerši empirické literatury z oblasti zkoumání BS efektu.  

2.1 Determinace měnového kurzu a cenové hladiny 

V případě zkoumání měnového kurzu je třeba rozlišovat mezi pojmy nominální a 

reálný měnový kurz. Neumann a kol. (2010) uvádějí, že nominálním měnovým kurzem se 

rozumí kurz platný k určitému časovému okamžiku kupř. 25 CZK/EUR. Tento typ zápisu, 

kdy na prvním místě je uveden počet jednotek domácí měny a na druhém místě je jednotka 

zahraniční měny, se nazývá přímé kótování a je využíván v této práci (pokud není výslovně 

uvedeno jinak). Alternativně by stejný nominální měnový kurz mohl být zapsán jako 0,04 

EUR/CZK. Tento typ zápisu se označuje nepřímé kótování. Je třeba si uvědomit, že pokles 

hodnoty měnového kurzu v případě přímého kótování představuje zhodnocení domácí měny 

(neboť na nákup jednotky zahraniční měny je zapotřebí vynaložit méně jednotek domácí 

měny).  

Reálný měnový kurz je dán poměrem zahraniční a domácí cenové hladiny po 

převodu na stejnou měnovou jednotku nominálním měnovým kurzem (viz rovnice (2.3)) a 

vyjadřuje, kolik zboží a služeb lze za danou částku koupit v zahraničí (po směnění za cizí 

měnu).  

V souvislosti se zhodnocením (znehodnocením) měny je třeba rozlišovat pojmy 

apreciace (depreciace) a revalvace (devalvace). Apreciace (depreciace) představuje 

zhodnocení (znehodnocení) měny vyvolané tržními silami (nabídkou a poptávkou) na 

devizovém trhu. Je důležité si uvědomit, že k apreciaci (depreciaci) dochází jak v případě 

plovoucího, tak v případě fixního režimu měnového kurzu. Oproti tomu revalvace 

(devalvace) představuje zhodnocení (znehodnocení) měnového kurzu vlivem změny 

centrální parity centrální bankou.  
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S ohledem na tuto práci je důležité rozlišovat mezi nominální a reálnou apreciací. 

Zatímco k nominální apreciaci dochází pomocí zhodnocení nominálního měnového kurzu, 

k reálné apreciaci může vést jak zhodnocení měnového kurzu, tak také relativně vyšší růst 

domácí cenové hladiny oproti zahraničí. I pokud by nedocházelo ke změně nominálního 

měnového kurzu (například v zemi s režimem fixního měnového kurzu), bude vést rychlejší 

růst cenové hladiny v domácí ekonomice oproti zahraničí k reálné apreciaci domácí měny, 

jak lze vidět z rovnice (2.3).  

V dalším textu této subkapitoly jsou popsány teorie a ukazatele, které se zabývají 

determinací měnového kurzu a cenové hladiny.  

2.1.1 Teorie parity kupní síly 

Teorie parity kupní síly je jednou z nejstarších teorií měnového kurzu. Formálně 

byla popsaná již po první světové válce (Cassel, 1922). Tato teorie se snaží vysvětlit, jak je 

kurz determinován v dlouhém období. Existují dvě verze – absolutní a relativní teorie PPP. 

Jejich platnost bývá často zpochybňována zejména u konvergujících ekonomik6.  

Mandel a Tomšík (2008) tvrdí, že absolutní teorie parity kupní síly vychází ze 

zbožové arbitráže a zákona jedné ceny (Law of One Price – LOOP). Ten říká, že každé zboží 

má po přepočtu měnovým kurzem (ER) v každé zemi stejnou cenu: 

 𝝅𝑫 = 𝝅𝑭 ∙ 𝑬𝑹, (2.1) 

kde 𝜋𝐷 je cena daného zboží v domácí ekonomice a 𝜋𝐹 je cena zboží v zahraničí. Teorie dále 

postuluje, že pokud podobný zákon platí současně na všech trzích, pak lze jednotlivé ceny 

nahradit cenovou hladinou (𝑃𝐷 , 𝑃𝐹). Mandel a Tomšík (2008) uvádějí, že jelikož se měnové 

kurzy přizpůsobují cenovým hladinám a nikoli naopak, lze zapsat funkční vztah:  

 𝑬𝑹 = 𝒇(
𝑷𝑫

𝑷𝑭
), (2.2) 

a za předpokladu, že k arbitráži dochází v „nulovém“ čase, lze reálný měnový kurz (𝐸𝑅) 

pomocí teorie PPP definovat jako:  

 𝑬𝑹 = 𝑵𝑬𝑹 ∙
𝑷𝑭

𝑷𝑫
, (2.3) 

                                                 
6 Mandel a Tomšík (2008) uvádějí například opomíjení oboustranné kauzality mezi měnovým 

kurzem a cenovou hladinou, Balassův-Samuelsonův efekt, opomíjení očekávání apod. Platnost teorie PPP je 

testována v kapitole 0.   
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kde 𝑁𝐸𝑅 je nominální měnový kurz.  

I za předpokladu, že v počátečním období není absolutní verze teorie PPP platná, 

může tato teorie platit alespoň relativně. Jedná se vlastně o dynamizaci této teorie, přičemž 

snahou není vysvětlit výši kurzu, nýbrž jeho změny v čase (Δ𝐸𝑅). Ty by dle relativní verze 

teorie PPP měly odpovídat rozdílu změn cenových hladin domácí a zahraniční ekonomiky, 

tudíž rozdílu v míře inflace v domácí ekonomice (𝑝𝐷) a v zahraničí (𝑝𝐹):  

 𝚫𝑬𝑹 =
𝑵𝑬𝑹𝒕−𝑵𝑬𝑹𝒕−𝟏

𝑵𝑬𝑹𝒕−𝟏
= 𝒑𝑫 − 𝒑𝑭 . (2.4) 

Jelikož teorie PPP vychází ze LOOP, nabízejí se dvě základní příčiny, proč nemusí 

teorie PPP platit. Za prvé se jedná o skutečnost, že platnost LOOP pro jednotlivé statky 

nemusí nutně implikovat platnost teorie PPP pro cenovou hladinu. Dále pak existují 

argumenty, proč nemusí platit LOOP sám o sobě.  

Zřejmě nejčastějším důvodem, proč platnost LOOP neimplikuje platnost teorie 

PPP, je existence neobchodovatelného zboží, viz kupř. Driver a Westaway (2004) nebo 

Škop a Vejmělek (2009). Za neobchodovatelný sektor bývají považovány především 

služby7. Možným řešením je tedy aplikovat teorii PPP pouze na obchodovatelný sektor 

(zpravidla průmysl či zpracovatelský průmysl popř. navíc zemědělství). Dalším argumentem 

jsou rozdílné preference spotřebitelů v jednotlivých zemích, které ovlivňují strukturu 

spotřebitelských košů, a tím cenové indexy daných zemí.  

Dále pak existují statky a služby, které sice obchodovatelné jsou, nicméně při jejich 

mezinárodním obchodování vznikají významné transakční náklady, které však LOOP 

nepředpokládá. LOOP navíc pracuje s předpokladem dokonalé konkurence a s tím, že firmy 

jsou příjemcem ceny. To však v reálném světě nemusí platit a firmy mohou své produkty 

prodávat v různých zemích, s ohledem na místní podmínky, za různé ceny.  

2.1.2 Teorie nekryté úrokové parity 

Teorie PPP vychází ze zbožové arbitráže. S rozvojem mezinárodního pohybu 

kapitálu je spojena teorie nekryté úrokové parity (UIP). Ta rovněž vychází z mezinárodní 

arbitráže, ale na rozdíl od teorie PPP se nezaměřuje na zboží a služby, nýbrž na kapitál.  

                                                 
7 Služby jsou považovány za neobchodovatelný sektor ve všech dostupných empirických studiích 

(viz také kupř. tabulka 2.1 či přehledová studie Tica a Družic, 2006). Ve skutečnosti je však mnoho služeb 

mezinárodně obchodovatelných. Této problematice je věnována analýza v kapitole 4.2.1.  
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Mandel a Tomšík (2008) uvádějí, že existují dvě hypotézy o chování měny při růstu 

úrokového diferenciálu. První z nich předpokládá, že s růstem úrokového diferenciálu (v 

domácí vůči zahraniční zemi) dochází k přílivu zahraničního kapitálu a ke zhodnocení 

domácí měny. Formálně lze tuto situaci zapsat jako:  

 𝑬𝑹𝒕 =
(𝟏+𝒊𝒓𝑭)

(𝟏+𝒊𝒓𝑫)
∙ 𝑬𝑹𝒕

𝒆, (2.5) 

kde ir označuje úrokové míry a 𝐸𝑅𝑡
𝑒 je v čase t očekávaná hodnota budoucího kurzu. Ze 

vztahu (2.5) plyne, že v případě růstu domácí úrokové míry se skutečná hodnota měnového 

kurzu v čase t (𝐸𝑅𝑡) bude snižovat (bude docházet k apreciaci).  

Je důležité si uvědomit, že ke zhodnocení současného kurzu dojde pouze v případě, že se 

nezmění současná očekávání o budoucí hodnotě. Z rovnice (2.5) je totiž také vidět, že růst 

domácí úrokové míry může být kompenzován zvýšením očekávaného kurzu (subjekty budou 

očekávat, že růst domácí úrokové míry povede v budoucnu k znehodnocení měny). Růst 

domácí úrokové míry může signalizovat (i) zvýšená inflační očekávání, která mohou vést ke 

zvýšení poptávky po devizách (na úkor domácí měny) a následnému znehodnocení domácí 

měny; (ii) snahu centrální banky zvýšit příliv zahraničního kapitálu v případě deficitu 

běžného účtu platební bilance, což však zpravidla bývá pouze krátkodobé řešení vnější 

nerovnováhy a v delším časovém období lze očekávat znehodnocení měny, které povede 

k vyrovnání běžného účtu; či (iii) růst deficitu státního rozpočtu (emise státních dluhopisů 

povede ke zvýšení poptávky po úvěrech a růstu úrokových sazeb), který může vyvolat 

nedůvěru investorů, snížení poptávky po domácí měně a její následné znehodnocení, jak 

uvádí Revenda a kol. (2012).  

Na výše popsaných třech motivech je založena druhá hypotéza, která vychází 

z předpokladu, že současná očekávání o budoucím vývoji měnového kurzu se promítají do 

skutečné hodnoty současného kurzu. Tato hypotéza tvrdí, že na efektivním trhu musí být 

vyšší domácí úroková míra v budoucnu nutně kompenzovaná znehodnocením měny, aby 

došlo k vyrovnání výnosnosti investic do aktiv denominovaných v obou měnách. Dle druhé 

hypotézy je budoucí měnový kurz (𝐸𝑅𝑡+1) vyjádřen jako:  

 𝑬𝑹𝒕+𝟏 = 𝑬𝑹𝒕
𝒆. (2.6) 
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Po dosazení rovnice (2.5) do rovnice (2.6) lze vztah formulovat jako:  

 𝑬𝑹𝒕+𝟏

𝑬𝑹𝒕
=

𝟏+𝒊𝒓𝑭

𝟏+𝒊𝒓𝑫
, (2.7) 

či po logaritmické transformaci jako:  

 𝒆𝒓 = 𝒊𝒓𝑫 − 𝒊𝒓𝑭, (2.8) 

kde (𝑒𝑟) je relativní změna kurzu. Z rovnice (2.8) vyplývá, že při růstu úrokového 

diferenciálu dochází k růstu (znehodnocení) kurzu domácí měny. Z výše uvedeného se může 

zdát, že se obě hypotézy vzájemně vylučují. Jak však vysvětluje Revenda a kol. (2012), obě 

hypotézy popisují tutéž situaci v rozdílném časovém okamžiku. Růst úrokové míry v domácí 

ekonomice nejprve způsobí příliv zahraničního kapitálu a zhodnocení domácí měny. 

Investoři následně začnou očekávat (z výše popsaných důvodů) její znehodnocení. Růst 

úrokového diferenciálu pak již nebude kompenzován zhodnocením měny, nýbrž 

očekáváním o jejím budoucím znehodnocení (viz rovnice (2.5)). Nakonec se prosadí 

očekávání o znehodnocení měny do skutečného znehodnocení měny (viz rovnice (2.6)).  

Odlišný přístup k roli úrokových měr ve vztahu k měnovému kurzu, než 

předpokládá teorie UIP, představuje monetární přístup ke kurzu (viz kupř. Revenda a kol., 

2012). Ten tvrdí, že cenová hladina je v každé ekonomice determinována rovnicí směny:  

 𝑷 =
𝑴 ∙ 𝑽

𝒀
, (2.9) 

kde 𝑀 představuje peněžní zásobu, 𝑉 důchodovou rychlost obratu peněz a 𝑌 reálný důchod. 

Za předpokladu platnosti teorie PPP, lze rovnice (2.2) a (2.9) sloučit:  

 𝑬𝑹 =
𝑴𝑫∙𝑽𝑫∙𝒀𝑭

𝑴𝑭∙𝑽𝑭∙𝒀𝑫
, (2.10) 

a po logaritmické transformaci zapsat jako:  

 𝒆𝒓 = (𝒎𝑫 − 𝒎𝑭) + (𝒗𝑫 − 𝒗𝑭) + (𝒚𝑭 − 𝒚𝑫), (2.11) 

kde malá písmena označují proměnné v logaritmech. Z rovnice 2.11 vyplývá, že za 

předpokladu konstantních důchodových rychlostí peněz a při stejném tempu růstu reálného 

produktu, bude měna země s rychlejším růstem peněžní zásoby znehodnocovat a vice versa. 

Výše uvedené podmínky bývají zpravidla splněny pouze v dlouhém období. V krátkém 

období může docházet ke změnám v důchodových rychlostech obratu peněz. Pokud je 

v krátkém období důchodová rychlost obratu peněz funkcí úrokové míry (pro zjednodušení 
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se dále předpokládá, že tato funkce, respektive citlivost důchodové rychlosti na změny 

úrokové sazby, je stejná pro obě země):  

 𝒗 = 𝒇(𝒊𝒓)  (2.12) 

a tempa růstu reálného produktu obou zemí se liší, lze rovnici (2.11) zapsat jako:  

 𝒆𝒓 = (𝒎𝑫 − 𝒎𝑭) + 𝜶(𝒊𝒓𝑫 − 𝒊𝒓𝑭) + (𝒚𝑭 − 𝒚𝑫), (2.13) 

kde 𝛼 je parametr funkce f. Z rovnice (2.13) pak vyplývá, že rychlejší růst úrokové sazby 

v domácí ekonomice vede, ceteris paribus, ke znehodnocení domácí měny a vice versa. Růst 

úrokové sazby je zde totiž spojen s poklesem spekulativní poptávky po penězích, respektive 

domácí měně, což vede k jejímu znehodnocení.  

2.1.3 ERDI, CPL, Big Mac index 

Jak bylo uvedeno výše, teorie PPP předpokládá, že měnové kurzy se mění proto, 

aby byla zachována parita kupních sil daných měn. Pokud by to byla pravda, bylo by možné 

měnový kurz daný teorií PPP (𝑁𝐸𝑅𝑃𝑃𝑃) vyjádřit jako poměr cenových hladin domácí (𝑃𝐷) 

a zahraniční (𝑃𝐹) ekonomiky (viz kupř. Neumann a kol., 2010):  

 𝑵𝑬𝑹𝑷𝑷𝑷 =
𝑷𝑫

𝑷𝑭
. (2.14) 

V praxi lze však často sledovat, že skutečný nominální měnový kurz (𝑁𝐸𝑅) tomuto 

poměru neodpovídá. Poměr skutečného měnového kurzu a měnového kurzu daného teorií 

PPP se nazývá Exchange Rate Deviation Index – ERDI:  

 𝑬𝑹𝑫𝑰 =
𝑵𝑬𝑹

𝑵𝑬𝑹𝑷𝑷𝑷
. (2.15) 

Pokud by byla hodnota ERDI rovna jedné (𝑁𝐸𝑅 = 𝑁𝐸𝑅𝑃𝑃𝑃), znamenalo by to 

platnost teorie PPP. Hodnoty vyšší než jedna (𝑁𝐸𝑅 > 𝑁𝐸𝑅𝑃𝑃𝑃) jsou typické pro 

transformující se ekonomiky. Jejich tržní měnové kurzy jsou totiž podhodnoceny (vyšší 

hodnota v případě přímého kótování) oproti propočtům podle PPP. Mandel a Durčáková 

(2016) to zdůvodňují kupříkladu horší kvalitou zboží v těchto zemích či tím, že se zpravidla 

jedná o země v dlužnickém postavení vůči zahraničí.  
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Srovnatelná cenová hladina (Comparative Price Level - CPL) představuje 

procentuální úroveň cen v dané ekonomice oproti cenám ve sledované zemi či skupině zemí. 

CPL lze vypočíst jako podíl kurzu daného PPP a nominálního měnového kurzu:  

 𝑪𝑷𝑳 =
𝑷𝑫

𝑵𝑬𝑹∙𝑷𝑭
=

𝑵𝑬𝑹𝑷𝑷𝑷

𝑵𝑬𝑹
. (2.16) 

Je zřejmé, že se jedná o obrácenou hodnotu ERDI a interpretace je tedy přesně 

opačná.  

BigMac index publikuje od roku 1986 časopis The Economist. Jeho pomocí je de 

facto zkoumána absolutní verze teorie PPP. Zatímco ERDI a CPL zkoumají celou cenovou 

hladinu, v případě BicMac indexu se jedná o zúžení pouze na jednu komoditu – hamburger 

BigMac společnosti McDonald. Jedná se o standardizovanou komoditu, neboť tento 

hamburger je vyráběn ve všech zemích stejně. Cena hamburgeru BigMac v dané měně se 

vydělí cenou v USA. Tím se propočte PPP k USD dle BigMac. Vydělením skutečného 

měnového kurzu touto paritou lze orientačně dopočítat ERDI (respektive CPL v případě, že 

se parita vydělí měnovým kurzem) na úrovni jedné suroviny. Výhodou je, že je BigMac 

index snadno spočitatelný. Na druhou stranu se vztahuje pouze k jedné surovině a ne k celé 

cenové hladině jako v případě ERDI či CPL.  

2.2 Ekonomická konvergence 

Dvoroková a kol. (2012, str. 4) definují ekonomickou konvergenci jako „proces, 

kdy dochází ke zmenšování rozdílů v ekonomické úrovni a zároveň i výkonnosti jednotlivých 

zemí“. Opačný proces se pak nazývá divergence. Dále se pak zpravidla rozlišuje mezi 

konvergencí nominální a reálnou, absolutní a podmíněnou či 𝛽-konvergencí a 𝜎- 

konvergencí.  

2.2.1 Nominální a reálná konvergence 

Definice reálné a nominální konvergence se u jednotlivých autorů liší. Komárek a 

kol. (2010) uvádějí, že existují v zásadě tři možnosti měření reálné konvergence, a to: 

 přibližování úrovně HDP na obyvatele a srovnatelné cenové hladiny 

(CPL)8,  

 synchronizace ekonomických cyklů a 

 koheze jednotlivých zemí integračního uskupení.  

                                                 
8 Někteří autoři (kupř. Dvoroková a kol. (2012)) řadí konvergenci cenové hladiny mezi ukazatele 

nominální konvergence.  
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V případě, že se sledují úrovně HDP na obyvatele dvou (nebo více) zemí, není 

možné sledovat HDP vyjádřený v národních měnách. Národní měny totiž nevyjadřují kupní 

sílu měnových jednotek. Problém se v praxi řeší tak, že se sledují parity kupní síly měnových 

jednotek obou (všech) států. Parity kupní síly (PPP) jsou indikátory cenových rozdílů v 

jednotlivých zemích a ukazují, kolik peněžních jednotek je nutné vynaložit na stejné 

množství statků a služeb v různých zemích. Vydělením HDP v národní měně příslušnou 

paritou lze získat standard kupní síly (PPS). PPS pak představuje uměle vytvořenou 

měnovou jednotku, kterou lze využít při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu 

ekonomických souhrnných ukazatelů, viz Eurostat (2016). HDP na obyvatele vyjádřený v 

PPS se tedy jeví jako vhodný ukazatel měření reálné ekonomické konvergence.  

Na druhou stranu existuje několik argumentů proti využívání HDP jako vhodného 

ukazatele ekonomické konvergence. Mimo tradiční nedostatky HDP (jako skutečnost, že 

HDP nezachycuje naturální transakce, volný čas, stínovou ekonomiku, vliv na životní 

prostředí apod.) lze v odborné literatuře zabývající se ekonomickou konvergencí nalézt také 

další argumenty. Vintrová (2005) kupř. tvrdí, že jedním z problémů používaní HDP jako 

ukazatele ekonomické konvergence je absence směnných relací. Jestliže se jedné zemi daří 

dlouhodobě zlepšovat své směnné relace, roste její reálný důchod rychleji než celkový 

produkt (země může při stejném objemu výroby spotřebovat více). Při výpočtu HDP ve 

stálých cenách ovšem dochází ke ztrátě informací o vývoji cen (jak v domácí ekonomice, 

tak v zahraniční). Možným řešením je využití reálného hrubého domácího důchodu 

(RHDD), který představuje součet HDP a směnných relací9. I přes uvedené nedostatky bývá 

v empirických studiích nejčastěji využíván ukazatel HDP na osobu vyjádřený v PPS (kupř. 

Sala-I-Martin, 1996; Kaitila, 2004; Dvoroková a kol., 2012; Maynou et al, 2016 apod.).  

Reálnou konvergenci lze dále zkoumat pomocí sledování sladěnosti hospodářských 

cyklů. Dvoroková a kol. (2012) uvádějí, že toto pojetí ekonomické konvergence je významné 

zejména s ohledem na přijetí společné měny. Jestliže země vstoupí do eurozóny, přijímá 

rovněž společnou měnovou politiku. Ta se odvíjí od průměrného hospodářského vývoje 

zemí eurozóny. Pokud by se hospodářský cyklus dané země nevyvíjel podobně jako 

v případě ostatních zemí, hrozila by situace, kdy by Evropská centrální banka (ECB) kupř. 

prováděla měnovou expanzi v době, kdy v zemi dochází k ekonomickému růstu nebo naopak 

                                                 
9 V letech 1996 až 2004 rostl v Česku RHDD v průměru zhruba o 1 p. b. rychleji než HDP (Vintrová, 

2005).  
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měnovou restrikci v době ekonomického poklesu10. Dvoroková a kol. (2012) dále uvádějí, 

že měření sladěnosti hospodářských cyklů se zpravidla provádí pomocí koeficientu 

korelace11. Měřením konvergence pomocí synchronizace hospodářských cyklů se zabývaly, 

mimo jiné, práce  Cerqueira a Martins (2009), Aguiar-Conraria a Soares (2011), Aloui et al. 

(2016), Böing et al. (2017). Tito autoři již nepoužívají koeficient korelace, ale aplikují 

vlnkovou transformaci (wavelet transformation)12.  

Nominální konvergenci lze pak měřit pomocí:  

 konvergence tempa růstu cenové hladiny (inflace), 

 konvergence všech nominálních veličin (mimo inflaci také kupř. mzdy, 

platy apod.), 

 Maastrichtských konvergenčních kritérií a 

 nominálního HDP přepočteného tržním kurzem měny ke společné měně 

(euru).  

2.2.2 Další pojetí ekonomické konvergence 

Zpočátku byla ekonomická konvergence zkoumána v absolutní verzi. Podle této 

teorie by měly všechny ekonomiky s nižší počáteční úrovní výstupu růst rychleji než 

ekonomiky s vyšší úrovní výstupu. Toto pojetí konvergence však příliš nenacházelo oporu 

v ekonomické realitě, kde vyspělejší ekonomiky rostly rychleji než málo vyspělé 

ekonomiky.  

Nicméně při zkoumání relativně homogenních skupin zemí se již dařilo proces 

konvergence pozorovat. Takto pojatá konvergence se nazývá podmíněná konvergence. 

Podle tohoto přístupu mají chudé země možnost dosahovat rychlejšího růstu oproti 

bohatším, pokud splní určité podmínky, viz Nachtigal a Tomšík (2002).  

Dle použitého metodologického rámce se rozlišuje mezi 𝛽-konvergencí a 𝜎- 

konvergencí. 𝛽-konvergence vychází z přesvědčení, že země s původně nižší úrovní výstupu 

                                                 
10 Rozhodně se nejedná pouze o hypotetický příklad, uvedenou situaci bylo možno v eurozóně 

sledovat v období světové krize a bezprostředně po ní.  
11 Koeficient korelace nabývá hodnot od -1 do 1. Pokud se hodnota koeficientu korelace temp růstu 

reálného HDP dvou zemí blíží hodnotě 1, znamená to, že jsou hospodářské cykly silně korelované. Pokud se 

hodnota blíží hodnotě -1, pak se oba cykly vyvíjejí opačně.  
12 Aloui et al. (2016) uvádí, že se jedná o inženýrský nástroj, který je často využíván v oblasti 

zpracování obrazu, inženýrství, meteorologie, astronomie a analýzy časových řad. Zájem o tuto metodu v 

ekonomii a financích začal právě studiemi zaměřenými na synchronizaci hospodářských cyklů.  
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na obyvatele vykazují vyšší tempa růstu než země s vyšší úrovní výstupu na obyvatele, a 

dochází tedy ke konvergenci. Situaci lze zapsat regresní rovnicí:  

 𝟏

𝑻
𝒍𝒏 (

𝒚𝒊,𝑻

𝒚𝒊,𝟎
) = 𝜶 + 𝜷 𝒍𝒏𝒚𝒊,𝟎 + 𝜸𝜡𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕, (2.17) 

kde 0 − 𝑇 představuje sledované časové období 𝑡, 𝑦 představuje ekonomickou úroveň, 

𝛼, 𝛽, 𝛾 jsou regresní koeficienty, 𝛧 označuje soubor exogenních faktorů, 휀 je náhodná složka 

a index 𝑖 označuje jednotlivé země.  

Rovnici lze jednoduše interpretovat tak, že tempo růstu ekonomické úrovně (levá 

strana rovnice (2.17) je dáno počáteční hodnotou ekonomické úrovně a souborem 

exogenních faktorů (pravá strana rovnice (2.17)). Teorie předpokládá, že koeficient 𝛽 by 

měl být záporný, tedy že mezi počáteční úrovní ekonomické úrovně a jejím růstem existuje 

inverzní vztah. Jinými slovy, země s původně nižší ekonomickou úrovní by měly dosahovat 

vyššího růstu. V takovém případě dochází k ekonomické konvergenci, pokud by byl 

koeficient 𝛽 kladný, docházelo by k divergenci.  

Sigma konvergence je definována jako snižování variability růstu ekonomické 

úrovně:  

 𝝈𝒕
𝟐 ≤ 𝝈𝑻

𝟐, (2.18) 

kde 𝑡 představuje čas na začátku období, 𝑇 je čas na konci období a 𝜎 směrodatná odchylka 

vývoje ukazatele ekonomické úrovně.  

Sala-I-Martin (1996) dokazuje, že  𝜎-konvergence implikuje 𝛽-konvergenci, ale 𝛽-

konvergence neimplikuje 𝜎-konvergenci (𝛽-konvergence je nutnou, ale nikoli postačující 

podmínkou 𝜎-konvergence). V případě 𝜎-konvergence totiž nelze pokles směrodatné 

odchylky (která je násobkem absolutního rozdílu ekonomické úrovně daných zemí) vysvětlit 

jinak než tím, že chudší země roste rychleji než země bohatší. Na druhou stranu, v případě 

𝛽-konvergence můžou nastat v zásadě tři možnosti – (i) chudší země vykazuje vyšší 

(procentní) tempa růstu, nicméně absolutní rozdíl v ekonomické úrovni se zvyšuje, (ii) 

chudší země vykazuje vyšší (procentní) tempa růstu a zároveň se snižuje absolutní rozdíl 

v ekonomické úrovni nebo (iii) původně chudší země vykazuje vyšší (procentní) tempa 

růstu, předstihla původně bohatší zemi v absolutní ekonomické úrovni a dále dosahuje 

vyššího tempa růstu. Je zřejmé, že 𝜎-konvergence nastává pouze ve druhém z těchto případu.  
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2.3 Balassův-Samuelsonův efekt a další podobné efekty 

V této části kapitoly je vysvětlena logika fungování BS efektu a jsou v ní popsány 

další teorie, které se zabývají vztahem produktivity a reálné apreciace. Samotný model je 

pak formulován v kapitole 3.1.  

2.3.1 Podstata BS efektu 

Balassův-Samuelsonův efekt předpokládá (Balassa, 1964, Lojschová, 2003, 

Mihaljek a Klau, 2004 apod.)  rozdělení ekonomiky na dva sektory – sektor produkující 

obchodovatelné zboží (tradable - T) a sektor produkující neobchodovatelné zboží 

(nontradable - N). V modelu jsou uvažovány dvě země – domácí (D)13 a zahraniční (F) a 

platí v něm tyto předpoklady:  

 PPP platí v obchodovatelném sektoru, v neobchodovatelném nikoli, 

 výroba v obou sektorech je stejně náročná na práci a kapitál,  

 kapitál je mezinárodně mobilní,  

 práce je homogenní14 a mobilní v rámci země (nikoli mezinárodně), tudíž se 

mzdy v obou sektorech vyrovnávají.  

Z uvedených předpokladů plyne, že ceny obchodovatelného zboží jsou dány 

exogenně (dle PPP). Pokud domácí (méně rozvinutá) ekonomika dokáže konkurovat 

zahraniční (rozvinuté), bude v obchodovatelném sektoru docházet k růstu produktivity. Díky 

růstu produktivity práce dochází v obchodovatelném sektoru k růstu cen a mezd. Jelikož je 

práce homogenní a vnitřně mobilní, dochází k přesunu pracovníků z neobchodovatelného 

sektoru do sektoru obchodovatelného. Tomu může být zabráněno pouze růstem mezd 

v neobchodovatelném sektoru. Tento růst mezd však neodpovídá růstu produktivity 

v neobchodovatelném sektoru. Rychlejší růst mezd a cen než produktivity vede k růstu 

cenové hladiny v neobchodovatelném sektoru. Jelikož v obchodovatelném sektoru se mzdy 

a ceny zvyšují v souladu s růstem produktivity, bude celkový růst cenové hladiny odpovídat 

růstu mezd a cen v neobchodovatelném sektoru. Pokud navíc bude relativní růst produktivity 

v obchodovatelném sektoru oproti neobchodovatelnému větší v domácí ekonomice než 

v zahraničí (což lze u transformujících se ekonomik očekávat), bude v domácí ekonomice 

                                                 
13 Za domácí ekonomiku bývá zpravidla považována méně rozvinutá (rozvíjející se) země s nižší 

počáteční úrovní produktivity.  
14 Homogenitou se rozumí, že druh práce v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru je stejný 

nebo velice podobný; jinými slovy, stejný člověk může vykonávat práci v obchodovatelném i 

neobchodovatelném sektoru.  
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docházet k rychlejšímu růstu cenové hladiny než v zahraničí. To v konečném důsledku 

povede ke zhodnocení domácí měny, viz rovnice (2.3).  

2.3.2 Vztah produktivity a reálné apreciace v  ekonomických teoriích 

Baumolův-Bowenův efekt, který bývá někdy také označován jako domácí 

Balassův-Samuelsonův efekt (kupř. Lojschová, 2003), se týká vztahu cen obchodovatelného 

a neobchodovatelného zboží uvnitř dané ekonomiky. Baumol a Bowen (1965) se v 60. letech 

minulého století zabývali produktivitou múzických umění. Jako příklad uvádějí umělce, 

který interpretuje Beethovenovo smyčcové kvarteto. Produktivita takového umělce byla 

stejná, jako je jeho produktivita o sto let později. Tento umělec nemůže zvýšit svou 

produktivitu kupříkladu tím, že by se pokusil dané dílo interpretovat rychleji. Obdobně již 

z principu nemůže smyčcové kvarteto zahrát trojice či dvojice umělců. Oproti tomu v jiných 

sektorech (kupříkladu ve zpracovatelském průmyslu) se za stejné období produktivita práce 

mnohonásobně zvýšila. Pokud by platilo, že růst mezd odpovídá růstu produktivity práce, 

měly by tedy být mzdy ostatních pracovníků mnohem vyšší než mzdy umělců, jejichž 

produktivita se prakticky nemění (tento problém se netýká pouze uměleckého sektoru, ale 

rovněž ostatních sektorů náročných na výrobní faktor práce, jako je kupříkladu 

ošetřovatelství či vzdělávání). V reálném světě však tuto skutečnost pozorovat nelze. 

Baumol a Bowen tuto situaci označují jako mzdovou nákazu (wage disease či cost disease). 

Ta pak způsobuje růst mezd, který neodpovídá růstu produktivity daného odvětví.  

Frait a Komárek (1999) tvrdí, že u tranzitivních ekonomik lze často pozorovat 

inverzní BS efekt, tedy opačný kauzální vztah mezi růstem produktivity a reálné apreciace. 

Růst produktivity v určitém sektoru ekonomiky může vyvolat růst reálné apreciace v celé 

ekonomice. Tato situace snižuje konkurenceschopnost ostatních sektorů. Pokud si tyto 

sektory chtějí udržet ziskovost, musí reagovat zvýšením produktivity. Reálné zhodnocování 

je poté možno chápat jako příčinu a nikoli důsledek růstu produktivity.  

Bhagwati (1984) popisuje pomocí modelu, ve kterém jsou dvě země, dva výrobní 

faktory (práce a kapitál) a tři typy statků (exportní, importní a neobchodovatelné), úlohu 

relativního vybavení výrobními faktory na reálný měnový kurz. Tvrdí, že bohaté země 

(relativně lépe vybavené kapitálem) budou mít relativně vysoké mzdy, drahé 

neobchodovatelné zboží a silný reálný měnový kurz. Opačná situace bude v chudých zemích 

(které jsou relativně málo vybaveny kapitálem). S tím, jak bude v těchto zemích docházet 

k relativně většímu vybavení kapitálem, bude docházet k růstu produktivity 

v obchodovatelném sektoru (v neobchodovatelném sektoru budou kapitálově náročné 
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výroby rozšiřovány také, ale pomaleji než v obchodovatelném, viz také Frait a Komárek, 

1999). V důsledku toho porostou mzdy, ceny neobchodovatelného zboží a reálný měnový 

kurz.   

Se vztahem produktivity a reálné apreciace souvisí také pojem Holandská nemoc. 

Název je odvozen od situace v Nizozemsku na konci 50. let 20. století, kdy došlo k objevení 

Groningenského ložiska zemního plynu. Obecně se pak toto označení používá v situacích, 

kdy v určitém sektoru ekonomiky (zpravidla se jedná o nová naleziště přírodních zdrojů, 

jako jsou ropa či zemní plyn) dojde k exogennímu šoku, který vyvolá růst produktivity či 

ziskovosti tohoto sektoru. Frait a Komárek (1999) tvrdí, že v důsledku růstu produktivity 

jednoho sektoru pak dochází k reálné apreciaci, která se týká celé ekonomiky, tedy i sektorů, 

kde k růstu produktivity nedochází. Tyto sektory pak ztrácejí konkurenceschopnost na 

zahraničních trzích. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy pozitivní ekonomický šok (nález 

nových přírodních zdrojů) může vést ke stagnaci celé ekonomiky dané země.  

Linder (1961) zkoumá, jakým způsobem se mění struktura spotřeby domácností 

s růstem jejich důchodu. Linderova hypotéza tedy tvrdí, že tím, jak rozvíjející se státy 

dohánějí vyspělé ekonomiky, mění se struktura spotřeby jejich obyvatel směrem od 

obchodovatelného zboží ke zboží neobchodovatelnému (ubytování, divadla, sport, 

stravování v restauracích apod.). To pak způsobuje nárůst cen neobchodovatelného sektoru 

relativně oproti sektoru obchodovatelnému. Komárek a kol. (2010) uvádějí, že rozdíly ve 

struktuře nových členských zemí oproti původním zemím EU jsou stále patrné. Lze tedy 

očekávat, že do budoucna může v zemích CEE docházet k větší poptávce po 

neobchodovatelném zboží.  

2.4 Rešerše literatury 

V této části kapitoly je uveden přehled literatury, která se zabývá BS efektem. 

Nejprve jsou zmíněny práce, které ovlivnily metodiku měření BS efektu. V další části jsou 

představeny studie, které se zaměřují na BS efekt v zemích CEE.  

2.4.1 Vývoj výzkumu BS efektu 

Název Balassova-Samuelsonova efektu je odvozen ze jmen autorů dvou článků 

z 60. let minulého století: Balassa (1964) a Samuelson (1964). Někdy bývá zmiňován i 

článek Harroda (1933) a někteří autoři označují tento efekt jako Harrodův-Balassův-

Samuelsonův efekt (Tica a Družic, 2006; Lothian a Taylor, 2008; Chong, Jorda a Taylor, 

2012 apod.) Na rozpracování teorie mělo zásadní vliv více autorů. Samuelson (1994) 
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zmiňuje autory jako Ricardo (1817),  Viner  (1937),  Harrod  (1933) či Bhagwati (1984) a s 

jistou mírou nadsázky navrhuje pojmenování Ricardův-Vinerův-Harrodův-Balassův-

Samuelsonův-Pennův-Bhagwatiho efekt. Pro účely této práce bude nadále pracováno pouze 

s označením Balassův-Samuelsonův efekt, přičemž výše uvedená pojmenování jsou chápana 

jako synonyma.  

Tica a Družic (2006) tvrdí, že je tato teorie stále považována za poněkud exotickou 

a nekonvenční, bývá zřídka testována a téměř nikdy nebyla empiricky potvrzena. Přesto se 

jí v minulosti věnovala řada autorů. Následující práce ovlivnily metodiku empirického 

testování BS efektu nejvíce.  

První empirické testování BS efektu provedl Balassa (1964). Jednalo se o 

průřezovou analýzu devíti zemí v roce 1955. Vysvětlovanou proměnou byl poměr parity 

kupní síly a nominálního měnového kurzu. Jedinou vysvětlující proměnnou byl hrubý 

národní důchod na obyvatele. Odhad byl proveden metodou nejmenších čtverců. Od té doby 

se odhadované modely vyvíjely. Zpočátku se efekt odhadoval zejména používáním 

průřezových dat z důvodu nedostatku pozorování v časových řadách. Větší počet dostupných 

pozorování spolu s rozvojem ekonometrických metod postupně vedly k přechodu od 

průřezových dat k analýze časových řad. Měnily se rovněž proměnné vstupující do modelu, 

a to jak na straně vysvětlujících proměnných, tak na straně proměnných vysvětlovaných.  

Zpočátku byla produktivita odhadována (zpravidla jako výstup na obyvatele či 

pracovníka) pouze pro celou ekonomiku. Podstatou BS efektu by však měl být rozdílný růst 

produktivity v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru. Tento fakt nebyl 

v empirických pracích brán v potaz zejména s ohledem na nedostatek dostupných dat pro 

oba sektory. Poprvé poměr produktivity v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru 

použil jako vysvětlovanou proměnnou až Officer (1976). Autor použil sektor zemědělství, 

těžby a zpracovatelského průmyslu jako aproximaci obchodovatelného sektoru, přičemž 

ostatní ekonomické aktivity byly považovány za neobchodovatelný sektor. Existence BS 

efektu však nebyla v této práci potvrzena.  

Hsieh (1982) jako první použil analýzu časových řad namísto průřezové analýzy. 

S ohledem na jiný charakter modelu byl poprvé použit reálný měnový kurz jako 

vysvětlovaná proměnná. Práce Officera (1976) a Hsieha (1982) vytvořily předpoklad pro 

následující empirické práce. Členění sektorů na obchodovatelný a neobchodovatelný, stejně 
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jako použití reálného měnového kurzu jako vysvětlující proměnné, se stalo základním 

východiskem při testování BS efektu v 80. letech.  

Marston (1990) poprvé nahradil reálný měnový kurz jako vysvětlovanou 

proměnnou poměrem cenových hladin obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru. 

Problémem modelů vysvětlujících reálný měnový kurz je silný předpoklad platnosti zákona 

jedné ceny a teorie parity kupní síly. Při nedostatečně dlouhých časových řadách nebo 

v případě tranzitivních ekonomik se jeví jako vhodnější zkoumat BS ve vztahu k cenové 

hladině, spíše než k reálnému měnovému kurzu.  

Rogoff (1992) poprvé formuloval BS efekt pomocí produkční (Cobbovy-

Douglasovy) funkce pro oba sektory (viz kapitola 3.2). Za existence poměrně silných 

předpokladů prokázal vztah mezi rozdílnou produktivitou obou sektorů a vývojem jejich 

relativních cen. Navíc doplnil model o poptávkovou stranu ekonomiky, čímž umožnil 

zkoumání vlivu vládních výdajů či preferencí spotřebitelů.  

De Gregorio, Giovannini a Wolf (1994) upustili poprvé od předpokladu dokonalé 

konkurence na trzích výrobků a služeb a na trzích výrobních faktorů. Problematika 

nedokonalé konkurence byla dále rozpracována v pracích Ghironi a Melitz (2004) a Bergin, 

Glick a Taylor (2006).  

2.4.2 Rešerše studií BS efekt v zemích CEE  

V tabulce 2.1 je zachycen přehled studií zabývajících se BS efektem v zemích CEE. 

Největší množství empirických článků, které se zabývaly BS efektem v zemích CEE, 

vznikalo na přelomu 20. a 21. století. Důvodem byla skutečnost, že právě v této době se 

země CEE připravovaly na vstup do EU. Žádná ze zemí si nevyjednala výjimku ze zavedení 

eura, a přijetí společné měny tak bylo často diskutovaným tématem odborné i laické 

veřejnosti. Velké množství studií BS efektu v této době tak bylo logickým vyústěním zájmu 

o měnovou integraci zemí CEE.  

Společným problémem článků z tohoto období jsou krátké časové řady, neboť pro 

většinu zemí jsou data dostupná pouze od zhruba poloviny 90. let 20. století. Řešením často 

bylo použití panelových dat (Lojschová, 2003; Fischer, 2004; Halpern a Wyplosz, 2001 

apod.). Tímto však byla limitována možnost posouzení BS efektu v jednotlivých zemích 

individuálně.  

Halpern  and  Wyplosz  (2001) rozšířili, podobně jako Rogoff (1992), model o 

poptávkovou stranu ekonomiky (jednalo se zejména o data o zaměstnanosti a 
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nezaměstnanosti) ve snaze dosáhnout modelu, který by byl relevantnější pro tranzitivní 

ekonomiky. Pomocí panelové regrese (zobecněnou metodou nejmenších čtverců) odhadli, 

že BS efekt v tranzitivních ekonomikách v letech 1991 až 1999  přispíval k inflaci zhruba 

třemi procentními body ročně.  

Lojschová (2003) zkoumala BS efekt v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 

Na rozdíl od předchozích autorů se pokusila opustit od některých tradičních předpokladů BS 

efektu. Konkrétně se jednalo o předpoklad dokonalé homogenity práce a mobility pracovní 

síly a o předpoklad platnosti teorie PPP pro obchodovatelné zboží. Pomocí panelové regrese 

zjistila, že ve většině odhadnutých modelů je BS efekt významným faktorem růstu cenových 

hladin. Mimo panelového odhadu se zabývala také testováním časových řad pro jednotlivé 

země (přestože za roky 1995 až 2002 měla k dispozici pouze 32 pozorování, což zajisté 

limituje kvalitu prováděné analýzy, respektive její statistickou významnost). Došla 

k zajímavému závěru, že v Maďarsku a v Polsku byl BS efekt významný, zatímco v Českua 

na Slovensku nikoli.   

Fischer (2004) testoval BS efekt v zemích CEE v letech 1992 až 2001. Mimo 

produktivity použil další vysvětlované proměnné jako spotřebu domácností, zahraniční 

úrokovou míru, směnné relace či ceny materiálů. Také on došel k závěru, že BS efekt ve 

sledovaných zemích existuje a navíc zjistil, že domácí poptávka zvyšuje ceny 

neobchodovatelného zboží a přispívá tak k reálné apreciaci.  

Égert (2002) se zabýval testováním BS efektu v Česku, Maďarsku, Polsku, 

Slovensku a Slovinsku v období 1991Q1 až 2001Q2. Pomocí kointegrační analýzy (jak 

panelu, tak také jednotlivých časových řad) rovněž zjistil, že BS efekt je ve sledovaných 

ekonomikách významný, a růst produktivity tedy přispívá k jejich reálné apreciaci. Na 

druhou stranu vypočetl, že příspěvek BS efektu není natolik významný, aby ohrožoval 

naplnění Maastrichtských konvergenčních kritérií (pouze v případě Polska a Maďarska 

přispíval BS efekt k reálné apreciaci zhruba 3 p. b. ročně, v případě ostatních zemí se jedná 

pouze o 0 – 1 p. b.).  

Rother (2000) a Jazbec (2002) se zaměřili pouze na ekonomiku Slovinska (v letech 

1993 až 1998, respektive v letech 1993 až 2001). Jazbec (2002) pomocí VAR modelu počítal 

vliv růstu produktivity jak na měnový kurz, tak na cenovou hladinu. Dospěl k závěru, že 

pokud je růst produktivity obchodovatelného sektoru vyšší oproti neobchodovatelnému o 1 

p. b., povede to k reálné apreciaci měnového kurzu o 1,5 % a nárůstu celkové inflace o cca 
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1,7 p. b. K podobným závěrům došel i Rother (2000), který odhaduje, že velikost 

mezinárodního BS efektu se ve Slovinsku pohybovala kolem 1,5 až 2 %.  

Oproti tomu ve stejném období vznikly i studie, které poukazují, že role BS efektu 

v zemích CEE není tak významná.  

Arratibel a kol. (2002) zkoumali vztah inflace v obchodovatelném a 

neobchodovatelném sektoru v případě 10 zemí CEE v letech 1990 až 2001. Do své regresní 

analýzy zahrnuli růst produktivity v obchodovatelném sektoru (zpracovatelský průmysl) 

pouze jako jednu z vysvětlujících proměnných. Mimoto se zabývali tím, jak je rozdílná 

inflace v obou sektorech ovlivněna kupř. režimem měnového kurzu, vládním deficitem, 

mírou nezaměstnanosti či cenami ropy. Zjistili, že v obou sektorech existuje významný 

rozdíl v hodnotách inflace, který však není primárně zapříčiněn produktivitou 

v obchodovatelném sektoru.  

Kovács (2002) odhadl BS efekt v pěti středoevropských zemích (v Česku, 

Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku) v letech 1993 až 2001 pomocí jednoduché, tří 

faktorové transferové funkce. Dle jeho zjištění inflace těchto zemí nepřesahuje inflaci 

v Německu (které bylo použito jako zahraniční ekonomika) o více než 2 p. b. Navíc dává 

vyšší míru inflace za vinu spíše jiným faktorům (vývoj mezd v jednotlivých sektorech, 

cenová deregulace či ceny meziproduktů) než existenci BS efektu. Podle něj tedy reálná 

konvergence, způsobena růstem produktivity v transformujících se středoevropských 

ekonomikách, neohrožuje naplnění Maastrichtských konvergenčních kritérií.  

Mihaljek a Klau (2004) měřili jednak domácí (podíl cen neobchodovatelného 

sektoru k obchodovatelnému), jednak mezinárodní (rozdíl v celkové míře inflace v domácí 

zemi a v eurozóně) BS efekt pomocí analýzy časových řad (metodou nejmenších čtverců) 

šesti zemí CEE (Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) v letech 

1992 až 2001. Zjistili, že ceny neobchodovatelného zboží se oproti cenám obchodovatelného 

zboží v těchto zemích díky růstu produktivity obchodovatelného sektoru (domácí BS efekt) 

zvyšují o 0,32 p. b. (v případě Česka) až 1,58 p. b. (v případě Maďarska) ročně. Tento nárůst 

byl sice vyšší než v případě eurozóny (pouze 0,04 p. b. ročně), nicméně jej nepovažují za 

příliš vysoký a neměl by být překážkou naplnění konvergenčních kritérií. Ještě menší vliv 

má dle autorů mezinárodní BS efekt. Celková inflace sledovaných zemí se zvyšovala 

v důsledku BS efektu oproti eurozóně o 0,12 p. b. (v případě Polska) až o 1,84 p. b. (v 

případě Slovinska).  
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Tabulka 2.1 Přehled empirických studií BS efektu v zemích CEE 

Autor Zkoumané 

období a 

země 

Metoda 

odhadu 

Vysvětlovaná 

proměnná 

Vysvětlující 

proměnné 

Velikost BS 

efektu (% p.a.)1 

Rother 

(2000) 

1993 – 1998 

SI 

MNČ podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, měnová 

báze, rozpočtový 

deficit 

1 – 4  

významný 

Halpern 

a Wyplosz 

(2001) 

1991 – 1999 

CZ, EE, 

HU, LV, 

LT, PL, SK, 

SI 

GLS 

(panel) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, mzdy, 

zdanění práce  

2,4 

významný 

Arratibel a 

kol. 

(2002) 

1990 – 2001 

BG,  CZ, 

EE, HU, 

LV, LT, PL, 

RO, SK, SI 

MM 

(panel) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, měnový 

kurz, rozpočtový 

deficit, HDP/ob., 

mzdy, ceny ropy atd.  

-0,02 

nevýznamný 

Égert 

(2002) 

1991 – 2001 

CZ, HU, 

PL, SK, SI 

kointegrace 

(panel i 

časové řady) 

inflační 

diferenciál 

(oproti 

Německu) 

produktivita  0,2 – 0,6 (CZ) 

2,6 – 3,5 (HU) 

1,5 – 3,3 (PL) 

–0,2 – 0,4 (SK) 

významný, ale 

nízký 

Jazbec 

(2002)  

1993 – 2001 

SI 

VAR měnový kurz,  

cenová 

hladina 

produktivita 1,5 – 1,7  

významný 

Kovács 

(2002) 

1993 – 2001 

CZ, HU, 

PL, SK, SI 

MNČ 

(tří faktorová 

transferová 

funkce) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, mzdy 1,6 (CZ) 

1,9 (HU) 

1,0–2,0 

(SK) 

málo významný 

Lojschová 

(2003) 

1995 – 2002 

CZ, SK, 

PL, HU 

MNČ 

(panel i 

časové řady) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, mzdy, 

ceny obchod. zboží 

-0,1–2,0 

(panel) 

0,0–3,4 

(časové řady) 

významný 

Fischer 

(2004) 

1992 – 2001 

BG, CZ, EE, 

HU, LV, 

LT, PL, RO, 

SK, SI 

MNČ 

(panel) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, spotřeba 

domácností, úroková 

míra, směnné relace, 

ceny materiálů 

0,95 – 1,3  

(roční data) 

0,82 – 1,45  

(čtvrtletní data) 

Mihaljek 

a Klau 

(2004) 

1992 – 2001 

CZ, HR, 

HU, 

PL, SK, SI 

MNČ 

(časové 

řady) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

v rámci země i 

mezinárodně 

produktivita 0,3 (CZ) 

1,6 (HU) 

1,4 (PL) 

0,6 (SK) 

málo významný 

Mihaljek a 

Klau  

(2008) 

1996 – 2008 

BG, HR, 

CZ, EE, HU, 

LV, LT, PL, 

RO, SK, SI 

MNČ 

(časové 

řady) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

v rámci země i 

mezinárodně 

produktivita -2,9 – 4,7 

(domácí) 

0,0 – 4,6 

(mezinárodní) 

významný 
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Miletic 

(2012) 

1997 – 2010 

BG, HR, 

CZ, HU, 

MK, PL, 

RO, SI, SK 

kointegrace 

(panel) 

reálný 

měnový kurz 

produktivita -3,1 – 0,8 

nejvýznamnější 

v CZ a SK 

Konopczak 

(2013) 

CZ, HU, PL, 

SK 

kointegrace 

(panel) 

podíl  

neobchod. 

 a obchod. cen 

produktivita, mzdy, 

cenové přirážky  

-0,32 – 0,81  

(základní 

model) 

-0,45 – 1,07  

(rozšířený 

model) 

1 Velikost BS efektu představuje přírůstek vysvětlované proměnné v p. b. způsobený růstem produktivity.   

Pozn.: CZ – Česko, EE – Estonsko, HR – Chorvatsko, HU – Maďarsko, MK – Makedonie, LV – Lotyšsko, LT 

– Litva, PL – Polsko, RO – Rumunsko, SK – Slovensko, SI -  Slovinsko; GLS – zobecněná metoda nejmenších 

čtverců, VAR – vektorová autoregrese, MM – metoda momentů 

Oproti období kolem roku 2004, kdy velká část zemí CEE vstoupila do Evropské 

unie, vzniklo v pozdější době podstatně méně empirických studií, které se zabývají BS 

efektem v těchto zemích.  

Mihaljek a Klau (2008) rozšířili svou analýzu z roku 2004 (Mihaljek a Klau, 2004) 

o pozorování z dalších sedmi let (do roku 2008 oproti roku 2001 v předchozí práci) a další 

země (Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko). Oproti původní práci došli 

k závěru, že BS efekt může ohrozit dodržení Maastrichtských konvergenčních kritérií zemí 

CEE (zejména v případě Maďarska, Litvy, Slovenska a Slovinska). Navíc se pokusili 

odhadnout, zda se význam BS efektu ve zkoumaných ekonomikách spíše zvyšuje nebo 

snižuje. Výsledky této analýzy nebyly příliš jednoznačné. Ve většině případů nebyl ani 

v domácí, ani v mezinárodní verzi BS efektu zjištěn strukturální zlom (pomocí Chowova 

testu). Role domácího BS efektu se dle autorů snížila v případě Chorvatska, Litvy a 

Rumunska, kdežto na Slovensku se zvýšila. Rostoucí význam mezinárodního BS efektu 

změřili v případě Česka a Litvy (kde se však význam domácí verze BS efektu snížil), zatímco 

klesající v Bulharsku, Chorvatsku, Estonsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Ve zbylých 

zemích nebyla změna významná.  

Miletic (2012) zkoumala význam BS efektu v devíti zemích CEE (Bulharsku, 

Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Makedonii, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku) 

pomocí kointegrační analýzy v letech 1997 až 2010. Zjistila, že BS efekt v těchto zemích 

existuje, nicméně je nižší než 1,5 % ročně a neměl by být tedy překážkou naplnění 

konvergenčního kritéria.  

Konopczak (2013) se zaměřila na Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Zatímco 

její základní model vysvětlil pouze 17 až 76 % inflace těchto zemí, její rozšířený model (o 
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mzdy a cenové přirážky v obou sektorech) byl schopen vysvětlit až 99 % inflace, a BS efekt 

tak lze považovat za významnou determinantu inflačního vývoje zemí CEE.  

2.5 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byla popsána teoretická východiska BS efektu a dalších teorií, které 

se věnují vztahu růstu produktivity a reálné apreciace. Zejména bylo vysvětleno, že tradiční 

ekonomické teorie, jako je kupř. teorie PPP, neposkytují dobré empirické výsledky v případě 

tranzitivních či konvergujících ekonomik. BS efekt se na základě teoretických poznatků jeví 

jako možné vysvětlení. V další kapitole bude tedy BS efekt formalizován matematicky, čímž 

budou vytvořeny předpoklady pro jeho modelování v 5. kapitole.  

Dále bylo vysvětleno, jak lze chápat ekonomickou konvergenci. Ve 3. kapitole pak 

bude na reálných datech doložen proces ekonomické konvergence zemí CEE k zemím 

EU15. V neposlední řadě byla součástí kapitoly rešerše empirických článků, které se 

zabývají BS efektem v zemích CEE. Bylo zjištěno, že autoři používají různé ekonometrické 

metody i proměnné, a docházejí tak často k rozdílným výsledkům. Podrobněji budou tyto 

aspekty rozebrány v kapitole 3.2. Na základě provedené rešerše budou tyto problémy také 

testovány v kapitole 4.2.  
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3 Modelování BS efektu 

Tato kapitola se zabývá předpoklady modelování BS efektu v zemích CEE. Nejprve 

je v ní teoretický popis fungování BS efektu, uvedený v části 2.3.1, formulován 

matematicky. Tato formulace pak slouží jako základ pro konstrukci ekonometrického 

modelu v 5. kapitole. V další části jsou diskutovány problematické aspekty empirického 

měření BS efektu. Jelikož se některé ze zemí CEE již staly členy eurozóny (EA), je v této 

kapitole popsáno, jakým způsobem v jednotlivých zemích k integraci docházelo či dochází. 

Navíc je odůvodněné se domnívat, že proces ekonomické konvergence zvyšuje úlohu BS 

efektu. Součástí kapitoly je tedy také zhodnocení dosavadní konvergence cenových hladin. 

Pokud je v cenových hladinách zemí CEE a zemí EU15 stále podstatný rozdíl, vniká tím 

prostor pro silnější působení BS efektu (minimálně v jeho mezinárodní verzi). V závěru 

kapitoly jsou popsána data a datové zdroje, ze kterých je čerpáno ve 4. a 5. kapitole.  

3.1 Formalizace Balassova-Samuelsonova efektu 

V následujícím textu je matematicky odvozen model BS efektu. Pro účely 

empirické analýzy této práce jsou využity dva přístupy. Jedná se o domácí verzi BS efektu 

(tedy o poměr růstu cen neobchodovatelného a obchodovatelného sektoru uvnitř ekonomiky) 

a o mezinárodní verzi BS efektu (tedy o rozdíl v celkové inflaci v domácí ekonomice oproti 

zahraničí).  

3.1.1 Domácí Balassův-Samuelsonův efekt 

Při formalizaci BS efektu lze postupovat např. dle Lojschové (2003) či Mihaljeka a 

Klaua (2004). Nejprve se cenové hladiny (𝑃)15 rozdělí zvlášť pro obchodovatelné (𝑇) a 

neobchodovatelné (𝑁) zboží v domácí i zahraniční (∗) ekonomice, což lze pomocí 

relativních změn zapsat jako:   

 𝒑𝒕 = 𝜶𝒑𝒕
𝑻 + (𝟏 − 𝛂)𝒑𝒕

𝑵, (3.1) 

 𝒑𝒕
∗ = 𝜶∗𝒑𝒕

𝑻∗
+ (𝟏 − 𝛂∗)𝒑𝒕

𝑵∗
, (3.2) 

kde 𝛼 označuje podíl obchodovatelného zboží ve spotřebním koši. Reálný měnový kurz (𝐸𝑅) 

lze po logaritmické transformaci rovnice 2.3 zapsat jako: 

 𝒆𝒓𝒕 = (𝒏𝒆𝒓𝒕 + 𝒑𝒕
∗) − 𝒑𝒕 , (3.3) 

                                                 
15 Malá písmena označují proměnné v logaritmech, zde tedy kupř. 𝑃 označuje cenovou hladinu a 𝑝 

inflaci.  



31 

 

kde 𝑁𝐸𝑅 představuje nominální měnový kurz. Po dosazení rovnic (3.1) a (3.2) do rovnice 

(3.3) lze změny reálného kurzu vyjádřit jako: 

 𝚫𝒆𝒓𝒕 = (𝚫𝒏𝒆𝒓𝒕 + 𝚫𝒑𝒕
𝑻∗

− 𝚫𝒑𝒕
𝑻) + [(𝟏 −

𝜶∗)(𝚫𝒑𝒕
𝑵∗

− 𝚫𝒑𝒕
𝑻∗

) − (𝟏 − 𝜶)(𝚫𝒑𝒕
𝑵 − 𝚫𝒑𝒕

𝑻)]. 
(3.4) 

Při platnosti teorie PPP lze první člen rovnice (3.4) vypustit a platí tedy, že:  

 𝚫𝒆𝒓𝒕 = (𝟏 − 𝜶∗)(𝚫𝒑𝒕
𝑵∗

− 𝚫𝒑𝒕
𝑻∗

) − (𝟏 − 𝜶)(𝚫𝒑𝒕
𝑵 −

𝚫𝒑𝒕
𝑻). 

(3.5) 

Za předpokladu, že výstup ekonomiky (𝑌) je určen Cobbovou-Douglasovou funkcí, 

lze jej vyjádřit pro jednotlivé sektory jako:  

 𝒀𝒕
𝑻 = 𝑨𝒕

𝑻(𝑳𝒕
𝑻)𝜸(𝑲𝒕

𝑻)𝟏−𝜸, (3.6) 

 𝒀𝒕
𝑵 = 𝑨𝒕

𝑵(𝑳𝒕
𝑵)𝜹(𝑲𝒕

𝑵)𝟏−𝜹, (3.7) 

kde 𝐴 označuje produktivitu, 𝐿 práci, 𝐾 kapitál a 𝛾 a 𝛿 je elasticita výstupu práce 

v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru. Maximální zisk (Π) firmy v dokonalé 

konkurenci lze vyjádřit jako:  

 𝚷𝒕 = 𝒀𝒕
𝑻(𝑳𝒕

𝑻, 𝑲𝒕
𝑻) + 𝑷𝑵/𝑻𝒀𝒕

𝑵(𝑳𝒕
𝑵, 𝑲𝒕

𝑵) − (𝑾𝒕
𝑻𝑳𝒕

𝑻 +

𝑾𝒕
𝑵𝑳𝒕

𝑵) − 𝑹𝒕(𝑲𝒕
𝑻, 𝑲𝒕

𝑵), 
(3.8) 

kde 𝑃𝑵/𝑻  označuje podíl cen neobchodovatelného zboží k cenám zboží obchodovatelného, 

𝑊 označuje mzdy (náklady práce) a 𝑅 reálnou úrokovou sazbu (náklady kapitálu). Rovnice 

(3.8) bude maximalizována, pokud budou splněny podmínky (3.9), (3.10) a (3.11):  

 𝝏𝒀𝒕
𝑻

𝝏𝑲𝒕
𝑻 = 𝑷𝑵/𝑻 𝝏𝒀𝒕

𝑵

𝝏𝑲𝒕
𝑵 = 𝑹𝒕, (3.9) 

 𝝏𝒀𝒕
𝑻

𝝏𝑳𝒕
𝑻 = 𝑾𝒕

𝑻, (3.10) 

 𝑷𝑵/𝑻 𝝏𝒀𝒕
𝑵

𝝏𝑳𝒕
𝑵 = 𝑾𝒕

𝑵. (3.11) 

Po dosazení rovnic (3.6) a (3.7) do podmínek (3.9), (3.10) a (3.11), mohou být tyto 

podmínky zapsány jako:  
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𝑹𝒕 = (𝟏 − 𝜸)𝑨𝒕

𝑻 (
𝑲𝒕

𝑻

𝑳𝒕
𝑻)

𝟏−𝜸

= 𝑷𝑵/𝑻(𝟏 − 𝜹)𝑨𝒕
𝑵 (

𝑲𝒕
𝑵

𝑳𝒕
𝑵)

𝟏−𝜹

, (3.12) 

 𝑾𝒕
𝑻 = 𝜸𝑨𝒕

𝑻(
𝑲𝒕

𝑻

𝑳𝒕
𝑻)

𝟏−𝜸, (3.13) 

 𝑾𝒕
𝑵 = 𝑷𝑵/𝑻𝜹𝑨𝒕

𝑵(
𝑲𝒕

𝑵

𝑳𝒕
𝑵)𝟏−𝜹, (3.14) 

nebo po logaritmické transformaci jako:  

 𝒓𝒕 = 𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝜸) + 𝒂𝒕
𝑻 − 𝜸(𝒌𝒕

𝑻 − 𝒍𝒕
𝑻) = 𝒑𝑵/𝑻 +

𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝜹) + 𝒂𝒕
𝑵 − 𝜹(𝒌𝒕

𝑵 − 𝒍𝒕
𝑵), 

(3.15) 

 𝒘𝒕
𝑻 = 𝐥𝐨𝐠(𝜸) + 𝒂𝒕

𝑻 + (𝟏 − 𝜸)(𝒌𝒕
𝑻 − 𝒍𝒕

𝑻), (3.16) 

 𝒘𝒕
𝑵 = 𝒑𝑵/𝑻 + 𝐥𝐨𝐠(𝜹) + 𝒂𝒕

𝑵 + (𝟏 − 𝜹)(𝒌𝒕
𝑵 − 𝒍𝒕

𝑵). (3.17) 

Po vyřešení rovnice (3.5) a dosazení do rovnic (3.16) a (3.17) (za předpokladu, že 

rovnice (3.16) = rovnice (3.17), tedy, že mzdy v obou sektorech se vyrovnávají, viz kapitola 

4.2.3), lze relativní ceny neobchodovatelného a obchodovatelného zboží zapsat jako:  

 𝒑𝑵/𝑻 = 𝒑𝒕
𝑵 − 𝒑𝒕

𝑻 = {𝜹 [𝐥𝐨𝐠 𝜸 +
𝟏−𝜸

𝜸
𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝜸) −

𝐥𝐨𝐠 𝜹 −
𝟏−𝜹

𝜹
𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝜹) + 𝒓𝒕 (

𝟏−𝜹

𝜹
−

𝟏−𝜸

𝜸
)]} +

𝜹

𝜸
𝒂𝒕

𝑻 − 𝒂𝒕
𝑵. 

(3.18) 

Pokud je výroba v obou sektorech stejně náročná na práci a při rovnosti úrokových 

sazeb v domácí a zahraniční ekonomice16, může být výraz v { } považován za konstantu (𝑐) 

a rovnici (3.18) lze přepsat do tvaru:  

 𝒑𝑵/𝑻 = 𝒑𝒕
𝑵 − 𝒑𝒕

𝑻 = 𝒄 + 𝒂𝒕
𝑻 − 𝒂𝒕

𝑵. (3.19) 

Rovnice (3.19) představuje domácí BS efekt či Baumolův-Bowenův17 efekt. 

Z rovnice plyne, že poměr cen obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru (𝑝𝑡
𝑁 − 𝑝𝑡

𝑇) 

                                                 
16 Tento předpoklad představuje jisté zjednodušení, v praxi lze tuto situaci vysvětlit tak, že domácí 

(zpravidla malá, otevřená) ekonomika je příjemcem světové úrokové míry, popřípadě tím, že v dlouhém období 

dochází ke konvergenci úrokových sazeb. V některých empirických studiích (kupř. Lojschová, 2003) bývá od 

tohoto předpokladu upuštěno.  
17 Přestože domácí Balassův-Samuelsonův efekt a Baumolův-Bowenův efekt vycházejí ze stejné 

logiky, nelze je zřejmě označit za zcela stejný efekt (přestože kupř. Lojschová, 2003 je považuje za totožné). 

Baumolův-Bowenův efekt se zaměřuje na ceny služeb (zejména vzdělání, zdravotnictví, bankovnictví apod.) 

nikoli na neobchodovatelné zboží. Přestože se obě tyto skupiny zboží a služeb překrývají, nemusí se nutně 

jednat o totéž. Oba efekty vedou ke stejnému závěru, ale z různých příčin. Pro existenci Baumolova-Bowenova 

efektu, kupříkladu není vůbec nutná existence zahraničního obchodu.  
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je nepřímo úměrný poměru růstu jejich produktivity (𝑎𝑡
𝑇 − 𝑎𝑡

𝑁). Jinými slovy, čím více se 

v jedné zemi  zvyšuje produktivita v obchodovatelném sektoru (oproti neobchodovatelnému 

sektoru), tím více se zvyšují ceny v neobchodovatelném sektoru (oproti obchodovatelnému 

sektoru) a vice versa.  

3.1.2 Mezinárodní Balassův-Samuelsonův efekt  

Při platnosti teorie PPP lze rovnici (3.19) dosadit do rovnice (3.5) a měnový kurz 

může být vyjádřen jako:  

 𝒆𝒓𝒕 = 𝒄 − (𝟏 − 𝜶)[(𝒂𝒕
𝑻 − 𝒂𝒕

𝑵) − (𝒂𝒕
𝑻∗ − 𝒂𝒕

𝑵∗)]. (3.20) 

Rovnice (3.20) je zřejmě nejčastěji používána při odhadu BS efektu (Lojschová, 

2003; Mihaljek a Klau 2004; Mihaljek a Klau, 2008 a další) a odpovídá původní formulaci 

z 60. let 20. století (Balassa, 1964). Nevýhodou tohoto přístupu je skutečnost, že rovnice 

(3.20) předpokládá platnost teorie PPP. V kapitole 2.1.2 je uvedena řada argumentů, proč 

teorie PPP nemusí platit. Zejména problematická se jeví platnost této teorie v případě 

konvergujících ekonomik (jako jsou ekonomiky CEE). Pokud teorie PPP neplatí, je třeba 

rovnici (3.19) dosadit do rovnice (3.4) a reálný měnový kurz vyjádřit jako:  

 𝒆𝒓𝒕 = 𝒄 + (𝒏𝒆𝒓𝒕 + 𝒑𝒕
𝑻∗ − 𝒑𝒕

𝑻) − (𝟏 − 𝜶)[(𝒂𝒕
𝑻 −

𝒂𝒕
𝑵) − (𝒂𝒕

𝑻∗ − 𝒂𝒕
𝑵∗)].  

(3.21) 

Z rovnic (3.20) a (3.21) je zřejmé, že rychlejší růst produktivity v obchodovatelném 

sektoru relativně k sektoru neobchodovatelnému v domácí ekonomice v porovnání 

se zahraničním vede, ceteris paribus, k reálnému zhodnocení domácí měny a vice versa.  

3.2 Problematické aspekty empirického testování 

Přestože se empirickým ověřováním této teorie ekonomové zabývají již více než 50 

let, výsledky jejich výzkumů nejsou jednoznačné. Navíc ani není sjednocena metodika 

měření BS efektu. Při empirickém testování BS efektu vyvstává řada otázek a různí autoři 

používají různá řešení. V této části kapitoly jsou popsány nejvýznamnější sporné aspekty 

testování BS efektu.   

3.2.1 Stanovení obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru 

Jak již bylo uvedeno, přestože to teorie BS efektu již ze své podstaty vyžaduje, 

někteří autoři při empirické analýze nepracují s rozdělením na obchodovatelný a 

neobchodovatelný sektor. Zpočátku to bylo způsobeno nedostatkem dostupných dat pro oba 
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sektory. I v dnešní době však lze nalézt empirické práce, které s tímto dělením nepracují 

(Drine a Rault, 2003; Bergin, Glick a Taylor, 2006 apod.).   

Pokud již autoři sektory rozlišují, není sjednocena metodika, co považují za 

obchodovatelný a co za neobchodovatelný sektor. Officer (1976), který poprvé provedl 

odhad BS efektu pomocí rozdělení na obchodovatelný a neobchodovatelný sektor, použil 

zemědělství, těžbu a zpracovatelský průmysl jako aproximaci obchodovatelného sektoru, 

ostatní ekonomické aktivity byly považovány za neobchodovatelný sektor. Jiní autoři 

považují zemědělství za neobchodovatelný sektor (Camareo, 2008) či jej z analýzy zcela 

vypouštějí (Dedu a Dumitrescu, 2010). Rovněž těžba či doprava bývají řazeny jak mezi 

obchodovatelné, tak mezi neobchodovatelné zboží. Navíc v naprosté většině empirických 

článků je klasifikace obou sektorů stanovena arbitrárně bez významnější diskuze nad tím, 

který sektor lze považovat za obchodovatelný a který za neobchodovatelný. Výjimku tvoří 

kupř. De Gregorio, Giovannini a Wolf (1994),  Égert (2005) či Gubler a Sax (2011). De 

Gregorio, Giovannini a Wolf (1994) kupř. považují za obchodovatelný sektor takový sektor, 

jehož podíl exportu na celkové produkci představuje alespoň 10 %. Na základě údajů pro 14 

vyspělých ekonomik v letech 1970 až 1985 tak stanovili za obchodovatelný sektor 

zemědělství, těžbu, zpracovatelský průmysl a dopravu. Klasifikace obchodovatelného a 

neobchodovatelného sektoru je shrnuta v tabulce 3.1.  

Stanovení obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru zjevně není triviální 

záležitostí. Za tímto účelem  je v kapitole 4.2.1 provedena empirická analýza podílu vývozu 

jednotlivých sektorů ekonomiky na jejich celkové produkci. Teprve poté bude stanoveno, 

který sektor lze považovat za obchodovatelný a který nikoli. Navíc je v kapitole 4.2.1 

provedena rovněž analýza toho, zda lze za obchodovatelné považovat také některé služby.  

3.2.2 Měření produktivity 

Dalším problémem je otázka, jak aproximovat produktivitu výrobních faktorů. Tica 

a Družic (2006) tvrdí, že na rozdíl od problematiky definování obchodovatelného a 

neobchodovatelného sektoru se nejedná pouze o praktický problém (dostupnost dat), ale také 

o problém teoretický. Dále uvádějí, že existují v zásadě dva způsoby. Buď může být 

produktivita chápána jako celková produktivita výrobních faktorů (Total Factor Productivity 

– TFP), tedy produktivita jak práce, tak kapitálu, nebo jako průměrná produktivita práce 

(Average Productivity of Labour – APL).  
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Tabulka 3.1 Přehled studií BS efektu v zemích CEE – stanovení sektorů a aproximace 

produktivity 

Autor Zkoumané období a 

země 

Obchodovatelný 

sektor 

Neobchodovatelný 

sektor 

Produktivita 

Rother  

(2000) 

1993 – 1998 

SI 

zpracovatelský 

průmysl 

ostatní 

  

ALP 

  

Halpern 

a Wyplosz 

(2001) 

  
  

1991 – 1999 

CZ, EE, 

HU, LV, 

LT, PL, SK,  

SI 

průmysl služby 

  

  

  

  

ALP 

  

  

  

  

Égert 

(2002) 

  

1991 – 2001 

CZ, HU, PL, SK, SI 

průmysl služby 

  

  

ALP 

  

  

Jazbec  

(2002) 

1993 – 2001  

SI 

průmysl 

  

služby 

  

ALP 

  

Kovács 

(2002) 

  

1993 – 2001 

CZ, HU, PL, SK, SI 

zpracovatelský 

průmysl 

ostatní 

  

  

ALP 

  

  

Lojschová  

(2003) 

  

  

1995 – 2002 

CZ, SK,  

PL, HU 

průmysl 

  

  

služby 

  

  

TFP 

  

  

Fischer  

(2004) 

1992 – 2001  

BG, CZ, EE, HU, 

LV, LT, PL, RO, 

SK, SI 

průmysl 

  

služby 

  

ALP 

  

Mihaljek 

a Klau  

(2004) 

1992 – 2001 

CZ, HU, PL, SK, SI 

zpracovatelský 

průmysl, těžba, 

doprava 

  

  

ostatní 

  

  

ALP 

  

  

Mihaljek a Klau   

(2008) 

1996 – 2008  

BG, HR, CZ, EE, 

HU, LV, LT, PL, 

RO, SK, SI 

zpracovatelský 

průmysl, těžba, 

doprava 

  

ostatní 

  

ALP 

  

Miletic  

(2012) 

1997 – 2010  

BG, HR, CZ, HU, 

MK, PL, RO, SI, 

SK 

průmysl 

(zemědělství) 

ostatní 

  

ALP 

  

Konopczak 

(2013) 

  

CZ, HU, PL, SK zpracovatelský 

průmysl, těžba, 

doprava 

ostatní 

  

  

ALP 

  

  

Pozn.: CZ – Česko, EE – Estonsko, HR – Chorvatsko, HU – Maďarsko, MK – Makedonie, LV – Lotyšsko, 

LT – Litva, PL – Polsko, RO – Rumunsko, SK – Slovensko, SI -  Slovinsko; ALP – průměrná produktivita 

práce, TFP – produktivita výrobních faktorů.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Autoři tvrdí, že průměrná produktivita práce je více náchylná k výkyvům v období 

ekonomického propadu (z důvodu poklesu zaměstnanosti). Na druhou stranu uvádějí několik 

argumentů ve prospěch jejího využití oproti celkové produktivitě výrobních faktorů. 
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Zejména se jedná o skutečnost, že při jejím zjišťování není třeba spoléhat na odhady podílu 

práce při produkci18. 

V praxi používá drtivá většina autorů průměrnou produktivitu práce (ať už 

z důvodů teoretických či ryze praktických). Tica a Družic (2006) tvrdí, že z 56 zkoumaných 

empirických studií v letech 1964 až 2004 použilo celkovou produktivitu výrobních faktorů 

pouze 6 autorů. V tabulce 3.1 je ukázáno, kteří z autorů, kteří zkoumali BS efekt v zemích 

CEE, používají celkovou produktivitu výrobních faktorů, a kteří průměrnou produktivitu 

práce. Je zřejmé, že celková produktivita výrobních faktorů byla použita pouze jednou.  

V této práci je produktivita měřena jako produktivita práce. Přestože je formálně 

BS efekt odvozen z Cobbovy-Douglasovy produkční funkce (viz kapitola 3.1) nejedná se o 

rozpor. Obdobně lze BS efekt odvodnit i z jednofaktorové produkční funkce (viz kupř. Egert, 

2002). Navíc při odvození z Cobbovy-Douglasovy produkční funkce se vlastně jedná o 

aplikaci předpokladu, že je kapitál (na rozdíl od práce) mezinárodně mobilní. Jiným 

způsobem lze opomenutí produktivity kapitálu vysvětlit tak, že je předpokládáno, že jeho 

produktivita je konstantní, respektive se mění ve všech sektorech stejně. Kapitál také zjevně 

není tak náchylný na mzdovou nákazu jako práce. Jak z teoretických, tak praktických 

(dostupnost dat) důvodů je tak práce považována za jediný výrobní faktor, jehož změny 

produktivity jsou relevantní pro zkoumání BS efektu.    

3.2.3 Dodatečné proměnné  

Autoři rovněž používají různé proměnné vstupující do modelu, a to jak na straně 

vysvětlujících proměnných, tak na straně proměnných vysvětlovaných. 

Někteří autoři zahrnují po vzoru článků Rogoffa (1992) a De Gregoria, 

Giovanniniho a Wolfa (1994) do svých odhadů dodatečné vysvětlující proměnné, aby 

dosáhli lepších výsledků. Jedná se kupříkladu o proměnné aproximující mzdový diferenciál 

v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru v domácí ekonomice (Lojschová, 2003; 

Adámek, 2016a; Adámek, 2016b), o vládní výdaje (Rogoff, 1992; Chinn, 2000; Fischer, 

2004), o ceny ropy (Chinn, 2000; De Broek a Slok, 2001; Adámek, 2016b), o spotřebu 

domácností (Fischer, 2004; Égert, 2011) či o směnné relace (Chinn, 2000; Choudhri a Khan, 

2004 či Gubler a Sax, 2011).  

                                                 
18 Kupř. OECD pracuje s váhou 70 % pro práci ve všech zemích pro všechny sektory s výjimkou 

sektorů Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu, Těžba a dobývání, Peněžnictví a 

pojišťovnictví a Činnosti v oblasti nemovitostí, kde je váha práce 33 %.  
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V zásadě tak lze pozorovat dva odlišné přístupy. První (kupř. Mihaljek a Klau, 

2004; Mihaljek a Klau, 2008; v zásadě také Lojschová, 2003, která vychází z matematické 

formulace, pouze se snaží o upravení modelu o různé předpoklady) vychází z matematické 

formulace BS efektu a snaží se o co nejpreciznější výpočet proměnné, která jej aproximuje. 

Druhá skupina (kupř. Rogoff, 1992; Chinn, 2000 či Égert, 2011) se snaží najít různé faktory, 

které ovlivňují cenovou hladinu v dané zemi, a BS efekt je považován pouze za jednu 

z proměnných. Tato práce se řadí do první skupiny. Namísto přidávání dodatečných 

proměnných do modelu je pozornost soustředěna na co možná nejpřesnější výpočet 

proměnné aproximující BS efekt a na sledování jejího vlivu na cenové hladiny zemí CEE.  

Co se týče vysvětlovaných proměnných, existují v zásadě tři možnosti při měření 

BS efektu. První z nich je zaměřena na zkoumání vztahu mezi rozdílem celkové inflace a 

poměrem produktivity v jednotlivých sektorech v domácí a zahraniční ekonomice (tento 

způsob je v kapitole 5 označován jako mezinárodní BS efekt):  

 (𝒑 − 𝒑∗) = 𝒇((𝒂𝑻 − 𝒂𝑵) − (𝒂𝑻
∗ − 𝒂𝑵

∗ )). (3.22) 

Druhou možností je odhadování vztahu mezi reálným měnovým kurzem a 

relativními cenami:  

 𝚫𝒆𝒓 = 𝒇(𝒑𝑵 − 𝒑𝑻) − (𝒑𝑵
∗ − 𝒑𝑻

∗ ). (3.23) 

Třetí způsob se zaměřuje na zkoumání vnitřního (v rámci jedné země) vztahu mezi 

inflací a produktivitou v jednotlivých sektorech (tento způsob je v kapitole 5 označován jako 

domácí BS efekt): 

 (𝒑𝑵 − 𝒑𝑻) = 𝒇(𝒂𝑻 − 𝒂𝑵). (3.24) 

Tica a Družic (2006) ve své přehledové studii uvádějí, že při empirickém testování 

bývá zjišťován nejsilnější vztah mezi produktivitou a cenami v rámci země (rovnice (3.24)). 

Naopak nejmenší význam BS efektu bývá při zkoumání vztahu mezi cenami a měnovým 

kurzem (rovnice (3.23)). Autoři tvrdí, že méně silná vazba mezi cenami a měnovým kurzem 

není nikterak v rozporu s teorií. Méně silná vazba je podle nich způsobena nedostatečně 

dlouhými časovými řadami. Při neexistenci dostatečně dlouhých časových řad se spíše 

doporučují zaměřit na zkoumání vztahu mezi produktivitou a cenami ať už interně či ve 

srovnání s jinou zemí (rovnice (3.24), respektive (3.22)). Oba tyto přístupy jsou využity 

v této práci.  
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3.3 Konvergence a integrace zemí CEE do EU a eurozóny 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, při zkoumání BS efektu hraje roli proces 

ekonomické konvergence a s tím související integrace zemí CEE do EU a eurozóny. Přestože 

všechny země CEE mají určité společné rysy (ve druhé polovině 20. století byly součástí 

východního bloku, od 90. let minulého století se transformují a v současné době jsou členy 

Evropské unie), proces integrace do eurozóny se výrazně odlišuje. V podkapitole 3.3.1 je 

tento proces stručně nastíněn s tím, že důraz je kladen na režimy měnového kurzu, které byly 

v jednotlivých zemích využívány. Další část podkapitoly je pak věnována tomu, jak se vyvíjí 

úroveň cenových hladin zemí CEE ve srovnání se zeměmi EU15. Čím větší je tento rozdíl, 

tím větší vzniká prostor pro působení BS efektu.  

3.3.1 Proces integrace zemí CEE do eurozóny 

Všechny země CEE se v přístupových smlouvách zavázaly k přijetí eura, jakmile 

budou splněny nezbytné podmínky. Tím se jejich pozice liší od Velké Británie či Dánska, 

které si vyjednaly opt-out a nemusejí do budoucna euro přijmout. V podobné situaci jako 

země CEE je rovněž Švédsko. Pět ze zemí CEE (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a 

Slovinsko) již jsou součástí eurozóny. Proces jejich měnové integrace však probíhal odlišně. 

Zatímco pobaltské země měly své měnové kurzy poměrně dlouho zafixovány k euru 

(přičemž v případě Litvy a Estonska se jednalo dokonce o měnový výbor), Slovensko a 

Slovinsko udržovaly poměrně dlouho měnovou samostatnost a své kurzy fixovaly pouze po 

dobu nezbytně nutnou těsně před přijetím eura. Režimy měnového kurzu v zemích, které 

euro ještě nepřijaly, se stále odlišují. Přehled režimů měnového kurzu jednotlivých zemí 

CEE je zachycen v tabulce 3.2.  

Země CEE, které ještě euro nepřijaly, mají poměrně velkou volnost v rozhodnutí, 

kdy se do měnové integrace zapojit (viz kupř. také IMF, 2015, kde se uvádí, že se tato volnost 

týká zejména splnění dvou nutných podmínek vstupu do eurozóny, a to harmonizace 

právního rámce a připojení se k ERM II).  

Bulharsko na počátku transformace používalo režim řízeného floatingu. Arratibel a 

kol. (2002) tvrdí, že až do roku 1994 se v Bulharsku dařilo provádět desinflační politiku. 

V důsledku následné měnové krize se inflace dostala (v roce 1997) přes 1000 % ročně. 

Bulharsko se rozhodlo situaci vyřešit zavedením měnového výboru, který v zemi funguje od 

roku 1997 dodnes.  
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V Česku byl od jeho vzniku v roce 1993 udržován fixní měnový kurz19 (vůči koši 

měn, kde hlavní roli hrál USD a DEM) s poměrně úzkým pásmem oscilace. To bylo v únoru 

1996 rozšířeno na 15 % (viz Holman, 2000). V souvislosti se vstupem Česka do OECD došlo 

v roce 1995 k rozsáhlé liberalizaci finančního účtu platební bilance. To pak mělo za následek 

příliv zahraničního kapitálu, kterému se ČNB snažila zabránit rozšířením fluktuačního 

pásma. Po neúspěchu této operace ČNB od roku 1998 opustila režim fixního měnového 

kurzu a začala cílovat inflaci. Oficiálně (de jure) se jednalo o řízený floating. Nicméně MMF 

řadil v letech 2001 až 2012 Česko mezi země s de facto volným floatingem (Slavov, 2017).  

Na podzim roku 2013 pak ČNB z důvodu přetrvávající inflace pod úrovní inflačního cíle 

v situaci (téměř) nulových úrokových sazeb použila svůj alternativní měnově-politický 

nástroj – devizové intervence – za účelem znehodnocení koruny. Na jaře roku 2017 tento 

nástroj přestala používat.  

Je třeba si uvědomit, že v  pobaltských státech zpočátku neexistovala centrální 

banka (jedná se o nově vzniklé státy po rozpadu SSSR). Mimo standardní ekonomické 

problémy související s transformací ostatních zemí tak zde existoval problém s vytvořením 

patřičných institucí a legislativního rámce. Všechny tři země rovněž zpočátku trpěly 

hyperinflací. To je patrně důvod, proč byl ve všech zemích zvolen přísný režim měnového 

kurzu. V Estonsku byl měnový výbor zaveden již v červnu 1992 (k DEM), v Litvě poté 

v dubnu 1994 (k USD). Po vzniku eura obě země navázaly své měny na něj ve snaze o rychlé 

zavedení společné měny. Lotyšsko nezavedlo měnový výbor jako zbylé pobaltské země. 

Nicméně od roku 1994 fixovalo svou měnu na SDR s velmi úzkým pásmem oscilace (± 1 

%). Od roku 2004 fixovalo měnu na euro. Všechny pobaltské státy se již staly členy 

eurozóny (Estonsko 2011, Lotyšsko 2014 a Litva 2015).  

Chorvatsko využívá režimu řízeného floatingu. Centrální banka nechává 

chorvatskou měnu volně pohybovat, přičemž sleduje její vývoj k euru (před zavedením eura 

k DEM) a vyhrazuje si právo zakročit v případě významných výkyvů (přičemž nesleduje 

vývoj HRK vůči jiným měnám, jak uvádí HNB, 2017). Přitom nevyhlašuje konkrétní 

hodnotu, při které hodlá přikročit k intervencím.  

Polsko a Maďarsko se v počátečním období transformace rovněž potýkaly 

s relativně vysokou (kupř. oproti Československu) inflací. Obě země zvolily jako svůj režim 

měnového kurzu režim posuvného zavěšení (crawling peg). Jedná se o režim, kdy centrální 

                                                 
19 Fixní měnový kurz byl zaveden již v roce 1991 v tehdejší České a Slovenské Federativní 

Republice.  
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banka udržuje konstantní centrální paritu vůči určité měně (měnám), nicméně dochází 

k pravidelným úpravám této parity podle vývoje inflace. V Polsku tento režim fungoval do 

roku 2000, v Maďarsku do roku 2008. Obě země poté přešly de jure na režim čistého 

floatingu. Nicméně, MMF řadí mezi země s de facto čistým floatingem pouze Polsko, 

zatímco Maďarsko je považováno za zemi s řízeným floatingem (Slavov, 2017).  

Slovinsko je ze sledovaných ekonomik možné označit za zemi s nejmírnějším 

režimem měnového kurzu v období transformace. Na rozdíl od ostatních sledovaných zemí 

až do roku 2004 využívalo floating. V letech 2004 až 2006 fixovalo svou měnu vůči euru 

v ERM II. Od 1. ledna 2007 se stalo členem eurozóny.  

Slovensko podobně jako Česko zpočátku transformace používalo fixní měnový 

kurz s pásmy oscilace. Od roku 1998 přešlo na řízený floating, který uplatňovalo až do roku 

2004. Od roku 2005 až do roku 2008 bylo Slovensko součástí ERM II. Během tohoto období 

došlo v zemi ke dvěma revalvacím (obě o 15 %) oproti předchozí centrální paritě. Od 1. 

ledna roku 2009 je Slovensko členem eurozóny.  

Tabulka 3.2 Režimy měnového kurzu v zemích CEE v období transformace a v 

současnosti 

Země Současný režim  Předchozí režim  

Bulharsko měnový výbor do roku 1997 čistý floating, měnový výbor kvůli vysoké 

inflaci 

Česko řízený floating do roku 1997 fixní kurz (USD, DEM) 

Estonsko euro  měnový výbor DEM, EUR 

Chorvatsko řízený floating před zavedením eura na DEM  

Lotyšsko euro  fixní kurz (SDR 1994 až 2004, poté EUR) 

Litva euro  měnový výbor (USD 1994 až 2002, poté EUR) 

Maďarsko floating do roku 2008 crawling peg 

Polsko floating do roku 2000 crawling peg 

Slovinsko euro  do roku 2004 floating, 2004 až 2006 ERM II 

Slovensko euro  do roku 2004 floating, 2005 až 2008 ERM II, dvě 

revalvace 

Zdroj: IMF (2016), Slavov (2017), Arratibel a kol. (2002), vlastní zpracování 

 

3.3.2 Konvergence zemí CEE k zemím EU15 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.3, srovnatelná cenová hladina (CPL) představuje 

procentuální úroveň cen v dané ekonomice oproti sledované zemi či skupině zemí. V tabulce 

3.3 je zachycen vývoj CPL v zemích CEE oproti původním členským zemím EU (EU15). 

Hodnoty představují, kolika procent cenové hladiny původních členských států 
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v jednotlivých letech sledované země dosahovaly. V obrázku 3.1 je pak zachycen 

aritmetický a vážený (kde váhy představuje úroveň HDP v jednotlivých letech) průměr 

všech zemí CEE. Z tabulky 3.3 a z obrázku 3.1 jsou patrné dva závěry.  

Tabulka 3.3 Vývoj CPL (%) v jednotlivých zemích CEE vůči EU15 v letech 1995 až 

2016  

Země/rok 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 

Bulharsko 24,8 18,9 22,9 28,7 29,0 29,6 31,1 31,6 32,0 33,1 33,9 

Česko 35,8 38,6 39,1 42,3 41,7 43,5 45,9 51,8 49,5 50,4 54,4 

Estonsko 35,8 42,5 44,4 47,2 49,9 50,6 53,3 53,6 54,1 55,0 56,0 

Chorvatsko 52,5 52,6 53,6 55,8 53,4 53,5 56,5 57,7 58,6 59,5 61,5 

Lotyšsko 33,6 36,3 39,7 41,0 43,0 48,9 48,4 48,2 46,2 47,0 49,3 

Litva 26,5 31,6 38,5 39,7 40,3 45,6 45,5 46,3 45,0 46,1 48,4 

Maďarsko 41,6 42,0 45,0 44,3 44,7 45,7 48,7 53,6 53,5 56,8 58,7 

Polsko 40,9 43,4 44,4 46,1 44,4 49,4 54,6 51,5 45,6 45,0 51,7 

Slovinsko 67,1 65,6 65,8 67,8 67,7 65,9 67,2 68,2 69,3 67,9 67,9 

Slovensko 36,6 37,1 38,8 38,7 36,5 39,4 39,2 40,6 44,0 47,3 49,0 

Země/rok 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Bulharsko 36,2 38,6 41,7 44,0 42,7 44,8 44,0 44,5 43,5 43,4 44,5 

Česko 58,2 59,1 67,1 64,0 66,7 67,8 65,7 62,9 58,7 58,8 60,9 

Estonsko 59,6 63,5 65,6 64,1 63,1 63,9 64,8 66,8 67,2 66,7 69,3 

Chorvatsko 61,2 60,7 64,5 64,9 65,5 63,0 60,5 60,3 59,0 58,2 59,5 

Lotyšsko 56,5 65,4 69,3 64,4 59,5 61,9 63,4 64,0 63,4 62,1 63,0 

Litva 51,1 54,1 59,3 58,2 55,5 56,4 56,3 56,7 56,6 55,7 57,7 

Maďarsko 57,0 61,4 62,7 56,5 56,6 55,5 54,0 53,8 53,3 52,9 54,9 

Polsko 54,4 56,4 63,1 53,6 55,7 54,6 53,3 53,7 53,7 52,9 51,5 

Slovinsko 69,8 72,6 76,3 80,1 78,6 77,9 75,4 75,5 74,6 73,3 75,0 

Slovensko 51,4 56,9 62,3 63,9 61,9 63,2 62,7 62,8 61,7 60,8 62,3 
Pozn.: hodnoty jsou spočteny dle rovnice 2.16 a vynásobením 100 převedeny na procenta 

Zdroj: Eurostat (2017e)  
 

Prvním z nich je skutečnost, že v letech 1995 až 2016 ve všech sledovaných 

ekonomikách docházelo k růstu CPL relativně k zemím EU15 (catch-up effect), který byl 

však zpomalen v období po hospodářské krizi roku 2008.  

Druhým zjištěním je fakt, že i přes proces dohánění cenové hladiny, zůstávají 

srovnatelné cenové hladiny zemí CEE pod úrovní cenových hladin EU15 (hodnoty jsou nižší 

než 100 %, což představuje CPL v zemích EU15). Slovinsko, které se v roce 2016 přiblížilo 

původním členským státům nejvíce, dosahuje cenové hladiny pouze na úrovni tří čtvrtin 

zemí EU15. Je tedy patrné, že ve sledovaných ekonomikách stále existuje prostor pro 
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rychlejší tempo růstu cenové hladiny než v zemích EU15. Na druhou stranu je třeba si 

uvědomit, že hodnota (průměr cenových hladin zemí EU15), ke které se země CEE 

přibližují, není konstantní. Cenové hladiny se pochopitelně vyvíjí (zvyšují) i v zemích EU15. 

Přestože lze předpokládat postupnou konvergenci cenových hladin všech zemí EU (viz 

kapitola 2.1), nemusí nutně dojít k absolutní konvergenci všech zemí (tedy situaci, že by se 

CPL ve všech zemích EU rovnala). 

Obrázek 3.1 Vývoj CPL (%) v zemích CEE vůči EU15 v letech 1995 až 2016  

   

Zdroj: Eurostat (2017e) 

3.4 Data 

V této kapitole jsou popsána pouze data, která byla získána přímo z datových zdrojů 

a jsou využita v kapitolách 4 a 5. Samotné proměnné použité v ekonometrickém modelu 

v kapitole 5 jsou pak vypočtené pomocí těchto dat a jejich popis je obsahem části 5.2.  

Jak již bylo uvedeno, při volbě aproximace produktivity hraje svou roli dostupnost 

dat (zejména v případě rozvojových či transformujících se zemí). OECD nabízí odhady 

celkové produktivity výrobních faktorů pro své členské země. Přestože Česko, Estonsko, 

Lotyšsko, Maďarsko, Polsko Slovensko a Slovinsko jsou členy OECD, ne všechna data jsou 

pro tyto země dostupná (kupř. Lotyšsko je členem OECD teprve od roku 2016). Další 

nevýhoda tohoto zdroje je, že potřebná data na úrovni sektorů nejsou dostupná ve čtvrtletní 

frekvenci. Za účelem této práce je (jako v naprosté většině ostatních empirických studií) 

použita pouze průměrná produktivita práce (produktivita – 𝐴), která aproximuje celkovou 
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produktivitu výrobních faktorů (obdobně kupř. Miletic, 2012 či Konopczak, 2013). 

Produktivita je spočtena jako:  

 𝑨 =
𝑽𝑨

𝑬𝑴𝑷
 , (3.25) 

kde 𝑉𝐴 představuje hrubou přidanou hodnotu a 𝐸𝑀𝑃 je počet odpracovaných hodin. Vývoj 

celkové produktivity v obou sektorech v každé zemi je představen v části 4.3.1. Pomocí 

hodnoty produktivity jsou také spočítány vysvětlující proměnné v kapitole 5.  

Hodnoty exportu (𝐸𝑋𝑃𝑂) a produkce (𝑃𝑅𝑂𝐷) v jednotlivých sektorech jsou 

získány z historických dat databáze STAN OECD za účelem analýzy, který sektor lze 

považovat za obchodovatelný v části 4.2.1.  

Tabulka 3.4 Popis a zdroje primárních dat využitých v této práci  

Zkratka Popis Frekvence 

dat 

Zdroj 

VA Hrubá přidaná hodnota, přepočtená na stálé ceny v 

mil. EUR, sezónně (a kalendářně) očištěno. 

čtvrtletní Eurostat 

(2017a) 

EMP Počet odpracovaných hodin v tisících, sezónně (a 

kalendářně) očištěno. 

čtvrtletní Eurostat 

(2017) 

EXPO Celkový export v běžných cenách. roční OECD 

(2017) 

PROD Celková produkce v běžných cenách. roční OECD 

(2017) 

NER Nominální (bilaterální) měnový kurz na konci 

období vůči euru (země, které nemají euro). 

měsíční Eurostat 

(2017b) 
 

Nominální (bilaterální) měnový kurz vůči euru 

(země, které mají euro). 

měsíční Eurostat 

(2017c) 

PPI Index cen výrobců ve zpracovatelském průmyslu. měsíční Eurostat 

(2017d) 

COMP Náhrady zaměstnancům, běžné ceny v mil. EUR, 

sezónně (a kalendářně) očištěno. 

čtvrtletní Eurostat 

(2017a) 

PT Cenový deflátor ve zpracovatelském průmyslu. čtvrtletní Eurostat 

(2017a) 

PN Cenový deflátor ve všech sektorech mimo 

zpracovatelského průmyslu. 

čtvrtletní Eurostat 

(2017a) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Data vývoje nominálního měnového kurzu (𝑁𝐸𝑅) jsou stažena z databáze 

Eurostatu. Jedná se o bilaterální měnový kurz na konci období (měsíce). Tato data jsou 

použita za účelem testování platnosti teorie PPP v části 4.2.2. V této části jsou také použity 

indexy cen výrobců ve zpracovatelském průmyslu (𝑃𝑃𝐼), jakožto aproximace cen 

obchodovatelného zboží.  
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V části 4.2.3 je testováno, zda se mzdy v obou sektorech vyvíjejí stejně. Jako 

aproximace mezd je spočtena proměnná (𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆). Ta se vypočítá jako podíl celkových 

náhrad zaměstnancům (𝐶𝑂𝑀𝑃) na odpracovanou hodinu (𝐸𝑀𝑃).  

Další otázkou je, pomocí kterého cenového indexu měřit cenovou hladinu. Mihaljek 

a Klau (2008) kupř. doporučují použití indexu cen spotřebitelů (CPI) pro dané sektory. 

Standardní nevýhodou CPI oproti deflátoru HDP je, že pracuje pouze s určitým košem 

komodit. Na druhou stranu CPI je dostupný v měsíční frekvenci, zatímco deflátor HDP 

pouze čtvrtletně. S ohledem na charakter ostatních proměnných v modelu se však čtvrtletní 

frekvence dat jeví jako dostatečná. Navíc, jak upozorňuje kupř. Konopczak (2013), struktura 

CPI neodpovídá struktuře ekonomiky dle klasifikace NACE. V praxi tento problém řeší 

autoři tak, že se snaží o přibližně stejnou strukturu CPI a odpovídajících ekonomických 

aktivit dle klasifikace NACE. Tím však může dojít ke zkreslení výsledků. Pro účely této 

práce je použit deflátor HDP v příslušném sektoru jako vysvětlovaná proměnná. Cenové 

deflátory jsou značeny 𝑃𝑇 pro obchodovatelný a 𝑃𝑁 pro neobchodovatelný sektor. Jejich 

vývoje jsou použity pro vstupní analýzu v části 4.3.1. Jejich pomocí je také spočtena 

vysvětlovaná proměnná v obou verzích (domácí a mezinárodní) BS efektu v 5. kapitole. 

V případě mezinárodní verze BS efektu jsou cenové hladiny obchodovatelného zboží 

použity také jako vysvětlující proměnná.  

3.5 Dílčí shrnutí 

Smyslem této kapitoly bylo vytvoření předpokladů pro empirické modelování BS 

efektu, který byl teoreticky popsán ve 2. kapitole. Zejména bylo zjištěno, že BS efekt lze 

modelovat v domácí a mezinárodní verzi. Ve druhé části kapitoly pak bylo uvedeno, že při 

praktickém modelování BS efektu je problematické stanovení obchodovatelného a 

neobchodovatelného sektoru, měření produktivity a možnost zahrnutí dodatečných 

proměnných. Na základě rešerše ostatních prací a teoretického zdůvodnění, bylo zjištěno, že 

pro účely měření BS efektu je podstatná produktivita práce namísto produktivity výrobních 

faktorů. Bylo tedy stanoveno, že produktivita bude měřena jako průměrná produktivita 

práce. Dále bylo stanoveno, že do modelu nebudou zahrnuty další vysvětlované proměnné 

(budou ovšem zkoumány dvě proměnné vysvětlované). Oproti tomu, situace ohledně 

stanovení obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru je o poznání komplikovanější. 

Za tímto účelem bude ve 4. kapitole provedena podrobnější analýza (viz kapitola 4.2.1). 

Z hlediska konvergence zemí CEE k zemím EU15 bylo zjištěno, že země CEE sice dohánějí 

vyspělejší ekonomiky EU, nicméně zde stále existují určité rozdíly v úrovni CPL. Tato 
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skutečnost zvyšuje prostor pro BS efekt minimálně v jeho mezinárodní verzi. V závěru 

kapitoly byla popsána primární data, na základě kterých jsou vypočítány proměnné ve 4. a 

5. kapitole. Doposud tak bylo vysvětleno, co je BS efekt, jak jej lze matematicky 

zformulovat, a jaká úskalí existují při jeho modelování. Před samotným odhadem 

významnosti BS efektu v jednotlivých zemích CEE (5. kapitola) je ve 4. kapitole provedena 

vstupní analýza.  
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4 Vstupní analýza BS efektu v zemích CEE 

V této kapitole je provedena vstupní analýza BS efektu v zemích CEE. V první části 

jsou popsány metody ekonometrické analýzy, které jsou využívány v dalších částech 

kapitoly, a také v 5. kapitole. Konkrétně se jedná o testování stacionarity, o testování 

kointegrace, o odhad metodou nejmenších čtverců a o testování strukturálních zlomů. Jak 

vyplývá z předchozího textu, empirické měření BS efektu je postaveno na určitých 

předpokladech. Zda tyto předpoklady platí, je ověřeno v druhé části kapitoly. V poslední 

části této kapitoly je na základě analýzy vstupních dat proveden předběžný odhad 

významnosti BS efektu v jednotlivých zemích CEE.  

4.1 Metody ekonometrické analýzy 

První část čtvrté kapitoly je věnovaná použitým ekonometrickým metodám a 

statistickým testům. Testování stacionarity časových řad je využito nejprve při testování 

předpokladů BS efektu v kapitolách 4.2.2 a 4.2.3 (reálný měnový kurz by měl být 

stacionární, pokud platí teorie PPP a poměr mezd v obchodovatelném a neobchodovatelném 

sektoru by měl být stacionární, pokud platí předpoklad, že se mzdy v obou sektorech 

vyrovnávají). Poté jsou na stacionaritu testovány všechny časové řady vstupující do 

ekonometrických modelů v 5. kapitole (časové řady musí být stacionární, aby bylo možné 

použít lineární regresi). Kointegrační analýza (konkrétně Johansenovy testy) je využita 

v kapitole 4.2.2 jako doplňující nástroj k testování platnosti teorie PPP. Metoda nejmenších 

čtverců slouží jako základní ekonometrická metoda odhadování jednotlivých modelů BS 

efektu v 5. kapitole. Testování strukturálních zlomů je taktéž provedeno v 5. kapitole za 

účelem zjištění, zda se vliv BS efektu v jednotlivých zemích CEE v čase mění či nikoli.  

4.1.1 Testování stacionarity časových řad 

Cipra (2013) uvádí, že stacionarita časové řady představuje její stochasticky ustálené 

chování. Dále dodává, že úroveň a rozptyl časové řady jsou v čase konstantní. Ekonomické 

časové řady (HDP, mzdy, investice apod.) často obsahují trend (zpravidla rostoucí). Cipra 

(2013, s. 347) dokonce říká, že: „drtivá většina časových řad v praxi (a zvlášť v ekonomické 

praxi) je ovšem nestacionární“. Model nestacionárních časových řad pak zpravidla vykazuje 

vysoký koeficient regrese (blízký 1), který je způsoben právě společným trendem 

sledovaných veličin. V takovém případě se hovoří o zdánlivé regresi, viz Hušek (2007).  

Seddighi (2013) rozlišuje silnou a slabou stacionaritu, přičemž tvrdí, že časová řada 

je silně stacionární, jestliže rozdělení pravděpodobností je v čase neměnné a slabě 
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stacionární pokud je střední hodnota a rozptyl časové řady v čase konstantní a kovariance 

libovolných dvou pozorování v časové řadě závisí pouze na délce zpoždění.  

Kennedy (2003) tvrdí, že změny stacionární časové řady by neměly být v čase 

konstantní. Graf proměnné v čase by tak měl připomínat model „náhodné procházky“. 

Stacionaritu časové řady lze tedy hodnotit subjektivně na základě grafu. 

Cipra (2013) uvádí, že pro hodnocení stacionarity časových řad je vhodné používat 

statistické testy na dané hladině významnosti. Nejstarším testem je Dickeyův-Fullerův (DF) 

test, jenž vyvinuli Dickey a Fuller (1979). Pomocí rovnice: 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕, (4.1) 

je testována nulová hypotéza 𝐻0: 𝜙 = 0, ze které plyne, že časová řada obsahuje jednotkový 

kořen a alternativní hypotézu 𝐻1: 𝜙 < 0, že časová řada neobsahuje jednotkový kořen. 

Pro testování mohou být použity tři regresní rovnice: 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕, (4.2) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕, (4.3) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐 + 𝜺𝒕, (4.4) 

kde 𝛽0 představuje úrovňovou konstantu, 𝛽2 deterministický trend a 휀𝑡 náhodnou složku. Je 

zřejmé, že při testování pomocí rovnice (4.2) se předpokládá, že časová řada má nulovou 

střední hodnotu a nemá trend (tzv. model náhodné procházky). U rovnice (4.3) se vychází 

z předpokladu existence střední hodnoty, a je tedy třeba zahrnout i úrovňovou konstantu. 

Pokud časová řada zahrnuje navíc také deterministický trend, je třeba užít rovnici (4.4).  

Při rozhodování, kterou z rovnic použít, lze vycházet z grafu časové řady. Jinou 

možností, kterou umožňuje ekonometrický software, je srovnání výsledků testů s použitím 

jednotlivých rovnic. Testová statistika je formulována takto: 

 𝑫𝑭 =
�̂�

�̂�(�̂�)
. (4.5) 

Heij (2004) upozorňuje, že u DF testu je opomíjená autokorelace. Pokud je závisle 

proměnná autokorelována, pak má DF test chybu prvního druhu (pravděpodobnost zamítnutí 

platné nulové hypotézy) větší než deklarované 𝛼. V praxi se tedy používají dva jiné testy – 
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rozšířený DF test (ADF test) a Phillipsův-Perronův test (PP test). ADF test vychází z DF 

testu, přičemž původní rovnice mají nyní tvar: 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝝓𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝜶𝒊𝚫𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 +𝜺𝒕, (4.6) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝜶𝒊𝚫𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 +𝜺𝒕, (4.7) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝜶𝒊𝚫𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 +𝜷𝟐 + 𝜺𝒕. (4.8) 

Druhou možností je využití PP testu, který rovněž vychází z DF testu, ale testová 

statistika je upravena pomocí Neweyovy-Westovy korekce sériové závislosti, jak uvádí 

Kennedy (2003).  

4.1.2 Testování kointegrace 

Cipra (2013) uvádí, že nejčastěji používané testy kointegrace jsou Johansenovy testy 

kointegrace (Johansen 1991). Tyto testy navíc, na rozdíl kupř. od Engleho-Grangerova testu, 

umožňují identifikaci více kointegračních vztahů. Existují dva testy kointegrace:  

 test se statistikou:  

 𝝀𝒕𝒓𝒂𝒄𝒆(𝒓) = −𝒏∑ 𝐥𝐧(𝟏 − 𝝀�̂�)
𝒎
𝒊=𝒓+𝟏 , (4.9) 

kde se testuje hypotéza, že počet kointegračních vztahů je nejvýše 𝑟. Nulovou hypotézu lze 

zamítnout v případě, že vypočtená 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) statistika je větší než příslušná kritická hodnota. 

Test se provádí postupně pro 𝑟 = 0, 1, … ,𝑚 − 1.  

 a test se statistikou:  

 𝝀𝒎𝒂𝒙(𝒓) = −𝒏 𝐥𝐧(𝟏 − �̂�𝒓+𝟏), (4.10) 

kde se testuje hypotéza, že počet kointegračních vztahů je roven 𝑟, oproti alternativní 

hypotéze, že je roven 𝑟 + 1. Nulovou hypotézu lze zamítnout v případě, že vypočtená 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟) statistika je větší než příslušná kritická hodnota. Rovněž tento test se provádí 

postupně pro 𝑟 = 0, 1, … ,𝑚 − 1.  

4.1.3 Metoda nejmenších čtverců 

Podstatou metody nejmenších čtverců (MNČ) je odhadnutí rovnice:  

 

 𝒚 = 𝑿 × 𝜷 + 𝒖, (4.11) 
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kde 𝑦 představuje vysvětlovanou proměnnou, 𝑋 je matice vysvětlujících proměnných, 𝛽 je 

vektor odhadnutých parametrů a 𝑢 je náhodná složka. Při aplikaci metody nejmenších 

čtverců musí být splněny následující předpoklady (Hančlová, 2012):  

P1: Lineární regresní model je lineární v parametrech. 

P2: Matice 𝑿  není stochastická (její hodnoty jsou fixní).  

P3: Střední hodnota náhodné složky je rovna nule: 

 𝑬(𝒖) = 𝟎. (4.12) 

P4, P5: Předpoklady konstantního rozptylu a neautokorelovanosti náhodné složky 

lze vyjádřit současně prostřednictvím variančně-kovarianční matice náhodných složek: 

 ∑ =  𝑬{[𝒖 − 𝑬(𝒖)] × [𝒖 − 𝑬(𝒖)´]} = 𝑬(𝒖 × 𝒖´) =

[
 
 
 
𝑬(𝒖𝟏 × 𝒖´

𝟏) 𝑬(𝒖𝟏 × 𝒖´
𝟐) 𝑬(𝒖𝟏 × 𝒖´

𝟑) ⋯ 𝑬(𝒖𝟏 × 𝒖´
𝒏)

𝑬(𝒖𝟐 × 𝒖´
𝟏) 𝑬(𝒖𝟐 × 𝒖´

𝟐) 𝑬(𝒖𝟐 × 𝒖´
𝟑) ⋯ 𝑬(𝒖𝟐 × 𝒖´

𝒏)
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮

𝑬(𝒖𝒏 × 𝒖´
𝟏) 𝑬(𝒖𝒏 × 𝒖´

𝟐) 𝑬(𝒖𝒏 × 𝒖´
𝟑) ⋯ 𝑬(𝒖𝒏 × 𝒖´

𝒏)]
 
 
 

=

[

𝝈𝟐 𝟎 𝟎 ⋯ 𝟎
𝟎 𝝈𝟐 𝟎 ⋯ 𝟎
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮
𝟎 𝟎 𝟎 ⋯ 𝝈𝟐

] =  𝝈𝟐 × [

𝟏 𝟎 𝟎 ⋯ 𝟎
𝟎 𝟏 𝟎 ⋯ 𝟎
⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮
𝟎 𝟎 𝟎 ⋯ 𝟏

] = 𝝈𝟐 × 𝑰𝒏, 

(4.13) 

přičemž na diagonálách matic lze vidět, že rozptyl náhodné složky je pro všechna pozorování 

konstantní a z nulových hodnot prvků mimo diagonálu matic lze vyčíst, že náhodná složka 

je sériově nezávislá.  

P6: Nulová kovariance mezi vektorem náhodné složky 𝒖 a sloupci matice 𝑿:  

 𝑬(𝑿´𝒖) = 𝟎. (4.14) 

P7: Počet řádků matice 𝑿 (počet pozorování 𝑛) je větší, než počet sloupců matice  

(počet vysvětlujících proměnných +1 = k), který je roven hodnosti matice:  

 𝒏 ≥ 𝒌 = 𝒉(𝑿). (4.15) 

P8: Regresní model je správně specifikován.  

P9: Náhodná složka má vícerozměrné normální rozdělení:  

 𝒖 ≈ (𝟎, 𝝈𝟐 × 𝑰𝒏). (4.16) 
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4.1.4 Testování strukturálních zlomů 

Pomocí Chowova testu (Chow, 1960) lze ověřit, zda jsou regresní koeficienty 

v čase stabilní. Podstatou je rozdělení datového souboru na dvě podmnožiny, přičemž každá 

musí mít více pozorování (𝑛) než je počet vysvětlujících proměnných (𝑘). Nulová hypotéza 

Chowova testu zní, že regresní koeficienty obou podmnožin jsou shodné (nejedná se o 

strukturální zlom). Alternativní hypotéza poté tvrdí, že regresní koeficienty obou podmnožin 

jsou různé (a v datech tedy je strukturální zlom). Poté se odhadne součet čtverců reziduí 

celého souboru (𝑅𝑆𝑆) a obou podmnožin (𝑅𝑆𝑆1 a 𝑅𝑆𝑆2). 𝐹 statistika se vypočte jako:  

 𝑭 =
(𝑹𝑺𝑺−(𝑹𝑺𝑺𝟏+𝑹𝑺𝑺𝟐))/𝒌

(𝑹𝑺𝑺𝟏+𝑹𝑺𝑺𝟐)/(𝒏−𝟐𝒌)
~𝑭(𝒌, 𝒏 − 𝟐𝒌). (4.17) 

Pokud je testová statistika vyšší než kritická hodnota, pak lze zamítnout nulovou 

hypotézu a v souboru je strukturální zlom.  

4.2 Testování předpokladů BS efektu 

Tato subkapitola je zaměřena na testování některých tradičních předpokladů BS 

efektu. Nejprve je provedena empirická analýza toho, které sektory ekonomiky lze 

považovat za sektory produkující obchodovatelné zboží. Dále je testována teorie PPP 

v obchodovatelném sektoru. Platnost této teorie je nutná pro matematické odvození 

odhadované rovnice v ekonometrickém modelu. Pokud teorie PPP neplatí, což bývá obvyklé 

v případě transformujících se ekonomik, viz kapitola 2.1.1, je nutno odhadovanou rovnici 

upravit. Posledním testovaným předpokladem je podmínka vyrovnávání mezd v obou 

sektorech. Pokud by ve vývoji mezd v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru 

existoval signifikantní rozdíl, je třeba tuto proměnnou zařadit do ekonometrického modelu 

(viz kupř. Lojschová, 2003).  

4.2.1 Stanovení obchodovatelného sektoru 

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z problémů empirického měření BS efektu je 

problematika stanovení obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru. V této části práce 

jsou diskutovány různé možnosti stanovení obchodovatelného a neobchodovatelného 

sektoru. Součástí je také empirická analýza, která je v drtivé většině ostatních prací 

opomíjena. Někteří autoři se pokoušejí alespoň o slovní formulaci podmínek pro to, aby byl 

daný sektor považován za obchodovatelný. Égert (2005) kupříkladu považuje za 

obchodovatelný sektor takový sektor, jehož zboží umožňuje mezinárodní arbitráž a je řízen 

tržními silami (není v něm velké množství regulovaných cen).  
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Pravděpodobným důvodem zanedbávání empirické analýzy je nedostatek 

potřebných dat. V současnosti lze nalézt velké množství informací o zahraničním obchodu. 

Kupříkladu databáze Comtrade Organizace spojených národů nabízí podrobné členění 

vzájemného (bilaterálního i multilaterálního) obchodu téměř všech zemí světa na velmi 

disagregované úrovni. Tato databáze podobně jako ostatní podobné databáze (Eurostat, 

ČSÚ, Světová banka apod.) nabízí data dle klasifikace Harmonized System (HS), Standard 

International Trade Classification (SITC) či Broad Economic Categories (BEC). Problémem 

těchto dat je, že všechny výše uvedené klasifikace jsou založeny na struktuře zboží nikoli na 

ekonomické činnosti20.  

Oproti tomu klasifikace NACE, dle které jsou stanoveny hranice obchodovatelného 

a neobchodovatelného zboží, je založena právě na ekonomické činnosti. Zásadní rozdíl může 

být demonstrován na jednoduchém příkladu. Lze si představit zaměstnance, který pracuje na 

výrobě motorového vozidla. Dále může existovat zaměstnanec, který pracuje kupříkladu 

v mlékárně a vyrábí jogurty. Z hlediska klasifikace ekonomických činností (která je zjevně 

v případě zkoumání BS efektu podstatnější, neboť produktivita je závislá na pracovníkovi, 

ne na druhu výrobku) oba zaměstnanci pracují ve zpracovatelském průmyslu. Pokud by však 

byla brána v potaz struktura vyváženého zboží, první zaměstnanec by byl klasifikován (kupř. 

podle SITC) v kategorii Stroje a dopravní prostředky, zatímco druhý v kategorii Potraviny a 

živá zvířata.  

Klasifikace mezinárodního obchodu na základě ekonomických činností není zcela 

běžná a nalézt potřebná data není jednoduchým úkolem. Pro účely této práce je využita 

databáze STAN Database for Structural Analysis Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD). Tato databáze poskytuje údaje o celkové produkci jednotlivých sektorů 

v běžných cenách dle klasifikace NACE (PROD) a také celkový objem exportu v běžných 

cenách jednotlivých sektorů (EXPO). Problémem je, že tato databáze poskytuje informace 

pouze pro ty země CEE, které jsou členy OECD (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko a částečně pro Estonsko) a data jsou navíc dostupná pouze v období let 2000 až 

2008 pro sektory Zemědělství, lesnictví a rybářství (Zemědělství), Těžba a dobývaní 

(Těžba), Zpracovatelský průmysl a Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu (Energie). Jedná se o sektory, které bývají nejčastěji považovány 

za obchodovatelné.  

                                                 
20 Podrobněji o jednotlivých klasifikacích a vzájemných vztazích mezi nimi viz kupř. Metodickou 

příručku Českého statistického úřadu ke klasifikaci NACE (ČSÚ, 2008).  
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K posouzení toho, zda se jedná o obchodovatelný či neobchodovatelný sektor je 

využita obdobná analýza jako v článku De Gregorio, Giovannini a Wolf (1994). Snahou je 

spočítat, jak velká část skutečné produkce daného sektoru je ve skutečnosti určena 

k exportu21. Podíl exportu každého sektoru na jeho celkové produkci (𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇) je spočítán 

pro každou zemi (𝑖) v čase (𝑡) jako: 

 𝑬𝑿𝑷𝑶𝑹𝑻𝒊,𝒕 =
𝑬𝑿𝑷𝑶𝒊,𝒕

𝑷𝑹𝑶𝑫𝒊,𝒕
, (4.18) 

kde 𝐸𝑋𝑃𝑂 představuje tu část celkové produkce (𝑃𝑅𝑂𝐷), která je exportovaná.  

V příloze 1 jsou zachyceny podíly exportu na celé produkci daného odvětví pro 

jednotlivé země. Procentní údaje je možno interpretovat obdobně jako známý ukazatel 

podílu exportu na HDP s tím, že je podíl exportu spočten pro každý sektor zvlášť.  

Z tabulky v příloze 1 vyplývá, že v sektoru zemědělství se v průměru vyváží zhruba 

5 až 16 % celé produkce s tím, že nejvyšší hodnoty jsou v Maďarsku, v Česku a na 

Slovensku. Ve zbylých zemích se nevyváží ani jedna desetina zemědělské produkce. Velice 

rozdílné hodnoty lze sledovat v případě těžby; zatímco v Česku a na Slovensku se vyváží asi 

20 až 30 %, v Polsku jen 14 %, v Maďarsku necelých 12 % a ve Slovinsku méně než 10 %. 

Nejvíce exportní sektor ve všech zemích je sektor zpracovatelského průmyslu; s výjimkou 

Polska, které vyváží zhruba 40 % produkce,  všechny zbylé země vyvážejí většinu produkce 

tohoto sektoru do zahraničí. Sektor energií hraje významnější roli v exportu pouze v případě 

Slovinska, které vyváží zhruba jednu desetinu produkce tohoto sektoru.  

Nabízí se otázka, jaký podíl exportu na celkové produkci sektoru je dostatečný, aby 

jej bylo možné považovat za obchodovatelný. De Gregorio, Giovannini a Wolf (1994) 

kupříkladu považují za tuto hranici hodnotu 10 %. Gubler a Sax (2011) na základě článku 

De Gregorio, Giovannini a Wolf (1994) testovali také hodnoty 5 % a 20 % přičemž se 

výsledky nezměnily. Všechny uvedené hodnoty byly pouze arbitrárně stanoveny autory. 

Z výsledků uvedených v příloze 1 a tabulce 4.1 je zřejmé, že sektor 

zpracovatelského průmyslu lze považovat za obchodovatelný, neboť většina jeho produkce 

se ve sledovaných zemích skutečně vyváží. V případě zemědělství a těžby je situace nejasná. 

Některé země sice vyvážejí až 30 % produkce daného sektoru, ale v některých nepřesahuje 

tato hodnota ani hranici 5 %. Sektor zemědělství zřejmě také nesplňuje podmínku ryze tržní 

                                                 
21 Nejedná se tedy o analýzu toho, jak je daný sektor ve sledované zemi velký. Bez ohledu na jeho 

podíl na celkovém HDP dané země je pouze řešeno, jak velká část produkce je ve skutečnosti vyvezena.  
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tvorby cen, neboť obzvláště v zemích Evropské unie podléhá zemědělská produkce 

množství regulací a kvót. V případě těžby pak nemusí být splněna druhá podmínka, že se 

jedná o zboží vhodné k arbitráži. Výskyt jednotlivých surovin je determinován přírodními 

podmínkami a ne každá země může danou surovinu těžit. Navíc v případě arbitráže 

s vytěženými surovinami zjevně vznikají nemalé transakční náklady. Z těchto důvodů je pro 

účely této práce za obchodovatelný sektor považován pouze zpracovatelský průmysl, který 

obě podmínky naplňuje a je bezesporu nejvýznamnější exportní složkou ve všech 

sledovaných zemích.  

Tabulka 4.1 Podíl exportu daného sektoru na jeho produkci ve vybraných zemích CEE 

(v procentech) 

Sektor/roky Zemědělství Těžba Zpracovatelský 

průmysl 

Energie 

2000 7,3 13,5 52,7 2,2 

2001 7,0 15,0 53,9 2,5 

2002 7,0 13,8 55,5 2,9 

2003 7,8 14,0 57,7 4,0 

2004 8,1 18,1 60,8 4,9 

2005 11,2 22,5 62,6 5,9 

2006 11,5 18,0 66,0 7,6 

2007 13,7 23,9 67,7 6,2 

2008 14,2 16,7 67,9 5,7 

aritmetický průměr 9,8 17,3 60,6 4,6 

vážený průměr 15,4 16,0 65,9 2,8 
Pozn.: aritmetický průměr je spočten jako průměr průměrného podílu daného sektoru na 

exportu v dané zemi (poslední sloupec tabulky v příloze 1), vážený průměr je spočten jako 

podíl součtu exportu ve všech zemích na celkové produkci všech zemí a respektuje tedy 

velikost jednotlivých ekonomik. 

Zdroj: OECD (2017), vlastní výpočty a zpracování 

      
Jak již bylo zmíněno ve druhé kapitole, je otázkou, zda by neměly být za 

obchodovatelné zboží považovány také některé služby. Podle WTO (2015) se role služeb 

v mezinárodním obchodu za posledních 20 let podstatně zvýšila a obchod se službami se 

rozvíjí rychleji než obchod se zbožím. Důležitou roli v něm hrají také rozvíjející se země, 

které se na mezinárodním obchodu se službami podílejí téměř z jedné třetiny (zatímco v roce 

1995 to bylo pouze z jedné čtvrtiny). Příkladem obchodovatelných služeb mohou být call 

centra či pobočky bank v zahraničí. Obdobně jako u zboží je i v případě služeb problém 

s dostupností dat. Databáze WTO poskytuje data o obchodu se službami pro prakticky 

všechny země světa. Jedná se však pouze o agregovaná data, která nejsou dostupná pro 

jednotlivé sektory dle klasifikace NACE. Lze tak pouze zkoumat, jaká část z veškeré 
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produkce služeb v dané zemi je skutečně vyvezena. Z tabulky 4.2 je patrné, že země CEE 

vyvážejí zhruba jednu pětinu produkce sektoru služeb. Nejvíce služeb vyváží Chorvatsko a 

Estonsko, nejméně Polsko a Slovensko. Přestože se jedná o poměrně velkou část celkové 

produkce, a navíc lze u většiny zemí sledovat rostoucí trend, není sektor služeb pro účely 

této práce považován za obchodovatelný. Podíl exportu služeb nedosahuje zdaleka hodnot, 

které byly zjištěny u zpracovatelského průmyslu. Navíc, jak již bylo uvedeno, data nejsou 

dostupná pro jednotlivé sektory dle klasifikace NACE a nelze tak zjistit, jak se 

v jednotlivých sektorech měnila produktivita, ani který konkrétní sektor je obchodovatelný 

a který ne22. Sektor služeb navíc není považován za obchodovatelný v žádné empirické práci, 

která se zabývá zeměmi CEE.  

Tabulka 4.2 Podíl exportu sektoru služeb na jeho celkové produkci v zemích CEE (v 

procentech) 

Země/rok  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Průměr 

Bulharsko   34,4 33,4 28,5 22,2 22,5 24,3 24,2 26,8 26,8 27,4 27,1 

Česko 17,8 18,4 18,5 18,3 17,9 18,9 19,9 21,5 21,1 22,5 22,6 22,5 20,0 

Estonsko 41,4 38,2 36,3 38,5 37,8 39,8 41,0 41,8 43,0 45,2 42,4 42,9 40,7 

Chorvatsko 40,4 39,5 37,9 38,9 34,6 34,2 35,8 37,6 38,4 40,2 43,0  38,2 

Lotyšsko 22,1 21,6 21,9 22,8 25,4 26,5 26,4 26,4 26,3 24,8 25,5 25,9 24,6 

Litva 20,3 21,1 18,6 18,2 17,2 19,8 21,6 24,3 25,6 26,6 26,5 28,2 22,3 

Maďarsko 19,9 20,8 21,6 22,6 24,6 26,1 28,2 29,2 30,0 32,1 33,4 33,1 26,8 

Polsko 10,5 11,7 13,3 12,7 12,5 13,1 14,0 14,6 14,9 15,8 16,8 18,5 14,0 

Slovinsko 20,2 20,6 21,7 23,8 20,8 21,8 22,8 24,6 25,7 26,3 27,5 28,3 23,7 

Slovensko 24,3 24,7 21,4 18,5 13,0 12,7 13,3 14,9 16,3 16,2 16,4 16,6 17,4 

Průměr 24,1 24,1 24,6 24,8 23,2 23,5 24,5 25,9 26,5 27,6 28,1 27,1 
25,31 

20,02 
1 Jedná se o aritmetický průměr průměrných hodnot jednotlivých zemí ve sledovaném období, 2 jedná se o 

vážený průměr, který je spočten jako podíl součtu exportu služeb ve všech zemích na celkové produkci služeb 

všech zemí a respektuje tedy velikost jednotlivých ekonomik. 
Zdroj: WTO (2018), Eurostat (2017a), vlastní výpočty a zpracování  

 

4.2.2 Platnost teorie PPP v obchodovatelném sektoru 

Jedním z předpokladů teorie BS efektu je platnost teorie PPP pro obchodovatelné 

zboží. Jak již bylo uvedeno, tato teorie bývá často zpochybňována, a to zejména v případě 

konvergujících ekonomik. V této části kapitoly je provedena empirická analýza platnosti 

                                                 
22 Situaci lze demonstrovat například při srovnání sektoru Peněžnictví a pojišťovnictví a Vzdělávání. 

První sektor bude zřejmě spíše obchodovatelný než druhý. Také v něm pravděpodobně více proste 

produktivita. Nedostupnost dat však znemožňuje spočítat jednotlivé proměnné pro každý sektor zvlášť. Při 

agregování výsledků by zjevně došlo k velkému zkreslení, neboť sektor služeb jako celek představuje ve všech 

ekonomikách více než polovinu celkové produkce.  
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teorie PPP v zemích CEE, a to dvěma způsoby, které se v empirické literatuře používají 

nejčastěji. Nejprve je testována stacionarita reálného měnového kurzu, poté je hledán 

kointegrační vztah mezi vývojem nominálního kurzu a cenové hladiny.  

Acaravci a Ozturk (2010) či Égert (2005) tvrdí, že pokud teorie PPP platí, měl by 

být vývoj reálného měnového kurzu stacionární. Znamená to vlastně, že reálný měnový kurz 

se v čase nemění a změny nominálního kurzu jsou kompenzovány změnami cenových hladin 

(viz rovnice 3.3). Za účelem ověření předpokladu platnosti teorie PPP jsou tedy reálné 

měnové kurzy zemí CEE testovány na přítomnost jednotkového kořene.  

V praxi existuje řada přístupů, jak spočítat reálný měnový kurz (podrobnější 

diskuze kupř. Driver a Westaway, 2005). Zásadní jsou zejména dvě otázky. Prvních z nich 

je, zda sledovat měnový kurz bilaterální (pouze vůči jedné zemi) či efektivní (vůči koši více 

měn, přičemž váhy jsou zpravidla tvořeny podílem dané země na mezinárodním obchodu se 

sledovanou zemí). Jelikož je tato práce zaměřena na zkoumání BS efektu zemí CEE vůči 

eurozóně, jeví se jako vhodnější použití bilaterálního měnového kurzu vůči euru. Nominální 

měnový kurz tak představují hodnoty bilaterálních kurzů jednotlivých zemí vůči euru na 

konci období.  

Druhou otázkou pak je, pomocí jakého cenového indexu transformovat nominální 

měnový kurz na reálný. Vzhledem k tomu, že pro účely této práce je třeba zjistit, zda teorie 

PPP platí v obchodovatelném sektoru, jeví se jako vhodné použít cenový index, který nejlépe 

odpovídá obchodovatelnému zboží. Égert (2005) doporučuje použití indexu cen výrobců 

(PPI). Vzhledem ke stanovení obchodovatelného sektoru v této práci je pro tuto analýzu 

navíc použit PPI pouze pro zpracovatelský průmysl. Reálný měnový kurz každé země je pak 

tedy spočítán jako:  

 𝑬𝑹𝒊 = 𝑵𝑬𝑹(𝑪𝑼𝑹𝑹𝑬𝑵𝑪𝒀𝒊/𝑬𝑼𝑹) ∙
𝑷𝑷𝑰𝑬𝑨

𝑷𝑷𝑰𝒊
, (4.19) 

kde 𝐸𝑅 představuje reálný měnový kurz, 𝑁𝐸𝑅(𝐶𝑈𝑅𝑅𝐸𝑁𝐶𝑌/𝐸𝑈𝑅) nominální bilaterální 

kurz i-té země vůči euru v přímém kótování, 𝑃𝑃𝐼 je index cen výrobců ve zpracovatelském 

průmyslu, 𝐸𝐴 označuje eurozónu a 𝑖 označuje zemi. V obrázku 4.1 jsou zachyceny reálné 

měnové kurzy spočítané podle rovnice (4.19). Z grafů lze vyčíst, že všechny proměnné 

zahrnují konstantu a zřejmě také trend (pohyb dolů znamená reálnou apreciaci, pohyb nahoru 

depreciaci). Jak konstanta, tak trend by tedy měly být zahrnuty do modelu.  Z pouhého 
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posouzení grafů se zdá, že většina reálných kurzů není stacionární (s výjimkou Maďarska, 

popř. Polska).  

Rigoróznější výsledky mohou poskytnout testy jednotkového kořene. Nulovou 

hypotézou obou testů je, že časová řada má jednotkový kořen. V případě nezamítnutí nulové 

hypotézy lze tedy usuzovat, že časová řada obsahuje jednotkový kořen a není tedy 

stacionární. V takovém případě teorie PPP pro obchodovatelné zboží v dané zemi neplatí.  

Obrázek 4.1 Vývoj reálného měnového kurzu v zemích CEE v letech 2000 až 2017 
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Pozn.: Na horizontální ose jsou zachyceny roky, na vertikální je měnový kurz dané měny vůči euru přepočtený 

poměrem cenových hladin v eurozóně a dané zemi. Měnové kurzy jsou vyjádřeny v přímém kótování a pohyb 

dolů představuje zhodnocení domácí měny. 

Zdroj: Eurostat (2017b), Eurostat (2017c), Eurostat (2017d),  vlastní výpočty 

Měsíční data pro nominální měnové kurzy (na konci období) i indexy cen výrobců 

ve zpracovatelském průmyslu byla získána z Eurostatu (Eurostat, 2017b, Eurostat, 2017c a 

Eurostat, 2017d). S ohledem na dostupnost dat je počátečním obdobím 2000M1. Časové 

řady zemí, které již přijaly euro (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko a Slovensko) jsou 

zkráceny pouze do doby přijetí eura. V datech nejsou žádné chybějící hodnoty a počet 

pozorování je zachycen v tabulce 4.3. Výpočty byly provedeny pomocí softwaru EViews 7. 

Z tabulky 4.3 je zřejmé, že zamítnout nulovou hypotézu na 5% hladině významnosti 

je možné pouze v případě Maďarska a Slovenska (kde je však časová řada velmi krátká a 

sledované období tvoří pouze data z šesti let), popřípadě na 10% hranici významnosti 

v případě Polska. Pomocí obou testů jednotkového kořene se tak podařilo vyvrátit 

předpoklad BS efektu, že teorie PPP platí v obchodovatelném sektoru.  
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Tabulka 4.3 Výsledky ADF testu a PP testu pro hodnocení platnosti teorie PPP v 

zemích CEE 

Země Počet 

Pozorování 

ADF PP 

t-statistika p-hodnota t-statistika p-hodnota 

Bulharsko 210 -1,321 0,880 -1,247 0,897 

Česko 210 -2,380 0,389 -2,084 0,551 

Estonsko 107 -2,382 0,387 -2,467 0,344 

Chorvatsko 209 -2,159 0,510 -2,403 0,377 

Lotyšsko 167 -1,779 0,711 -1,739 0,730 

Litva 178 -3,029 0,127 -2,205 0,484 

Maďarsko 210 -4,420 0,003 -4,100 0,007 

Polsko 210 -3,140 0,100 -3,140 0,100 

Slovinsko 83 -1,529 0,812 -1,529 0,812 

Slovensko 71 -3,925 0,016 -3,995 0,013 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jiný způsob testování platnosti teorie PPP navrhuje Juselius (1992), která používá 

testování kointegračního vztahu mezi nominálním měnovým kurzem a příslušným cenovým 

deflátorem (v této práci je opět využit PPI ve zpracovatelském průmyslu z výše popsaných 

důvodů). Myšlenka využití kointegrační analýzy vychází z předpokladu, že pokud v dané 

zemi platí teorie PPP, měl by mezi vývojem nominálního měnového kurzu a cenovou 

hladinou existovat dlouhodobý vztah. Pokud tento vztah existuje, lze tvrdit, že teorie PPP 

platí. V kapitole 4.1.2 bylo uvedeno, že k nalezení kointegračního vztahu se nejčastěji 

využívají Johansenovy kointegrační testy (𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 a 𝜆𝑚𝑎𝑥). Počet kointegračních vztahů 

zjištěných na základě těchto testů je zachycen v posledních dvou sloupcích tabulky 4.4. 

Analýzu komplikuje skutečnost, že mnohé země ve sledovaném období využívaly fixní 

měnový kurz či přijali společnou měnu euro. Při tomto způsobu testování je žádoucí mít 

k dispozici co možná nejdelší časové řady a výsledky tak mohou být zkresleny. Existenci 

kointegračního vztahu se nepodařilo v žádné ze zemí jednoznačně prokázat. S ohledem na 

výsledky přechozí analýzy tak lze tvrdit, že mezi nominálním kurzem a cenovou hladinou 

neexistuje dlouhodobý vztah, a tedy že teorie PPP v obchodovatelném sektoru ve 

sledovaných zemích neplatí. V další analýze bude tedy od tohoto předpokladu upuštěno. 
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Tabulka 4.4 Výsledky kointegrační analýzy pro hodnocení platnosti teorie PPP v 

zemích CEE 

Země Počet 

pozorování 

Zpoždění  Počet 

kointegračních 

vztahů 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝜆𝑚𝑎𝑥 

Česko 208 2 0 0 

Chorvatsko 207 3 0 0 

Lotyšsko 106 1 0 0 

Litva 80 3 0 0 

Maďarsko 208 2 2 0 

Polsko 208 2 2 0 

Slovinsko 106 1 0 0 

Slovensko 105 2 0 0 
Pozn.: časové řady jsou zkráceny s ohledem na dostupnost dat (období s 

fixním měnovým kurzem či po přijetí společné měny), všechny testy 

byly vypočteny v Eviews 7 na 5% hladině významnosti, délka zpoždění 

je volena na základě AIC, SC a HQ, všechny testy jsou specifikovány 

pro kointegrační rovnice bez trendu s úrovňovou konstantou. Detailnější 

výsledky jsou v příloze 3.  

Zdroj: vlastní výpočty 

4.2.3 Testování vyrovnávání mezd v obou sektorech 

Dalším tradičním předpokladem BS efektu je skutečnost, že práce v obou sektorech 

(obchodovatelného a neobchodovatelného zboží) je homogenní a v důsledku mzdové nákazy 

tak dochází k vyrovnávání mezd v obou sektorech. Tento předpoklad je obzvláště důležitý 

k fungování mechanismu BS efektu. Vyrovnávání mezd totiž umožňuje zvyšování mezd 

v sektoru neobchodovatelného zboží, aniž by byl podpořen růstem produktivity. Otázkou 

zůstává, zda k tomuto vyrovnávání mezd skutečně dochází.  

Přestože velké množství autorů (kupř. Arratibel a kol. 2002, Lojschová, 2003, 

Égert, 2005 a další) používá proměnnou zastupující poměr mezd v obou sektorech 

(implicitně předpokládají, že se mzdy vyvíjejí v obou sektorech odlišně), empirickou 

analýzou platnosti předpokladu vyrovnávání mezd napříč sektory se příliš nezabývají. Kupř. 

Lojschová (2003) posuzuje vývoj mezd pouze z grafického zobrazení mezd v obou 

sektorech. V tabulce 4.5 jsou zachyceny koeficienty korelace mezi vývojem mezd 

v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru.  Hodnoty koeficientu korelace nabývají 

hodnot od 0,955 (Polsko) do 0,996 (Slovensko), což svědčí o jejich společném vývoji.  

Égert (2005) tvrdí, že pokud dochází k vyrovnávání mezd obou sektorů, měl by být 

jejich poměr (𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆_𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂) v čase neměnný. Navrhuje tedy testovat, zda je časová řada 
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poměru mezd v obou sektorech stacionární. Poměr mezd obchodovatelného sektoru 

(𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆_𝑇) a neobchodovatelného sektoru (𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆_𝑁) lze snadno vypočíst jako:  

 𝑾𝑨𝑮𝑬𝑺𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶 =
𝑾𝑨𝑮𝑬𝑺_𝑻

𝑾𝑨𝑮𝑬𝑺_𝑵
. 4.20 

Databáze Eurostatu poskytuje údaje o mzdách pro jednotlivé sektory ekonomiky 

dle klasifikace NACE ve čtvrtletní frekvenci. Proměnné 𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆_𝑇 a 𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆_𝑁 jsou tak 

spočteny jako:  

 𝑾𝑨𝑮𝑬𝑺_𝑿 =
𝑪𝑶𝑴𝑷_𝑿

𝑬𝑴𝑷_𝑿
, 4.21 

pro oba sektory, kde 𝐶𝑂𝑀𝑃 představuje celkové nominální (v EUR) náhrady zaměstnancům 

(Compensation of Employees) pro daný sektor, 𝐸𝑀𝑃 představuje počet zaměstnanců 

v daném sektoru, 𝑋 označuje, zda se jedná o obchodovatelný či neobchodovatelný sektor 

a nabývá hodnot 𝑇 či 𝑁. Čtvrtletní data od období 1995Q1 do 2017Q1 jsou získána 

z Eurostatu (Eurostat, 2017 a Eurostat, 2017a). V případě Česka, Polska a Slovenska se 

jedná o sezonně očištěná data, v případě zbylých zemí jsou data očištěna sezonně 

a kalendářně (z důvodu dostupnosti dat). Data pro Bulharsko nejsou dostupná.  

Tabulka 4.5 Koeficient korelace mezi mzdami v obchodovatelném 

a neobchodovatelném sektoru v zemích CEE v letech 1995 až 2017 

Země Pozorování Koeficient 

korelace 

Česko 88 0,995*** 

Estonsko 87 0,991*** 

Chorvatsko 54 0,963*** 

Lotyšsko 78 0,988*** 

Litva 86 0,984*** 

Maďarsko 82 0,954*** 

Polsko 59 0,955*** 

Slovinsko 88 0,982*** 

Slovensko 87 0,996*** 
Pozn.: *** statistická významnost na 1% 

hladině významnosti 

Zdroj: Eurostat (2017), Eurostat (2017a), 

vlastní výpočty 
 

Vypočtený poměr mezd obou sektorů v jednotlivých zemích je zachycen v obrázku 

4.2. Z grafického posouzení se některé časové řady jeví jako stacionární (Česko, Estonsko, 

Litva, Maďarsko či Slovensko), u jiných se jeví, že nestacionaritu může způsobovat jedno 
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nebo několik pozorování (Polsko či Lotyšsko). V případě Chorvatska je zřejmé, že 

minimálně v letech 2003 až 2008 rostly mzdy v obchodovatelném sektoru rychleji než 

v neobchodovatelném sektoru (růst proměnné 𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂). Obdobnou situaci lze vidět ve 

Slovinsku v letech 2011 až 2013. Pro sofistikovanější analýzu tak byly provedeny testy 

stacionarity časových řad (konkrétně ADF test a PP test). Jejich výsledky jsou zachyceny 

v tabulce 4.6.  

Obrázek 4.2 Vývoj poměru mezd v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru v 

zemích CEE v letech 1995 až 2017 

 

Zdroj: Eurostat (2007), Eurostat (2017a), vlastní výpočty a zpracování 

Nulovou hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene se pomocí obou testů 

podařilo zamítnout u většiny zemí (u Česka, Estonska, Lotyšska, Polska a Slovenska na 1% 

hladině významnosti, u Maďarska na 10% hladině významnosti). V případě Litvy se závěry 

obou testů liší. Zatímco pomocí PP testu lze nulovou hypotézu zamítnout dokonce na 1% 

hladině významnosti, závěry ADF testu ukazují na přítomnost jednotkového kořene 

(nulovou hypotézu by bylo možné zamítnout pouze na 13% hladině významnosti). 

Z grafického vývoje proměnné 𝑊𝐴𝐺𝐸𝑆𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 v Litvě je vidět, že výsledky jsou ovlivněny 

hodnotou z prvního čtvrtletí roku 2009. Po nezahrnutí tohoto pozorování již lze nulovou 

hypotézu ADF testu zamítnout na 10% hladině významnosti. Obdobná situace nastává i u 
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Chorvatska. Při zkrácení časového období o počáteční rok (rok 2003, kdy byla poprvé 

dostupná data pro tuto zemi) již lze i pomocí ADF testu nulovou hypotézu zamítnout na 1% 

hladině významnosti. Jedinou zemí, kde nelze prokazatelně zamítnout nulovou hypotézu, je 

Slovinsko. V případě této země způsobuje nestacionaritu časové řady větší nárůst mezd 

v obchodovatelném sektoru oproti neobchodovatelnému sektoru v letech 2011 až 2013. 

Časová řada pro tuto zemi v letech 1995 až 2007 je na základě výsledků obou testů 

stacionární na 1% hladině významnosti.  

Tabulka 4.6 Výsledky ADF testu a PP testu pro hodnocení platnosti předpokladu o 

vyrovnávání mezd v obou sektorech 

Země Pozorování ADF PP 

t-statistika p-hodnota t-statistika p-hodnota 

Česko 88 -5,199 <0,001 -5,274 <0,001 

Estonsko 87 -3,602 0,008 -8,012 <0,001 

Chorvatsko 54 -1,772 0,390 -4,214 0,001 

Lotyšsko 78 -4,997 <0,001 -3,839 0,004 

Litva 86 -2,465 0,128 -5,504 <0,001 

Maďarsko 82 -2,874 0,053 -2,591 0,099 

Polsko 59 -6,500 <0,001 -6,636 <0,001 

Slovinsko 88 -1,045 0,734 -0,498 0,886 

Slovensko 87 -3,495 0,010 -5,143 <0,001 

Zdroj: Eurostat (2007), Eurostat (2017a), vlastní výpočty 

 

Z uvedené analýzy je zřejmé, že až na některá specifická období v některých 

zemích (zejména v období během a po hospodářské recesi) jsou časové řady poměrů mezd 

v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru stacionární. Jak koeficient korelace, tak 

oba testy jednotkového kořene ukazují, že mzdy se v obou sektorech vyvíjejí stejně a 

předpoklad homogenity práce a vyrovnávání mezd lze tedy považovat za platný.  

4.3 Předběžná analýza BS efektu v zemích CEE 

V této podkapitole je provedena předběžná analýza BS efektu v jednotlivých 

zemích. Na základě hodnocení vývoje makroekonomických veličin (produktivity a cenové 

hladiny) je stanoveno, ve kterých zemích lze očekávat existenci BS efektu.  

4.3.1 Vývoj produktivity a cenové hladiny v jednotlivých sektorech 

V této části je provedená jednoduchá grafická analýza vztahu mezi růstem 

produktivity a růstem cenových hladin v zemích CEE. Na základě grafické analýzy zjevně 

nelze usuzovat o kauzálním vztahu mezi proměnnými. Přesto však může být grafická 
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analýza užitečná. Je odůvodněné předpokládat, že růst cen produkce daného sektoru bude, 

ceteris paribus, přibližně odpovídat růstu jeho produktivity. V případě, že platí BS efekt, 

však růst cenové hladiny produkce neobchodovatelného sektoru nebude dán růstem jeho 

produktivity, ale spíše růstem produktivity, případně cenové hladiny, obchodovatelného 

sektoru. Exaktnější ekonometrická analýza je provedena v 5. kapitole 

V obrázku 4.3 je zachycen vývoj produktivity neobchodovatelného 𝑖𝑁 a 

obchodovatelného sektoru 𝑖𝑇 (spočítán jako přidaná hodnota - 𝑉𝐴 na odpracovanou hodinu 

- 𝐸𝑀𝑃, viz data v tabulce 3.4) a ceny obchodovatelného 𝑖𝑃𝑇 a neobchodovatelného 𝑖𝑃𝑁 

sektoru pro každou zemi 𝑖. Sektory jsou stanoveny na základě analýzy provedené v části 

4.2.1. Obchodovatelný sektor je zastupován zpracovatelským průmyslem, ostatní 

ekonomické činnosti tvoří neobchodovatelný sektor.  

Obrázek 4.3 Vývoj produktivity a mezd v obchodovatelném a neobchodovatelném 

sektoru v zemích CEE 
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Pozn. Na horizontální ose jsou roky, na vertikální je hodnota indexu (první období = 1). 

Zdroj: Eurostat (2017a), vlastní zpracování 
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obchodovatelného sektoru je srovnatelný s růstem cen neobchodovatelného sektoru. Oproti 

tomu se cenová hladina neobchodovatelného sektoru za celé období zvýšila o cca 40 p. b. 

více než jeho produktivita. Z tohoto předběžného pohledu na vývoj produktivity a cen se 

jeví existence BS efektu v Bulharsku jako pravděpodobná.  

Česko je charakteristické vysokým růstem produktivity obchodovatelného sektoru 

(za celé sledované období o více než 300 %). Produktivita neobchodovatelného sektoru se 

ve stejném období zvýšila pouze asi o 115 %. Z uvedeného by se dalo předpokládat, že se 

podobným způsobem vyvíjely také ceny v obou sektorech. Z obrázku 4.3 je však patrné, že 

zatímco cenová hladina neobchodovatelného sektoru se zvýšila téměř o 70 %, 

v obchodovatelném sektoru se ceny prakticky nezměnily (dokonce se snížily o cca 1,5 %). 

Lze tedy očekávat, že významnost BS v Česku bude vysoká.  

Zajímavá je situace v Estonsku. Nárůst cenové hladiny v obchodovatelném sektoru 

(cca 106 %) zhruba odpovídá nárůstu jeho produktivity (cca 117 %). V rozporu s BS efektem 

se však zdá, že nárůst cenové hladiny neobchodovatelného sektoru (cca 53 %) je dán spíše 

nárůstem jeho produktivity (cca 72 %) než produktivity obchodovatelného sektoru. Dá se 

tedy předpokládat, že význam BS efektu v Estonsku nemusí být příliš významný.  

V  Chorvatsku se zdá, že nárůst cenové hladiny neobchodovatelného sektoru (cca 

55 %) souvisí spíše s růstem produktivity obchodovatelného sektoru (cca 63 %)  než s růstem 

jeho produktivity (cca 40 %), což by napovídalo existenci BS efektu. Růst produktivity 

obchodovatelného sektoru byl však poměrně nízký, a navíc je zjevně ovlivněn obdobím 

během hospodářské recese a po ní. Lze tedy očekávat, že v Chorvatsku působí BS efekt, 

avšak jeho role bude nižší než kupř. v případě české ekonomiky.  

V případě Lotyšska se zjevně všechny proměnné vyvíjejí podobně. Na základě této 

jednoduché analýzy zřejmě není možné usuzovat o existenci BS v Lotyšsku. Lotyšsko je 

navíc specifické tím, že se jedná o jedinou ze sledovaných zemí, kde růst produktivity 

neobchodovatelného sektoru je vyšší než růst produktivity obchodovatelného sektoru. Pokud 

by tedy byl prokázán v této zemi BS efekt, působil by opačným směrem než v ostatních 

ekonomikách.  

Situace v Litvě připomíná situaci v Česku. Obě země jsou charakteristické 

vysokým růstem produktivity obchodovatelného sektoru (v Litvě téměř o 500 %). Nárůst 

cenové hladiny neobchodovatelného sektoru (cca 130 %) byl vyšší než nárůst cen 

obchodovatelného sektoru (asi jen 57 %), zatímco produktivity se vyvíjely přesně opačně 
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(nárůst cca 500 % v obchodovatelném oproti zhruba 270% nárůstu v neobchodovatelném 

sektoru). BS efekt v Litvě bude zřejmě velmi významný.  

Situace v Maďarsku je velice specifická. V této zemi podobně jako u většiny 

ostatních platí, že růst produktivity je větší v obchodovatelném sektoru (růst cca 22 %), než 

v neobchodovatelném sektoru (dokonce pokles o cca 18 %), kdežto růst cenové hladiny je 

větší v neobchodovatelném sektoru (téměř o 300 % oproti zhruba 240 % 

v obchodovatelném). To by nasvědčovalo existenci BS efektu. Je však zjevné, že ceny 

v obou sektorech rostou rychleji než produktivita. Na vývoj cen v Maďarsku pravděpodobně 

působí další faktory. Velikost BS efektu je tak na základě předběžné analýzy sporná.  

Růst produktivity obchodovatelného sektoru v Polsku (cca 107 %) výrazně 

převyšuje růst produktivity neobchodovatelného sektoru (cca 29 %). Ceny se však zvýšily 

více v neobchodovatelném sektoru (zhruba o 35 %) než v obchodovatelném, kde se 

prakticky nezměnily. V Polsku lze tedy očekávat významnou úlohu BS efektu.  

Cenový vývoj v obchodovatelném sektoru ve Slovinsku (nárůst o cca 86 %) je 

zjevně spjat s růstem jeho produktivity (cca 86 %). Ceny neobchodovatelného sektoru 

(nárůst o cca 137 %) se však zvýšily více než jeho produktivita (o pouhých 15 %). Ve 

Slovinsku by tedy BS efekt mohl být významný.   

Vývoj produktivity a cenové hladiny na Slovensku připomíná vývoj v Litvě 

a Česku. Produktivita obchodovatelného se sektoru se výrazně zvýšila (cca o 576 % oproti 

nárůstu o cca 177 % v neobchodovatelném sektoru). Ceny se však zvýšily více 

v neobchodovatelném sektoru (o zhruba 95 %), zatímco v obchodovatelném se prakticky 

nezměnily. I na Slovensku tak je možné předpokládat velmi významnou roli BS efektu.  

Na základě této předběžné analýzy lze očekávat, že BS efekt existuje ve většině 

zemí CEE. Zejména v případě Česka, Litvy a Slovenska lze na základě vývoje sledovaných 

veličin usuzovat o vysokém významu BS efektu. V případě Maďarska a Lotyšska je situace 

nejasná. Lotyšsko je navíc jedinou zemí, kde se produktivita zvýšila více 

v neobchodovatelném sektoru než v obchodovatelném. To samo o sobě není v rozporu 

s teorií BS efektu, nicméně pokud se podaří prokázat jeho existenci v Lotyšsku, bude jeho 

konečný efekt opačný než v případě zbylých zemí. Estonsko se zdá být jedinou zemí, kde 

BS efekt neplatí. 
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4.3.2 Předběžná analýza domácího BS efektu 

Jak již bylo uvedeno výše, BS efekt byl popsán již v 60. letech minulého století. 

Obecně tento efekt platí pro každou dvojici zemí. Na skutečném významu však nabývá 

teprve v případě, že jedna ze zemí (skupina zemí) dosahuje dlouhodobě většího nárůstu 

produktivity v obchodovatelném sektoru než jiná země (skupina zemí). Lze předpokládat, 

že to je právě případ zemí CEE vůči zemím eurozóny. V tabulce 4.7 jsou zachyceny 

průměrné roční změny produktivity a cenové hladiny v obou sektorech v letech 1995 až 

2017. Je zjevné, že průměrná produktivita zemí CEE se v obou sektorech zvyšovala více než 

v zemích eurozóny. Ještě podstatnější je zjištění, že nárůst produktivity v obchodovatelném 

sektoru oproti neobchodovatelnému byl v zemích CEE vyšší o zhruba 0,7 p. b. oproti nárůstu 

v eurozóně.  

Tabulka 4.7 Vývoj produktivity a cenových hladin v obchodovatelném a 

neobchodovatelném sektoru v zemích CEE a v eurozóně (roční průměr v procentech) 

v letech 1995 až 2017 

Země Růst produktivity Růst cenové hladiny 

T N T-N T N N-T 

Bulharsko 4,70 2,54 2,16 4,63 4,25 -0,38 

Česko 6,89 3,42 3,47 -0,06 2,48 2,54 

Estonsko 4,58 3,24 1,34 2,52 4,28 1,76 

Chorvatsko 2,88 1,88 1,00 1,90 2,58 0,69 

Lotyšsko 3,96 4,49 -0,53 3,97 4,60 0,63 

Litva 8,15 6,03 2,12 2,05 3,82 1,77 

Maďarsko 0,91 -1,17 2,08 5,61 6,28 0,67 

Polsko 4,90 1,42 3,48 0,12 2,01 1,89 

Slovinsko 2,83 0,29 2,54 2,82 3,93 1,10 

Slovensko 8,78 4,73 4,06 -1,20 3,05 4,24 

CEE (průměr) 4,86 2,69 2,17 2,24 3,73 1,49 

eurozóna 2,21 0,74 1,46 0,62 1,39 0,77 
Pozn.: 𝑇, 𝑁 označují obchodovatelný a neobchodovatelný sektor; 𝑇 − 𝑁 představuje 

rozdíl v obchodovatelném a  neobchodovatelném sektoru v procentních bodech.  

Zdroj: Eurostat (2017a), vlastní výpočty a zpracování 
 

Dále je vidět, že v zemích CEE docházelo k vyššímu růstu cenové hladiny v obou 

sektorech. Navíc relativní růst cenové hladiny v neobchodovatelném sektoru oproti 

obchodovatelnému sektoru byl oproti eurozóně vyšší o zhruba 0,7 p. b. Lze tedy empiricky 

pozorovat, že v zemích CEE dochází k většímu růstu produktivity obchodovatelného sektoru 

než v eurozóně (a to jak absolutně, tak relativně oproti produktivitě v neobchodovatelném 

sektoru), a také, že dochází většímu růstu cenové hladiny neobchodovatelného zboží (a to 

jak absolutně, tak relativně oproti cenám v obchodovatelném sektoru). Jedním z možných 
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vysvětlení je právě existence BS efektu (v tomto případě se jedná o domácí BS efekt). Odhad 

domácí verze BS efektu je proveden v kapitole 5.3.2.  

V obrázku 4.4 jsou pro názornost zachyceny průměrné relativní roční změny 

v produktivitě a v cenách v jednotlivých zemích CEE a v eurozóně také v grafické podobě. 

Je patrné, že nejvyšší relativní nárůst produktivity je možno pozorovat na Slovensku, v 

Česku a v Polsku. Jedná se rovněž o tři země, kde došlo k největšímu relativnímu nárůstu 

cenových hladin neobchodovatelného sektoru. Koeficient korelace mezi relativní 

produktivitou a relativními cenami dosahuje v průřezu zeměmi hodnoty 0,657, z čehož lze 

usuzovat, že se obě proměnné vyvíjejí společně, což je opět v souladu s teorií BS efektu.  

Obrázek 4.4 Rozdíl růstu produktivity a cenových hladin jednotlivých sektorů 

v zemích CEE a v eurozóně (roční průměr v procentních bodech) 

 

Zdroj: Eurostat (2017a), vlastní výpočty a zpracování 

4.3.3 Předběžná analýza mezinárodního BS efektu 

V tabulce 4.8 jsou zachyceny roční průměry růstu cenové hladiny (jako rozdíl 

průměrné celkové roční inflace v každé zemi oproti eurozóně), produktivity (jako rozdíl 

průměrné relativní produktivity obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru v každé 

zemi oproti eurozóně, viz čtvrtý sloupec tabulky 4.7) a podílu neobchodovatelného sektoru 

na celkové produkci v zemích CEE v období 1995 až 2017. Oproti domácí verzi BS efektu 

se jedná o údaje vztažené relativně k zemím eurozóny. Z tabulky 4.8 je zřejmé, že ve všech 

zemích CEE ve sledovaném období docházelo k většímu růstu cenové hladiny než v 
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prokázán pozitivní vztah mezi produktivitou a cenami (tedy platnost mezinárodní verze BS 

efektu) v Lotyšsku, bude v něm BS efekt působit jako faktor zpomalující růst cenové 

hladiny.  

V obrázku 4.5 je zachycen růst relativní produktivity a relativních cenových hladin 

v jednotlivých zemích. Pokud v dané zemi existuje BS efekt, měl by větší nárůst relativní 

produktivity vést k většímu nárůstu cenové hladiny (vyšší inflaci). Oproti domácí verzi BS 

efektu nelze jednoznačně pozorovat podobný vývoj obou veličin, o čemž svědčí i nižší 

koeficient korelace (0,453) obou veličin v průřezu. Na základě předběžné analýzy tak lze 

očekávat, že mezinárodní BS efekt bude slabší než domácí.  

 

Tabulka 4.8 Relativní růst produktivity a cen v zemích CEE oproti eurozóně (roční 

průměr) 

Země Růst 

relativních 

cenových 

hladin 

(p.b.) 

Podíl 

neobchodovatelného 

sektoru na celkové 

produkci (%) 

Růst 

relativní 

produktivity 

(p.b.) 

Mezinárodní 

BS efekt 

(p.b.) 

Bulharsko 2,85 0,85 1,92 1,63 

Česko 1,08 0,75 3,20 2,39 

Estonsko 2,89 0,83 1,09 0,91 

Chorvatsko 1,19 0,85 0,76 0,64 

Lotyšsko 3,21 0,86 -0,77 -0,66 

Litva 2,43 0,81 1,87 1,52 

Maďarsko 4,89 0,78 1,81 1,41 

Polsko 0,62 0,82 3,23 2,63 

Slovinsko 2,53 0,76 2,28 1,74 

Slovensko 1,65 0,78 3,80 2,94 
Pozn.: Relativní ceny jsou spočteny jako rozdíl průměrné celkové roční inflace v každé zemi 

a v eurozóně, relativní produktivita je spočtena jako (𝑎𝑡
𝑇 − 𝑎𝑡

𝑁) − (𝑎𝑡
𝑇∗ − 𝑎𝑡

𝑁∗), kde 𝑎 je 

průměr roční produktivity, BS efekt je součin třetího a čtvrtého sloupce tabulky tedy (1 −
𝛼)[(𝑎𝑡

𝑇 − 𝑎𝑡
𝑁) − (𝑎𝑡

𝑇∗ − 𝑎𝑡
𝑁∗)] 

Zdroj: Eurostat (2017a), vlastní výpočty a zpracování 
 

Tento závěr je v souladu s jinými autory (Mihaljek a Klau, 2008; Tica a Družic, 

2006 apod.), kteří tvrdí, že domácí verze BS efektu bývá významnější než mezinárodní. 

V případě mezinárodního BS efektu do modelu vstupuje na základě matematického 

odvození vždy minimálně jedna další proměnná (viz kapitola 5.1.2), a to buď nominální 

měnový kurz, nebo ceny obchodovatelného zboží. Tyto proměnné vysvětlují část rozdílu ve 

vývoji inflací obou zemí. Navíc v případě mezinárodního BS efektu je oproti jeho domácí 
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verzi nutno brát v potaz specifickou situaci v zahraniční ekonomice (eurozóně). Pokud by 

v ní došlo například k administrativní změně cen, ovlivní to výsledky ve všech zemích 

(jelikož v případě mezinárodního BS efektu se proměnné počítají ve vztahu k zahraničí, 

kdežto v případě domácího by tato změna jednotlivé proměnné nepostihla).  

 

Obrázek 4.5 Relativní růst produktivity a cenových hladin v zemích CEE 

oproti eurozóně (roční průměr v procentních bodech) 

 

Zdroj: Eurostat (2017a), vlastní výpočty a zpracování 

4.4 Dílčí shrnutí 

Smyslem této kapitoly bylo vytvořit podmínky pro modelování BS efektu v zemích 

CEE. Nejprve proto byly popsány ekonometrické modely, které jsou v práci využity. 

Z poznatků uvedených ve druhé a třetí kapitole plyne, že modelování BS efektu je postaveno 

na určitých předpokladech. Zda tyto předpoklady platí, bylo předmětem zkoumání druhé 

části této kapitoly. Zejména bylo zjištěno, že za obchodovatelný sektor lze považovat 

zpracovatelský průmysl, že teorie PPP v zemích CEE neplatí, a že mzdy se 

v obchodovatelném a  neobchodovatelném sektoru vyrovnávají. Na základě těchto poznatků 

budou v páté kapitole upraveny ekonometrické modely a příslušné proměnné. Součástí 

kapitoly bylo také předběžné zhodnocení existence BS efektu v jednotlivých zemích CEE 

na základě vývoje produktivity a cenových hladin v obchodovatelném a neobchodovatelném 

sektoru.   
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5 Balassův-Samuelsonův efekt v zemích CEE 

Tato kapitola je věnována konstrukci a odhadu ekonometrického modelu BS efektu 

v zemích CEE. Nejprve jsou popsány konkrétní modely domácí a mezinárodní verze BS 

efektu. Dále je provedena analýza vstupních proměnných. V poslední části kapitoly jsou pak 

oba modely odhadnuty.  

5.1 Popis ekonometrického modelu 

V této části kapitoly jsou modely formulované v kapitole 3.1 aplikovány na 

konkrétní podmínky sledovaných zemí. Jsou zde popsány ekonometrické modely, které jsou 

použité pro odhad velikosti BS efektu jak v domácí, tak v mezinárodní verzi.  

5.1.1 Domácí Balassův-Samuelsonův efekt 

Domácí BS efekt je dán rovnicí (3.19). Mihaljek a Klau (2008) navrhují doplnit 

odhadovanou rovnici také o zpožděnou vysvětlovanou proměnou. Důvodem je zachycení 

persistence ve vývoji inflací obou sektorů. Rovněž se předpokládá, že výroba v obou 

sektorech je stejně náročná na práci, viz kapitola 3.1. Odhadnutý model tak má tvar: 

 𝒑𝒊,𝒕
𝑵/𝑻 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ 𝒑𝒊,𝒕

𝑵/𝑻 + 𝜷𝟐 ∙ 𝒂𝒊,𝒕
𝑻/𝑵 + 𝜺𝒕, (5.1) 

kde 𝑖 představuje jednotlivé země a 𝑡 označuje čas. Třetí člen pravé strany rovnice pak 

ukazuje, jakým způsobem rychlejší růst produktivity v obchodovatelném (relativně 

k neobchodovatelnému) sektoru přispívá k růstu cen neobchodovatelného sektoru (relativně 

k obchodovatelnému). Domácí BS efekt pak lze snadno dopočíst vynásobením koeficientu 

𝛽2 a průměrným rozdílem růstu produktivity v obou sektorech v dané zemi.  

5.1.2 Mezinárodní Balassův-Samuelsonův efekt 

Při odhadování mezinárodního BS efektu se zpravidla postupuje dle rovnice (3.20), 

jak bylo vysvětleno v kapitole 3.1. Tato rovnice však předpokládá platnost teorie PPP. 

Jelikož, vzhledem k charakteru zkoumaných ekonomik (konvergující ekonomiky), délce 

časového období (zhruba 20 let) a analýze v kapitole 4.2.2, lze předpokládat, že tato 

podmínka nemusí být dodržena, je v této práci namísto toho využita rovnice (3.21).  

Rozdíl obou rovnic spočívá v tom, že v  rovnici (3.20) představuje druhý člen 

rovnice nominální měnový kurz, zatímco v případě rovnice (3.21) se jedná přímo o ceny 

obchodovatelného zboží. Obě rovnice mají určitá úskalí. U rovnice (3.20) se kromě již 

zmíněného problému předpokladu platnosti teorie PPP jedná také o problém s datovou 
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základnou. Některé ze zkoumaných ekonomik již přijaly společnou měnu euro (jedná se o 

Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Slovinsko a Slovensko).  

Tato skutečnost by významně zkrátila časové řady těchto zemí (je třeba si uvědomit, 

že fixní měnový kurz musel být udržován také minimálně dva roky před přijetím společné 

měny). Jiné země (Bulharsko, před přijetím eura také Litva či Estonsko) udržují dlouhodobě 

fixní kurz vůči euru (viz tabulka 3.2).  

Při odhadu pomocí rovnice (3.21) tedy nevzniká problém s předpokladem platnosti 

teorie PPP a je možné mít kompletní časové řady pro všechny sledované ekonomiky. Jak 

ovšem upozorňuje Lojschová (2003), vzniká v případě takto odhadovaného modelu riziko 

endogenity. Agregátní cenová hladina je totiž, mimo jiné, vysvětlována cenami 

obchodovatelného zboží. Je zřejmé, že ceny obchodovatelného zboží jsou součástí agregátní 

cenové hladiny. Může tak docházet k nadhodnocení významu této proměnné. Jelikož pro 

účely této práce je důležitý zejména koeficient týkající se produktivity, lze důvodně 

očekávat, že ve sledovaných zemích neplatí teorie PPP a data o vývoji nominálního 

měnového kurzu nejsou pro všechny sledované země dostupná, je využito rovnice (3.21). 

Obdobně jako v případě domácího BS efektu je do rovnice zahrnuta také zpožděná 

vysvětlovaná proměnná, aby byla zachycena setrvačnost inflačního diferenciálu 

sledovaných zemí oproti eurozóně. Dosazením rovnice (3.21) do rovnice (3.4) lze 

mezinárodní BS efekt zapsat jako:  

 𝚫𝒑𝒕 − 𝚫𝒑𝒕
∗ = 𝚫𝒑𝒕

𝑻 − 𝚫𝒑𝒕
𝑻∗ + (𝟏 − 𝜶) (

𝜹

𝜸
𝚫𝒂𝒕

𝑻 −

𝚫𝒂𝒕
𝑵) − (𝟏 − 𝜶∗) (

𝜹∗

𝜸∗ 𝚫𝒂𝒕
𝑻∗

− 𝚫𝒂𝒕
𝑵∗

). 
(5.2) 

S použitím zpožděné vysvětlované proměnné a při předpokladu že 𝛿 = 𝛾 ve všech 

sledovaných ekonomikách i v eurozóně je pak mezinárodní BS efekt odhadnut pomocí 

rovnice:  

 𝚫𝒑𝒕
𝑫 − 𝚫𝒑𝒕

𝑬𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏(𝚫𝒑𝒕−𝟏
𝑫 − 𝚫𝒑𝒕−𝟏

𝑬𝑨 ) +

+𝜷𝟐(𝚫𝒑𝒕𝒕
𝑫 − 𝚫𝒑𝒕𝒕

𝑬𝑨) + 𝜷𝟑[(𝟏 − 𝜶)(𝚫𝒂𝒕
𝑻,𝑫 − 𝚫𝒂𝒕

𝑵,𝑫) −

−(𝟏 − 𝜶∗)(𝚫𝒂𝒕
𝑻,𝑬𝑨 − 𝚫𝒂𝒕

𝑵,𝑬𝑨)] + 𝜺𝒕, 

(5.3) 

kde 𝐷 představuje domácí ekonomiku a 𝐸𝐴 eurozónu. Čtvrtý člen pravé strany rovnice 

představuje příspěvek relativního růstu produktivity obchodovatelného zboží (oproti 

neobchodovatelnému) domácí ekonomiky (oproti eurozóně). Mezinárodní BS efekt pak lze 
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snadno dopočítat vynásobením koeficientu 𝛽3 a příslušné hodnoty průměrné produktivity ve 

sledovaném období. Rovnici (5.3) lze v zjednodušené podobě zapsat ve tvaru: 

 𝒑𝒊,𝒕
𝑫/𝑬𝑨 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ 𝒑𝒊,𝒕−𝟏

𝑫/𝑬𝑨 + 𝜷𝟐 ∙ 𝒑𝒕𝒊,𝒕
𝑫/𝑬𝑨 +

𝜷𝟑 ∙ 𝒃𝒔𝒊,𝒕 + 𝜺𝒕, 
(5.4) 

kde 𝑝𝑖,𝑡
𝐷/𝐸𝐴 a 𝑝𝑖,𝑡−1

𝐷/𝐸𝐴 je relativní růst cenové hladiny v domácí ekonomice k růstu cenové 

hladiny v zahraničí (eurozóně) v čase 𝑡 a 𝑡 − 1, 𝑝𝑡𝑖
𝐷/𝐸𝐴 představuje růst cenové hladiny v 

obchodovatelném sektoru v domácí ekonomice oproti zahraničí (eurozóně) a 𝑏𝑠𝑖 je relativní 

růst produktivity obchodovatelného sektoru k neobchodovatelnému v domácí ekonomice 

oproti relativnímu růstu produktivity obchodovatelného sektoru k neobchodovatelnému v 

zahraniční ekonomice s ohledem na velikost obou sektorů v každé zemi  (mezinárodní BS 

efekt).  

5.2 Analýza vstupních proměnných 

V této části jsou analyzovány proměnné vstupující do modelu. Jednotlivé proměnné 

jsou vypočteny z dat popsaných v části 3.4. Proměnné jsou analyzovány zvlášť pro domácí 

a mezinárodní verzi BS efektu. Kromě výpočtu jednotlivých proměnných jsou tyto 

proměnné také testovány na přítomnost jednotkového kořene.  

5.2.1 Proměnné v domácí verzi BS efektu 

V případě domácí verze BS efektu vstupují do modelu proměnné relativních cen 

(a její zpožděné hodnoty) a relativních produktivit v domácí ekonomice. V tabulce 5.1 je 

zobrazen jejich popis, výpočet a datové zdroje. Podrobněji jsou vstupní data popsána v části 

3.4.  

Jak již bylo uvedeno výše, v případě lineární regrese je třeba, aby všechny 

proměnné vstupující do modelu byly stacionární. Testování stacionarity je provedeno 

pomocí posouzení vývoje vypočtených proměnných v čase a také pomocí testů 

jednotkového kořene (ADF test a PP test). Z tabulky v příloze 3 je patrné, že nulovou 

hypotézu obou testů (tedy, že časové řady obsahují jednotkový kořen) lze v případě všech 

zemí zamítnout na 1% hladině významnosti.  
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Tabulka 5.1 Popis proměnných vstupujících do modelu domácí verze BS efektu 

Proměnná Popis Výpočet Zdroje dat 

 𝒑𝒊,𝒕
𝑵/𝑻 relativní růst cenové hladiny 

neobchodovatelného sektoru k 

obchodovatelnému v domácí 

ekonomice 

Δ𝑝𝑖,𝑡
𝑁 − Δ𝑝𝑖,𝑡

𝑇  Eurostat (2017a) 

 𝒑𝒊,𝒕−𝟏
𝑵/𝑻 relativní růst cenové hladiny 

neobchodovatelného sektoru k 

obchodovatelnému v domácí 

ekonomice zpožděný o jedno 

období 

Δ𝑝𝑖,𝑡−1
𝑁 − Δ𝑝𝑖,𝑡−1

𝑇  Eurostat (2017a) 

 𝒂𝒊,𝒕
𝑻/𝑵 relativní růst produktivity 

obchodovatelného sektoru k 

neobchodovatelnému v domácí 

ekonomice (domácí BS efekt) 

Δ𝑎𝑖,𝑡
𝑇 − Δ𝑎𝑖,𝑡

𝑁  Eurostat (2017a) 

Eurostat (2017) 

 

Obě časové řady je tedy možné považovat za stacionární, jak je vidět také 

z grafického vývoje zachyceného v obrázku 5.1, jelikož všechny časové řady mají 

neměnnou střední hodnotu a konstantní rozptyl. 

 

Obrázek 5.1 Grafický vývoj proměnných vstupujících do modelu domácí verze BS 

efektu 
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Pozn.: První dvě písmena proměnné označují zemi: BG – Bulharsko, CZ – Česko, EE – Estonsko, HR – 

Chorvatsko, LV – Lotyšsko, LT – Litva, HU – Maďarsko, PL – Polsko, SL – Slovinsko, SK – Slovensko; 

P označuje proměnnou 𝑝𝑖
𝑁/𝑇

𝑡
, BS označuje proměnnou 𝑎𝑖

𝑇/𝑁
𝑡
.  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 

5.2.2 Proměnné v mezinárodní verzi BS efektu 

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, je pro účely této práce zvolena varianta 

mezinárodní verze BS efektu, ve které se vyskytují přímo ceny obchodovatelného zboží 

namísto nominálního měnového kurzu. Pokud by se ceny obchodovatelného sektoru 

podílely výrazně na celkové cenové hladině (vysvětlovaná proměnná), mohlo by dojít ke 

zkreslení výsledků. V tabulce 5.2 jsou zachyceny koeficienty korelace a podíl cen 

obchodovatelného sektoru na cenové hladině v jednotlivých zemích CEE. Je zřejmé, že ceny 

obchodovatelného zboží představují cca 15 až 25 % celkové cenové hladiny.  
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Tabulka 5.2 Koeficient korelace cenové hladiny v obchodovatelném sektoru a 

agregátní cenové hladiny a podíl cenové hladiny v obchodovatelném sektoru na 

agregátní cenové hladině v dané zemi v letech 1995 až 2017 

Země Koeficient 

korelace 

Podíl cen 

obchodovatelného 

sektoru na 

agregátní cenové 

hladině1 

Bulharsko 0,479 15,24% 

Česko 0,587 25,17% 

Estonsko 0,533 16,31% 

Chorvatsko 0,671 15,49% 

Lotyšsko 0,165 14,23% 

Litva 0,365 18,80% 

Maďarsko 0,561 22,29% 

Polsko 0,338 18,50% 

Slovinsko 0,532 23,60% 

Slovensko -0,124 22,45% 
1průměr za sledované období 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Alternativní možností je využití nominálního měnového kurzu. Ten lze využít 

pouze tehdy, platí-li v obchodovatelném sektoru teorie PPP. Pokud by však tato teorie platila 

(ceny obchodovatelného sektoru by byly dány měnovým kurzem), vznikalo by logicky úplně 

stejné riziko endogenity proměnných. Zatímco autoři, kteří pracují s cenami 

obchodovatelného sektoru (kupř. Lojschová, 2003), toto riziko alespoň zmiňují, autoři 

používající nominální měnový kurz se tímto problémem vůbec nezabývají (kupř. Mihaljek 

a Klau, 2008). Jedinou situací, kdy mezinárodní verze BS efektu není sama o sobě částečně 

endogenní, je případ, že se použije nominální měnový kurz a teorie PPP neplatí. Potom však 

není model správně odvozen, jelikož použití měnového kurzu je možné, pokud platí teorie 

PPP (viz kapitola 3.1, rovnice (3.3), (3.4), (3.5), (3.20) a (3.21)).  

V mezinárodní verzi BS efektu tak do modelu vstupují proměnné pro relativní růst 

cenové hladiny a její zpožděná hodnota, relativní růst cenové hladiny v obchodovatelném 

sektoru a relativní růst produktivity.  
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Tabulka 5.3 Popis proměnných vstupujících do modelu mezinárodní verze BS efektu 

Proměnná Popis Výpočet Zdroje dat 

 𝒑𝒊,𝒕
𝑫/𝑬𝑨 relativní růst cenové 

hladiny v domácí 

ekonomice k růstu cenové 

hladiny v zahraničí 

(eurozóně) 

Δ𝑝𝑖,𝑡
𝐷 − Δ𝑝𝑖,𝑡

𝐸𝐴  Eurostat (2017a) 

 𝒑𝒊,𝒕−𝟏
𝑫/𝑬𝑨 relativní růst cenové 

hladiny v domácí 

ekonomice k růstu cenové 

hladiny v zahraničí 

(eurozóně) zpožděný o 

jedno období 

Δ𝑝𝑖,𝑡−1
𝐷 − Δ𝑝𝑖,𝑡−1

𝐸𝐴   Eurostat (2017a) 

 𝒑𝒕𝒊,𝒕
𝑫/𝑬𝑨 růst cenové hladiny v 

obchodovatelném sektoru v 

domácí ekonomice oproti 

zahraničí (eurozóně) 

Δ𝑝𝑡𝑖,𝑡
𝐷 − Δ𝑝𝑡𝑖,𝑡

𝐸𝐴  Eurostat (2017a) 

 𝒃𝒔𝒊,𝒕 relativní růst produktivity 

obchodovatelného sektoru 

k neobchodovatelnému v 

domácí ekonomice oproti 

relativnímu růstu 

produktivity 

obchodovatelného sektoru 

k neobchodovatelnému v 

zahraniční ekonomice s 

ohledem na velikost obou 

sektorů v každé zemi  

(mezinárodní BS efekt) 

 (1 − 𝛼)(Δ𝑎𝑖,𝑡
𝑇,𝐷 − Δ𝑎𝑖,𝑡

𝑁,𝐷) − 

−(1 − 𝛼∗)(Δ𝑎𝑖,𝑡
𝑇,𝐸𝐴 − Δ𝑎𝑖,𝑡

𝑁,𝐸𝐴)  

 Eurostat (2017),  

Eurostat (2017a) 

 

Testování stacionarity je opět provedeno pomocí posouzení vývoje vypočtených 

proměnných v čase a také pomocí testů jednotkového kořene (ADF test a PP test). Z tabulky 

v příloze 4 je patrné, že s výjimkou tří časových řad lze nulovou hypotézu ADF testu (tedy, 

že časové řady obsahují jednotkový kořen) u všech zemí zamítnout na 10% hladině 

významnosti. V případě PP testu lze nulovou hypotézu ve všech případech zamítnout na 1% 

hladině významnosti. Všechny časové řady použité v mezinárodní verzi BS efektu mají 

statisticky ustálené chování (jsou stacionární), jak je vidět také z grafického vývoje 

zachyceného v obrázku 5.2. 
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Obrázek 5.2 Grafický vývoj proměnných vstupujících do modelu domácí verze BS 

efektu 
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Pozn.: První dvě písmena proměnné označují zemi: BG – Bulharsko, CZ – Česko, EE – Estonsko, HR – 

Chorvatsko, LV – Lotyšsko, LT – Litva, HU – Maďarsko, PL – Polsko, SL – Slovinsko, SK – Slovensko; 

P označuje proměnnou 𝑝𝑖
𝑁/𝑇

𝑡
, PT označuje proměnnou 𝑝𝑡𝑖

𝐷/𝐸𝐴
𝑡
, BS označuje proměnnou 𝑎𝑖

𝑇/𝑁
𝑡
.  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 

5.3 Odhad modelu 

V této části je nejprve vysvětleno, jakým způsobem byla provedena ekonometrická 

verifikace odhadnutých modelů, a poté jsou prezentovány výsledky odhadu domácí 

i mezinárodní verze BS efektu. Při volbě metody odhadu se nabízejí v zásadě dvě možnosti 

(viz také tabulka 2.1) metoda nejmenších čtverců, kterou používá většina autorů, nebo 

zobecněná metoda momentů (využitá například v Halpern a Wyplosz, 2001). Vzhledem 

k charakteru časových řad použitých v této práci (prosotorovou dimenzi tvoří 10 zemí, 

časovou více než 80 pozorování) je však využití GMM značně komplikované. Do modelu 

by bylo zapotřebí zahrnout cca 3200 instrumentálních proměnných (i při zpoždění pouze o 

jedno období cca 80). Počet instrumentálních proměnných by však neměl překročit počet 

zemí v panelu (podrobněji o problematice příliš mnoha instrumentu viz Roodman, 2009). 

Z toho důvodu byla vybrána MNČ, kterou používá většina autorů, viz kapitola 2.4. 

V případě panelového odhadu v této práci jsou využity fixní efekty jednak na základě 

výsledku Hausmanova testu, jednak proto, aby mohla být kontrolována heterogenita 

jednotlivých zemí. Problém tohoto odhadu nastává zejména v situacích, kdy je prostorová 

dimenze panelu velká, zatímco časových pozorování je málo (viz kupř. Kiviet, 1995). To 

však není případ dat využitých v této práci.  

5.3.1 Ekonometrická verifikace modelu  

Než byly jednotlivé modely odhadnuty, byly provedeny testy předpokladů metody 

nejmenších čtverců. Celkově bylo odhadnuto 44 modelů časových řad pro 10 zemí (22 pro 

domácí verzi BS efektu a 22 pro mezinárodní verzi BS efektu) a 6 panelových modelů (3 

pro domácí a 3 pro mezinárodní verzi). Za účelem další analýzy bylo celkové období 

rozděleno na dvě dílčí části, přičemž za hranici je považován rok 2004, jelikož se jedná o 
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rok, kdy většina sledovaných zemí vstoupila do EU. Modely označené číslem 1 představují 

modely pro období před rokem 2004 (počáteční období se v jednotlivých modelech liší a je 

uvedeno v tabulce 5.4). Modely označené číslem 2 představují modely v období 2004Q1 až 

2017Q1.  

Konkrétně byl proveden Durbinův-Watsonův (DW) test23, který testuje 

autokorelaci prvního řádu a Whiteův test, který testuje heteroskedasticitu. Jelikož řada 

modelů vykazovala problémy s autokorelací (2 modely v domácí a 2 v mezinárodní verzi) 

a/nebo heteroskedasticitou (7 modelů v domácí a 10 v mezinárodní verzi), byly všechny 

modely odhadnuty pomocí Neweyho-Westova estimátoru, který přepočítává směrodatné 

odchylky odhadnutých koeficientů.  

Normalita reziduí byla testována pomocí testu Jarque-Bera, kde nulovou hypotézou 

je, že rezidua mají normální rozdělení. Z přílohy 6 a přílohy 7 lze vidět, že na základě tohoto 

testu lze na 1% hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu v případě modelů 

časových řad v 8 ze 44 sledovaných modelů časových řad. Důsledkem toho, že rezidua 

nemají normální rozdělení, může být nespolehlivost testování statistických hypotéz. Jelikož 

však většina modelů má normální rozdělení a odhadované koeficienty ve všech modelech 

(zejména ty související s BS efektem) jsou zpravidla významné na 1% hladině významnosti 

(tudíž by případné zkreslení zjevně neovlivnilo statistickou významnost, respektive by 

koeficienty byly významné kupř. na 5% hladině významnosti), jsou MNČ odhadnuty 

všechny modely časových řad (v zájmu zachování srovnatelnosti výsledků). V případě 

panelových dat, kdy je ve všech třech verzích vysoký počet pozorování (779, 250 a 530), 

není zjevně testování normality reziduí relevantní. O robustnosti statistických testů 

panelových dat, která nemají normální rozdělení, pojednávají kupř. Blanchard a Matyas 

(1996). Mimo jiné ukazují, že F-test je v případě panelových dat robustní i pro data, která 

normální rozdělení nemají.  

Koeficient determinace, který udává, z jaké části je variabilita vysvětlované 

proměnné vysvětlena pomocí vysvětlovaných proměnných, jednotlivých odhadů se 

v případě domácí verze BS efektu pohybuje od 0,255 do 0,888 (s výjimkou Estonska, kde je 

jeho výše necelých 6 %, tento model je ale na základě F-testu statisticky významný a země 

tak byla v analýze ponechána s tím, že je třeba nízkou hodnotu koeficientu determinace 

                                                 
23 Hodnota DW statistiky nabývá hodnot od 0 do 4 a ideálně by se měla pohybovat kolem 2. 

V případě vyšších hodnot se jedná o pozitivní autokorelaci náhodné složky. V případě, že jsou hodnoty nižší 

než dva, jedná se o negativní autokorelaci, viz kupř. Hančlová (2012).  
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zohlednit při interpretaci výsledků) a v rozmezí od 0,301 do 0,744 v případě verze 

mezinárodní.  

Robustnost výsledků analýzy časových řad byla testována panelovým odhadem. 

Na základě Hausmanova testu byly všechny modely odhadnuty s fixními efekty. Jelikož se 

v některých dílčích časových řadách vyskytuje autokorelace či heteroskedasticita, byly 

všechny modely odhadnuty pomocí Whiteova estimátoru. Koeficient determinace nabývá 

v případě domácí verze BS efektu hodnot od 0,514 do 0,629, v případě verze mezinárodní 

pak hodnot od 0,451 do 0,491. Prostorovou dimenzi panelu tvoří vždy všechny země 

v příslušné tabulce.  

5.3.2 Domácí BS efekt 

Výsledné odhady (na základě rovnice (5.1)) domácího BS efektu pro jednotlivé 

země jsou zachyceny v tabulce 5.4. Délka sledovaného období je dána dostupností dat, 

přičemž posledním obdobím je ve všech případech 2017Q1. První sledované období je pro 

každou zemi zachyceno ve druhém sloupci tabulky. V žádné z časových řad se nevyskytuje 

chybějící hodnota. Je zřejmé, že model v případě Estonska nedokáže dobře vysvětlit poměr 

cen obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru. Ani jedna z proměnných není 

statisticky významná a hodnota koeficientu determinace je nižší než 6 %.  

Statisticky významnější výsledky lze pozorovat ve všech ostatních zemích. 

S výjimkou, Lotyšska a Polska je zpožděná závislá proměnná statisticky významná. Přesto 

byla v těchto modelech ponechána, a to jednak proto, aby byla zachycena setrvačnost ve 

vývoji inflačního diferenciálu, jednak aby byly všechny modely mezi sebou dobře 

komparovatelné. 

Pro posouzení domácí verze BS efektu je podstatnější druhá vysvětlující proměnná 

– příspěvek relativního růstu produktivity. Z důvodů uvedených v předchozím textu se lze 

domnívat, že růst produktivity v obchodovatelném sektoru vyvolá relativně vyšší růst cen 

zboží neobchodovatelného sektoru. Pokud by toto tvrzení platilo, měl by být koeficient 𝛽2 

kladný a statisticky významný. Ze čtvrtého sloupce tabulky 5.4 plyne, že (s výjimkou 

Estonska) tomu tak je ve všech zkoumaných zemích. Výše koeficientu udává, jak intenzivně 

reaguje poměr cenových hladin na změny v relativní produktivitě. Pokud by se kupř. 

v Bulharsku zvýšila průměrná produktivita v obchodovatelném sektoru oproti 

neobchodovatelnému o 1 p. b., zvýšily by se ceny neobchodovatelného sektoru 0,596 p. b. 

více, než ceny obchodovatelného sektoru.  
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V předposledním sloupci jsou dopočteny hodnoty průměrného růstu produktivity. 

Tato proměnná ukazuje, o kolik byl v obchodovatelném sektoru skutečně větší růst 

produktivity než v sektoru neobchodovatelném. Záporná hodnota v případě Lotyšska 

znamená, že v této zemi byl ve sledovaném období v průměru větší růst produktivity 

v neobchodovatelném sektoru než v obchodovatelném.  

Tabulka 5.4 Výsledky odhadu a velikost domácí verze BS efektu v letech 1995 až 2017 

dle rovnice (5.1) 

Země 
Počáteční 

období 

Zpožděná 

závislá 

proměnná  

𝑝𝑖
𝑁/𝑇

𝑡−1
 

Příspěvek 

rel. růstu 

produktivity  

𝑎𝑖
𝑇/𝑁

𝑡
 

Průměrný růst 

produktivity1  

(p. b. ročně) 

Domácí BS 

efekt2 

(p. b. ročně) 

Bulharsko 2001Q2 -0,183 * 0,596 *** 2,160 1,287 

Česko 1996Q2 -0,214 *** 0,565 *** 3,472 1,962 

Estonsko 2000Q2 -0,224 ** 0,022   1,339 0,029 

Chorvatsko 2000Q2 -0,546 *** 0,187 ** 1,001 0,187 

Lotyšsko 1995Q2 -0,109   0,465 *** -0,530 -0,246 

Litva 1995Q2 -0,325 *** 0,365 *** 2,123 0,775 

Maďarsko 1995Q2 -0,317 *** 0,339 *** 2,078 0,704 

Polsko 2002Q2 -0,136   0,660 *** 3,480 2,297 

Slovinsko 1995Q2 -0,227 ** 0,460 *** 2,543 1,170 

Slovensko 1995Q2 -0,063 * 0,726 *** 4,059 2,947 

Panel 1995Q2 -0,147 *** 0,524 *** 2,1733 1,139 
1 Průměrný růst produktivity je spočítán z rovnice (𝑎𝑖𝑡

𝑇 − 𝑎𝑖𝑡
𝑁) pro každou zemi (𝑖) v daném období, viz tabulka 

4.8. 
2 Domácí BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽2.   
3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti. Ekonometrická verifikace modelu viz příloha 

příloha 6.   

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Vynásobením příspěvku relativního růstu produktivity a jeho skutečného 

průměrného růstu ve sledovaném období lze dopočíst domácí BS efekt. Jeho hodnoty jsou 

zachyceny v posledním sloupci tabulky 5.4. Domácí BS efekt pak udává, o kolik procentních 

bodů ročně se v průměru zvýšily ceny neobchodovatelného sektoru více než ceny 

obchodovatelného sektoru v důsledku relativního růstu produktivity (obchodovatelného 

sektoru proti neobchodovatelnému) v domácí ekonomice. Z výsledku je patrné, že nejsilněji 

působí BS efekt na Slovensku, v Polsku a v Česku. Jedinou zemí, kde není BS efekt 

významný, je Estonsko. Výsledky analýzy jsou dále okomentovány v kapitole 6.1.  
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Za účelem podrobnější analýzy bylo sledované období rozděleno na dvě dílčí části. 

Jelikož se s výjimkou Bulharska a Chorvatska (které nejsou do další analýzy zahrnuty 

z důvodu nedostatku dat) jedná o země, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004, byl 

právě tento rok zvolen jako dělící období. Účelem je pokusit se zjistit, zda se role domácího 

BS efektu v těchto zemích zvýšila nebo naopak snížila.  

Tabulka 5.5 Výsledky odhadu a velikost domácí verze BS efektu před rokem 2004 dle 

rovnice (5.1) 

Země 

Zpožděná 

závislá 

proměnná  
𝑝𝑖

𝑁/𝑇
𝑡−1

 

Příspěvek 

relativního růstu 

produktivity  
𝑎𝑖

𝑇/𝑁
𝑡
 

Průměrný růst 

produktivity1 

(p. b. ročně) 

Domácí BS 

efekt2 

(p. b. ročně) 

Česko -0,360  *** 0,463 *** 3,406 1,577 

Lotyšsko -0,095   0,582 *** -2,781 -1,619 

Litva -0,522 *** 0,248 ** 0,607 0,151 

Maďarsko -0,340 *** 0,455 ** 2,348 1,068 

Slovinsko -0,372 ** 0,419 *** 3,368 1,411 

Slovensko -0,416 *** 0,171 * 2,494 0,426 

Panel -0,266 *** 0,407 *** 1,5743 0,653 
1 Průměrný růst produktivity je spočítán z rovnice (𝑎𝑖𝑡

𝑇 − 𝑎𝑖𝑡
𝑁) pro každou zemi (𝑖) v daném období, viz 

Tabulka 4.8. 
2 Domácí BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽2.   
3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti.  Ekonometrická verifikace modelu 

viz příloha 6.   

Zdroj: vlastní výpočty  
 

Příspěvek relativního růstu produktivity je ve všech případech statisticky významný 

(viz tabulka 5.5 a tabulka 5.6). V případě Litvy a Maďarska byl v období před rokem 2004 

významný pouze na 5%, hladině významnosti, na Slovensku pak pouze na 10% hladině 

významnosti. Po roce 2004 již je významný na 1% hladině významnosti obdobně jako ve 

všech ostatních případech. Výše tohoto koeficientu (𝛽2) ukazuje, jakým způsobem 

v jednotlivých zemích reaguje poměr cen neobchodovatelného a obchodovatelného zboží na 

změny v relativní produktivitě. Pokud by se například v období před rokem 2004 zvýšila 

produktivita v Česku o 1 %, zvýšil by se poměr cen o 0,463 p. b. Je zajímavé, že v Česku, 

Litvě, Slovinsku a zejména na Slovensku reagují ceny na změny produktivity více po roce 

2004. Ve čtvrtém sloupci tabulky 5.5 a tabulky 5.6 je uvedeno, jakým způsobem se opravdu 

měnila produktivita v daných zemích v jednotlivých obdobích. Je zřejmé, že v Lotyšsku, 

Litvě a na Slovensku rostla produktivita v obchodovatelném sektoru rychleji po roce 2004. 
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To má poté za následek vliv na velikost BS efektu, který je dopočítán vynásobením 

skutečného růstu produktivity koeficientem 𝛽2.  

Tabulka 5.6 Výsledky odhadu a velikost domácí verze BS efektu po roce 2004 dle 

rovnice (5.1) 

Země 

Zpožděná 

závislá 

proměnná  
𝑝𝑖

𝑁/𝑇
𝑡−1

 

Příspěvek 

relativního růstu 

produktivity  
𝑎𝑖

𝑇/𝑁
𝑡
 

Průměrný růst 

produktivity1 

(p. b. ročně) 

Domácí BS 

efekt2 

(p. b. ročně) 

Česko -0,116   0,608 *** 3,261 1,983 

Lotyšsko -0,174   0,363 *** 0,725 0,263 

Litva -0,239 ** 0,408 *** 2,569 1,048 

Maďarsko -0,319 *** 0,302 *** 1,996 0,603 

Slovinsko -0,139  * 0,479 *** 1,919 0,919 

Slovensko -0,044   0,769 *** 4,547 3,496 

Panel -0,120 *** 0,557 *** 2,5033 1,394 
 

1 Průměrný růst produktivity je spočítán z rovnice (𝑎𝑖𝑡
𝑇 − 𝑎𝑖𝑡

𝑁) pro každou zemi (𝑖) v daném období, viz tabulka 

4.8. 
2 Domácí BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽2.   
3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti. Ekonometrická verifikace modelu viz 

příloha 6.   

Zdroj: vlastní výpočty 
 

Obě zkrácené časové řady (před rokem 2004 a po něm) byly dále testovány na 

přítomnost strukturálního zlomu pomocí Chowova testu, aby bylo možné určit, zda se BS 

efekt ve sledovaných zemích změnil po jejich vstupu do EU. Test prokázal existenci 

strukturálního zlomu pouze u Maďarska a Slovenska (viz tabulka 5.7). V případě Maďarska 

došlo k poklesu síly působení produktivity na ceny (koeficient 𝛽2), ale jelikož se zvýšil 

rozdíl v růstu produktivity obchodovatelného sektoru, celkové působení BS efektu se po roce 

2004 zvýšilo. Na Slovensku došlo ke zvýšení jak koeficientu 𝛽2, tak výraznému relativnímu 

nárůstu produktivity obchodovatelného sektoru. Je zřejmé, že na Slovensku po roce 2004 

BS efekt ve své domácí verzi působí mnohem silněji než před rokem 2004, zejména 

z důvodu, že po roce 2004 docházelo na Slovensku k velmi vysokému růstu produktivity 

v obchodovatelném sektoru, viz tabulka 5.6.  
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Tabulka 5.7 Výsledky Chowova testu pro domácí verzi BS efektu v období 2004Q1 

Země Pozorování F-stat.   p-hodn. 

Česko 77 0,917   0,437 

Lotyšsko 81 1,650   0,184 

Litva 81 0,826   0,484 

Maďarsko 81 2,642 * 0,055 

Slovinsko 81 0,931   0,430 

Slovensko 81 8,919 *** 0,000 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Je třeba si uvědomit, že v časových řadách může být více strukturálních zlomů. 

Zvolené období (před rokem 2004 a po něm) bylo stanoveno pouze arbitrárně (na základě 

vstupu těchto zemí do EU), aby bylo pro všechny sledované země stejné, a výsledky tak bylo 

možno dobře komparovat. Druhým obdobím, které mohlo výsledky analýzy ovlivnit, by 

mohlo být období hospodářské krize a následné pokrizové období typické nízkou inflací. 

Jelikož zde již není možné z důvodu nedostatku pozorování v pokrizovém období provádět 

analýzu zvlášť pro období před a po krizi, je možné sledovat strukturální zlomy pro každou 

zemi individuálně. Dále tedy bylo testováno, zda existuje v časových řadách strukturální 

zlom kdykoli po období 2008Q224.  

Tabulka 5.8 Výsledky Chowova testu pro domácí verzi BS efektu v období 

kdykoli po 2008Q2 

Země Období F-stat.   p-hodn. 

Česko strukturální zlom nebyl prokázán 

Lotyšsko strukturální zlom nebyl prokázán 

Litva strukturální zlom nebyl prokázán 

Maďarsko 2013Q4 6,601 *** 0,001 

Slovinsko 2010Q3 7,172 ***  0,000 

Slovensko1 
2010Q2 16,466 *** 0,000 

1V případě Slovenska byl nalezen strukturální zlom také 

v 2010Q3.  

Zdroj: vlastní výpočty 
 

Z tabulky 5.8 je vidět, že v pokrizovém období se výsledky změnily ve třech z šesti 

sledovaných zemí (v Maďarsku, Slovinsku a Slovensku). V těchto zemích byl (s výjimkou 

Slovinska) zjištěn strukturální zlom také v období 2004Q1 (viz tabulka 5.7).  

                                                 
24 Toto období bylo vybráno jako první, kdy se teoreticky mohly v časových řadách objevit následky 

krize. Zjevně je pravděpodobnější, že v praxi se objeví s určitým zpožděním. 
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5.3.3 Mezinárodní BS efekt 

Z tabulky 5.9 jsou patrné výsledky odhadu modelů pro jednotlivé země na základě 

rovnice (5.3). Délka sledovaného období je dána dostupností dat, přičemž posledním 

obdobím je ve všech případech 2017Q1. První období je pro každou zemi zachyceno ve 

druhém sloupci tabulky 5.9. V žádné z časových řad se nevyskytuje chybějící hodnota. Ve 

třech případech (Česko, Maďarsko a Slovinsko) není zpožděná proměnná statisticky 

významná. Přesto byla v těchto modelech ponechána z obdobných důvodů jako v případě 

testování domácí verze BS efektu.  

Proměnná zachycující ceny obchodovatelného zboží je statisticky významná na 1% 

hladině významnosti ve všech sledovaných zemích. Její koeficient má vždy kladné 

znaménko, což je v souladu s teoretickým předpokladem, který tvrdí, že budou-li se 

v domácí ekonomice zvyšovat ceny obchodovatelného zboží, bude v ní docházet 

k rychlejšímu růstu agregátní cenové hladiny oproti eurozóně (neboť ceny 

obchodovatelného zboží jsou součástí agregátní cenové hladiny).  

Tabulka 5.9 Výsledky odhadu a velikost mezinárodní verze BS efektu v letech 1995 až 

2017 dle rovnice (5.3) 

Země Období 

od 

Zpožděná 

závislá 

proměnná 

𝑝𝑖
𝐷/𝐸𝐴

𝑡−1
 

Ceny obchod. 

zboží 

𝑝𝑡𝑖
𝐷/𝐸𝐴

𝑡
 

Příspěvek 

relativního 

růstu 

produktivity 

𝑏𝑠𝑖𝑡
 

Průměrný 

růst 

produktivity1  

(p. b. ročně) 

Mezinár. 

BS efekt2 

(p. b. 

ročně) 

Bulharsko 2001Q2 -0,323 *** 0,259 *** 0,175 *** 1,626 0,285 

Česko 1996Q2 0,067   0,315 *** 0,203 *** 2,394 0,486 

Estonsko 2000Q2 -0,551 *** 0,366 *** 0,046   0,911 0,042 

Chorvatsko 2000Q2 -0,187 ** 0,434 *** 0,108 * 0,641 0,069 

Lotyšsko 1995Q2 -0,227 ** 0,473 *** 0,469 *** -0,659 -0,309 

Litva 1995Q2 -0,191  0,629 *** 0,434 *** 1,520 0,660 

Maďarsko 1995Q2 0,058   0,563 *** 0,351 *** 1,410 0,495 

Polsko 2002Q2 -0,306 *** 0,249 *** 0,303 *** 2,632 0,797 

Slovinsko 1995Q2 0,023   0,605 *** 0,417 *** 1,738 0,725 

Slovensko 1995Q2 -0,297 *** 0,211 *** 0,253 *** 2,943 0,745 

Panel 1995Q2 -0,263 *** 0,337 *** 0,301 *** 1,5163 0,456 
1 Průměrný růst produktivity je spočítán z rovnice (1 − 𝛼𝐷)(Δ𝑎𝑇

𝐷 − Δ𝑎𝑁
𝐷)𝑡 − (1 − 𝛼𝐸𝐴)(Δ𝑎𝑇

𝐸𝐴 − Δ𝑎𝑁
𝐸𝐴)𝑡 pro každou 

zemi (𝑖) v daném období, viz tabulka 4.9.  
2 Mezinárodní BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽3.   
3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti. Ekonometrická verifikace modelu viz příloha 7.   

Zdroj: vlastní výpočty 
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Z hlediska testování BS efektu je nejvýznamnější třetí proměnná – příspěvek 

relativního růstu produktivity. Platí-li v jednotlivých zemích BS efekt, je třeba, aby tato 

proměnná byla statisticky významná a její koeficient by měl nabývat kladných hodnot. 

Z výsledků (5. sloupec tabulky 5.9) je zřejmé, že tato proměnná není statisticky významná 

pouze v případě Estonska. V Chorvatsku je významná na 10% hladině významnosti. 

V ostatních zemích je statisticky významná na hladině významnosti nižší než 1 %. Je tedy 

zřejmé, že ve většině sledovaných zemí vede relativně (oproti eurozóně) rychlejší růst 

produktivity v obchodovatelném sektoru oproti neobchodovatelnému k relativně vyšším 

hodnotám agregátní inflace. Výše koeficientu udává, jak intenzivně se růst relativní 

produktivity projeví do růstu cen. Pokud by se kupř. v Bulharsku zvýšila průměrná 

produktivita v obchodovatelném sektoru oproti neobchodovatelnému o 1 p. b. více než 

v eurozóně, zvýšila by se cenová hladina v domácí ekonomice o 0,175 p. b. více než v 

eurozóně.  

Tabulka 5.10 Výsledky odhadu a velikost mezinárodní verze BS efektu před rokem 

2004 dle rovnice (5.3) 

Země 

Zpožděná 

závislá 

proměnná  

𝑝𝑖
𝐷/𝐸𝐴

𝑡−1
 

Ceny 

obchodovatelného 

zboží  

𝑝𝑡𝑖
𝐷/𝐸𝐴

𝑡
 

Příspěvek 

relativního 

růstu 

produktivity 

𝑏𝑠𝑖𝑡
 

Průměrný 

růst 

produktivity1 

Mezinárodní 

BS efekt2 

Česko 0,150   0,275 *** 0,234 *** 2,608 0,610 

Lotyšsko -0,192   0,363 *** 0,497 *** -2,326 -1,156 

Litva -0,069   0,595 *** 0,589 *** 0,552 0,325 

Maďarsko 0,050   0,624 *** 0,634 *** 1,884 1,195 

Slovinsko -0,079   0,418 ** 0,538 *** 2,633 1,417 

Slovensko -0,313 *** 0,417 *** 0,088   1,994 0,175 

Panel  -0,173 *** 0,430 *** 0,359 *** 1,2243 0,439 
1 Průměrný růst produktivity je spočítán z rovnice (1 − 𝛼𝐷)(Δ𝑎𝑇

𝐷 − Δ𝑎𝑁
𝐷)𝑡 − (1 − 𝛼𝐸𝐴)(Δ𝑎𝑇

𝐸𝐴 − Δ𝑎𝑁
𝐸𝐴)𝑡 pro každou zemi 

(𝑖) v daném období, viz tabulka 4.9.  
2 Mezinárodní BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽3.   
3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti. Ekonometrická verifikace modelu viz příloha 7. 

Zdroj: vlastní výpočty 
 

V šestém sloupci tabulky 5.9 jsou zobrazeny skutečné průměrné hodnoty růstu 

produktivity jednotlivých zemí. Je třeba si uvědomit, že záporné hodnoty nemusejí nutně 

znamenat, že by produktivita v obchodovatelném sektoru těchto zemí rostla méně než 

produktivita neobchodovatelného sektoru či že by se dokonce snižovala. Záporné hodnoty 

pouze znamenají, že relativní nárůst produktivity v obchodovatelném sektoru oproti 
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neobchodovatelnému byl v případě těchto zemí nižší než v případě eurozóny. Při výpočtu 

této proměnné hraje pochopitelně roli také velikost sektorů produkující obchodovatelné (𝛼) 

a neobchodovatelné (1 − 𝛼) zboží.  

Vynásobením odhadnutého koeficientu 𝛽3 skutečným průměrným růstem 

produktivity pak lze dopočíst mezinárodní BS efekt. Jeho hodnoty jsou zachyceny 

v posledním sloupci tabulky 5.9. Je zřejmé, že nejvyšších hodnot (a tedy nejsilnějšího BS 

efektu) je dosahováno ve středoevropských zemích (Slovensku, Polsku a Česku). 

Mezinárodní BS efekt tedy udává, o kolik procentních bodů ročně se v průměru zvýšily 

cenové hladiny v domácí ekonomice více než v zahraničí v důsledku relativního růstu 

produktivity (obchodovatelného sektoru proti neobchodovatelnému) v domácí ekonomice 

oproti relativnímu růstu produktivity (obchodovatelného proti neobchodovatelnému) 

v zahraničí. 

Rovněž v případě mezinárodní verze BS efektu bylo celé období rozděleno na dvě 

dílčí části. Účelem je opět pokusit se zjistit, zda se role BS efektu v zemích CEE zvýšila 

nebo naopak snížila (tabulky 5.10 a 5.11). Reakce cen na změny produktivity se v případě 

mezinárodní verze BS efektu snížila ve všech zemích s výjimkou Slovenska. V případě 

Lotyšska a Litvy se však po roce 2004 zvýšila relativní produktivita  obchodovatelného 

sektoru. V obou zemích to má za následek větší BS efekt po roce 2004 než před ním.  

Tabulka 5.11 Výsledky odhadu a velikost mezinárodní verze BS efektu po roce 2004 

dle rovnice (5.3) 

Země 

Zpožděná 

závislá 

proměnná  

𝑝𝑖
𝐷/𝐸𝐴

𝑡−1
 

Ceny 

obchodovatelného 

zboží  

𝑝𝑡𝑖
𝐷/𝐸𝐴

𝑡
 

Příspěvek 

relativního růstu 

produktivity 

𝑏𝑠𝑖𝑡
 

Průměrný 

růst 

produktivity1 

Mezinárodní 

BS efekt2 

Česko -0,156 ** 0,301 *** 0,163 *** 2,223 0,362 

Lotyšsko -0,231 * 0,685 *** 0,429 *** 0,405 0,174 

Litva -0,375 *** 0,617 *** 0,258 *** 1,869 0,482 

Maďarsko -0,297 *** 0,416 *** 0,128 *** 1,334 0,171 

Slovinsko 0,095   0,635 *** 0,348 *** 1,249 0,435 

Slovensko -0,309 *** 0,211 *** 0,269 *** 3,309 0,890 

Panel -0,361 *** 0,283 *** 0,255 *** 1,7323 0,442 
1 Průměrný růst produktivity je spočítán z rovnice (1 − 𝛼𝐷)(Δ𝑎𝑇

𝐷 − Δ𝑎𝑁
𝐷)𝑡 − (1 − 𝛼𝐸𝐴)(Δ𝑎𝑇

𝐸𝐴 − Δ𝑎𝑁
𝐸𝐴)𝑡 pro každou zemi 

(𝑖) v daném období, viz tabulka 4.9.  
2 Mezinárodní BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽3.   
3 Aritmetický průměr všech zemí. 

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti. Ekonometrická verifikace modelu viz příloha 7.  

Zdroj: vlastní výpočty 
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Také u mezinárodní verze BS efektu byl proveden Chowův test. Obdobně jako při 

testování domácí verze BS efektu byl prokázán strukturální zlom v případě Slovenska, kde 

došlo k výraznému nárůstu významu BS efektu. V případě mezinárodní verze BS efektu se 

navíc podařilo prokázat strukturální zlom v Lotyšsku (zatímco v případě domácí verze se 

jednalo o strukturální zlom pouze na 19% hladině významnosti) a Slovinska. Naopak nebyl 

prokázán v Maďarsku.  

Tabulka 5.12 Výsledky Chowova testu pro mezinárodní verzi BS efektu 

v období 2004Q1 

Země Pozorování F-stat.   p-hodn. 

Česko 75 1,950   0,111 

Lotyšsko 79 11,153 *** 0,000 

Litva 79 1,763   0,145 

Maďarsko 79 1,405   0,240 

Slovinsko 79 3,062 ** 0,021 

Slovensko 79 5,822 *** 0,000 

Zdroj: vlastní výpočty 

Obdobně jako v případě domácí verze byla i zde na strukturální zlom testována 

všechna období po období 2008Q2.  

Tabulka 5.13 Výsledky Chowova testu pro mezinárodní verzi BS efektu 

v období po 2008Q2 

Země Pozorování F-stat.   p-hodn. 

Česko strukturální zlom nebyl prokázán 

Lotyšsko 2009Q1 3,701 *** 0,008 

Litva strukturální zlom nebyl prokázán 

Maďarsko 2013Q4 6,238 *** 0,000 

Slovinsko 2013Q3 2,224 ** 0,074 

Slovensko 2009Q1 7,314 *** 0,000 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky 5.13 je patrné, že v pokrizovém období lze nalézt strukturální zlom 

v období 2009Q1 v Lotyšsku na Slovensku, v období 2013Q3 ve Slovinsku a v období 

2013Q4 v Maďarsku. Je také zajímavé srovnat výsledky v tabulce 5.12 a 5.13. S výjimkou 

Maďarska se jedná o stejné země, ve kterých byl zjištěn strukturální zlom. Obdobný závěr 

lze vyčíst také ze srovnání tabulek 5.7 a 5.8. Zdá se tedy, že jiné chování proměnných je 

způsobeno spíše změnou sledované ekonomiky po vstupu do EU než krizovým a 

pokrizovým obdobím.  
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5.4 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byly provedeny odhady domácí a mezinárodní verze BS efektu. Pro 

šest zemí, kde to umožňovala délka časového období, bylo navíc období rozděleno na dvě 

dílčí části (před rokem 2004 a po něm). Bylo zjištěno, že BS efekt existuje ve všech zemích 

s výjimkou Estonska. Interpretaci a zhodnocení zjištěných výsledků je věnována šestá 

kapitola.  
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6 Zhodnocení BS efektu v zemích CEE 

V této kapitole jsou zhodnoceny zjištěné výsledky práce. Nejprve jsou 

interpretovány výsledky obou verzí BS efektu, které jsou v další části kapitoly diskutovány 

s ostatními autory. V závěru kapitoly jsou představeny přínosy práce.  

6.1 Interpretace výsledků 

V této části kapitolu jsou interpretovány výsledky domácí a mezinárodní verze BS 

efektu.  

6.1.1 Domácí verze BS efektu 

Výsledky domácí verze BS mají o něco menší vypovídací schopnost než v případě 

mezinárodní verze. Výsledná hodnota domácí verze BS efektu udává, o kolik procentních 

bodů se ceny neobchodovatelného sektoru zvýšily více než ceny obchodovatelného sektoru 

v důsledku relativně vyššího růstu produktivity v obchodovatelném sektoru oproti 

neobchodovatelnému, viz poslední sloupec tabulky 5.4. Výsledky pro jednotlivé země jsou 

zachyceny v obrázku 6.1. Je patrné, že v Bulharsku, Česku, Litvě, Maďarsku, Polsku, 

Slovinsku, na Slovensku a částečně v Chorvatsku přispíval růst produktivity k růstu cen 

neobchodovatelného zboží. V Estonsku nebyl zjištěn statisticky významný vztah. 

V Lotyšsku BS efekt působí opačně, jelikož v zemi docházelo k většímu růstu produktivity 

v neobchodovatelném sektoru než v obchodovatelném.  

Obrázek 6.1 Velikost BS efektu v zemích CEE v domácí verzi v letech 1995 až 2017 

 
Pozn.: Svislé čáry ukazují 95% konfidenční interval.  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování  
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V obrázku 6.2 je zachycen vývoj BS efektu před rokem 2004 a po něm. Jedná se o 

hodnoty získané vynásobením odhadnutého koeficientu a skutečných hodnot průměrné 

produktivity, viz tabulka 5.5 a tabulka 5.6. Jak již bylo uvedeno, Lotyšsko je jedinou zemí, 

kde BS efekt působil v celém sledovaném období opačně.  

Obrázek 6.2 Vývoj velikosti BS efektu v zemích CEE v domácí verzi v letech 1995 až 

2017 

 
Pozn.: Svislé čáry ukazují 95% konfidenční interval.  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování  

Z obrázku 6.2 je vidět, že to bylo způsobeno vývojem před rokem 2004, kdy 

v Lotyšsku BS efekt přispíval k relativnímu poklesu cen neobchodovatelného sektoru o 

zhruba 1,6 p. b. ročně. V novějším období (od roku 2004) pak již v zemi docházelo k většímu 

růstu produktivity v obchodovatelném sektoru a BS efekt již působí obdobně, jako v případě 

ostatních zemí (byť jeho velikost není příliš vysoká). Ve zbylých zemích byl zjištěn 

významný BS efekt. K poklesu významu BS efektu došlo v Maďarsku a ve Slovinsku. 

Naopak v případě Česka, Litvy a zejména Slovenska došlo k jeho nárůstu.  

Tabulka 6.1 Souhrnná tabulka vývoje domácího BS efektu před rokem 2004 a po něm 

Země 

Změna 

citlivosti 

Změna 

produktivity 

Změna 

efektu 

Česko + - + 

Lotyšsko - + + 

Litva + + + 

Maďarsko - - - 

Slovinsko + - - 

Slovensko + + + 
Pozn.: + představuje nárůst, - pokles 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 
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V tabulce 6.1 je zachyceno, jak reagují cenové hladiny na změny relativní 

produktivity, změny skutečné produktivity a změny celkového působení BS efektu v domácí 

verzi. V Litvě a na Slovensku se v novějším období zvýšila jak citlivost reakce cen na změny 

produktivity, tak také samotná produktivita. To má za následek, že relativní nárůst významu 

BS efektu se v těchto zemích zvýšil nejvíce (v Litvě zhruba na šesti násobek, na Slovensku 

dokonce sedmi násobek). V Česku a Slovinsku reagují ceny na změny produktivity 

v novějším období také více než ve starším období. Produktivita však rostla po roce 2004 

relativně méně než před rokem 2004. V Česku nebyl pokles produktivity tak výrazný, a 

celkový BS efekt tak v novějším období působí silněji. Ve Slovinsku je situace opačná. 

V Lotyšsku reagují ceny na změny produktivity méně. V zemi se však výrazně zvýšila 

relativní produktivita (před rokem 2004 byl růst produktivity v obchodovatelném sektoru 

dokonce nižší než v obchodovatelném), a tak se zvýšil i celkový vliv BS efektu na ceny. 

Maďarsko je jedinou zemí, kde došlo jak poklesu citlivosti cen na změny produktivity, tak 

poklesu relativního růstu produktivity. BS efekt je tak v Maďarsku v novějším období nižší 

než v období před rokem 2004.  

6.1.2 Mezinárodní verze BS efektu 

V obrázku 6.3 je vidět velikost mezinárodní verze BS efektu v zemích CEE. 

Hodnoty udávají, o kolik procentních bodů byla v jednotlivých zemích v průměru vyšší 

roční inflace než v eurozóně, viz tabulka 5.8.  

Obrázek 6.3 Velikost BS efektu v zemích CEE v mezinárodní verzi v letech 1995 až 

2017 

 
Pozn.: Svislé čáry ukazují 95% konfidenční interval.  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování  
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Je zřejmé, že v případě Estonska a Chorvatska je vliv velice malý (navíc v případě 

Estonska není koeficient statisticky významný). Záporný efekt u Lotyšska je dán tím, že 

v zemi rostla relativní produktivita obchodovatelného sektoru méně než v eurozóně. 

Nejvyšší hodnoty lze pozorovat v Litvě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku.  

S ohledem na Maastrichtská konvergenční kritéria (konkrétně na kritérium cenové 

stability) je vhodné srovnat naměřené výsledky (jedná se o hodnoty, které uvádějí, o kolik 

byla v zemi průměrná roční inflace vyšší než v eurozóně) s referenční hodnotou 1,5 p. b. (o 

tuto hodnotu může maximálně v zemi převýšit průměrná roční míra inflace průměrnou 

hodnotu tří zemí s nejlepšími výsledky). Je zjevné, že průměr všech zemí eurozóny bude 

vyšší než průměr tří zemí s nejlepšími výsledky, hodnota 1,5 je zde spíše jakousi pomyslnou 

horní hranicí, ve skutečnosti zřejmě povede k nenaplnění konvergenčního kritéria z důvodu 

existence BS efektu nižší hodnota25.  

Z obrázku 6.3 je patrné, že velikost BS efektu v žádné ze zemí sama o sobě nevede 

k porušení konvergenčního kritéria, alespoň co se týče jejího bodového odhadu. Nicméně 

při zahrnutí 95% konfidenčního intervalu se již inflace stává v Polsku a na Slovensku (téměř 

také ve Slovinsku) vyšší o 1 p. b. než inflace v eurozóně. Je tedy zjevné, že (minimálně 

v případě některých zemí) může BS efekt přispívat k možnému nenaplnění konvergenčního 

kritéria. Ze zemí, které doposud nepřijaly euro, se jedná zejména o Polsko, ale také o Česko 

a Maďarsko.  

V obrázku 6.4 je zachycen vývoj BS efektu před rokem 2004 a po něm. Opět se 

jedná se o hodnoty získané vynásobením odhadnutého koeficientu a skutečných hodnot 

průměrné produktivity, viz tabulka 5.9 a tabulka 5.10. V případě Lotyšska platí pro 

mezinárodní verzi BS efektu podobný závěr jako v případě domácí verze. Skutečnost, že 

před rokem 2004 rostla v zemi rychleji produktivita neobchodovatelného sektoru než 

produktivita obchodovatelného sektoru (a to jak uvnitř země, tak relativně vůči eurozóně), 

vede k opačným důsledkům BS efektu než u ostatních zemí také v celém období. Po roce 

2004 je již BS efekt pozitivní (byť ne příliš vysoký). V případě Česka, Maďarska a Slovinska 

došlo k poklesu významu BS efektu, avšak v Litvě a zejména na Slovensku se zvýšil.  

                                                 
25 Průměrná hodnota inflace eurozóny byla za posledních 5 let vždy zhruba o 1 p. b. vyšší než 

hodnota tří zemí s nejnižší inflací (Eurostat, 2017a).  
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Obrázek 6.4 Vývoj velikosti BS efektu v zemích CEE v mezinárodní verzi v letech 1995 

až 2017 

 
Pozn.: Svislé čáry ukazují 95% konfidenční interval.  

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování  

 

V tabulce 6.2 je zachyceno, jak reagují cenové hladiny na změny relativní 

produktivity, změny skutečné produktivity a změny celkového působení BS efektu 

v mezinárodní verzi. S výjimkou Slovenska reagují ceny ve všech sledovaných zemích na 

růst produktivity méně po roce 2004 než před ním. V Lotyšsku a Litvě se ale produktivita 
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v mezinárodní verzi. Ve zbylých zemích se jeho velikost v čase snižuje. Na Slovensku 

jednak ceny reagují v novějším období více a došlo také k růstu produktivity. Velikost BS 

efektu v mezinárodní verzi je tak na Slovensku po roce 2004 zhruba čtyřikrát větší než před 

rokem 2004.  

Tabulka 6.2 Souhrnná tabulka vývoje mezinárodní verze BS efektu před rokem 2004 

a po něm 

Země 

Změna 

citlivosti 

Změna 

produktivity 

Změna 

efektu 

Česko - - - 

Lotyšsko - + + 

Litva - + + 

Maďarsko - - - 

Slovinsko - - - 

Slovensko + + + 
Pozn.: + představuje nárůst, - pokles 

Zdroj: vlastní výpočty a zpracování 
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6.1.3 Souhrnné výsledky analýzy 

Na základě předběžné analýzy provedené v části 4.3 se předpokládalo, že 

nejvýznamnější roli bude hrát BS efekt v Česku, Litvě a na Slovensku. V Česku se velký 

význam BS efektu projevil zejména v jeho domácí verzi, kdy bylo zjištěno, že ceny 

neobchodovatelného sektoru se v jeho důsledku zvyšují téměř o 2 p. b. ročně více než ceny 

obchodovatelného sektoru. V případě Litvy lze pozorovat velmi významný efekt spíše 

v jeho mezinárodní verzi, jelikož celkové ceny se v jeho důsledku v Litvě zvyšují o téměř 

0,7 p. b. ročně více než v eurozóně. Jednoznačně byl velký význam BS efektu prokázán na 

Slovensku, a to jak v domácí, tak mezinárodní verzi.  

Dále se předpokládalo, že v Bulharsku, Chorvatsku, Polsku a ve Slovinsku bude 

také zjištěna existence BS efektu, přičemž jeho výše nemusí být tak velká jako v případě 

předchozích zemí. To se potvrdilo především v  Bulharsku. U Slovinska a zejména Polska 

byl ve skutečnosti zjištěn významnější BS efekt, než bylo očekáváno. Naopak v Chorvatsku 

se zdá být BS efekt podstatně menší, než se očekávalo na základě předběžné analýzy.  

V případě Estonska se předpokládalo, že BS efekt nebude v této zemi významný. 

To potvrzují výsledky analýzy jak domácí, tak mezinárodní verze BS efektu. Specifická 

situace byla na základě předběžné analýzy zjištěna v Lotyšsku, kde se produktivita 

neobchodovatelného sektoru zvyšovala více než produktivita obchodovatelného sektoru, a 

to jak v rámci země, tak relativně oproti eurozóně. Pomocí ekonometrické analýzy bylo 

zjištěno, že v Lotyšsku lze BS efekt pozorovat (zejména v jeho mezinárodní verzi), nicméně, 

jak bylo očekáváno, působí opačně než v ostatních zemích. BS efekt byl zjištěn také 

v Maďarsku, a to přestože tomu předběžná analýza příliš nenasvědčovala.  

Tabulka 6.3 Vývoj BS efektu před rokem 2004 a po něm  

Země Domácí 

BS efekt 

Mezinárodní 

BS efekt 

Česko vyšší nižší 

Lotyšsko nižší nižší*** 

Litva vyšší nižší 

Maďarsko nižší* nižší 

Slovinsko vyšší nižší** 

Slovensko vyšší*** vyšší*** 
Pozn.: ***, **, * ukazují 1%, 5% a 10% 

hladinu významnosti na základě Chowova 

testu 

Zdroj: vlastní výpočty 
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V tabulce 6.3 je zachyceno, jakým způsobem se v čase měnila citlivost cen na 

změny produktivity (na základě koeficientu 𝛽2 v domácí, respektive 𝛽3 v mezinárodní verzi 

modelu). Je patrné, že s výjimkou Slovenska se význam citlivosti cen na změny produktivity 

v čase spíše snižuje. Na druhou stranu v případě Slovenska se jedná o jedinou zemi, kde byl 

v obou verzích modelu prokázán strukturální zlom pomocí Chowova testu. Na otázku, zda 

se BS v zemích CEE snižuje nebo zvyšuje, tak zřejmě nelze jednoznačně odpovědět, jelikož 

evidence z jednotlivých zemí se značně liší. Diskuze zjištěných výsledků je předmětem 

následující podkapitoly.  

6.2 Diskuze výsledků 

V této části kapitoly jsou výsledky této práce srovnány se závěry ostatních autorů, 

kteří se zabývali testováním BS efektu v zemích CEE.  

6.2.1 Velikost BS efektu 

V práci bylo zjištěno, že BS efekt (ať v domácí či v mezinárodní verzi) je statisticky 

významný ve všech zemích CEE s výjimkou Estonska. K obdobným závěrům došli také 

kupř. Mihaljek a Klau (2008).  

Dle jejich modelu domácí verze BS efektu přispívá růst produktivity 

obchodovatelného sektoru k růstu cen neobchodovatelného sektoru nejvíce v Rumunsku 

(cca 4,8 p. b., v této práci není Rumunsko zahrnuto z důvodu nedostatku dat), Česku(cca 3,1 

p. b., v této práci cca 2 p. b.), Polsku (cca 2,2 p. b., v této práci 2,3 p. b.) a  na Slovensku 

(cca 2 p. b., v této práci cca 3 p. b.). Přestože autoři používají jiný cenový index a jinou 

definici obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru, jedná se o stejné země (s 

výjimkou Rumunska, které není v této práci zkoumáno), které byly identifikovány jako země 

s nejsilnějším působením domácí verze BS efektu v této práci.  

Model mezinárodní verze BS efektu Mihaljeka a Klaua (2008) byl schopen 

vysvětlit zhruba 24 % inflačního diferenciálu mezi 11 zeměmi CEE a eurozónou. Na rozdíl 

od jejich přístupu je v této práci v odhadované rovnici využito přímo cen obchodovatelného 

sektoru namísto nominálního měnového kurzu (je v ní tedy pracováno s předpokladem, že 

teorie PPP neplatí v zemích CEE ani pro obchodovatelné zboží). Z 11 zemí zahrnutých do 

jejich analýzy byl nominální měnový kurz dostupný pro 9 zemí (bez Bulharska a Estonska). 

V jedné zemi (Polsko) nebyl měnový kurz statisticky významný, v jedné zemi měl opačné 

znaménko (Litva) a ve čtyřech případech (Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko) 

byl statisticky významný pouze na hladině významnosti 10 %. Jak bylo ukázáno v kapitole 
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4.2.2,  teorie PPP zjevně v zemích CEE neplatí. To může být příčinou nízké statistické 

významnosti proměnné nominálního měnového kurzu. Díky nahrazení měnového kurzu 

cenami obchodovatelného zboží se koeficient determinace v této práci pohybuje 

v jednotlivých zemích v rozmezí 30 a 75 %. Autoři dále zjistili, že největší význam má BS 

efekt v Litvě, Slovinsku a na Slovensku. To je v souladu se zjištěním této práce, kdy byl 

navíc zjištěn ještě v případě Polska.  

Miletic (2012) používala ve své práci kointegrační analýzu, aby vysvětlila příčiny 

reálné apreciace. S ohledem na charakter jejího modelu mezi sebou nelze výsledné 

koeficienty dobře srovnat. Nicméně v její studii byl nejsilnější účinek BS efektu nalezen 

v případě Česka a Slovenska (1997Q1 – 2010Q3). To opět odpovídá závěrům této práce.  

Z metodologického hlediska se jeví zajímavá práce Lojschové (2003). Autorka jako 

jedna z mála používá, mimo jiné, odhad pro model, kde neplatí teorie PPP 

v obchodovatelném sektoru. S ohledem na zkoumané období (1995Q1 – 2002Q4), charakter 

jejího modelu (který odpovídá mezinárodní verzi BS efektu v této práci) a aproximaci 

produktivity (autorka používá TFP namísto ALP) se jeví jako vhodnější komparovat 

výsledky její analýzy s výsledky  této práce v období před rokem 2004 (lépe řečeno 

s koeficienty 𝛽3 v tabulce 5.9). Autorka odhadla velikost těchto koeficientů jako 0,050 pro 

Slovensko, 0,085 pro Česko, 0,422 pro Polsko a 0,439 pro Maďarsko. Je zajímavé, že dle 

jejího modelu byl BS efekt statisticky významný v Polsku a v Maďarsku, kdežto v Českua 

na Slovensku nikoli.  

V tomto ohledu je vhodné zmínit také starší článek Mihaljeka a Klaua (2004). 

Autoři v tomto článku, oproti svému článku z roku 2008, tvrdí, že BS efekt není ve 

sledovaných zemích (Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko) příliš 

významný. Rovněž v jejich odhadu vychází BS efekt silnější v případě Polska a Maďarska 

než v případě Česka a Slovenska.  

Nicméně, jak plyne z tabulky 5.9, podobné výsledky byly v období před rokem 

2004 zaznamenány i v této práci. V případě Maďarska (0,634) je koeficient statisticky 

významný na 1% hladině významnosti. V případě Česka (0,234) již pouze na 10% hladině 

významnosti a na Slovensku (0,088) není koeficient statisticky významný (Polsko nebylo do 

analýzy zařazeno z důvodu krátké časové řady před rokem 2004). Jak v Česku, tak na 

Slovensku, došlo po roce 2004 k výraznému nárůstu produktivity v obchodovatelném 

sektoru a ke zvýšení významu BS efektu.  



99 

 

Je zřejmé, že závěry této práce jsou v souladu se závěry autorů těch prací, kteří 

považují BS efekt v zemích CEE za významný. Navíc, jak plyne z předchozího textu, byl 

BS efekt identifikován v podobných zemích, a navíc v podobné výši, což svědčí o 

robustnosti výsledků této práce.  

V následujícím textu jsou výsledky práce srovnány s autory, kteří BS efekt 

nepovažují za významný faktor reálné apreciace v zemích CEE.  

Arratibel a kol. (2002) sice zjistili, že BS efekt je statisticky významný, nicméně 

považují jiné faktory za významnější. Dle jejich názoru ovlivňují cenovou hladinu (a 

potažmo reálnou apreciaci) zemí CEE spíše faktory jako míra nezaměstnanosti či ceny ropy. 

Je nutno poznamenat, že jejich model není konstruován na teoretickém základu teorie BS 

efektu. Autoři se namísto toho snaží identifikovat faktory, které působí na růst cen 

v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru. Oproti tomu v této práci se vychází 

z modelu BS efektu odvozeného v části 3.1, a do modelu nejsou přidávány dodatečné 

proměnné (s výjimkou zpožděných hodnot vysvětlované proměnné, které zachycují 

setrvačnost v inflačním vývoji). Je zřejmé, že na vývoj cenové hladiny má vliv řada dalších 

proměnných než pouze proměnná aproximující BS efekt. Snaha o zjištění, o které faktory se 

jedná, není předmětem této práce. Po odhlédnutí od těchto faktorů rovněž Arratibel a kol. 

(2002) ukazují, že produktivita zpracovatelského průmyslu ovlivňuje statisticky významně 

ceny neobchodovatelného zboží.  

Rovněž Kovács (2002) poukazuje spíše na jiné faktory než BS efekt, které vedou 

k reálné apreciaci. Konkrétně se jedná o mzdový vývoj v obou sektorech a o cenovou 

deregulaci. V části 4.2.3 však bylo ukázáno, že mzdy se v obchodovatelném a 

neobchodovatelném sektoru vyvíjejí v zemích CEE stejně. Důvodem rozdílného závěru 

může být zkoumané časové období, kdy autor používá data z let 1993 až 2001. Obdobně lze 

předpokládat, že úloha cenové deregulace je již v současnosti v zemích CEE minimální.  

6.2.2 Vývoj BS efektu v čase 

Analýza vývoje BS efektu v čase nedává jednoznačné závěry o tom, zda se 

souhrnně ve všech zemích jeho role zvyšuje nebo snižuje. Samotnou analýzu komplikuje 

skutečnost, že dostatečně dlouhé časové řady jsou dostupné jen pro 6 z 10 sledovaných zemí. 

Dále je otázkou, zda je vhodnější sledovat, jak se v čase mění koeficienty vyjadřující 

citlivost reakce cen na změny relativní produktivity či výsledný BS efekt (který je navíc dán 

tím, jak se relativní produktivita skutečně vyvíjela).  
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V případě koeficientu citlivosti bylo zjištěno, že v domácí verzi BS efektu došlo ve 

čtyřech z šesti případů (Česko, Litva, Slovinsko a Slovensko) k nárůstu významnosti, 

přičemž strukturální zlom byl zaznamenán pouze jednou (Slovensko). Při analýze 

mezinárodní verze však byl zjištěn s výjimkou Slovenska pokles citlivosti.  

Navíc u Lotyšska, Litvy a Slovenska se v čase skutečná produktivita zvyšovala, 

zatímco v ostatních zemích se snižovala (jak v domácí, tak v mezinárodní verzi). To pak má 

za následek, že v těchto zemích je úloha BS efektu větší v novějším období než ve starším. 

V Česku bylo dokonce zjištěno, že celková úloha BS efektu v domácí verzi se v čase 

zvyšuje, zatímco v mezinárodní verzi se snižuje.  

Na druhou stranu tyto výsledky nejsou příliš v rozporu s teorií. Co se týče změn 

citlivosti v čase, tak v případě domácí verze BS efektu neexistuje teoretický argument, proč 

by se tato citlivost měla měnit, ani zda by se měla zvyšovat či snižovat. Pokud je domácí BS 

efekt způsoben mzdovou nákazou, nehraje proces konvergence sledovaných ekonomik roli 

na velikost BS efektu. Smíšené výsledky a praktická neexistence strukturálního zlomu 

v časových řadách (s výjimkou Slovenska) nasvědčuje tomu, že domácí BS efekt je v čase 

stabilní.  

Oproti tomu v případě mezinárodní verze lze očekávat, že tím, jak budou země CEE 

konvergovat k vyspělejším zemím EU, bude se role BS efektu (minimálně ve smyslu 

citlivosti cen na změny relativní produktivity) snižovat. To, s výjimkou Slovenska, platí ve 

všech sledovaných zemích, přičemž ve dvou případech (Lotyšsko a Slovinsko) byl 

v časových řadách zaznamenán strukturální zlom.   

Dále bylo zkoumáno, zda mohla výsledky ovlivnit světová hospodářská krize a 

období po ní, které bylo v řadě zemí typické nízkou mírou inflace. V několika zemích 

(Maďarsko, Slovensko a Slovinsko v případě domácí a Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko a 

Slovinsko v případě mezinárodní verze BS efektu) byl skutečně v tomto období strukturální 

zlom nalezen. Při srovnání těchto výsledků s výsledky strukturálního zlomu arbitrárně 

stanoveného na 2004Q1 je však patrné, že se jedná téměř o ty samé země (s výjimkou 

Slovinska v domácí a Maďarska v mezinárodní verzi BS efektu). Z toho lze usuzovat spíše 

o tom, že chování proměnných se v čase mění s ohledem na celkové změny v ekonomice, 

než, že by se proměnné chovaly odlišně z důvodu krize.  

Zkoumání vývoje BS efektu v čase není v případě zemí CEE příliš obvyklé. 

Důvodem je, že většina článků na toto téma vznikala začátkem tohoto století, přičemž nebyly 
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dostupné dostatečně dlouhé časové řady, které by umožňovaly časové období dělit na kratší 

úseky.  

Z dostupných studií se pouze Mihaljek a Klau (2008) rovněž pokusili zjistit, zda se 

BS efekt v čase zvyšuje či snižuje. Autoři obdobně jako v této práci došli k závěru, že role 

domácí verze BS efektu se v čase příliš nemění (v 7 z 11 případů). V případě mezinárodní 

verze BS efektu je již částečně možno pozorovat klesající význam (6 z 11 zemí). Problémem 

jejich studie je poměrně krátké časové období (pouze do roku 2008). Oproti tomu v této práci 

je časové období delší téměř o deset let. Snižující se úloha BS efektu v čase byla v této práci 

zaznamenána u 5 z 6 sledovaných zemí.  

6.3 Přínosy práce k stávajícímu poznání  

Empirickým měřením BS efektu se v posledních 50 letech zaobíraly desítky studií. 

V následujícím textu je zdůvodněno, v čem se od nich tato práce odlišuje, a čím přispívá 

k již existující literatuře.  

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2, měření BS efektu sebou nese řadu úskalí. Tyto 

problematické aspekty však v řadě studií nejsou buďto vůbec diskutovány nebo jsou jen 

zmíněny a autoři bez další diskuze zvolí jednu z možností. Oproti tomu je v této práci 

(v kapitole 4) provedeno testování předpokladů teorie BS efektu. Konkrétně je provedena 

analýza toho, který sektor lze považovat za obchodovatelný, zda platí teorie PPP 

v obchodovatelném sektoru v konkrétních podmínkách zemí CEE, a zda se mzdy 

v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru vyrovnávají.  

S absencí testování předpokladů a sporných aspektů při měření BS efektu pak také 

souvisí formulace modelu, kdy naprostá většina studií pracuje (ať už explicitně či implicitně) 

s předpokladem platnosti teorie PPP pro obchodovatelné zboží. V této práci bylo prokázáno, 

že teorie PPP v obchodovatelném sektoru v případě zemí CEE neplatí26. Za další přínos 

práce tak lze označit skutečnost, že ekonometrický model, na jehož základě je velikost BS 

efektu provedena v kapitole 5, je upraven takovým způsobem, že neplatnost teorie PPP 

zohledňuje.  

Mnohé empirické studie také v případě mezinárodní verze BS efektu zanedbávají 

úlohu produktivity v neobchodovatelném sektoru (kupř. Arratibel a kol. 2002). Pro velikost 

                                                 
26 Toto zjištění samo o sobě není nikterak překvapivé. K obdobným závěrům docházejí kupř. Kim a 

Korhonen (2005), Sadoveanu a Ghiba (2012) a řada dalších. Neplatnost teorie PPP v zemích CEE lze 

z logických důvodů očekávat. Zarážející je spíše skutečnost, že naprostá většina autorů s tímto předpokladem 

pracuje při měření BS efektu v těchto zemích.  
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BS efektu není příliš důležitý absolutní poměr růstu produktivity v domácí a zahraniční 

ekonomice, nýbrž jejich relativní velikost oproti neobchodovatelnému sektoru. Situaci lze 

demonstrovat na příkladu, kdy v domácí ekonomice roste produktivita obchodovatelného 

sektoru o 3 % a neobchodovatelného o 1 %, zatímco v zahraničí roste produktivita 

obchodovatelného sektoru o 4 % a neobchodovatelného o 3 %. Z příkladu je patrné, že růst 

produktivity obchodovatelného sektoru v zahraničí je vyšší než v domácí ekonomice. 

Relativně oproti neobchodovatelnému sektoru však roste produktivita rychleji v domácí 

ekonomice (o 2 p. b.) než v zahraničí (o 1 p. b.). Při absenci neobchodovatelného sektoru by 

v tomto případě byl z hlediska domácí země BS efekt záporný. Při zahrnutí 

neobchodovatelného sektoru by byl kladný. V této práci je při výpočtu BS efektu brána 

v potaz také produktivita neobchodovatelného sektoru, jak plyne také z tabulky 5.3.  

Dalším problémem řady studií (kupř. Égert, 2002), které počítají BS efekt, je 

skutečnost, že předpokládají nejen, že poměr velikosti obchodovatelného sektoru 

k neobchodovatelnému je v domácí ekonomice stejný jako v zahraničí, ale navíc také, že je 

v čase konstantní. Oproti tomu v této práci je velikost obou sektorů v obou ekonomikách 

skutečně spočtená pro každé období (čtvrtletí) a je zahrnuta do výpočtu příslušné proměnné 

měřící produktivitu.   

Na druhou stranu i v této práci je pracováno s předpokladem, že oba sektory v obou 

zemích jsou stejně náročné na práci i kapitál. Tato skutečnost je dána zejména nedostatkem 

(neexistencí) potřebných dat pro jednotlivé sektory ve čtvrtletní frekvenci. Nicméně 

Mihaljek a Klau (2008) testovali tento předpoklad na případu Maďarska a došli k závěru, že 

tento předpoklad je platný.  

Otázkou je také, jakým způsobem ostatní autoři interpretují naměřené výsledky. 

Mnohdy (kupř. Lojschová, 2003; Fischer, 2004 apod.)  bývá interpretován pouze koeficient 

proměnné aproximující BS efekt (bez vynásobení skutečným růstem produktivity), což 

snižuje vypovídací schopnost a je těžké si představit skutečný dopad BS efektu na cenovou 

hladinu příslušné země (skupiny zemí). Pokud je dopočten skutečný dopad BS efektu na 

cenovou hladinu, jako tomu je v této práci, lze výsledky (zejména v mezinárodní verzi) lépe 

interpretovat. Podobně postupují kupř. Mihaljek a Klau (2008). Ti se snaží posoudit dopady 

BS efektu na ohrožení naplnění Maastrichtského konvergenčního kritéria. Takto ohrožené 

země identifikují na základě pravidla, že BS efekt u nich přispívá k růstu cenové hladiny, 

který je vyšší ročně o 1,5 p. b.  než v eurozóně. Pokud je však Maastrichtské konvergenční 

kritérium definováno ve vztahu ke třem zemím s nejnižší inflací, je logické, že může být 
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porušeno i při nižších hodnotách než 1,5 p. b. oproti průměru. V této práci je tak ukázáno, 

že konvergenční kritérium cenové stability může být z důvodu existence BS efektu ohroženo 

zejména v Polsku, ale také v Česku či v Maďarsku, a to přesto, že cenová hladina v těchto 

zemích roste oproti eurozóně v důsledku BS efektu méně než o 1,5 p. b.  

V neposlední řadě je třeba zmínit úlohu délky časového období. Po vstupu zemí 

CEE do EU se zájem o testování BS efektu téměř vytratil, ať už z důvodu, že bylo 

předpokládáno, že země CEE dohnaly země EU15 a BS efekt tedy nemusí být významný či 

prostě z důvodu, že vstupem zemí CEE do EU přestala být zajímavá diskuze, zda může BS 

efekt ohrozit plnění konvergenčních kritérií. V této práci je prokázáno, že BS efekt je stále 

významný i v období po roce 2004. Dostatečný počet pozorování, způsobený jednak délkou 

časového období (v některých případech více než 20 let), jednak využitím čtvrtletních dat, 

tak umožňuje analyzovat vývoj v jednotlivých zemích (namísto nutnosti použití panelových 

dat), a navíc také analyzovat tento vývoj ve dvou oddělených časových obdobích.  

Samotná existence BS efektu pak má důsledky pro hospodářskou politiku. Pokud 

může vést rychlejší růst produktivity k rychlejšímu růstu inflace či k nominální apreciaci 

nominálního kurzu, komplikuje to situaci státu, který chce přijmout společnou měnu euro. 

V takovém případě je nutno s tímto efektem počítat při posuzování vstupu dané země do 

eurozóny (respektive již při stanovení centrální parity kurzu domácí měny vůči euru při 

vstupu do ERM II). Fungování ERM II sice umožňuje zemím provést revalvaci, ta však 

může mít negativní důsledky na ekonomické subjekty (zejména na exportéry). Častým 

argumentem v tomto ohledu je skutečnost, že tím, jak země CEE konvergují k zemím EU15, 

dochází k vyčerpávání prostoru pro existenci BS efektu. To však platí pouze v případě 

mezinárodní verze BS efektu. I ve své mezinárodní verzi je však BS efekt stále významnou 

determinantou cenového vývoje zemí CEE, jak bylo ukázáno v této práci. V případě domácí 

verze BS ale zřejmě ekonomická konvergence nehraje příliš roli. Domácí BS efekt je zjevně 

spojen spíše se mzdovou nákazou uvnitř země než s ekonomickou konvergencí 

k vyspělejším zemím. Analýzou období před rokem 2004 a po něm bylo zjištěno, že se 

význam takto definovaného BS příliš nemění.  

Zapojení zemí CEE do integračního uskupení se zeměmi EU15 může navíc samo o 

sobě vytvářet lepší podmínky pro růst produktivity obchodovatelného sektoru. Tím, jak se 

ekonomiky zemí CEE přibližují zemím EU15, v nich také dochází ke zkvalitnění 

obchodovatelného zboží, které se stává konkurenceschopnější. Dobrá kvalita 

obchodovatelného zboží a nižší náklady (zejména mzdové) na výrobu tak mohou i do 
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budoucna zvyšovat produktivitu obchodovatelného sektoru zemí CEE. Jak bylo v práci 

ukázáno, cenový vývoj neobchodovatelného sektoru je ovlivněn spíše produktivitou 

obchodovatelného sektoru. Domácí BS efekt pak způsobuje v zemích CEE relativní růst cen 

neobchodovatelného sektoru až o 3 p. b. vyšší než cen obchodovatelného sektoru. Jelikož 

ceny neobchodovatelného sektoru tvoří podstatnou část celkových cen (v zemích CEE cca 

75 až 85 %, viz tabulka 4.6), jedná se zjevně o poměrně významný faktor cenového vývoje 

těchto zemí. Je zřejmé, že samotná výše BS efektu není tak velká, aby způsobovala výrazné 

nežádoucí efekty, které by vyžadovaly silné restrikce hospodářské politiky. Nicméně jistý 

(statisticky významný) efekt na vývoj cen má. Bylo by tedy vhodné, aby tvůrci hospodářské 

politiky (vláda, centrální banka apod.) minimálně brali existenci BS efektu v potaz při tvorbě 

hospodářskopolitických cílů.  
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7 Závěr 

BS efekt je považován za poměrně kontroverzní teorii, při jejímž empirickém 

testování docházejí různí autoři k různým závěrům (viz kapitola 2.4). Tato teorie byla 

předmětem zájmů zejména na přelomu 20. a 21. století, kdy se připravovalo zatím největší 

rozšíření EU. V posledních deseti letech se však zájem o empirické zkoumání BS efektu 

výrazně snížil, a to přestože země CEE vstoupily či budou vstupovat do eurozóny.  Jedním 

z možných vysvětlení je skutečnost, že řada autorů se může domnívat, že díky procesu 

konvergence zemí CEE k zemím EU15 se již prostor pro působení BS efektu vyčerpal. 

V této práci bylo, mimo jiné, ukázáno, že tomu tak být nemusí.  

Cílem práce bylo zjistit, zda existuje Balassův-Samuelsonův efekt v zemích střední 

a východní Evropy, zhodnotit jeho dopady na reálnou apreciaci těchto států a zjistit, jakým 

způsobem se význam Balassova-Samuelsonova efektu v těchto zemích změnil po jejich 

vstupu do EU.  

V teoretické části práce byly vysvětleny základní pojmy z oblasti problematiky 

cenové hladiny, měnových kurzů a ekonomické konvergence. Za podstatné zjištění lze 

označit zejména skutečnost, že teorie PPP, jejíž platnost bývá při měření BS efektu 

předpokládaná pro obchodovatelné zboží, nemusí nutně platit zejména v případě 

transformujících se ekonomik. Toto zjištění bylo dále zohledněno a ve čtvrté kapitole byla 

provedena empirická analýza platnosti teorie PPP v obchodovatelném sektoru zemí CEE.  

Dále byl v teoretické kapitole vysvětlen princip BS efektu a byly prezentovány 

nejvýznamnější studie, které se BS efektem zabývaly v případě zemí CEE. Bylo zjištěno, že 

v době kdy země CEE vstupovaly do EU, byl zájem o problematiku BS efektu poměrně 

vysoký, nicméně v dnešní době se mu příliš autorů nevěnuje. Většina autorů také dospěla 

k závěru, že BS efekt v případě zemí CEE existuje, byť se jejich závěry o jeho velikosti liší.  

Ve třetí kapitole pak bylo řešeno, jakým způsobem lze modelovat BS efekt. Nejprve 

byl odvozen základní model, který byl dále v kapitole 5 upraven a odhadnut. Dále byly 

popsány problematické aspekty empirického testování BS efektu. Bylo zjištěno, že se při 

odhadování BS efektu řeší zejména vhodná aproximace produktivity, definování 

obchodovatelného sektoru či možnost zahrnutí dalších proměnných. Rovněž bylo stanoveno, 

že v kapitole 5 bude odhadnuta jak domácí, tak mezinárodní verze BS efektu, a že jako 

aproximace produktivity bude zvolena průměrná produktivita práce.  
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Zbylé problematické aspekty, stejně jako testování některých tradičních 

předpokladů BS efektu, byly řešeny v kapitole 4 a jsou vztaženy k první výzkumné otázce, 

zda platí v zemích CEE předpoklady teorie BS efektu. Konkrétně byly testovány 

předpoklady: 

 jakým způsobem a na základě jakých kritérií definovat obchodovatelný a 

neobchodovatelný sektor,   

 zda platí v zemích CEE teorie parity kupní síly pro obchodovatelný sektor,   

 zda se mzdy v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru vyrovnávají 

(tedy, jestli lze práci v obou sektorech považovat za homogenní).  

Ve 4. kapitole tak bylo zjištěno, že:  

 za obchodovatelný sektor je vhodné v případě zemí CEE považovat 

zpracovatelský průmysl,  

 teorie parity kupní síly v zemích CEE v obchodovatelném sektoru neplatí,  

 mzdy se v obou sektorech vyrovnávají, a není tedy nutné přidávat do 

modelu proměnnou aproximující jejich rozdíl.  

Tím byly vytvořeny předpoklady pro odhadnutí konkrétního ekonometrického 

modelu. Ještě předtím byla ale provedena předběžná analýza významu BS efektu 

v jednotlivých zemích. Z vývoje produktivity a cenových hladin v obchodovatelném a 

neobchodovatelném sektoru bylo odhadnuto, ve kterých zemích bude zřejmě BS efekt 

významný, a ve kterých nikoli.  

Samotný odhad BS efektu v zemích CEE byl proveden v 5. kapitole. 

Ekonometrický model odvozený ve 3. kapitole byl nejprve na základě analýzy provedené ve 

4. kapitole přeformulován. Namísto nominálního měnového kurzu byly použity přímo ceny 

obchodovatelného zboží (z důvodu neplatnosti teorie PPP v obchodovatelném sektoru).  

Dále byl proveden odhad takto upraveného modelu. Na druhou výzkumnou otázku, 

zda dochází v zemích CEE k rychlejšímu růstu cenové hladiny díky růstu produktivity 

v obchodovatelném sektoru, lze odpovědět na základě statistické významnosti koeficientů 

vztahujících se k proměnným aproximující BS efekt. Bylo zjištěno, že s výjimkou Estonska 

je tato proměnná ve všech zemích CEE statisticky významná a růst produktivity 

obchodovatelného sektoru skutečně v zemích CEE přispívá k růstu cenové hladiny.  
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Poté byla vypočtena velikost BS efektu jak v domácí, tak v mezinárodní verzi pro 

všechny sledované země, aby bylo možné zodpovědět třetí výzkumnou otázku, jaká je 

velikost BS efektu v domácí a mezinárodní verzi. V případě domácí verze přispívá relativní 

růst produktivity v obchodovatelném sektoru k relativnímu růstu cenové hladiny 

neobchodovatelného sektoru od -0,246 (Lotyšsko) do 2,947 (Slovensko) p. b. ročně (viz 

tabulka 5.4). V případě mezinárodní verze je pak růst cenové hladiny zemí CEE oproti 

eurozóně vyšší o -0,309 (Lotyšsko) až 0,797 (Polsko) p. b. ročně (viz tabulka 5.9).  

 V případě zemí, kde to umožňovala dostupnost dat, byl navíc BS efekt v obou 

verzích odhadnut zvlášť před rokem 2004 a po něm a byla také testována existence 

strukturálních zlomů v období hospodářské krize a po ní. Tím byla zodpovězena čtvrtá 

výzkumná otázka, zda se významnost BS efektu změnila po vstupu zemí CEE do EU. Bylo 

zjištěno, že zatímco se BS efekt ve své mezinárodní verzi v zemích CEE snižuje, v domácí 

verzi zůstává víceméně stejný.  

V šesté kapitole pak byly výsledky interpretovány a zhodnoceny. Součástí 

hodnocení bylo také srovnání výsledků s jinými autory a vymezení přínosu práce ke stávající 

literatuře. Zejména bylo zjištěno, že:  

 BS efekt je jak v domácí, tak v mezinárodní verzi významnou 

determinantou cenového vývoje v téměř všech zemích CEE,  

 BS efekt ve své domácí verzi je nejsilnější v Česku, Polsku a na Slovensku,  

 v mezinárodní verzi je BS efekt nejvýznamnější v Litvě, Polsku, Slovinsku 

a na Slovensku,  

 v Estonsku není BS efekt významný, 

 velikost BS efektu v domácí verzi se v čase nemění, což lze považovat za 

logické, neboť zde ekonomická konvergence nehraje příliš roli,  

 velikost BS efektu v mezinárodní verzi se spíše snižuje, což zřejmě souvisí 

s postupným vyčerpáváním prostoru pro konvergenci zemí CEE k zemím 

EU15,  

 přesto může v některých zemích, které doposud nepřijaly euro (zejména 

v Polsku, ale částečně také v Česku a v Maďarsku) přispět k nedodržení 

konvergenčního kritéria cenové stability.  
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V práci tak bylo zjištěno, že přes výrazný pokles pozornosti věnované BS efektu je 

tato problematika v zemích CEE stále aktuální. Mnoho autorů již dnes BS efekt za aktuální 

téma v případě zemí CEE nepovažuje. Tato práce by tak mohla přispět k obnovení diskuze, 

která probíhala zejména v době zapojení těchto zemí do EU. Metodologický rámec práce 

pak může sloužit rovněž pro země, které se do EU budou v budoucnu zapojovat.  
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Seznam zkratek 

ADF – rozšířený Dickeyův-Fullerův test 

AIC – Akaikeho informační kritérium 

ALP – průměrná produktivita práce  

BS – Balassův-Samuelsonův efekt 

CEE – země střední a východní Evropy 

CPL – srovnatelná cenová hladina 

CZ – Česko 

CZK – česká koruna 

ČNB – Česká národní banka 

D – domácí ekonomika 

DEM – německá marka 

DF – Dickeyův-Fullerův test 

DW – Durbinův-Watsonův test 

EA – eurozóna 

ECB – Evropská centrální banka 

EE – Estonsko  

ER – reálný měnový kurz 

ERDI – index odchylky měnového kurzu 

ERM II – mechanismus směnných kurzů 2 

EU – Evropská unie 

EU15 – členské státy Evropské unie k roku 2003 

EUR - euro 

F – zahraniční ekonomika 

GLS – zobecněná metoda nejmenších čtverců 

HDP- hrubý domácí produkt 

HNB – Chorvatská národní banka 

HQ – Hannanovo-Quinnovo informační kritérium 

HR – Chorvatsko  

HRK – chorvatská kuna 

HU – Maďarsko 

IMF – Mezinárodní měnový fond 

ir – reálná úroková sazba 

K – kapitál 

L – práce 

LOOP – zákon jedné ceny 

LT – Litva 

LV – Lotyšsko 

M – nabídka peněz 

MK – Makedonie 

MM – metoda momentů  

MNČ – metoda nejmenších čtverců 

N - neobchodovatelný sektor 

NER – nominální měnový kurz 

NERPPP – nominální měnový kurz daný paritou kupní síly 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

P – cenová hladina 

p - inflace 

PL – Polsko 
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PP – Phillipsův-Perronův test  

PPP – parita kupní síly 

PPS – standard kupní síly 

RO – Rumunsko 

SC – Schwarzovo informační kritérium 

SDR – zvláštní práva čerpání 

SI -  Slovinsko 

SK – Slovensko 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik  

T – obchodovatelný sektor 

TFP – celková produktivita výrobních faktorů 

UIP – nekrytá úroková parita 

USA – Spojené státy americké 

USD – americký dolar 

V – důchodová rychlost obratu peněz 

VAR – vektorová autoregrese 

WTO - Světová obchodní organizace 

Y – výstup ekonomiky 

γ – koeficient náročnosti produkce na práci  

δ – koeficient náročnosti produkce na kapitál 

π – cena zboží 

 

Seznam proměnných 

A – produktivita 

VA – hrubá přidaná hodnota 

EMP – zaměstnanost (počet odpracovaných hodin) 

EXPO - export 

PROD – celková produkce 

NER – nominální měnový kurz 

PPI – index cen výrobců 

COMP – mzdy (celkové náhrady zaměstnancům) 

PT – ceny obchodovatelného sektoru  

PN - ceny neobchodovatelného sektoru 

WAGES – mzdy (poměr náhrad zaměstnancům na odpracovanou hodinu)  

EXPORT – podíl exportu na celkové produkci  

WAGESRATIO – poměr mezd obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru  

𝒑𝒊
𝑵/𝑻

𝒕
 – relativní růst cen neobchodovatelného sektoru k obchodovatelnému v domácí 

ekonomice 

𝒂𝒊
𝑻/𝑵

𝒕
 – relativní růst produktivity obchodovatelného sektoru k neobchodovatelnému v 

domácí ekonomice (domácí BS efekt) 

𝒑𝒊
𝑫/𝑬𝑨

𝒕
 – relativní růst cen v domácí ekonomice k růstu cen v zahraničí (eurozóně) 

𝒑𝒕𝒊
𝑫/𝑬𝑨

𝒕
 – růst cen v obchodovatelném sektoru v domácí ekonomice oproti zahraničí 

𝒃𝒔𝒊𝒕
 – relativní růst produktivity obchodovatelného sektoru k neobchodovatelnému v 

domácí ekonomice oproti relativnímu růstu produktivity obchodovatelného sektoru k 

neobchodovatelnému v zahraniční ekonomice s ohledem na velikost obou sektorů v každé 

zemi  (mezinárodní BS efekt 
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