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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 efektu.  

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)  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 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 
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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, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) jsou státy 

bývalého východního bloku ležící ve střední a východní Evropě (pro účely této práce 

označované jako Central East European – CEE ). 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. 
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2 Cíl a struktura práce 

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 dizertační práce. 

Testování BS efektu je postaveno na určitých předpokladech (viz kapitoly 3.1 a 4.2 v dizertační 

práci). 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.  

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.  

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 
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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 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. 

 

  



 

6 

 

3 Osnova práce 

1 Úvod 6 

1.1 Cíl práce a výzkumné otázky 8 

1.2 Metody a struktura práce 9 

1.3 Přínosy a závěry práce 10 

2 
Teoretická východiska Balassova-Samuelsonova 

efektu 
12 

2.1 Determinace měnového kurzu a cenové hladiny 12 

2.1.1 Teorie parity kupní síly 13 

2.1.2 Teorie nekryté úrokové parity 14 

2.1.3 ERDI, CPL, Big Mac index 17 

2.2 Ekonomická konvergence 18 

2.2.1 Nominální a reálná konvergence 18 

2.2.2 Další pojetí ekonomické konvergence 20 

2.3 Balassův-Samuelsonův efekt a další podobné efekty 22 

2.3.1 Podstata BS efektu 22 

2.3.2 
Vztah produktivity a reálné apreciace v  

ekonomických teoriích 
23 

2.4 Rešerše literatury 24 

2.4.1 Vývoj výzkumu BS efektu 24 

2.4.2 Rešerše studií BS efekt v zemích CEE 26 

2.5 Dílčí shrnutí 31 

3 Modelování BS efektu 32 

3.1 Formalizace Balassova-Samuelsonova efektu 32 

3.1.1 Domácí Balassův-Samuelsonův efekt 32 

3.1.2 Mezinárodní Balassův-Samuelsonův efekt 35 

3.2 Problematické aspekty empirického testování 35 

3.2.1 
Stanovení obchodovatelného a neobchodovatelného 

sektoru 
35 

3.2.2 Měření produktivity 36 

3.2.3 Dodatečné proměnné 38 

3.3 
Konvergence a integrace zemí CEE do EU a 

eurozóny 
40 

3.3.1 Proces integrace zemí CEE do eurozóny 40 

3.3.2 Konvergence zemí CEE k zemím EU15 42 

3.4 Data 44 

3.5 Dílčí shrnutí 46 

4 Vstupní analýza BS efektu v zemích CEE 48 

4.1 Metody ekonometrické analýzy 48 

4.1.1 Testování stacionarity časových řad 48 

4.1.2 Testování kointegrace 50 

4.1.3 Metoda nejmenších čtverců 50 



 

7 

 

4.1.4 Testování strukturálních zlomů 52 

4.2 Testování předpokladů BS efektu 52 

4.2.1 Stanovení obchodovatelného sektoru 52 

4.2.2 Platnost teorie PPP v obchodovatelném sektoru 56 

4.2.3 Testování vyrovnávání mezd v obou sektorech 61 

4.3 Předběžná analýza BS efektu v zemích CEE 64 

4.3.1 
Vývoj produktivity a cenové hladiny v jednotlivých 

sektorech 
64 

4.3.2 Předběžná analýza domácího BS efektu 69 

4.3.3 Předběžná analýza mezinárodního BS efektu 70 

4.4 Dílčí shrnutí 72 

5 Balassův-Samuelsonův efekt v zemích CEE 73 

5.1 Popis ekonometrického modelu 73 

5.1.1 Domácí Balassův-Samuelsonův efekt 73 

5.1.2 Mezinárodní Balassův-Samuelsonův efekt 73 

5.2 Analýza vstupních proměnných 75 

5.2.1 Proměnné v domácí verzi BS efektu 75 

5.2.2 Proměnné v mezinárodní verzi BS efektu 77 

5.3 Odhad modelu 81 

5.3.1 Ekonometrická verifikace modelu 81 

5.3.2 Domácí BS efekt 83 

5.3.3 Mezinárodní BS efekt 88 

5.4 Dílčí shrnutí 92 

6 Zhodnocení BS efektu v zemích CEE 93 

6.1 Interpretace výsledků 93 

6.1.1 Domácí verze BS efektu 93 

6.1.2 Mezinárodní verze BS efektu 95 

6.1.3 Souhrnné výsledky analýzy 98 

6.2 Diskuze výsledků 99 

6.2.1 Velikost BS efektu 99 

6.2.2 Vývoj BS efektu v čase 101 

6.3 Přínosy práce k stávajícímu poznání 103 

7 Závěr 107 

 Seznam literatury 111 

 Seznam zkratek 120 

 

Prohlášení o využití výsledků doktorské dizertační 

práce 
122 

 Seznam příloh 123 

 

 

  



 

8 

 

4 Obsah a metodický postup práce 

Struktura dizertační práce je popsána ve 2. kapitole tohoto autoreferátu. Na tomto místě jsou 

shrnuty nejdůležitější poznatky z jednotlivých kapitol, které poté vytvářejí předpoklady pro 

zhodnocení BS v zemích CEE.  

Ve 2. kapitole dizertační práce jsou popsána teoretická východiska BS efektu a dalších teorií, 

které se věnují vztahu růstu produktivity a reálné apreciace. Zejména v ní 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. Součástí kapitoly je rovněž 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. 

Smyslem 3. kapitoly je vytvoření předpokladů pro empirické modelování BS efektu, který 

byl teoreticky popsán ve 2. kapitole. Zejména je v ní zjištěno, že BS efekt lze modelovat v 

domácí a mezinárodní verzi. Ve druhé části kapitoly pak je uvedeno, že při praktickém 

modelování BS efektu lze za problematické faktory považovat zejména stanovení 

obchodovatelného a neobchodovatelného sektoru, měření produktivity a možnost zahrnutí 

dodatečných proměnných. Na základě rešerše ostatních prací a teoretického zdůvodnění, lze 

předpokládat, že pro účely měření BS efektu je podstatná produktivita práce namísto 

produktivity výrobních faktorů. Oproti tomu, situace ohledně stanovení obchodovatelného a 

neobchodovatelného sektoru je o poznání komplikovanější a za tímto účelem je ve 4. kapitole 

provedena podrobnější analýza (viz kapitola 4.2.1). Z hlediska konvergence zemí CEE k zemím 

EU15 lze říci, že země CEE sice dohánějí vyspělejší ekonomiky EU, nicméně zde stále existují 

určité rozdíly v úrovni CPL. Tato skutečnost zvyšuje prostor pro BS efekt minimálně v jeho 

mezinárodní verzi. V závěru kapitoly jsou popsána primární data, na základě kterých jsou 

vypočítány proměnné ve 4. a 5. kapitole.  

Dříve než jsou odhadnuty modely BS efektu, je ve 4. kapitole provedena vstupní analýza. Z 

poznatků uvedených ve druhé a třetí kapitole plyne, že modelování BS efektu je postaveno na 

určitých předpokladech. Zda tyto předpoklady platí, je ověřeno v této kapitole. Na základě 

výsledků analýzy lze tvrdit, 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. Tím je také zodpovězena první výzkumná otázka, zda v zemích CEE platí 

předpoklady BS efektu. Na základě těchto poznatků jsou poté v páté kapitole upraveny 

ekonometrické modely a příslušné proměnné. Součástí kapitoly je také předběžné zhodnocení 

existence BS efektu v jednotlivých zemích CEE na základě vývoje produktivity a cenových 

hladin v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru. Na základě této jednoduché analýzy 

je vidět, že ve většině zemí CEE existuje prostor pro existenci BS efektu.  

Jednotlivé modely BS efektu jsou odhadnuty v 5. kapitole. Jedná se o 44 modelů časových 

řad a o 6 modelů panelových dat, které jsou konstruovány na základě poznatků z předchozích 

kapitol. Z výsledků odhadů je vidět, že BS efekt je významnou determinantou reálné apreciace 

ve většině zemí CEE. Díky tomu tak lze kladně odpovědět na druhou výzkumnou otázku, zda 

dochází v zemích CEE k rychlejšímu růstu cenové hladiny díky růstu produktivity 

v obchodovatelném sektoru. Součástí kapitoly je rovněž analýza toho, zda se velikost BS efektu 

v zemích CEE změnila po jejich vstupu do EU.  

Výsledky 5. kapitoly jsou poté detailněji interpretovány a diskutovány v 6. kapitole. Je v ní 

ukázána velikost BS efektu v jednotlivých zemích CEE a také je graficky prezentována změna 



 

9 

 

velikosti BS efektu po vstupu zemí CEE do EU, čímž je zodpovězena třetí a čtvrtá výzkumná 

otázka.  
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5 Aplikované metody práce 

V této kapitole autoreferátu je pojednáno o ekonometrických metodách, které jsou využité 

v dizertační práci. Konkrétně se jedná o testování stacionarity, o testování kointegrace, o odhad 

metodou nejmenších čtverců a o testování strukturálních zlomů. 

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 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, (5.1) 

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, (5.2) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕, (5.3) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐 + 𝜺𝒕, (5.4) 

kde 𝛽0 představuje úrovňovou konstantu, 𝛽2 deterministický trend a 𝜀𝑡 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 =
�̂�

�̂�(�̂�)
. (5.5) 
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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 – 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, (5.6) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝜶𝒊𝚫𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 +𝜺𝒕, (5.7) 

 𝚫𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝜶𝒊𝚫𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 +𝜷𝟐 + 𝜺𝒕. (5.8) 

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).  

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 , (5.9) 

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), (5.10) 

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.  

Metoda nejmenších čtverců 

Podstatou metody nejmenších čtverců (MNČ) je odhadnutí rovnice:  

 

 𝒚 = 𝑿 × 𝜷 + 𝒖, (5.11) 

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. (5.12) 
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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, 

(5.13) 

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. (5.14) 

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). (5.15) 

P8: Regresní model je správně specifikován.  

P9: Náhodná složka má vícerozměrné normální rozdělení:  

 𝒖 ≈ (𝟎, 𝝈𝟐 × 𝑰𝒏). (5.16) 

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). (5.17) 

Pokud je testová statistika vyšší než kritická hodnota, pak lze zamítnout nulovou hypotézu 

a v souboru je strukturální zlom.  

Model a proměnné  

V 5. kapitole jsou odhadnuty dvě verze BS efektu – domácí a mezinárodní. Domácí verze 

má tvar:  

 𝒑𝒊,𝒕
𝑵/𝑻 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∙ 𝒑𝒊,𝒕

𝑵/𝑻 + 𝜷𝟐 ∙ 𝒂𝒊,𝒕
𝑻/𝑵 + 𝜺𝒕, (5.188) 
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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. Mezinárodní BS efekt 

lze 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, 

(5.19) 

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 

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, 
(5.20) 

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).  

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) 

 

Pomocí testů jednotkového kořene bylo prokázáno, že všechny proměnné vstupující do 

modelů jsou stacionární a lze je tak využít k regresní analýze. Jednotlivé proměnné a zdroje dat 

jsou popsány v tabulce 5.1 a 5.2.  
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Tabulka 5.2 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) 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

V následujícím textu jsou představeny nejdůležitější výsledky a závěry práce.  

Výsledky pro domácí verzi BS efektu  

Výsledné odhady (na základě rovnice (5.18)) domácího BS efektu pro jednotlivé země jsou 

zachyceny v tabulce 6.1. 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. 

Tabulka 6.1 Výsledky odhadu a velikost domácí verze BS efektu v letech 1995 až 2017 dle 

rovnice (5.18) 

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 (𝑎

𝑖𝑡

𝑇 − 𝑎𝑖𝑡

𝑁) pro každou zemi (𝑖) v daném období. 

2 Domácí BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽
2
.   

3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti.  

Zdroj: vlastní výpočty 
 

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 6.1 plyne, že (s výjimkou 
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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.  

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.  

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 6.1. 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.  

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 6.2 Výsledky odhadu a velikost domácí verze BS efektu před rokem 2004 dle 

rovnice (5.18) 

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 (𝑎

𝑖𝑡

𝑇 − 𝑎𝑖𝑡

𝑁) pro každou zemi (𝑖) v daném období. 

2 Domácí BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽
2
.   

3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti.  

Zdroj: vlastní výpočty  
 

Příspěvek relativního růstu produktivity je ve všech případech statisticky významný (viz 

tabulka 6.2 a tabulka 6.3). V případě Litvy a Maďarska byl v období před rokem 2004 
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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 6.2 a tabulky 6.3 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. 

To má poté za následek vliv na velikost BS efektu, který je dopočítán vynásobením 

skutečného růstu produktivity koeficientem 𝛽2.  

Tabulka 6.3 Výsledky odhadu a velikost domácí verze BS efektu po roce 2004 dle 

rovnice (5.18) 

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 (𝑎
𝑖𝑡

𝑇 − 𝑎𝑖𝑡

𝑁) pro každou zemi (𝑖) v daném období. 

2 Domácí BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽
2
.   

3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti.  

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 6.4). 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 6.3.  
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Tabulka 6.4 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 

2008Q21.  

Tabulka 6.5 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 6.5 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 6.4).  

Zhodnocení 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 6.1. Výsledky pro jednotlivé země jsou 

zachyceny v obrázku 6.1. Je patrné, že v Bulharsku, Česku, Litvě, Maďarsku, Polsku, 

                                                 
1 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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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  

 

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 6.2 a tabulka 6.3. 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  
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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 6.6 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 

 

V tabulce 6.6 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.  

Výsledky pro mezinárodní verzi BS efektu  

Z tabulky 6.7 jsou patrné výsledky odhadu modelů pro jednotlivé země na základě rovnice 

(5.20). 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 6.7. 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).  
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Tabulka 6.7 Výsledky odhadu a velikost mezinárodní verze BS efektu v letech 1995 až 

2017 dle rovnice (5.20) 

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.  
2 Mezinárodní BS efekt je spočítán vynásobením průměrného růstu produktivity a koeficientu 𝛽

3
.   

3 Aritmetický průměr všech zemí.  

Pozn.: ***, **, * představuje 1%, 5% a 10% hladinu významnosti.  

Zdroj: vlastní výpočty 

 

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 6.7) 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.  

V šestém sloupci tabulky 6.7 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 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.  
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Tabulka 6.8 Výsledky odhadu a velikost mezinárodní verze BS efektu před rokem 2004 

dle rovnice (5.20) 

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.  
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. 

Zdroj: vlastní výpočty 

Vynásobením odhadnutého koeficientu 𝛽3 skutečným průměrným růstem produktivity pak 

lze dopočíst mezinárodní BS efekt. Jeho hodnoty jsou zachyceny v posledním sloupci tabulky 

6.7. 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. 

Tabulka 6.9 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 

obchodovatelnéh

o 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.  
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.  

Zdroj: vlastní výpočty 
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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 6.8 a 6.9). 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.  

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 6.10 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 6.11 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 6.11 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 6.10 a 6.11. S výjimkou Maďarska 

se jedná o stejné země, ve kterých byl zjištěn strukturální zlom. Obdobný závěr lze vyčíst také 

ze srovnání tabulek 6.4 a 6.5. Zdá se tedy, že jiné chování proměnných je způsobeno spíše 

změnou sledované ekonomiky po vstupu do EU než krizovým a pokrizovým obdobím.  

Zhodnocení 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 6.7.  
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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  

 

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 hodnota2.  

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.  

                                                 
2 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 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 6.8 a tabulka 6.9. 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.  

 

Tabulka 6.12 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 
 

V tabulce 6.12 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 
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roce 2004 než před ním. V Lotyšsku a Litvě se ale produktivita zvýšila relativně více po roce 

2004. V obou zemích to má za následek větší BS efekt 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.  

Souhrnné výsledky a diskuze 

Na základě předběžné analýzy provedené ve 4. kapitole dizertační práce 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 6.13 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 

 

V tabulce 6.13 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 
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snižuje nebo zvyšuje, tak zřejmě nelze jednoznačně odpovědět, jelikož evidence z jednotlivých 

zemí se značně liší.  

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 ve 4. kapitole dizertační práce, 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 6.8). 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.  
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Nicméně, jak plyne z tabulky 6.8, 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.  

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 ve 3. kapitole dizertační práce, 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.  

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.  

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 ve 4. kapitole dizertační práce 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 
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teorie PPP v obchodovatelném sektoru v případě zemí CEE neplatí3. 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 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. 

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 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 

                                                 
3 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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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 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 %), 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.  

Závěrečné shrnutí 

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.  

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?  
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K zodpovězení první výzkumné otázky byly testovány některé předpoklady teorie BS 

efektu, jedná se zejména 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 mzdy v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru vyrovnávají 

(tedy, jestli lze práci v obou sektorech považovat za homogenní).  

Ve 4. kapitole dizertační práce 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.  

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 v 5. 

kapitole dizertační práce. 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.  

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.  

 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 dizertační práci bylo dále 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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Lze tedy tvrdit, 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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9 Summary  

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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