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Anotácia 

 

Hlavným indikátorom hospodárskeho cyklu, ktorým sa meria sila rastu a poklesu 

agregátnej ekonomickej aktivity, je reálny hrubý domáci produkt (HDP). Odhad HDP je 

zverejňovaný s oneskorením niekoľko týždňov za referenčným obdobím. Makroekonomické 

indikátory zverejňované s časovým predstihom pred HDP alebo prechádzajúce bodmi obratmi 

hospodárskeho cyklu skôr ako HDP, nazývame predstihové indikátory. Predstihové indikátory 

nesú potenciálne signály nadchádzajúcej zmeny fázy hospodárskeho cyklu a predstavujú 

v praxi najmä krátkodobý prognostický nástroj. Pre fiškálne a monetárne autority je z hľadiska 

dosiahnutia cieľov dôležité sledovať i ekonomickú interpretáciu aktuálneho vývoja ekonomiky. 

Pre účely interpretácie vývoja ekonomiky z hľadiska ekonomickej teórie je vytvorený pre 

slovenskú ekonomiku štrukturálny vektorovo-autoregresný model (SVAR) odhadnutý na 

hlavných makroekonomických agregátoch, umožňujúcich identifikáciu ponukového 

a dopytového šoku, a šokov fiškálnej a monetárnej politiky. Model SVAR využíva predstihové 

indikátory pre zvýšenie prognostickej schopnosti. Prognostická schopnosť modelu je 

porovnaná s ekonometrickými modelmi bez teórie podľa chápania hospodárskeho cyklu ako 

pozorovanej premennej (vektorovo-autoregresný model, VAR) a nepozorovanej premennej 

(dynamický faktorový model, DFM). Ekonometrické modely boli odhadnuté v štvrťročnej 

frekvencii na období 2002 až 2016, testovacie obdobie na prognózu HDP v horizonte troch 

štvrťrokov mimo vzorky bolo stanovené na roky 2008 až 2016. Ekonometrický model SVAR 

špecifikovaný na základe ekonomickej teórie produkuje najmenej vychýlené a najviac presné 

prognózy v celom horizonte prognózy spomedzi všetkých modelov. Vo všetkých horizontoch 

prognózy sa zároveň potvrdzuje výraznejšia presnosť prognózy založená na kombinácií 

všetkých troch typov modelov. Kombinácia prognóz na obdobie troch štvrťrokov produkuje 

prognózu medzikvartálneho rastu HDP s odchýlkou pod 0,1 percentuálneho bodu a s 

priemernou štvorcovou chybou do 0,2 percentuálneho bodu. Podľa modelu SVAR sú v histórii 

SR v rokoch 2002-2016 ponukové šoky dominantným zdrojom fluktuácií ekonomickej aktivity, 

perzistentné dopytové šoky hrajú menšiu úlohu. Z hľadiska hospodárskych politík sú pred 

vstupom SR do eurozóny v roku 2009 významnejšie monetárne šoky, v období 2010-2016 

pozorujeme dominantný vplyv fiškálnych impulzov na fluktuácie hospodárskej aktivity na 

Slovensku, čo naznačuje substitučný charakter oboch politík. 

 



 

 

Leading Inidicator Models for the Slovak Republic – Application 

of Empirical and Theoretical Approaches (Abstract) 

 

Real gross domestic product (GDP) is frequently used as a headline indicator for 

business cycle approximation measuring the acceleration and deceleration of aggregate 

economic activity. The official GDP estimate is published with a delay of several weeks after 

the reference period. Macroeconomic indicators published ahead of the official GDP figure or 

passing through the turning points of the business cycle with a significant lead are called leading 

indicators. The leading indicators are carrying potential signals of the upcoming phase of the 

business cycle and are used in practice as a short-term forecasting tool. Fiscal and monetary 

authorities must follow also the economic interpretation of actual economy development in 

order to achieve their set targets. With the aim to interpret the actual economy in terms of 

economic theory a structural vector-autoregression model (SVAR) is estimated for the Slovak 

economy using main macroeconomic aggregates allowing identification of demand and supply 

shock, as well as specific fiscal and monetary shocks. The model is embedded with leading 

indicators to increase its forecasting ability in the short-term period. The forecasting ability of 

the SVAR model is compared with two econometric models without insight into economic 

theory – based on interpretation of the business cycle as observed variable (vector-

autoregression model, VAR) and unobserved variable (dynamic factor model, DFM). 

Econometric models are estimated in quarterly frequency in the sample from 2002 to 2016. Out 

of sample forecasts of Slovak GDP for three quarters ahead are tested in the period from 2008 

to 2016. The SVAR model specified by econometric theory produces the least biased and most 

accurate forecasts in the forecasting period among all models. However, at all forecast horizons 

the combination of all three types of models produces the most accurate forecasts. The forecast 

combination in the horizon of three quarters produces forecast with a deviation below 0.1 

percentage points of GDP quarterly growth with an average square error within 0.2 percentage 

points of GDP growth. Following the estimation of the SVAR model in the sample from 2002 

to 2016, the supply shocks are the dominant source of fluctuations of aggregate economic 

activity, persistent demand shocks play a minor role. From the policy shocks point of view, the 

monetary policy shocks are more significant before the entry of the Slovak Republic into the 

euro area in 2009, in the sample from 2010 to 2016 we observe more dominant influence of 

fiscal impulses, suggesting a substitutionary character of both policies. 
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1 Úvod  

V trhových ekonomikách chápeme hospodárske cykly ako nepravidelné fluktuácie 

ekonomickej aktivity s opakujúcimi sa fázami rastu a spomalenia. Prechody týmito fázami sú 

pozorované v ukazovateľoch agregátnej ekonomickej aktivity jednej krajiny približne 

v rovnakom čase. Hospodársky cyklus tak predstavuje spoločný korelovaný pohyb 

makroekonomických časových radov. Hlavným indikátorom hospodárskeho cyklu, ktorým sa 

meria sila rastu a poklesu agregátnej ekonomickej aktivity, je reálny hrubý domáci produkt 

(HDP). Odhad HDP je zverejňovaný s oneskorením niekoľkých týždňov za referenčným 

obdobím1. Makroekonomické indikátory zverejňované s časovým predstihom pred HDP, alebo 

prechádzajúce bodmi obratmi cyklu skôr ako HDP, nazývame predstihové indikátory.  

Predstihové indikátory nesú potenciálne signály nadchádzajúcej zmeny fázy 

hospodárskeho cyklu a predstavujú v praxi najmä krátkodobý prognostický nástroj. 

Prostredníctvom predstihových indikátorov je možné vyhodnocovať v reálnom čase aktuálnu 

fázu hospodárskeho cyklu. V prostredí štrukturálnych modelov s predstihovými indikátormi je 

možné rozpoznať pôvod perzistentného spomalenia resp. zrýchlenia ekonomickej aktivity, 

konkrétne prostredníctvom odhadu nepozorovaných impulzov v ekonomike.  

Cieľom dizertačnej práce je overiť prognostickú schopnosť navrhnutých 

ekonometrických modelov využívajúcich predstihové indikátory na prognózu reálneho 

hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky na 3 štvrťroky vopred v období 2008-

2016 a určiť, ktorý z nich je na základe chyby prognózy najvhodnejší. Čiastkové ciele sú: 

- špecifikovať ekonometrické modely s využitím predstihových indikátorov  pomocou 

štatistickej analýzy; 

- špecifikovať ekonometrické modely s využitím predstihových indikátorov podľa 

ekonomickej teórie; 

- odhadnúť pomocou štrukturálneho modelu založeného na ekonomickej teórii typy 

nepozorovaných ekonomických impulzov, ktoré mali rozhodujúci vplyv na 

spomalenie a zrýchľovanie HDP Slovenskej republiky na období odhadu modelu 

v rokoch 2002 až 2016. 

                                                      
1  Rýchly odhad HDP je zvereňovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky 47 dní po skončení 

referenčného štvrťroka, upresnený odhad do 70 dní. Rýchle odhady pre ostatné krajiny sú podľa Eurostatu 

zverejňované do 45 dní resp. 65 dní. Za eurozónu je rýchly odhad zverejňovaný už do 30 dní po skončení štvrťroka.  
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Originálnym príspevkom dizertačnej práce k analýze hospodárskeho cyklu je simulácia 

spoločného pohybu makroekonomických premenných prostredníctvom ekonometrických 

modelov, ktorá umožňuje prognózu hlavného indikátora hospodárskeho cyklu HDP v reálnom 

čase a extrakciu nepozorovaných šokov v ekonomike pomocou štrukturálnych modelov. 

Prognózy modelov sú umožnené práve prostredníctvom priameho vstupu predstihových 

indikátorov, vzhľadom na to, že obsahujú najčerstvejšie informácie na trhu. Zvolený modelový 

prístup v dizertačnej práci zosúlaďuje kontrastné motívy presnosti prognózy a schopnosti 

interpretácie vývoja ekonomiky na základe predpokladov ekonomických teórií.  

Pre Slovenskú republiku sú v dizertačnej práci vytvorené dva empirické modely 

založené na spoločnom pohybe makroekonomických premenných – empirický vektorovo-

autoregresný model využívajúci predpoklad o kauzálnych reťazových vzťahoch medzi 

pozorovanými makroekonomickými agregátmi a empirický dynamický faktorový model 

odvodený z nepozorovanej premennej v pozadí vývoja hospodárskeho cyklu. Príčiny fluktuácie 

agregátnej ekonomickej aktivity sú chápané ako neočakávané zmeny v informáciách, ktoré sú 

k dispozícii ekonomickým agentom pre rozhodovanie. Hospodárske fluktuácie sú 

interpretované ako krátkodobý odklon od rovnováhy naučenej ekonomickými agentami v čase. 

V dizertačnej práci je vytvorený i štrukturálny vektorovo-autoregresný model špecifikovaný 

na základe ekonomickej teórie, ktorý dokáže využiť predstihový potenciál signálov o zmenách 

v agregátnej ekonomickej aktivite v reálnom čase a zároveň umožňuje identifikovať impulzy, 

ktoré viedli k zmenám rovnováhy na trhu.  

Štrukturálny model produkuje najmenej vychýlené prognózy v najkratšom horizonte 

prognózy, dynamický faktorový model má spoločne so štrukturálnym modelom najmenej 

vychýlené prognózy v najdlhšom prognostickom horizonte, a zároveň je presnejší než 

empirický vektorovo-autoregresný model. Vo všetkých horizontoch prognózy sa potvrdzuje 

výraznejšia presnosť prognózy založená na kombinácií všetkých troch typov modelov. 

Kombinácia dvoch štvrťročných empirických ekonometrických modelov a štvrťročného 

ekonometrického modelu odrážajúceho štruktúru ekonomiky produkujú v období 2008 až 2016 

prognózy na 3 štvrťroky vopred s odchýlkou pod 0,1 percentuálneho bodu medzikvartálneho 

rastu a s priemernou štvorcovou chybou do 0,2 percentuálneho bodu rastu HDP. Štrukturálny 

vektorovo-autoregresný model dokáže identifikovať využitím predstihových indikátorov s 

predstihom dvoch štvrťrokov pred zverejnením hrubého domáceho produktu základné 

dopytové a ponukové šoky, a zároveň špecifické šoky zo zdroja monetárnej a fiškálnej politiky. 
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Rozpoznať základné makroekonomické riziká v krátkodobom horizonte je kľúčovou 

úlohou pre vytvorenie priestoru na včasné preventívne opatrenia fiškálnych či monetárnych 

autorít. Podľa Smernice Rady 2011/85/EÚ je potrebné zvyšovať kvalitu metodológií 

makroekonomických a fiškálnych prognóz pre zabezpečenie ich transparentnosti a diskusie o 

nich. Taktiež by podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 473/2013 mali oficiálne 

prognózy rozpočtových a monetárnych autorít využívať ako zdroj informácií i predstihové 

indikátory a prognostické modely.  

Predstihové indikátory hrajú v súčasnosti významnú rolu vo všetkých oblastiach 

ekonomiky. Pozornosť verejnosti upútavajú predovšetkým indikátory sentimentu pravidelne 

publikované inštitúciami akou je Európska komisia (konjunkturálne prieskumy), či nemecké 

inštitúcie IFO (ifo Institute – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität 

München e.V.) a ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Manheim), či 

indexy PMI (z angl. Purchasing Managers’ Index) publikované spoločnousťou Markit Group, 

pričom všetky patria k najvčasnejším informáciám o vývoji hospodárskej klímy v eurozóne a v 

ďalších krajinách EÚ. V prípade kompozitných indikátorov ide predovšetkým o pravidelne 

publikované indikátory medzinárodnej organizácie OECD (Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj).  

V rámci modelového prístupu boli doteraz na Slovensku využité predstihové indikátory 

v empirickom modeli Inštitútu finančnej politiky, ktorý mesačne publikuje negatívne a 

pozitívne riziká pre prognózu HDP z tzv. malého faktorového modelu (Tóth, 2014). Výskum v 

oblasti predstihových indikátorov na Slovensku sa ďalej orientoval predovšetkým na 

kvalitatívne predstihové indikátory podľa metodiky OECD v Kľúčik a Haluška (2008) či 

Tkáčová a kol. (2013). Pre účely kvantitatívnych prognóz HDP boli aplikované predstihové 

indikátory v rámci redukovaného vektorovo-autoregresného modelu (Kľúčik, 2013a), 

predikčná schopnosť kvalitatívnych predstihových indikátorov bola overená na základe modelu 

ARIMA (autoregresný integrovaný model kĺzavých priemerov) a ECM (model s korekčným 

členom) v Kľúčik a Juriová (2010).  

Genéza historického vývoja teórie a empirickej analýzy hospodárskeho cyklu až po 

súčasný stav je obsahom druhej kapitoly. Pre pochopenie modelových predikcií je predstavený 

stručný prehľad názorov vybraných prúdov ekonomickej teórie na šírenie neočakávaných 

šokov v ekonomike (Kapitola 3). Nasleduje výber modelového prostredia na základe určených 

kritérií, a popis vybraných modelov pomocou matematického zápisu (Kapitola 4). Krátko sú 

popísané špecifiká dátového prostredia, základné fakty o hospodárskom cykle SR a postup 
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pri identifikácii predstihových indikátorov (Kapitola 5). Odhady empirických modelov a ich 

verifikácia na základe ekonometrických testov je obsahom Kapitoly 6. Odhad modelu 

založeného na špecifikácii podľa ekonomickej teórie je podložený ekonometrickými testami 

a analýzou funkcie odoziev na šoky (Kapitola 7). Prognostická schopnosť modelov je 

porovnaná na kvartálnych pozorovaniach od roku 2008, pričom dodatočnou pridanou hodnotou 

je ekonomická interpretácia šokov v období odhadu modelu od roku 2002 až 2016 (Kapitola 

8). 

2 Teória a empíria hospodárskeho cyklu 

Hlavnou úlohou teórie a empirickej analýzy hospodárskeho cyklu je snaha vysvetliť 

príčiny fluktuácie cez súvislosti a zákonitosti ekonomických javov. Vylepšenie chápania príčin 

je zároveň predpokladom pre vylepšenie schopnosti prognózovania reálneho HDP a aktuálnej 

fázy hospodárskeho cyklu, pre autority fiškálnej a monetárnej politiky je identifikácia príčin 

fluktuácií podkladom pre aktivizáciu reštriktívnych alebo expanzívnych opatrení hospodárskej 

politiky. 

Regulárnosť cyklických procesov ekonomík bola stredobodom ekonomického výskumu 

na prelome 19. a 20. storočia. Hlavný záujem bol orientovaný na odhalenie príčin recesií, ktoré 

mali neblahé následky na spoločnosť. Príčiny sa hľadali na začiatku výskumu hospodárskych 

cyklov v externých javoch mimo ekonomiky, predovšetkým v prírode. Tieto javy boli podľa 

názorov ekonómov výlučným faktorom genézy hospodárskych cyklov. Externý faktor bol síce 

oddelený od samotného ekonomického mechanizmu, avšak bol spúšťačom endogénneho 

mechanizmu periodických fluktuácií ekonomickej aktivity. Jevons (1878) videl priame 

súvislosti medzi slnečnými cyklami a ich vplyvom na počasie a následne ceny, Moore (1914 a 

1923) analyzoval štatistické súvislosti medzi astronomickými javmi (pohyb Venuše) a ich 

vplyvom na počasie a ekonomické cykly. Vývoj empirickej analýzy v oblasti hospodárskeho 

cyklu bol daný predovšetkým existujúcim štatistickým a matematickým aparátom. 

Z modelového hľadiska bola pri tvorbe odhadov nadchádzajúceho maxima alebo minima 

ekonomickej aktivity a pri analýze periodického vývoja ekonomiky využívaná grafická 

reprezentácia dát, kĺzavé priemery, korelácia a dekompozícia časových radov na trend, cyklus 

a dočasné fluktuácie. Uvedený empirický výskum skôr zaujal začiatkami štatistického výskumu 

v oblasti ekonomickej teórie.  

Na endogénne zdroje impulzov pochádzajúcich z ekonomického systému pri 

zachovaní predpokladu o pravidelnosti cyklov poukazoval Juglar (1862), ktorý sa na základe 
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zjavnej regulárnosti cyklov pozorovanej v dátach snažil zamerať na vplyv náhlych cenových 

zmien ako na hlavný impulz, ktorý mal za následok periodický cyklický vývoj ekonomiky. 

Schumpeter (1927) videl zdroj opakovaného cyklu v endogénnych inováciách. Odlišné typy 

ekonomického faktora v pozadí impulzu sa odrazili v periodickom chápaní vĺn cyklu 

v závislosti od ich dĺžky. Kitchin (1923) popisoval veľmi krátke cykly (3-5 rokov) z dôvodu 

oneskorených informácií na trhu, investičné a demografické cykly identifikoval Juglar (1862) 

a Kuznets (1930) s dĺžkou 7-25 rokov, zatiaľ čo najdlhšie cykly spojené s investíciami 

popisoval Kondratiev (1926). Klasifikáciu podľa periodicity cyklov analyzoval súhrnne 

Schumpeter (1939) ako prirodzený spôsob adaptácie ekonomického systému. V týchto 

prístupoch sa prejavovala snaha vysvetľovať dôvody fluktuácií najmä deterministickými 

faktormi, čo znamená zároveň pravidelnosť fluktuácií ekonomickej aktivity. 

Zástancovia tzv. čistej endogénnej teórie ďalej už nepracovali s endogénnym či 

exogénnym faktorom ako zdrojom hospodárskych cyklov, ale s predpokladom, že samotná 

štruktúra ekonomiky zabezpečuje neustále opakovanie fáz hospodárskeho cyklu. Na rozdiel od 

teórii využívajúcich opakujúce sa impulzy zasahujúce ekonomiku stačil zástancom čistej 

endogénnej teórie jediný počiatočný impulz (tzv. prvotný hriech) na odštartovanie pravidelného 

samo-udržiavacieho sa hospodárskeho cyklu. Samuelson (1939) na princípe Keynesovho 

mechanizmu multiplikátora a akcelerátora vytvoril jednoduchý analytický model 

hospodárskeho cyklu, kde v závislosti od magnitúdy parametra hraničného sklonu k spotrebe 

a veľkosti akcelerátora vzniká utlmený, stabilný alebo explozívny cyklus. Hicksova teória 

hospodárskeho cyklu (Hicks, 1950) s reštrikciami na investičnú a spotrebnú funkciu 

predpokladala stabilný permanentný regulárny hospodársky cyklus.  

Revolučným bol výskum v ekonometrii, kde autori ukázali, že i náhodné šoky dokážu 

vytvoriť hladké fluktuácie pozorované v ekonomických časových radoch. Prístup 

k hospodárskym cyklom, ktorý nepotreboval hypotézu striktnej regulárnosti cyklu, začal 

nezávislým výskumom Slutského (1927), ktorý presadzoval myšlienku, že cyklické 

ekonomické časové rady môžu byť generované náhodným šokom. Yule (1927) podobne 

považoval poruchy vplyvom vonkajších okolností za zdroj vzniku a perzistencie oscilácií 

ekonomickej aktivity. Na základe inšpirácie Slutskym a Wicksellom (1918) definoval  Frisch 

(1933) model hospodárskeho cyklu založený na predpoklade stochastického impulzu (šoku) 

a jeho následnom šírení v ekonomike. Zároveň išlo o prvé moderné použitie ekonometrie na 

odhad makroekonomických modelov. V kontraste s tzv. čistými endogénnymi teóriami cyklu 

tento prístup k vzniku hospodárskych cyklov skombinoval predpoklad generovania 
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exogénnych impulzov náhodného charakteru s následne utlmeným cyklom z čistých 

endogénnych teórii. Kým čisté endogénne teórie potrebovali len úvodný impulz 

a nepredpokladali absorpciu vonkajších šokov do hospodárstva, teória impulzu a jeho šírenia 

predpokladala neustále zásahy ekonomiky šokmi a ich postupné odznievanie pri zachovaní 

relatívne hladkého priebehu hospodárskeho cyklu. Pôvodom fluktuácii sú teda náhodné 

iregulárne šoky, ktoré ekonomický mechanizmus absorbuje a ekonomika sa v kolísavom 

pohybe dostáva späť na pôvodnú rovnovážnu trasu. Úlohou ekonomickej teórie je na jednej 

strane identifikácia faktorov resp. šokov, ktoré spôsobili pohyb ekonomického systému, na 

strane druhej identifikácia vlastností ekonomického mechanizmu vo vzťahu k spätným väzbám 

vo vnútri ekonomického systému. Myšlienka exogénnych stochastických príčin fluktuácií je 

významnou i v súčasnej dobe teoretických a ekonometrických modelov.  

V pozadí diania na scéne ekonomickej teórie sa zatiaľ výskum v oblasti štatistickej 

ekonómie na začiatku 20. storočia orientoval na deskriptívny prístup k regulárnosti vývoja 

hospodárskeho cyklu, t. j. na štatistické techniky deskripcie hospodárskeho cyklu 

a konštrukciu ekonomických dát pre ekonomické teórie. Tento sa presadzoval vo forme 

klasifikácie indikátorov vo vzťahu k cyklom a popisnými charakteristikami kumulatívnych 

zmien ekonomickej aktivity (Mitchell, 1913 a 1927). Cieľom merania hospodárskych cyklov 

bolo poskytnúť charakteristiku pozorovaných cyklov na agregátnej úrovni a v jednotlivých 

sektoroch, a byť tak zdrojom hypotéz o ekonomickom vývoji pre ekonomickú teóriu. Neskôr 

Burns a Mitchell (1946) položili základy definície hospodárskeho cyklu, ktorý sa používa 

v tomto chápaní dodnes. Podľa autorov hospodársky cyklus predstavuje v trhových 

ekonomikách spoločný pohyb makroekonomických premenných v jeho základných fázach, 

ktorý sa prejavuje vzostupnou fázou cyklu, kontrakciou a opätovnou expanziou cyklu. Meranie 

hospodárskych cyklov predstavovalo aplikovaný štatistický prístup k ekonómii, v prístupe teda 

absentovala ekonomická teória, rovnako v hľadaní príčin samotných fluktuácií ako 

i v modelovaní vzťahov medzi ekonomickými veličinami. Na druhej strane prístup Burnsa a 

Mitchella známy ako indikátorový prístup k hospodárskym cyklom viedol ku klasifikácii 

časových radov, ktoré prechádzajú bodmi obratu s predstihom pred hlavnými 

makroekonomickými indikátormi, k tzv. predstihovým indikátorom používaným dodnes.  

Indikátorový prístup k hospodárskym cyklom bol kritizovaný najmä zástancami čistej 

ekonomickej teórie, napr. Keynesom (1936), ktorý priorizoval kvalitatívnu ekonomickú 

analýzu založenú na čistej ekonomickej teórii, podobne vnímal štatistickú a kvantitatívnu 

ekonómiu pre procesy v ekonomickej teórii za nepotrebnú i Hayek (1935). Napriek kritike 
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Keynesa sa štatistický prístup k analýze hospodárskych cyklov udržal až do súčasnej doby 

najmä v inštitúciách NBER (Národný úrad pre ekonomický výskum, Zarnowitz, 1992), 

Conference Board (Conference Board, 2001) a OECD (Gyomai, Guidetti, 2012). Zároveň sa 

fakty odvodené zo štatistického výskumu vývoja makroekonomických agregátov preniesli do 

ekonomickej teórie, napr. Kaldorove štylizované fakty o hospodárskom cykle (Kaldor, 1957) 

sú základom racionalizácie faktov o ekonomickom raste neoklasickej teórie (Solow, 1970), 

Kuznetsove fakty o miere úspor (Kuznets, 1955) sa zasa stali základom Friedmanovej hypotéze 

o permanentnom príjme (Friedman, 1957).   

Príchodom hospodárskej krízy v priebehu 30. rokov sa ekonomická teória skôr 

zameriavala na stabilizačné hospodárske politiky, najmä úlohám fiškálnej a monetárnej 

politiky, pričom tento prístup sa stal dominantným až do príchodu stagflácie v priebehu 70. 

rokov. Na základe systému impulzu a jeho šírenia podľa prístupu Frischa boli v oblasti 

ekonometrie vyvíjané prvé makroekonometrické modely, ktoré mali napodobňovať 

pozorované hospodárske cykly využívajúc elementy ekonomických teórií v snahe prepojiť 

ekonomickú teóriu a štatistické metódy na analýzu ekonomiky. Prvými 

makroekonometrickými modelmi zaujal Tinbergen (1939), ktorého modely obsahovali 

základné mechanizmy podľa rôznych ekonomických teórií a dokázali simulovať vplyvy 

externých šokov, vrátane exogénnych šokov hospodárskej politiky, vzhľadom na ich 

stabilizačné efekty. Úlohou bolo preskúmať vhodnosť opatrení na stabilizáciu fluktuácií, ktoré 

vznikli vplyvom externých faktorov. V makroekonomických modeloch tak nad rámec 

exogénnych náhodných šokov a endogénneho ekonomického mechanizmu získavali úlohu 

impulzy fiškálnej a monetárnej politiky.  

Neskôr v tomto výskume pokračoval Klein a Goldberger (1955) a Klein (1970) 

konštrukciou veľkých makroekonometrických modelov, nazývaných dnes aj tradičný prístup 

ekonometrie Cowlesovej komisie. Cowlesova komisia sa dištancovala od indikátorového 

prístupu k analýze hospodárskeho cyklu Burnsa a Mitchella (1946) z dôvodu, že indikátory boli 

zostavované na základe povrchných vzťahov, ktoré prejavovali nedostatok stability a zároveň 

pri meraní absentovala ekonomická teória (kritika od Koopmansa, 1947). Ako však poukázali 

Adelman a Adelman (1959), Kleinov-Goldbergerov model nedokázal dostatočne imitovať 

základné fakty indikátorového prístupu hospodárskeho cyklu USA týkajúce sa dĺžky fáz cyklu, 

či predstihový a zaostávajúci charakter indikátorov. Autori navrhli preto pridať k trom 

štandardným faktorom makroekonometrických modelov – k impulzu v exogénnej premennej 

náhodného charakteru, endogénnemu mechanizmu zabezpečujúcemu oscilácie, a k impulzu 



11 

 

hospodárskej politiky stabilizujúceho cyklus – i štvrtý typ faktoru, a to náhodný impulz v 

endogénnych premenných. Diskusia medzi empirikmi a teoretikmi sa tak začala orientovať 

na otázku, ktoré stochastické impulzy majú v skutočnosti najväčší vplyv na cyklický charakter 

ekonomík, pričom táto diskusia prebieha i v súčasnej dobe. 

Paradigma tradičných makroekonometrických modelov, ktoré sa sústreďovali na 

vzájomné interakcie ekonomických agentov podľa vzťahov definovaných ekonomickými 

teoretikmi a v hľadaní štrukturálnych parametrov, sa výrazne zmenila po Lucasovej kritike 

(1976). Kritika Lucasa definitívne poukázala na nevhodnosť identifikácie štrukturálnych 

parametrov monetárnej a fiškálnej politiky, ktoré v ekonometrických modeloch nie sú stabilné 

a odhadnuté parametre nie sú invariantné voči nastaveniam hospodárskej politiky. Ako 

následok môžu byť odhady ekonometrických modelov výrazne vychýlené. 

V ekonometrii zareagoval na Lucasovu kritiku zavedením štruktúry do pôvodne 

neteoretických vektorovo-autoregresných ekonometrických modelov (ďalej len modely 

VAR) pomocou ekonomickej teórie Sims (1980). Zároveň išlo o prístup založený stále na 

ekonomických šokoch ako základných stochastických zdrojoch cyklických fluktuácií 

ekonomiky. Sims definoval ekonomiku ako vzájomnú interakciu endogénnych premenných. 

V novom koncepte sú šoky definované ako inovácie v ekonomických systémoch, ktoré sú 

nezávislé od minulých informácii a sú exogénne voči rozhodnutiam ekonomických agentov. 

Takto chápané šoky sú označované ako štrukturálne šoky a zároveň je ich identifikácia možná 

len na základe ekonomickej teórie. Modely VAR s identifikovanými štrukturálnymi 

parametrami sú označované ako štrukturálne modely VAR (SVAR). V štrukturálnych 

modeloch sú šoky exogénneho charakteru vzájomne nekorelované, len ťažko predvídateľné a 

v prípade hospodárskych politík ich treba odlíšiť od endogénnych reakcií na aktuálnu situáciu, 

napr. od automatických reakcií fiškálnej a monetárnej politiky (tzv. reakčné funkcie). 

V prípade, ak spĺňajú všetky uvedené podmienky, sú chránené voči Lucasovej kritike (Favero 

a Karamysheva, 2015 či Ramey, 2016).  

Nad rámec ekonometrie reagovali na Lucasovu kritiku i ekonomický teoretici s  modelmi 

odvodenými primárne od makroekonomickej teórie a od mikroekonomických 

predpokladov preferencií racionálnych ekonomických reprezentatívnych agentov. 

Predpoklad o racionálnosti agentov pochádzal vtedy od rozvinutej teórie racionálnych 

očakávaní rozšírenou najmä Lucasom (1972), zástancom prístupov novej klasickej ekonómie. 

Zástanci týchto prístupov vychádzali z pôvodne rozpracovaných teórií očakávaní podľa Mutha 

(1961). Nové teoretické modely sa stali známe ako dynamické stochastické modely 
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všeobecnej rovnováhy (ďalej len modely DSGE). V prvom prúde boli založené na 

neoklasickej teórií a stali sa známe ako modely teórie reálneho hospodárskeho cyklu (ďalej 

skratka RBC, Kydland a Prescott, 1982). Neskôr boli do neoklasickej štruktúry zavedené prvky 

keynesiánskej makroekonómie najmä v podobe trhových zlyhaní a nedokonalej konkurencie 

v krátkom období. Nová klasická ekonómia vychádzajúca z neoklasickej teórie a obohatená 

o racionálne očakávania s dodatočnými príspevkami nominálnych rigidít podľa 

keynesiánskych teórii je označovaná aj ako nová neoklasická syntéza. V modeloch sa tieto 

prvky objavili v nových keynesiánskych modeloch DSGE (Rotemberg a Woodford, 1997).  

Kydland a Prescott (1982) v modeloch RBC revolucionizovali metódu odhadov i metódu 

skúmania ekonomickej teórie. Metóda odhadov zahŕňala kalibráciu modelu na základe tzv. 

faktov o hospodárskom cykle, pričom primárnym cieľom nebola schopnosť predikovať 

makroekonomické premenné, ale popisovať základné korelácie a momenty agregátneho 

pohybu hospodárskeho cyklu. Modely DSGE sú v súlade s myšlienkou impulzu a jeho šírenia  

(podobne ako modely SVAR). Rozdiel medzi prístupom RBC a nových keynesiáncov je 

v modeloch DSGE v chápaní samotného impulzu a propagačného mechanizmu šoku. Kým 

teória RBC zaostruje na perzistenciu cyklu z dôvodu samotného impulzu ponukového šoku, 

teórie nových keynesiánskych modelov zdôrazňujú najmä mechanizmus šíriaci daný šok. 

Dôvodom je, že v modeloch RBC trhy smerujú vždy k vyčisteniu a cykly fungujú na úrovni 

optimálnej rovnováhy. Na rozdiel od RBC, modely nových keynesiáncov neabstrahujú od 

trhových zlyhaní a kľúčových úloh hospodárskej politiky. Hospodársky cyklus je následkom 

odklonu trhov od rovnováhy z dôvodu trhových nedokonalostí pri šírení šoku.  

V súčasnej dobe sa objavujú alternatívne modely k dynamickým modelom všeobecnej 

rovnováhy abstrahujúce od reprezentatívneho agenta a smerujúce k heterogénnym agentom so 

vzájomnými interakciami založenými na obmedzenej racionalite (Akerlof, Shiller, 2009). 

Prechodom medzi ekonometrickými modelmi VAR a dynamickými modelmi DSGE sú 

lineárne kvadratické modely (Hansen, Sargent, 1980), vychádzajúce z jednoduchých 

kvadratických preferencií a z lineárnej produkčnej funkcie.  

Pozorovaný spoločný pohyb makroekonomických agregátov ostáva v súčasnosti 

využívaný v jednoduchom štatistickom prístupe Burnsa a Mitchella v konštrukcii 

kompozitných  indikátorov hospodárskeho cyklu, tak ako ich v súčasnosti využíva OECD 

(Gyomai, Guidetti, 2012). V ekonometrii je spoločný pohyb premenných sledovaný cez 

kauzálne vzťahy niekoľkých premenných v modeloch VAR, zatiaľ čo pre veľký počet 

premenných je potrebná redukcia dimenzií alebo sofistikovanejší prístup k identifikácii cyklu 
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ako nepozorovanej premennej. Nepozorovaná premenná je interpretovaná ako stav ekonomiky 

ako následok spoločných šokov plynúci medzi ekonomickými sektormi. Tieto predpoklady sa 

pretavili do dynamických faktorových modelov (ďalej len DFM), ktoré skonštruovali 

Geweke (1977) a Sargent a Sims (1977). Prechod od jednoduchých predstihových, 

koincidenčných a oneskorených indikátorov k dynamickým faktorom presadili Stock a Watson 

(1991).  

Metodologický rámec pre využitie predstihových indikátorov na prognózovanie 

cyklického vývoja ekonomiky môže byť zameraný na pôvodný štatistický prístup Burnsa 

a Mitchella, ekonometrický prístup najmä vo forme modelov VAR a modelov DFM, alebo 

prístup cez ekonomickou teóriou podložené modely DSGE. V súčasnosti sa od počiatkov teórie 

hospodárskych cyklov založených na exogénnych merateľných príčinách hospodárskeho cyklu 

posunul hlavný prúd teórie hospodárskych cyklov k náhodným šokom a ich šíreniu, pričom 

tieto sú v súlade s ekonometrickým prístupom štrukturálnych modelov VAR (ďalej len SVAR) 

i s modelmi DSGE.  

3 Ekonomické šoky ako zdroj hospodárskeho cyklu 

Základným predpokladom dizertačnej práce je existencia šokov resp. impulzov, 

ktoré sa šíria v ekonomike a majú za následok perzistentnú fluktuáciu hospodárskeho 

cyklu (málo perzistentné šoky nie sú predmetom analýzy). Definícia šoku predpokladá jeho 

obmedzenú predikovateľnosť, čo je v súlade s pôvodným predpokladom Slutského o šokoch 

sledujúcich náhodný proces, ktorých akumulácia generuje fluktuácie ekonomickej aktivity. 

Z modelového hľadiska je tento predpoklad v línii s charakteristikami súčasnej interpretácie 

štrukturálnych modelov VAR  i moderných modelov DSGE. Zároveň s touto podmienkou 

nepredpokladáme striktnú regulárnosť cyklov, teda výraznú závislosť cyklu od dĺžky trvania 

jednotlivých fáz ako empiricky skúmali Diebold a Rudebusch (1999)2.  

Vzhľadom na ciele dizertačnej práce, t. j. prognózovanie HDP a interpretáciu krátkodobej 

prognózy prostredníctvom identifikácie aktuálnych šokov v ekonomike, sa sústredíme na 

základný popis šokov prostredníctvom ich očakávaných vplyvov na chovanie ekonomických 

agentov podľa rôznych ekonomických teórií. Sústredíme sa pritom na teórie hlavného prúdu, 

                                                      
2  Tento empirický výskum dominoval pred príchodom krízy v roku 2009 a zameriaval sa na elimináciu 

trendu a cyklu pomocou filtrov časových radov v závislosti od predpokladanej dĺžky fáz cyklu (súhrn v Zarnowitz, 

Ozyildirim, 2006). 
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smerom od klasickej školy (A. Smith) k neoklasickému prúdu (A. Marshall), k teórii J. M. 

Keynesa, k teóriám ovplyvneným Keynesom ako neokeynesiánstvo (neoklasická syntéza, J. 

Hicks, F. Modigliani, P. Samuelson) a moderné nové keynesiánske teórie (J. Rotemberg, M. 

Woodford, O. Blanchard), cez monetarizmus (M. Friedman) až k novej klasickej 

makroekonómii s racionálnymi očakávaniami (R. Lucas, T. Sargent) a k novým klasickým 

modelom RBC (E. C. Prescott, F. E. Kydland). Zaujímame sa o efekty šokov na ekonomiku 

priamo pri dopade šoku s cieľom identifikovať aktuálne podmienky, v akých sa ekonomika 

nachádza (cenový vývoj, reálny vývoj, vývoj úrokových mier atď.). Nadväzujúc na moderné 

empirické a teoretické štúdie v dizertačnej práce pripúšťame šoky exogénneho charakteru zo 

zdroja mimo ekonomického systému s vplyvom na agregátny dopyt a ponuku, a zároveň 

stochastické šoky endogénneho pôvodu zvnútra ekonomiky. Predtým, ako môžeme 

charakterizovať efekty šokov na vývoj hospodárstva, je potrebné definovať stabilnú trasu 

ekonomiky, ktorá absorbuje dané šoky. V súčasných ekonomických teóriách neexistuje 

jednoznačný konsenzus ohľadom charakteristiky hospodárskeho cyklu vo vzťahu k stabilnej 

resp. rovnovážnej trase ekonomiky, ktorú narúšajú ekonomické šoky.  

Klasické chápanie rovnovážnej trasy ekonomiky, zahrňujúc neoklasické teórie 

a teóriu reálneho hospodárskeho cyklu, predpokladá vždy efektívne fungovanie ekonomiky 

na úrovni optimálneho stavu vzhľadom na rýchle prispôsobenie sa ekonomických agentov na 

nové podmienky. Dráha ekonomiky i s jednotlivými fázami hospodárskeho cyklu je chápaná 

ako rovnovážna (Prescott, 1986). V prípade klasických teórií samotné šoky spôsobujú 

fluktuáciu ekonomickej aktivity, ktorá je však najlepšia možná, na úrovni Paretovho optima. 

V modernom chápaní je definícia menej striktná a oproti tzv. ustálenému stavu rovnováhy (z 

angl. steady state) môže nastať na určitý čas odklon, pričom na ceste k ustálenému stavu je trasa 

ekonomiky stále definovaná ako rovnovážna. Odklony od ustáleného stavu môžu byť 

spôsobené napríklad aplikáciou neočakávaných hospodárskych politík, ako je to v prípade 

názorov novej klasickej ekonómie.  

Naproti tomu nové keynesiánske a neokeynesiánske prístupy3 predpokladajú vznik 

nerovnováhy pod alebo nad určitou úrovňou potenciálu, nakoľko ekonomika sa z dôvodu 

cenových a mzdových frikcií, či neúplných informácií na trhu nedokáže ihneď dostať späť na 

optimálnu trasu. V tomto prípade predstavujú recesie a expanzie javy podchladenia 

                                                      
3 Neortodoxné postkeynesovské teórie (podobne ako Keynes) predpokladajú, že potenciál, resp. limit plnej 

kapacity produkcie ekonomiky sa dosahuje zriedka. Postkeynesiánci na rozdiel od hlavných prúdov nepracujú s 

logickým časom a s návratom do stavu do ekonomickej rovnováhy, ale s historickým časom bez stanovenej trasy 

späť k rovnováhe z dôvodu neistoty ohľadom budúcnosti. 
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a prehrievania ekonomiky v závislosti od pozície trasy ekonomiky vo vzťahu k potenciálu, 

pričom úroveň potenciálu je chápaná ako dlhodobý rovnovážny stav. V chápaní týchto 

prístupov šoky spôsobujú odklon ekonomiky od potenciálnej trasy až do úplnej absorpcie šokov 

a prispôsobenia sa trasy vývoja ekonomiky späť na optimálnu úroveň.  

Nad rámec všeobecnej definície rovnovážneho a aktuálneho stavu ekonomiky existujú 

rozdiely v spôsobe merania stavu agregátnej výkonnosti ekonomiky. Najčastejšie sa meria 

výkon ekonomiky prostredníctvom agregátneho ukazovateľa HDP, ktorý je často i priamou 

aproximáciou hospodárskeho cyklu. Rozdiely existujú i v chápaní a v definícii samotného 

hospodárskeho cyklu, ktorý je podľa najznámejšej definície Burnsa a Mitchella fluktuáciou 

agregátnej ekonomickej aktivity pozorovanou v krajinách s trhovou ekonomikou. Všeobecná 

zhoda panuje ohľadom spoločného pohybu agregátnych indikátorov rovnakým smerom, 

v prípade perzistencie negatívneho šoku a následnej depresie ekonomickej aktivity sa budú 

pohybovať makroekonomické agregáty produkcie, spotreby a príjmov nadol, naopak, v prípade 

expanzie sa dá očakávať spoločný pohyb uvedených indikátorov nahor (v prípade 

proticyklických indikátorov je tento pohyb opačný). Otázkou je aproximácia spoločného 

pohybu agregátnej aktivity, kde je alternatívou priameho merania cez rast HDP i odhad 

aktuálneho hospodárskeho cyklu prostredníctvom nepozorovaného stavu ekonomiky. 

V nových a neo-keynesiánskych teóriách je potrebné odhadnúť cyklus vzhľadom na potenciál, 

čo je umožnené prostredníctvom odchýlok aktuálneho HDP od potenciálneho HDP (produkčná 

medzera)4. Výber metódy merania hospodárskeho cyklu je otázkou empirických cieľov. 

V dizertačnej práci je cieľom krátkodobá prognóza HDP, pričom aproximácia spoločného 

pohybu je umožnená pomocou vybraných pozorovaných premenných i nepozorovanej 

premennej aproximujúcej spoločný pohyb agregátnej ekonomickej aktivity. Otázkami 

potenciálu ako udržateľnej agregátnej produkcie, a otázkami podchladenia a prehrievania 

ekonomiky sa dizertačná práca priamo nezaoberá. 

V dizertačnej práci sa bude pracovať priamo s HDP ako s makroekonomickým 

ukazovateľom agregátnej ekonomickej aktivity, pri predpoklade, že ekonomické šoky 

                                                      
4 Na odhad produkčnej medzery sa najčastejšie využívajú štatistické metódy (Hodrick-Prescott filter), 

koncepty využívajúce Phillipsovu krivku, metódy založené na produkčnej funkcii či dlhodobé reštrikcie v rámci 

štrukturálnych modelov SVAR. Prehľad na príklade Slovenskej republiky napr. v Ódor, Jurašeková-Kucserová 

(2014) a v Kloudová (2013). V zjednodušených aplikáciách sa dá definovať cyklus ako odchýlka produkcie od jej 

trendu (napr. Blinder a Fischer, 1981).  
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spôsobujú zrýchľovanie a spomaľovanie rastu HDP oproti priemernému dlhodobému 

rastu ekonomiky.  

Pre identifikáciu šokov, ktoré dominujú pri vzniku fluktuácii ekonomickej aktivity, je 

potrebné z hľadiska exogénnych a endogénnych zdrojov šoku do ekonomického systému 

ukotviť základnú klasifikáciu šokov pomocou ekonomickej teórie. Vzhľadom na to, že 

rovnováha ekonomiky je chápaná ako rovnováha agregátnej ponuky a agregátneho dopytu pri 

rovnovážnej cene, je univerzálnym zdrojom dopytový alebo ponukový šok.  

Stabilizačné hospodárske politiky od začiatku 30. storočia vychádzajúce predovšetkým 

z teórií Keynesa zdôrazňovali potrebu pôsobiť proti šokom, ktoré destabilizujú ekonomický 

vývoj, prominentnú úlohu preto zohrávala efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky. 

Keynes zvýrazňoval najmä dopytový šok ako zdroj recesií, z tohto dôvodu stabilizáciu 

ekonomiky videl prostredníctvom pôsobenia cez dopytový kanál primárne prostredníctvom 

fiškálnej politiky, ktorej efektívnosť bola daná výškou investičného multiplikátora (hraničný 

sklon k spotrebe). Pôsobenie monetárnej politiky na dopyt podporoval iba cez zmenu úrokovej 

miery, avšak pri obmedzeniach pri nízkych úrovniach úrokových sadzieb z dôvodu tzv. pasce 

likvidity. Neskôr v neoklasickej syntéze a v tradičnom modeli IS-LM bola preferencia 

fiškálnej politiky voči monetárnej politike určovaná na základe predpokladaného sklonu krivky 

IS voči LM, t.j. v závislosti od citlivosti investičného dopytu na zmenu úrokovej miery (krivka 

IS) resp. citlivosti úrokovej miery na zmenu dopytu po peniazoch (krivka LM). Pri necitlivosti 

fiškálnych výdavkov na úrokovú miery najmä z dôvodu efektu vytláčania (z angl. crowding-

out) je preferovaná monetárna politika (vertikálna krivka IS), naopak pri necitlivosti úrokovej 

miery na zmenu dopytu po peniazoch najmä pri nulovom obmedzení úrokových sadzieb (z angl. 

zero lower bound, t.j. pri pasci likvidity) je preferovaná fiškálna politika (horizontálna krivka 

LM). Neoklasickí ekonómovia neprisudzovali význam úlohe fiškálnej politiky a monetárnej 

politiky pri stabilizácii hospodárskeho cyklu, ich úlohou bolo primárne stabilizovať deficit a 

dlh vlády, a zabezpečiť tak cenovú stabilitu. Trasa ekonomiky bola daná ponukovou stránkou, 

taktiež neskoršie myšlienkové prúdy neoklasickej ekonómie (RBC) vyzdvihovali hlavne vplyv 

ponukových šokov na ekonomiku. Podobne ako neoklasickí ekonómovia považovali 

výraznejšie zásahy do trhu za nežiaduce i monetaristi, najmä prostredníctvom aktívnej 

monetárnej politiky. Podľa Friedmana mala byť monetárna politika centrálnych bánk zameraná 

iba na cenovú stabilitu prostredníctvom stabilného rastu monetárnej bázy. Fiškálnu politiku 

považovali za málo efektívnu, vzhľadom na silný efekt vytláčania súkromných investícií 

verejnými výdavkami. Nová klasická makroekonómia na základe predpokladu racionálnych 



17 

 

očakávaní výrazne zúžila priestor pre efektívnosť hospodárskych politík, ktoré nemajú žiadny 

vplyv na výrobu a trh práce, ak sú očakávané. V prípade nesystematických, tzv. 

diskrecionárnych zmien monetárnej politiky (t.j. mimo monetárneho pravidla), spôsobí iba 

nežiadúcu fluktuáciu produkcie a nezamestnanosti okolo ich prirodzenej miery. Nová klasická 

makroekonómia preto zdôrazňuje aplikáciu hospodárskych politík iba pri podpore dlhodobého 

rastu ekonomiky.  

Pri inkorporácií rovnováhy ďalších trhov a tokov v ekonomike majú osobitný význam 

impulzy hospodárskej politiky, konkrétne fiškálne a monetárne, ktoré môžu mať výrazný vplyv 

buď na agregátny dopyt a ponuku. Rozlišovať preto budeme osobitne od ponukových 

a dopytových šokov i šoky hospodárskej politiky. Dôležité z hľadiska ich empirickej 

identifikácie je nielen samotný impulz (šok), ale i jeho šírenie v ekonomike. 

3.1 Dopytové a ponukové šoky 

Dopytový šok definujeme ako neočakávanú a nezávislú zmenu v množstve 

požadovaných tovarov a služieb od domácich a zahraničných spotrebiteľov (spotrebných 

tovarov) a domácich a zahraničných firiem (kapitálových tovarov a zásob). Medzi dopytový 

šok môžeme zaradiť i efekty neočakávanej zmeny spotreby vlády a zmeny miery zdanenia, 

ktorých zdroj však vieme identifikovať a klasifikovať oddelene ako fiškálny šok. Rovnako 

môžu nastať neočakávané zmeny agregátneho dopytu i zo zdroja monetárnej politiky, tieto 

impulzy tiež samostatne identifikujeme ako monetárne šoky. V prípade spotrebiteľov môže mať 

vplyv na posun agregátneho dopytu zmena v očakávaniach (preferenciách) či zmena 

v bohatstve. V prípade investorov najmä zmena v očakávaniach ohľadom produktivity kapitálu, 

očakávaného dopytu a očakávanej budúcej úrokovej miery. Dopytový šok môže napríklad 

vzniknúť aj následkom politických alebo vojnových udalostí. 

Identifikácia šoku je možná na základe predpokladov o reakciách ekonomiky 

prostredníctvom pozorovania zmien agregátnej cenovej hladiny, agregátnej produkcie a ceny 

práce (mzdy), kde majú jednotlivé teoretické prúdy rozdielne názory (prehľad v Tabuľke 3.1). 

Neoklasická ekonómia predpokladá, že ceny i mzdy sa pomerne rýchlo prispôsobia zmenám v 

agregátnom dopyte. Dopytový šok má tak podľa tohto pohľadu len malé, prípadne krátkodobé 

vplyvy na reálne premenné v ekonomike, akými sú HDP alebo zamestnanosť. Podobné názory 

na dopytové šoky presadzovali i noví klasickí makroekonómovia a ekonómovia reálneho 

hospodárskeho cyklu. V kontraste s týmto pohľadom predpokladajú nové keynesiánske 

a neokeynesiánske teórie najmä pomalšie prispôsobovanie agregátnej cenovej hladiny a ceny 
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práce v ekonomike z dôvodu cenových a mzdových rigidít, čo má za následok podchladenie či 

prehrievanie ekonomiky, nakoľko sa reálne premenné vracajú do potenciálu pomalšie. Uvedené 

teórie vychádzajúce z Keynesa považovali tento jav za dôvod pre aktivizáciu proticyklických 

diskrecionárnych hospodárskych politík, ktoré mali vypomôcť k ceste naspäť k potenciálu. V 

prípade negatívneho dopytového šoku sa podľa týchto teórii očakáva perzistentnejší pokles cien 

v ekonomike, následne i pokles zamestnanosti. Úlohu dopytových šokov zvýrazňovali nový 

keynesiánci a neokeynesiánci najmä v krátkom období, keďže cyklus chápali ako krátkodobé 

odchýlky od rovnovážnej trasy stanovenej ponukou, na rozdiel od Keynesa, ktorý úlohe ponuky 

nevenoval pozornosť. Dopytové šoky majú v tomto poňatí prechodné, ale perzistentné vplyvy. 

Nový keynesiánci zároveň prevzali predpoklad o racionálnych očakávaniach, čo znamená, že 

dopytové šoky absorbovala ekonomika rýchlejšie. Základnou metódou identifikácie 

dopytového šoku je jeho odlíšenie od ponukového šoku. Štandardné očakávanie ohľadom 

dopytového šoku v krátkom období je kladná perzistentná reakcia cien na pozitívny dopytový 

šok, a opačne v prípade šoku negatívneho. 

Ponukový šok je neočakávaná a nezávislá zmena v ponúkanom množstve tovarov a 

služieb. Táto zmena môže nastať prostredníctvom zmeny v tvorbe kapitálu, celkovej 

produktivity alebo ponuky práce. Ponuku práce alebo tvorbu kapitálu môže ovplyvniť fiškálna 

politika prostredníctvom zdanenia práce a kapitálu alebo ovplyvňovaním nákladov firiem cez 

rizikovú prémiu, v prípade ak hospodárenie verejnej správy má vplyv na vnímanie rizika 

udržateľnosti verejného dlhu investormi. Monetárna politika pôsobí na rozhodovanie o 

investíciách najmä prostredníctvom nastavenia úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú náklady a 

očakávanú návratnosť investícií. Špecifické šoky zo zdroja fiškálnej a monetárnej politiky 

môžeme však identifikovať samostatne. 

V empirickej identifikácii ponukového šoku v štrukturálnom modeli založenom na 

ekonomickej teórii je potrebné rozoznať vplyvy šoku na ostatné makroekonomické premenné. 

Vzhľadom na to, že klasická škola očakáva rýchle prispôsobovanie sa agregátneho dopytu  

rôznym šokom, za primárne zdroje fluktuácií hospodárskeho cyklu považuje predovšetkým 

ponukové šoky. Pôvodné klasické názory predpokladali hladký vývoj hospodárskeho cyklu, 

avšak moderné prístupy novej klasickej ekonómie a reálneho hospodárskeho cyklu prisudzovali 

ponukovým šokom dodatočnú vlastnosť zabezpečujúcu fluktuáciu ekonomickej aktivity. 

Teória RBC predpokladá, že zdrojom šokov sú reálne šoky, t. j. reálne veličiny. Zahŕňajú 

predovšetkým šoky, ktoré ovplyvňujú ponukovú stránku, hlavnú rolu prisudzujú ekonómovia 

RBC šokom v produktivite (King a Rebelo, 1999). Šok v produktivite zahŕňa nové technológie, 
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kvalitu manažmentu či ceny primárnych vstupov. Z pohľadu RBC sú šoky v produktivite, resp. 

technologické šoky, chápané ako zmeny v celkovej produktivite faktorov, vychádzajúc z 

produkčnej funkcie podľa neoklasickej teórie rastu Solowa (1956). Propagačným 

mechanizmom v prístupe RBC je najmä medzičasová substitúcia ekonomických agentov a 

vyhladzovanie spotreby domácnosťami. Fluktuácie ekonomickej aktivity chápu ako 

nevyhnutné obmedzenie, pričom trh reaguje najoptimálnejšie ako môže. V prístupe 

neokeynesiánskej teórie majú na rozdiel od prístupu Keynesa ponukové šoky charakter 

permanentných efektov na produkciu. Technologický šok spravidla spôsobuje priamy pozitívny 

efekt na celkovú produkciu, efekt môže byť rozdielny v prípade realizácie skutočného šoku 

alebo očakávania daného šoku (Ramey, 2016). V neoklasických modeloch sú ceny flexibilné 

a plne absorbujú šoky, v prípade pozitívneho technologického šoku ceny súbežne klesajú. 

V modeloch novej keynesiánskej teórie sa predpokladá len čiastočné premietnutie pozitívneho 

technologického šoku do nižších cien firmami, pričom však agregátna cenová hladina klesá 

(Galí, 2004). Štandardné modely sa zhodujú v predpoklade o opačnej reakcii agregátnych cien 

a produkcie pri ponukovom šoku, čo je hlavným predpokladom na rozlíšenie daného šoku od 

dopytového. Menej zhody existuje v prípade efektov technologického šoku na reálne mzdy. 

Zatiaľ čo pozitívny technologický šok neoklasickej produkčnej funkcie posunie zároveň 

hraničný produkt práce, čo bude mať za následok vyššie mzdy na úrovni daného produktu, je 

tento pohľad v kontraste s neokeynesiánskmi, novými keynesiánskymi a monetárnymi 

teóriami, kde sa očakáva opačný efekt. V prvých dvoch prípadoch je dôvodom len čiastočné 

alebo žiadne premietnutie technologického šoku do nižších marginálnych nákladov z dôvodu 

rigidných cien a pomalší alebo žiadny nárast agregátneho produktu, v treťom prípade sú 

dôvodom najmä adaptívne očakávania agentov a ilúzia peňazí v krátkom období. Bez zmeny 

agregátneho produktu reálne mzdy poklesnú. Rozdielne efekty môžu vzniknúť v závislosti od 

toho, či je silnejší efekt bohatstva alebo substitučný efekt domácností (odpracované hodiny).  

Ekonomická teória ponúka predovšetkým teoretické predikcie, ktoré nemusia byť 

podporené faktami o hospodárskom cykle. Z pohľadu klasickej teórie, resp. teórie RBC, sú 

reakcie celkovej produkcie na šoky v produktivite pozitívne a pozorované i v skutočnosti na 

dátach, zároveň je v súlade s pozorovaniami i procyklické chovanie reálnych miezd. 

Pozorovaná procyklickosť produktivity práce je v súlade s týmto predpokladom, nakoľko 

v prípade spomalenia ekonomiky by bez existencie daných šokov bolo pozorované 

proticyklické chovanie produktivity z dôvodu klesajúcej hraničnej produktivity kapitálu. 

V kontraste s empirickými faktami sú predikcie RBC ohľadom cien pri šoku v produktivite. Ak 
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sú výhradným zdrojom fluktuácií šoky v produktivite, reakcia cien by v prípade recesií nemala 

byť negatívna ako naznačujú v skutočnosti pozorované dáta (Kydland a Prescott však 

nesúhlasia, 1990). Protichodné názory i empirické dôkazy existujú o korelácii odpracovaných 

hodín a produktivity. Spoločný pohyb rovnakým smerom predikujú pre produktivitu, 

odpracované hodiny i mzdy teoretické modely RBC. Naopak, v nových keynesiánskych 

modeloch sa predpokladá negatívny efekt na trh práce s následným poklesom po dopyte po 

pracovnej sile a teda odpracovaných hodín.   

Tabuľka 3.1: Moderné ekonomické teórie a význam šokov 

  Hlavný zdroj fluktuácií a ich vplyv na ekonomickú aktivitu 

Keynesova teória 

Dopytový šok - procyklický vplyv na reálnu produkciu (investície, spotreba 

domácností), proticyklický pohyb reálnych miezd z dôvodu málo flexibilných 

miezd, fixné resp. neflexibilné ceny z dôvodu monopolistických elementov. 

Stabilizačná (proticyklická) funkcia fiškálnej a monetárnej politiky. 

Neoklasická syntéza 

(Neokeynesiánske teórie) 

Dopytový šok – procyklický vplyv na reálnu produkciu v krátkom období, 

proticyklický pohyb reálnych miezd z dôvodu cenových i mzdových rigidít. 

Stabilizačná (proticyklická) funkcia fiškálnej a monetárnej politiky. Ponukový šok 

– vplyv len na zrýchlenie potenciálu ekonomiky. 

Monetaristi 

Monetárny šok - procyklické pohyby reálnych premenných pri úmysle 

proticyklickej stabilizácie ekonomiky, a to z dôvodu oneskorení monetárnej 

politiky a adaptívnych očakávaní ekonomických agentov. Neefektívna monetárna 

i fiškálna politika na stabilizáciu cyklu. 

Nová klasická 

makroekonómia 

Dôraz predovšetkým na ponukové šoky pri flexibilných cenách a mzdách. Vplyv 

fiškálnej a monetárnej politiky iba v prípade neočakávanej politiky, v prípade 

očakávanej sú efekty nežiaduce z dôvodu racionálnych očakávaní ekonomických 

agentov. 

RBC  

Ponukový šok - rýchle prispôsobenie cien bez výrazného vplyvu na reálnu 

produkciu, šoky v produktivite (technológiách) majú vplyv na potenciálny rast, 

ktorý je zhodný so skutočným reálnym rastom. Originálny model RBC 

nepredpokladá efekty fiškálnej a monetárnej politiky na reálnu ekonomiku. 

Nové keynesiánske teórie 

Dopytový šok – mikroekonomická interpretácia cenových a mzdových frikcií 

v krátkom období (nákladné prispôsobovanie cien a zisková prirážka), nedokonalá 

konkurencia, vplyvy na reálnu mzdu rozdielne v závislosti od prispôsobenia cien 

a ziskových prirážok.  Vplyvy fiškálnej a monetárnej politiky v prípade 

neočakávanej politiky. Pri očakávanej politike vplyvy obmedzené z dôvodu 

cenových a mzdových rigidít. 

Zdroj: autor 

 

3.2 Fiškálne a monetárne šoky 

Šoky zo zdroja fiškálnej a monetárnej politiky sa stali dominantnými v analýzach 

ekonomickej teórie najmä od príchodu veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. 

Dôvodom bola potreba stabilizácie hospodárskeho cyklu. Jednotlivé prúdy ekonomickej teórie 

mali odlišné názory na zdroje impulzov s dominantným vplyvom na fluktuácie ekonomickej 

aktivity. Základným rozdielom bola najmä interpretácia fáz hospodárskeho cyklu a obhajoba 

potreby regulovaných fiškálnych a monetárnych zásahov do vývoja ekonomiky.  
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Zástanci pôvodnej klasickej ekonómie (Smith, Ricardo) považovali neočakávané šoky 

v ekonomike, či už politického alebo nepolitického charakteru, za nežiadané poruchy, po 

ktorých sa však ekonomický systém ihneď dostal do rovnováhy. Z klasického pohľadu tak 

ekonomika funguje stále na trase rovnováhy a fiškálne či monetárne opatrenia nie sú žiadané, 

dokonca nemajú silný vplyv na chovanie agentov, nakoľko sa ihneď dokážu prispôsobiť novej 

situácii. Z pohľadu klasickej ekonómie nezohrával významnú rolu samotný náhodný impulz 

a preto sa nevenovala pozornosť ani absorpčnej schopnosti ekonomického mechanizmu a jeho 

reakcii na silné ekonomické impulzy zvonku.  

Keynes a neokeynesiánci však považovali ekonomický systém odovzdaný neviditeľnej 

ruke trhu za nedokonalý a prípadné výkyvy ekonomickej aktivity za neželateľné javy, ktoré si 

vyžadovali zásahy hospodárskej politiky pre stabilizáciu cyklu späť do rovnovážneho stavu. Za 

hlavnú príčinu fluktuácií hospodárskeho cyklu považovali dopytové šoky a za najsilnejší 

propagačný mechanizmus a najefektívnejší inštrument fiškálnu politiku vzhľadom na vysoké 

multiplikátory. Perzistenciu cyklu vysvetľovali najmä rigiditami miezd a cien, čím 

zvýrazňovali potrebu zásahov fiškálnej politiky na obnovu agregátneho dopytu. 

Monetaristi považovali za ústredný zdroj oscilácii ekonomickej aktivity naopak 

monetárne impulzy. Podľa Friedmana a Schwartza (1963) je monetárna politika najsilnejším 

mechanizmom šírenia šokov, zároveň monetárne opatrenia prinášajú najväčšie multiplikačné 

efekty. Diskrecionárna politika centrálnych bánk nie je však z pohľadu monetaristov vítaná 

napriek silnému propagačnému mechanizmu, nakoľko dokáže reagovať na aktuálny vývoj 

v ekonomike iba s oneskorením, čím sa stávajú monetárne opatrenia neefektívne a často 

škodlivé. Oneskorené reakcie pripisovali pomalým prispôsobovaním z dôvodu adaptívnych 

očakávaní agentov pri tvorbe inflačných predpovedí. Podobne ako neokeynesiánci považovali 

monetaristi fluktuácie ekonomiky za krátkodobý odklon ekonomiky od rovnováhy a samotný 

cyklus za nežiaduci. Perzistenciu cyklu pripisovali ilúzii peňazí v krátkom období. 

Noví klasickí makroekonómovia po ponukovom šoku v 70. rokoch 20. storočia 

vysvetľovali neúčinnosť hospodárskej politiky Keynesovej stratégie najmä ako následok 

absencie predpokladov o racionálnych očakávaniach ekonomických agentov, ktorí 

prispôsobujú svoje správanie na základe anticipovaných budúcich efektov hospodárskych 

politík. V ich ponímaní preto strácajú silu transmisné mechanizmy fiškálnej a monetárnej 

politiky a impulzy z týchto zdrojov sú efektívne iba v prípade, ak sú politické opatrenia vopred 

neohlásené a neočakávané. Noví klasici interpretujú hospodárske cykly ako nanútené chyby 

v očakávaniach a následok šokov v hospodárskej politike, ktoré vzdialia ekonomiku od 
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ustáleného stavu. Z pohľadu impulzov ako zdrojov fluktuácií zdôrazňujú podobne ako pôvodní 

klasickí ekonómovia rovnovážny charakter trhu v priebehu hospodárskeho cyklu. 

Na racionálne očakávania a medzičasovú optimalizáciu ekonomických agentov podľa 

novej klasickej ekonómia nadviazali teórie RBC, ktoré zvýrazňujú reálne šoky ako výhradné 

zdroje impulzov hospodárskych cyklov. Medzi tieto zaraďujú najmä ponukové šoky pôvodom 

v produktivite výrobných faktorov. Na rozdiel od novej klasickej ekonómie však nerozlišujú 

medzi očakávaným a neočakávaným vplyvom fiškálnej a monetárnej politiky, a zdôrazňujú iba 

reálne šoky. Nová keynesiánska teória následne spojuje prvky neokeynesiánskych 

nedokonalostí trhu v krátkom období vo forme cenových a mzdových rigidít, naopak v dlhom 

období nadväzuje na neutralitu peňazí v dlhom období, racionálne očakávania a dynamickú 

všeobecnú rovnováhu z teórií RBC. V moderných nových keynesiánskych modeloch sa 

predpokladá priestor pre dopytové a ponukové šoky, vplyv monetárnej politiky v krátkom 

období na reálne premenné i vplyv fiškálnej politiky.  

Definícia šoku v dizertačnej práci predpokladá exogénnosť, neanticipovanosť 

a nezávislosť šoku od ostatných šokov v ekonomike. Keďže nemôžeme očakávať náhodnosť 

rozhodnutí fiškálnych a monetárnych autorít, je nutné spresnenie tejto definície pre prípad 

fiškálnej i monetárnej politiky. 

Exogénnosť šoku predpokladá jeho nezávislosť od aktuálnych i minulých pozorovaných 

závislých endogénnych premenných. V prípade fiškálnej a monetárnej politiky interpretujeme 

exogénnosť ako nezávislosť od automatických a systémových reakcií na premenné, teda nad 

rámec reakčných funkcií, na ktoré sú naviazané rozhodnutia v rámci stratégie menového 

cielenia v prípade monetárnej politiky a automatické stabilizátory v prípade fiškálnej politiky. 

V prípade racionálnych očakávaní ekonomických agentov sú to odchýlky od časovo 

konzistentnej, kredibilnej a záväzne stanovenej fiškálnej a monetárnej politiky (Kydland, 

Prescott, 1977). Táto moderná definícia šoku vychádza z teórie racionálnych očakávaní, kde 

efektívnosť monetárnej politiky na dopyt a zamestnanosť hodnotili Sargent a Wallace (1975), 

podľa ktorých môžu mať šoky v monetárnej politike vplyv na ekonomických agentov iba 

v prípade, ak sú neočakávané, a to vzhľadom na ich racionálne a vopred hľadiace očakávania. 

Monetárny a fiškálny šok je teda diskrecionárne opatrenie smerujúce k ovplyvňovaniu 

ekonomiky, ktoré je odchýlkou od štandardného menového a fiškálneho pravidla. Vplyv 

na chovanie ekonomických agentov bude mať fiškálne alebo monetárne opatrenie nielen 

v závislosti od ich schopnosti tvoriť racionálne očakávania, ale i v závislosti od flexibility 

agentov na trhu tovarov a služieb a trhu práce meniť mzdy a ceny. Pri menej flexibilnejších 
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reakciách agentov môže mať z dôvodu rigidít miezd a cien vplyv odklonu od monetárneho 

a fiškálneho pravidla efekt na ekonomiku i v prípade očakávaných šokov.  

Po definíciách šoku sa môžeme pozrieť na reakcie ekonomiky podľa výsledkov 

empirických štúdií. Vo všeobecnosti panuje v mainstreamovej ekonómii konsenzus 

ohľadom vzťahu monetárnej politiky a základných makroekonomických premenných. 

V prípade expanzívnej monetárnej politiky (ak abstrahujeme od voľby inštrumentu) sa očakáva 

v krátkom období nárast produkcie pri postupnom náraste cien, a naopak pri reštriktívnej 

politike (neokeynesiánske teórie). Nesúlad názorov vzniká ohľadom dĺžky oneskorení vplyvu 

na ekonomiku. Názory vychádzajúce z Keynesa sa prikláňajú k výraznejším oneskoreniam 

efektu monetárnej politiky na výrobu i ceny. Neoklasické teórie predpokladajú flexibilnú 

reakciu cien na šoky v monetárnej politike, teda bez vplyvu na reálnu produkciu. Súčasné 

empirické štúdie sa zhodujú bez ohľadu na použité modelové prostredie na signifikantnom 

vplyve monetárneho šoku na produkciu v krátkom období (Christiano, Eichenbaum, a Evans, 

1999 a Barakchian, Crowe, 2013). Romer a Romer (2004) a Coibion (2012) reportujú však 

signifikantné oneskorenie v produkcii i cenách v reakcii na zmenu úrokových sadzieb. Uhlig 

(2005) a Mountford a Uhlig (2009) v modeli SVAR bez priamych reštrikcií na reakciu HDP na 

zmenu úrokových sadzieb, poukazujú pri dopade reštriktívneho šoku monetárnej politiky na 

neintuitívnu kladnú reakciu reálnej produkcie v prvých štvrťrokoch a až následne očakávaný 

negatívny vplyv na produkciu.  

Nastavenie fiškálnej politiky je podobne ako pri monetárnej politike spojené 

s automatickými spätnými väzbami, takže je tiež nutné rozlišovať automatické opatrenia, ktoré 

sú spojené so stabilizátormi a reakčnou funkciou fiškálnej autority, a diskrecionárne opatrenia, 

ktoré definujeme ako neočakávané opatrenia smerujúce na ovplyvnenie ekonomiky ako odklon 

od fiškálneho pravidla. Zároveň na rozdiel od monetárnej politiky je inštitucionálne nastavenie 

fiškálnej politiky spojené s výrazným oneskorením implementácie jednotlivých opatrení, takže 

je jednoduchšie šoky identifikovať i v oficiálnych dokumentoch. I pri fiškálnej politike sa 

prejavuje efekt očakávaní pri predpokladoch o vplyve fiškálnych šokov na reálne 

makroekonomické premenné. V klasickom poňatí sú zásahy fiškálnej politiky nežiaduce, 

nakoľko ekonomika sa nachádza vždy na úrovni rovnováhy a vyššie výdavky majú za následok 

vyššiu agregátnu produkciu, tá však spôsobí vyšší dopyt po pracovníkov čo má za následok 

znižovanie miezd. Celkový efekt vládnych opatrení je tak negatívny. Podľa novej klasickej 

ekonómie dochádza k efektom tzv. Ricardianskej ekvivalencie (Barro, 1974), v prípade, ak je 

opatrenie financované deficitom nebude mať opatrenie žiadny efekt na reálne premenné, 
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nakoľko ekonomický agenti sú vopred hľadiaci a racionálny a súčasné deficity implikujú 

budúce vyššie dane. Nižšie dane pri daných vládne výdavkoch môžu mať tak za následok 

zníženie súkromnej spotreby. Naopak, neokeynesiánske teórie predpokladali pozitívne efekty 

fiškálnej politiky najmä v čase recesií, kedy predpokladajú podchladenú ekonomiku. V novej 

keynesiánskej teórií však môžu mať vládne opatrenia negatívne efekty na produkciu v prípade, 

ak sa nachádza ekonomika blízko potenciálu, čím dochádza k tzv. vytláčaciemu efektu (z angl. 

crowding-out effect). V empirickom výskume sa potvrdili výrazne rozdielne kvantitatívne 

a kvalitatívne efekty fiškálnej politiky na reálne premenné a trh práce. Empirické modely 

predikujú pokles zamestnanosti a produkcie v prípade fiškálnej konsolidácie v neoklasickom 

modeli s deficitným financovaním (Baxter a King, 1993). Rast vládnych výdavkov poukazuje 

na rast produkcie i reálnych miezd podľa Caldaru a Kampsa (2012) či Blancharda a Perottiho 

(2002), naopak, Mountford a Uhlig (2009) evidujú pokles produkcie i miezd pri zvýšení daní, 

a pokles miezd a len mierny rast produkcie pri zvýšení vládnych výdavkov, čo je viac v súlade 

s novými klasickými a štandardnými neokeynesiánskymi teóriami.  

4 Výber modelov a ich základná metodológia 

Hlavné kritérium pre výber modelovej špecifikácie je odvodené priamo od základného 

cieľa dizertačnej práce, užitočnosť modelu je meraná výlučne presnosťou prognózy. 

Dodatočnými výberovými kritériami je schopnosť najbližšie aproximovať fluktuácie HDP vo 

vzorke dát SR na roky 2002-2016 pri odhade modelov, posledným kritériom je schopnosť 

modelu vysvetľovať ekonomické fluktuácie odvodeným z čiastkového cieľa dizertačnej práce.  

Pred kritickým zhodnotením konkurenčných modelov sú vylúčené modelové špecifikácie 

v priamom konflikte s cieľom dizertačnej práce. Ide o modely, ktoré sú schopné robiť predikcie 

výlučne v závislosti od prístupnosti dát. Tými sú modely s prognostickou schopnosťou iba na 

jedno obdobie, akými sú jednoduché jednorovnicové regresné modely s korekčným členom (z 

angl. error correction models), regresné modely kombinujúce dáta so zmiešanou frekvenciou 

(z angl. mixed-data sampling models – MIDAS), alebo modely kombinujúce premostenie 

mesačných a štvrťročných údajov (z angl. bridge equations) 5.  

 

                                                      
5  Jednorovnicové modely s korekčným členom podľa Englea a Grangera (1987), MIDAS modely vyvinuli 

Ghysels a kol. (2004), a rovnicové modely premosťujúce mesačné a štvrťročné dáta boli použité v Ingenito a 

Trehan (1996). 
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Paleta konkurenčných prognostických modelov využívajúcich predstihové indikátory 

obsahuje nasledujúce typy: 

- štatistické modely založené na makroekonomických časových radoch – tzv. 

indikátorový prístup (Burns, Mitchell) – ide o predstihové indikátory OECD, či 

indikátory sentimentu, 

-  ekonometrické modely časových radov popisujúce niektoré implicitne modelované 

fakty o hospodárskom cykle a ekonomické vzťahy. V závislosti od reprezentácie cyklu 

ide o redukované modely VAR a faktorové modely, 

- štrukturálne ekonometrické modely – modely SVAR, 

- stredné a veľké ekonometrické modely tvorené na základe ekonomickej teórie (modely 

neoklasickej syntézy neodolné voči Lucasovej kritike), 

- štrukturálne modely založené na kvantitatívnej ekonomickej teórií s najmenším 

vzťahom k skutočným dátam (lineárno-kvadratické modely, RBC a nové keynesiánske 

DSGE modely).  

 

Na základe kritérií potenciálnej presnosti modelov a schopnosti interpretovať 

hospodársky cyklus budú v dizertačnej práci sú predstavené dva odlišné empirické modely 

využívajúce predstihové indikátory, každý s rozličnou interpretáciou spoločného pohybu 

makroekonomických premenných: 

• jednoduchý redukovaný model VAR implikujúci spoločný pohyb premenných cez 

kauzálne reťazové vzťahy priamo cez pozorované makroekonomické ukazovatele, 

• a jednoduchý dynamický faktorový model (ďalej len DFM) využívajúci predpoklad 

o nepozorovanej premennej v pozadí hospodárskeho cyklu interpretovanej ako stav 

ekonomiky, ktorý riadi spoločný pohyb premenných. 

Pre identifikáciu charakteru šokov prostredníctvom ekonomickej teórie, a zároveň 

s potenciálnou presnou prognostickou schopnosťou je zvolený: 

• štrukturálny VAR charakterizujúci spoločný pohyb premenných a zároveň schopný 

interpretovať odklon od rovnovážnych vzťahov v ekonomike cez neočakávané inovácie 

v informáciách, ktoré majú k dispozícii ekonomický agenti. 

Výber z konkurenčných modelov môže byť obhájený z hľadiska presnosti prognóz, resp. 

schopnosti interpretovať vývoj makroekonomických časových radov.  
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Z hľadiska presnosti prognózy v literatúre dominujú najmä redukované empirické 

modely (Liu, 1960), a to z dôvodu príliš silných predpokladov spojených s identifikáciou 

štruktúry v tradičných ekonometrických modeloch (Sims, 1980). Podobne i Friedman (1953) 

preferuje pozitívnu ekonómiu pred normatívnou ekonómiou pri prognózovaní, pričom 

rozhoduje prediktívna primeranosť, jednoduchosť a reálnosť predpokladov. Teoretické 

modely sú konštrukčne zamerané na špecifikáciu chovania ekonomických agentov a nie na 

minimalizáciu prognostickej chyby, či maximálnu priliehavosť modelu na dáta. Z tohto dôvodu 

i čisto teoretické modely dynamického stochastického všeobecnej rovnováhy boli konštruované 

s cieľom, aby dokázali reprodukovať základné štylizované fakty o hospodárskych cykloch 

(Kaldor, 1957), a nie maximálnu priliehavosť na dáta, čo je cieľom ekonometrických 

modelov. Z hľadiska replikácie spoločného pohybu makroekonomických premenných, ako 

jedným zo základných prvkov definície hospodárskeho cyklu, sú teoretické i ekonometrické 

modely z hľadiska výsledkov simulácií relatívne rovnocenné.  

Teoretické modely obsahujú zároveň subjektívne expertné odhady, nakoľko v praxi 

centrálnych bánk a fiškálnych autorít majú za úlohu najmä vysvetlenie vývoja ekonomiky 

(komunikácia hospodárskej politiky) a formovanie očakávaní ekonomických agentov, na 

druhej strane zároveň formovanie vlastnej kredibility (dôveryhodnosť vo vzťahu k formovaniu 

očakávaní trhových subjektov). Presnosť prognózy teda nie je primárnym cieľom teoretických 

modelov. Prechodovým typom teoretických a empirických ekonometrických modelov sú tzv. 

lineárne kvadratické modely z lineárnej produkčnej funkcie, ktoré v empirických analýzach 

nepotvrdili potrebnú prognostickú schopnosť (Kľúčik, 2013b a 2015)6.  

Z hľadiska schopnosti interpretácie vplyvu šokov na aktuálny vývoj ekonomiky má 

najväčšiu nevýhodu indikátorový prístup k analýze hospodárskeho cyklu. Zároveň je ich 

nevýhodou nepoužiteľnosť na analýzu hospodárskych politík (Koopmans, 1947), ďalšou je 

nekonzistentnosť predstihu predstihových indikátorov v čase z dôvodu rozličných príčin 

fluktuácií (Stock a Watson, 2003), t. j. odlišných reakcii agentov v čase na šoky, a teda rozličnú 

propagáciu šokov v ekonomike (dopytových, ponukových, cenových či z iného zdroja). 

Výhodou indikátorového prístupu je, že slúžia ako referenčné indikátory pre expertné odhady 

a sú všeobecne akceptované (PMI, ESI, IFO, ZEW, predstihové indikátory OECD). Negatívom 

                                                      
6  De Leeuw (1991), ktorý priamo spojil optimalizačný problém Holta a kol. (1960) vychádzajúci z lineárnej 

kvadratickej produkčnej funkcie s poznatkami o predstihových indikátoroch, aplikoval tiež na prognózu 

redukovanú formu tohto modelu. V literatúre neboli okrem práce De Leeuwa predstihové indikátory priamo 

využité v teoretickom modeli. 
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štandardných makroekonometrických modelov je ich nepoužiteľnosť na analýzu 

hospodárskych politík, nakoľko čelia kritike v podobe nevhodnosti ekonometrických odhadov 

na základe nesprávnych predpokladov o preferenciách ekonomických agentov (Lucasova 

kritika, Lucas, 1976), či nemožnosti produkcie podmienených prognóz pri analýze dopadov 

politík (Diebold, Rudebusch, 1999). Výber štrukturálneho modelu SVAR adresuje viaceré 

problémy štandardných kompozitných predstihových indikátorov a makroekonometrických 

modelov. Kým tradičné kompozitné indikátory nemusia reagovať na príchod recesie rovnako, 

v modeli SVAR je možné identifikovať zdroje jednotlivých šokov a následne i ich vplyvy. Na 

rozdiel od čistých teoretických modelov, ktoré majú jednoznačnú výhodu z hľadiska 

interpretácie ekonomického vývoja cez ekonomickú teóriu, modely SVAR premosťujú 

empirický pohľad s teoretickým predpokladom o fungovaní ekonomiky. SVAR slúžia zároveň 

na vyhľadávanie empirických nálezov (napr. dynamika, štruktúra oneskorení), ktoré umožňujú 

byť študované v teoretických rámcoch akými sú modely DSGE. 

Z vybraných inštitucionálnych skúseností sa dá posúdiť tiež preferencia empirických 

modelov pred teoretickými modelmi na prognózu. Európska centrálna banka (ECB) využíva 

celú paletu modelov, na krátkodobé prognózy  používa malé faktorové modely i ekonometrické 

modely, pričom s pribúdajúcou štruktúrou bývajú prognózy spojené s väčším vplyvom 

expertných odhadov, či už sa to týka rezíduí vo väčších makroekonometrických modeloch (typ 

AWM, tzv. Area-Wide Model od ECB) alebo s teoretickými modelmi odhadovanými 

kalibráciou (Mestre, McAdam, 2011). Konfliktné ciele pri tvorbe prognózy medzi presnosťou 

modelu a schopnosťou interpretovať vývoj ekonomiky potvrdzuje pri aplikácií 

makroekonomických modeloch i Česká národná banka (ČNB). Krátkodobé prognostické 

nástroje ČNB (modely časových radov, modely extrakcie signálov) slúžia na premostenie s 

modelmi na strednodobé projekcie a presný popis historických dát, pričom teoretické modely 

sú kalibrované len na základe cyklických faktov, nemajú za cieľ presne popisovať vývoj 

časových radov, ale odrážajú fungovanie ekonomiky ako celku (Polák, Vávra, 2004). 

4.1 Empirické modely predstihových indikátorov 

Na prognostické účely budú využité redukované modely VAR založené na výbere 

predstihových indikátorov na základe štatistických vlastností a modely DFM založené na 

tradičnom prístupe konštrukcie nepozorovaného koincidenčného indikátora hospodárskeho 

cyklu a rozšírené o predstihové indikátory. Základným rozdielom medzi modelmi VAR a DFM 

je spôsob aproximácie spoločného pohybu premenných cez pozorované resp. nepozorované 

premenné. Spoločnou črtou modelov VAR a DFM je obmedzený počet premenných s ktorými 
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jednotlivé modely pracujú. Výber indikátorov do modelu teda zahrňuje  prácu s malým počtom 

opatrne zvolených premenných. Kým model DFM redukuje malý počet premenných na 

nepozorovaný faktor, v prípade modelov VAR je možná redukcia dimenzie pomocou využitia 

tradičného indikátorového prístupu prostredníctvom využitia kompozitných predstihových 

indikátorov. Pridanou hodnotou prístupu DFM je, že nezvyšuje význam hlavného indikátora 

pre hospodársky cyklus, ktorým je reálny HDP, ale odhaduje cyklus na základe vývoja všetkých 

indikátorov v modeli. 

4.1.1 Vektorový autoregresný model 

Spoločný pohyb premenných je vyjadrený cez vzájomné vzťahy niekoľkých premenných, 

nevysvetlená časť pohybu je pripisovaná neočakávaným udalosťami, ktoré sa prejavia v 

databáze ekonomických agentov ako odchýlka od rovnovážneho vzťahu. V redukovanej forme 

modelu VAR však nie je možné tieto udalosti rozlíšiť, t. j. vektor náhodných zložiek resp. 

neočakávaných šokov, ktoré sú navzájom korelované, nemajú v redukovanej forme 

ekonomickú interpretáciu. 

Model VAR je podmienený priamo vývojom predstihových indikátorov domáceho 

prostredia endogénneho charakteru a predstihovými indikátormi exogénneho charakteru (4.1): 

𝒚𝒕 = 𝑫(𝑳)𝒚𝒕−𝟏 + 𝑫𝟎𝒙𝒕 + 𝒆𝒕   (4.1) 

Kde yt je vektor endogénnych m časových radov (t. j. stĺpcový vektor m x 1), ktoré sú 

podmienené vývojom vlastných oneskorení a oneskorení ostatných premenných yt-1, a kde L je 

operátor oneskorení s maticou s m x m odhadnutých parametrov D, xt je vektor exogénnych 

premenných a D0 matica parametrov vzťahov endogénnych a exogénnych premenných. Vektor 

rezíduí pre jednotlivé rovnice endogénnych premenných je et. 

Počet oneskorení v modeli VAR je odhadnutý na základe testov, pričom základným 

predpokladom je, že všetky informácie ekonomických agentov sú v čase zosúladené a  staršie 

informácie majú spravidla najmenší vplyv na rozhodovanie agentov v súčasnosti. Úloha 

rozlišovať zdroje impulzov (šokov) na základe identifikácie súbežných vzťahov v čase t, a ich 

následné šírenie v ekonomike, je úlohou štrukturálnych modelov SVAR.  

Pre samotnú prognózu je však postačujúca redukovaná forma bez ekonomickej 

interpretácie. Pri podmienkach linearity a stability modelu je umožnené uplatniť predpoklady 

Woldovho teorému, podľa ktorého sa každý časový rad dá vyjadriť ako akumulácia 
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nekonečného radu minulých šokov, čo je známe ako reprezentácia modelu VAR v kĺzavých 

priemeroch (z angl. MA – moving average). V tomto prípade interpretácia fluktuácií 

hospodárskeho cyklu vychádza z pôvodných prác Slutského (1927) a Yula (1927) a je v súlade 

s Frischovou interpretáciou (1933) impulzu a propagácie šoku. Podľa Woldovho teorému, 

môže byť každý vektor časových radov (yt) reprezentovaný ako akumulácia minulých šokov 𝝐𝒕 

v nekonečnom horizonte a diskontovaných v čase j odhadnutými parametrami Dj (4.2): 

𝒚𝒕 = ∑𝑫𝒋𝝐𝒕−𝒋

∞

𝑗=0

 (4.2) 

 

Parametre v matici Dj v (4.2) predstavujú diskontovanú váhu minulých informácií, 

pričom na základe testov môžeme vytvoriť predpoklad koľko oneskorení má významný vplyv 

na súčasné rozhodovanie, a za podmienok kovariančnej stacionarity časových radov môže byť 

následne zápis v (4.2) použitý na prognózovanie. Rovnica (4.2) je známa ako funkcia odozvy 

na šoky (z angl. impulse response function). 

 

Podmienky platnosti modelu vyžadujú stabilitu modelu, ktorej základným predpokladom 

je analýza stupňa integrácie predstihových indikátorov vstupujúcich do modelu vzhľadom na 

všeobecne pozorovanú nestacionaritu ekonomických časových radov. Na základe testov 

stacionarity sa určí transformácia časových radov vstupujúcich do modelu a ohodnotí sa 

stabilita celého modelu. Predpoklad o spoločnom pohybe premenných v rámci fluktuácie 

ekonomiky predpokladá vzájomnú závislosť jednotlivých premenných, testy môžu určiť, či je 

táto závislosť obojsmerná (endogénne premenné modelu) alebo len jednosmerná (exogénne 

premenné modelu). Odhad modelu je ďalej validovaný testom oneskorení a sériou testov na 

odhadnuté rezíduá. 

4.1.2 Dynamický faktorový model 

Na rozdiel od redukovaného modelu VAR, ktorý používa na reprezentáciu spoločného 

pohybu premenných malý počet pozorovaných časových radov, resp. ich redukciu (cez 

kompozitné indikátory, resp. hlavné komponenty), modely DFM využívajú predpoklad 

o nepozorovanom latentnom faktore v pozadí hospodárskeho cyklu, ktorý má signifikantný 

vplyv na agregátne makroekonomické premenné. Faktory sa používajú na redukciu počtu 

premenných, najmä vtedy, keď je počet časových radov väčší ako počet pozorovaní (Stock, 
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Watson, 2011). Výsledný odhadnutý faktor dokáže vysvetliť prevažnú časť rozptylu vývoja 

hlavných makroekonomických  agregátov.  

 

Vývoj makroekonomických veličín určuje latentný nepozorovaný faktor ft (v čase t), 

nazývaný aj detektor signálu ekonomickej aktivity, prostredníctvom 

vývoja makroekonomických indikátorov vo vektore xt, kde λ je vektor parametrov časových 

radov reprezentujúci vzťah so spoločným faktorom ft, v tzv. signálnej rovnici resp. rovnici 

merania (4.3): 

𝒙𝒕 = 𝝀𝑓𝑡 + 𝒆𝒕 (4.3) 

𝒆𝒕 = 𝝓(𝑳)𝒆𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 (4.4) 

𝑓𝑡 = 𝝍(𝑳)𝑓𝑡−1 + 𝜼𝒕 (4.5) 

𝒖𝒕~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑖
2) a 𝜼𝒕~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑓

2) (4.6a), (4.6b) 

Idiosynkratické zložky vo vektore et v (4.3) predstavujú individuálny vývoj 

v jednotlivých časových radoch, ktoré sú nezávislé od vývoja faktora a majú vlastnú dynamiku 

aproximovanú AR procesom s L počtom oneskorení (4.4). Idiosynkratická zložka predstavuje 

dynamický vývoj špecifický pre daný makroekonomický agregát (napr. vývoj daného odvetvia) 

nezávislý od vývoja celej ekonomiky. Nepozorovaný faktor má taktiež dynamickú špecifikáciu 

v tzv. stavovej resp. rovnici prechodu (4.5). Zároveň sa predpokladá nekorelovanosť 

jednotlivých idiosynkratických zložiek vo vektore et a musí platiť, že chybové zložky vo 

vektore ut a 𝜼𝒕 sú identicky a nezávisle normálne rozdelené, s očakávaným nulovým priemerom 

a konštantným rozptylom (4.6a a 4.6b). 

Odhad spoločného faktoru v zápise state-space modelu je umožnený rekurzívne pomocou 

iteratívneho výpočtu Kalmanovho filtra a prostredníctvom maximalizácie funkcie 

vierohodnosti.  

4.2 Štrukturálne modely identifikované na základe ekonomickej teórie 

Hlavným cieľom je zostaviť prognostický model položený na ekonomickej teórii, ktorý 

bude plniť dve funkcie – umožní presné prognózy a zároveň identifikuje šoky, čím 

umožní interpretáciu výsledkov z hľadiska ekonomickej teórie. Podstatné je využitie 

predstihových indikátorov, ktoré poskytujú možnosť využiť potenciál včasného rozpoznania 

efektov neočakávaných dejov v ekonomike a ich dynamického vplyvu v čase.  
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V interpretácií štrukturálnych modelov SVAR sú fluktuácie hospodárskeho cyklu 

výsledkom náhodných šokov (impulzov) a ich dynamického šírenia v čase, teda v zmysle 

pôvodnej Frischovej (1933) idey, pričom táto je centrálna i v konkurenčných teoretických 

modeloch DSGE. Interpretácia šokov v modeloch SVAR však je mierne odlišná. Ich dynamika 

je chápaná ako odklon od naučeného chovania ekonomických agentov, ktorý sa distribuuje 

v čase a v prostredí. Kým šoky v modeloch SVAR sú šoky chápané ako neočakávané, 

exogénne, náhodné inovácie v informačnej sade ekonomických agentov, v teoretických 

modeloch DSGE sa chápu ako odklon od optimálneho správania odvodených od 

mikroekonomických predpokladov ekonomickej teórie.  

Centrálnym problémom modelov SVAR je identifikácia štrukturálnych vzťahov, ktoré sú 

definované ako súbežné interakcie medzi šokmi endogénnych premenných vo vektore yt v čase 

t, skryté v matici A0, ktorá nie je pozorovaná (4.7) a vychádza z klasického štandardne 

definovaného problému endogénnosti premenných, keď sú premenné v čase t navzájom 

simultánne determinované a je potrebná identifikácia systematického vzťahu7: 

𝑨𝟎𝒚𝒕 = 𝑨(𝑳)𝒚𝒕−𝟏 + 𝑫𝒙𝒕 + 𝑩𝜺𝒕   (4.7) 

Elementy súbežných vzťahov A0 i parametrov oneskorených reakcií v matici A(L) v 

rovnici (4.7) nie nie sú pozorované ale teoretické. Po vynásobení (4.7) inverznou maticou 𝑨𝟎
−𝟏 

dostaneme model (4.8), ktorý je identický k pozorovanému redukovanému modelu VAR 

v rovnici (4.1), pričom násobok matíc odhadnutých parametrov 𝑨𝟎
−𝟏𝑨(𝑳) je identický s maticou 

odhadnutých parametrov z redukovaného modelu D(L). Matica D0 sú parametre vzťahov 

exogénnych premenných vo vektore xt s endogénnymi premennými vo vektore yt. 

𝒚𝒕 = 𝑨𝟎
−𝟏𝑨(𝑳)𝒚𝒕−𝟏 + 𝑫𝒙𝒕 + 𝑨𝟎

−𝟏𝑩𝜺𝒕 = 𝑫(𝑳)𝒚𝒕−𝟏 + 𝑫𝟎𝒙𝒕 + 𝒆𝒕 (4.8) 

Zároveň sa v (4.8) odkrýva vzťah medzi ekonomicky neinterpretovateľnými inováciami 

vo vektore et a štrukturálnymi šokmi 𝜺𝒕 (4.9): 

𝑨𝟎
−𝟏𝑩𝜺𝒕 = 𝒆𝒕 (4.9) 

Odhad súbežných interakcií medzi premennými resp. štrukturálnymi šokmi v rovnici si 

vyžaduje reštrikcie na vzájomné vzťahy v matici A0, nakoľko model v (4.2) nie je možné 

odhadnúť priamo z dôvodu väčšieho počtu parametrov ako premenných. Na rozdiel od 

tradičných modelov simultánnych dynamických ekonometrických modelov reštrikcie sú 

                                                      
7  Klasickým spôsobom riešenia endogeneity v systéme simultánnych rovníc je i použitie inštrumentálnych 

premenných (Heckman, 1997).  
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zadávané na vzťahy šokov, nie na vzťah samotných premenných. Matica B predstavuje 

normalizáciu veľkosti šokov navzájom, jej funkciou je nastavenie mierky šokov (rozptyl).  

Pri predpokladoch Woldovho teorému môžeme za predpokladu stability modelu VAR, 

rovnako ako pri redukovanom modeli, odhaliť úlohu „skutočných“ štrukturálnych šokov 

s ekonomickým významom v ekonomike pomocou funkcie odoziev (4.10): 

𝒚𝒕 = ∑𝑨𝒋𝑨𝟎𝜺𝒕−𝒋

∞

𝑗=0

 (4.10) 

Pri predpoklade o nezmenených vzťahoch medzi ekonomickými agentami v čase sú šoky 

vo vektore 𝜀𝑡 jediným zdrojom fluktuácií v ekonomike. Cyklický vývoj premenných je tak 

výsledkom výhradne nových informácií na trhu. Definícia šokov modelu SVAR predpokladá 

priemernú nulovú očakávanú hodnotu (4.11a), zároveň sú z princípu neprognózovateľné 

v závislosti na informácií v čase t-1 (4.11b),  a sú nezávislé (nekorelované) od informácií 

z iných zdrojov, čo sa v matematickom zápise prejaví v nulových prvkoch variačno-

kovariančnej matice mimo diagonálu (4.12). 

𝐸(𝜀𝑡) = 0;𝐸(𝜀𝑡|𝐹𝑡−1) = 0  (4.11a), (4.11b) 

𝛴𝜀 = 𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡
ʹ) =

[
 
 
 
𝜎1

2 0 ⋯ 0

0 𝜎2
2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜎𝑝

2]
 
 
 

 (4.12) 

4.2.1 Identifikácia štruktúry v modeloch 

Cieľom dizertačnej práce je využiť metódu identifikácie štrukturálnych šokov, ktorá 

umožní ekonomickú interpretáciu týchto šokov v ekonomike pri využití predstihových 

indikátorov. Prvým krokom je využitie matematickej transformácie bez ekonomického obsahu 

prostredníctvom dekompozície odhadnutej variačno-kovariančnej matice 𝛴𝑒 z redukovaného 

modelu s cieľom dostať systém (4.12), pričom bude platiť pôvodný matematický vzťah v (4.9). 

Existujú dve základné metódy dekompozície variačno-kovariančnej matice, pomocou 

dekompozície vlastnej hodnoty a matice, a pomocou Choleského dekompozície. Podľa 

Mountforda a Uhliga (2009) spôsob dekompozície nemá vplyv na štatistickú inferenciu. Z 

matematického pohľadu je dôležité, že rozklad matice nemá jednoznačné riešenie, čo znamená, 

že dokáže produkovať i protichodné interpretácie (Canova a De Nicolo, 2002). Bez 

predpokladov ekonomickej teórie nemožno určiť zmysluplné riešenia identifikačného 

problému v modeloch SVAR. 
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Po matematickej dekompozícií variačno-kovariančnej matice nasleduje využitie 

ekonomickej teórie podľa rôznych prístupov k reštrikciám. Pôvodná identifikácia súbežných 

efektov bola založená na jednoduchých eliminačných reštrikciách Choleského dekompozície 

(Sims, 1980), podobne ako identifikácia v simultánnych ekonometrických modeloch nesie so 

sebou príliš silné predpoklady ohľadom fungovania ekonomiky. Vplyv šoku tak bol závislý od 

voľby poradia, v akých sa šok šíril v ekonomike, čo malo výrazný vplyv na dosiahnuté 

výsledky. Druhým typom identifikačných reštrikcií je prístup Blancharda a Perottiho (2002), 

ktorého základný predpoklad vychádzal z oneskorených reakcií fiškálnej politiky na vývoj 

ekonomiky a automatických elasticít daní na makroekonomické bázy. Prístup Blancharda 

a Perottiho je špecificky orientovaný na analýzu fiškálnej politiky a vyžaduje si externe 

odhadnuté hodnoty elasticít jednotlivých daní a výdavkov na jednotlivé bázy. Priamy spôsob 

ako odhadnúť simultánne reakcie agentov je naratívna identifikácia šokov v ekonomike, ktorá 

identifikuje šoky priamo v historických dátach a dokumentoch, pre prípad fiškálnej politiky ide 

o neočakávané zvyšovanie daní podľa ohlásenia vládnych opatrení alebo nadchádzajúcich 

vojnových výdavkov (Romer a Romer, 2010 a Ramey a Shapiro, 1998). Na Slovensku však 

extrémne udalosti nehrajú významnú rolu a oficiálne dokumenty nie sú k dispozícií za celé 

časové obdobie.  

 

Vhodnou alternatívou oboch prístupov je využitie znamienkových reštrikcií podľa 

Mountforda a Uhliga (2009). Znamienkové reštrikcie nevyžadujú presné hodnoty predpokladov 

o elasticitách medzi premennými tak ako ich využíva prístup Blancharda a Perottiho a zároveň 

nevyžadujú príliš silné predpoklady o smere rekurzívneho vplyvu šoku v ekonomike. 

 

Znamienkové reštrikcie sú kladené na samotné funkcie odoziev na šoky, pričom 

štrukturálne rezíduá sú získané v prvom kroku matematickou transformáciou bez ekonomickej 

interpretácie (Canova, DeNicolo, 2002 a Uhlig, 2005) dekompozíciou matice redukovaných 

rezíduí pomocou Choleského dekompozície. V druhom kroku sa generujú pomocou rôznych 

metód náhodné modely, buď pomocou náhodných rotačných matíc generovaných pomocou tzv. 

QR dekompozície (Rubio-Ramirez a kol., 2010), alternatívnym prístupom je použitie 

Givensových matíc (Canova a de Nicolo, 2002). 

Vychádzajúc zo všeobecného vzťahu medzi redukovanými a štrukturálnymi rezíduami v 

rovnici (4.9) môžeme bez narušenia všeobecnosti a pri predpoklade že matica B predstavuje 

normalizované šoky, konštatovať, že 𝐸(𝜺𝒕𝜺𝒕
ʹ ) = 𝑰 a vzťah medzi redukovanými rezíduami 

a štrukturálnymi šokmi môžeme zapísať nasledovne (4.13): 
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𝒆𝒕 = 𝑭𝝐𝒕 (4.13) 

Kde matica F je zhodná s maticou 𝑨𝟎
−𝟏 z rovnice (4.9) a  predstavuje exaktnú faktorizáciu 

variačno-kovariančnej matice 𝜮𝒆, t.j. 𝑭𝑭′ = 𝜮𝒆. Využiteľná je následná dekompozícia matice 

na dva komponenty pomocou Choleskeho dekompozície (4.14): 

𝑭 = 𝑷𝑸 (4.14) 

Kde matica P je Choleskeho faktor a Q je ortonormálna matica (determinant Q sa rovná 

jednej), pre ktorú platí 𝐐𝐐′ = 𝐈. Keďže Choleskeho faktor predpokladá príliš silné predpoklady 

o poradí šokov, ktoré majú vplyv na vývoj v ekonomike, cieľom je preskúmať široký priestor 

možných riešení a vyprodukovať veľké množstvo rotačných matíc tak, aby bolo možné robiť 

predpoklady o súbežných vzťahoch štrukturálnych šokov. Maticu Q získame pomocou QR 

dekompozície. Pri použití QR dekompozície náhodne generovaných matíc H platí, že H=QR a 

QQ´=I. Nekorelovanosť rezíduí je týmto zaručená matematicky samotnou konštrukciou. 

Zároveň platí pôvodný vzťah rozloženia redukovanej variančno-kovariančnej matice (4.15). 

𝜮𝒆 = 𝑭𝑭′ = �̃�𝑸𝑸′𝑷ʹ̃ (4.15) 

V ďalšom kroku budeme kontrolovať nami zadané reštrikcie podľa ekonomických teórií 

v reakciách odoziev na šoky, kde vzťah medzi pôvodnými redukovanými šokmi 

a štrukturálnymi šokmi je definovaný podľa (4.16). 

𝒆𝒕 = 𝑷𝑸𝝐𝒕 (4.16) 

Ak pre daný šok a premennú bude výsledná reakcia spĺňať kvalitatívnu reštrikciu, bude 

zaradená do výpočtu mediánu, dolného a horného intervalu spoľahlivosti, zatiaľ čo ostatné 

riešenia budú zahodené.  

4.2.2 Výhody a nevýhody modelov SVAR 

Zreteľnou výhodou makroekonomického skúmania prostredníctvom modelov SVAR je 

identifikácia „skutočných“ štrukturálnych šokov, čím sú obrnené voči Lucasovej kritike (1976) 

tradičných ekonometrických modelov, ktoré neumožňovali analýzu efektov fiškálnych či 

monetárnych politík. Modely SVAR predstavujú prechodný stupeň medzi čisto teoretickými 

modelmi a štatistickými modelmi. Vzťahy v ekonomike sú zobrazené pomocou priemerných 

reakcií za minulosť odrážajúcu sa v časových radoch, zatiaľ čo rozlišovanie medzi zdrojmi 

šokov vychádza z ekonomickej teórie. 
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Výhodou znamienkových reštrikcií je zároveň ich flexibilita, keďže môžu ukladať 

reštrikcie nielen na súbežnú reakciu premenných ale i na tvar funkcií odoziev. Znamienkové 

reštrikcie na rozdiel od štandardných metód identifikácie modelov SVAR (Blanchard-Perotti 

prístup, Choleskeho dekompozícia) preskúmavajú široký priestor možných riešení. Kritika 

výstupov modelov SVAR smerujúca na charakter funkcií odoziev na šoky, ktoré predstavujú 

spriemerované všetky modely, bola skôr hodnotená ako pozitívum oproti ostatným modelom 

(Caldara, Kamps, 2010), keďže zobrazením intervalov spoľahlivosti je zároveň vidieť rozptyl 

jednotlivých modelov. Počet reštrikcií, ktoré boli akceptované relatívne voči odmietnutým, 

môže potvrdiť prípadne vyvrátiť prednostne zvolené úsudky očakávanej reštrikcie na základe 

ekonomickej teórie v konfrontácií s dátami.  

 

Nevýhodou aplikácie znamienkových reštrikcií zahŕňa podobne ako v štandardných 

reštrikciách Blancharda a Perottiho prípadné porušenia tzv. fundamentálnosti reprezentácie 

SVAR a následnej chybnej špecifikácie modelu, ak nezohľadňuje anticipačné efekty, aké sa 

môžu vyskytnúť v prípade fiškálnej a monetárnej politiky. V prípade anticipácie fiškálnej 

a monetárnej politiky môže byť použitie časových radov (výber daní, úroková miera) mať za 

následok nezosúladené informácie v čase medzi agentami, čoho následkom nebudú správne 

definované lineárne kombinácie šokov. Voči uvedenej kritike je najviac odolné z jednotlivých 

techník identifikácie modelov SVAR práve využitie znamienkových reštrikcií, ako poukázali 

v riešení problému cez izoláciu daných efektov Mertens a Ravn (2010) a Forni a kol. (2013). 

Štandardné typy reštrikcií zasa poukázali na malé alebo žiadne efekty očakávaní (Romer 

a Romer, 2010 alebo Blanchard a Perotti, 2012). Znamienkové reštrikcie sú zároveň odolné 

i voči kritike Rudebuscha (1998), ktorý poukázal na vplyv chýb merania v rezíduách modelov 

namiesto definície skutočných štrukturálnych šokov. Keďže chyby merania a rôzne odchýlky 

nemajú perzistenciu, znamienkové reštrikcie dokážu tieto efekty izolovať cez vymedzenie 

šokov na viac ako jedno pozorovanie. Transmisný mechanizmus šokov a jeho presnosť je 

kontrolovaná cez intervaly spoľahlivosti.  

 

Napriek výhodám modelov SVAR, nie vždy musí byť štrukturálny šok presne 

identifikovaný. Podľa Simsa (1998) šok v monetárnej politike nemusí byť priamo 

identifikovaný ako zmena úrokovej sadzby, ale iba ako zdroj, ktorý predstavoval relevantné 

prekvapenie pre súkromný sektor. K dispozícii je tak veľa informácií (úrokové miery, futures, 

inštitucionálne faktory), ktoré môžu predstavovať premennú pre zmenu monetárnej politiky v 

modeli, avšak do modelu je zvolená tá podmnožina, ktorá prináša najväčší prírastok predikčnej 
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sily. V technikách modelov SVAR stále teda nie je vyriešený problém výberu premenných, ide 

v princípe o neformálne reštrikcie (Leeper a kol., 2013). Dostatočnou obhajobou môžu byť 

však funkcie odozvy na šoky, ktoré potvrdzujú štylizované fakty o vývoji hospodárskeho cyklu 

(Uhlig, 2005). Modely SVAR sú tak prospešné na preskúmanie toho, čo daný teoretický pohľad 

implikuje pre dynamické chovanie premenných. Znamienkové reštrikcie môžu byť spojené so 

silnými predpokladmi, ak sa priorizuje neoklasická alebo nová keynesiánska teória. 

 

Základným rozdielom oproti dynamickým simultánnym modelom ostáva chápanie šokov 

v ekonomike. V dynamických modeloch predstavuje nevysvetlená časť dát faktory 

s minimálnymi efektmi bez ekonomickej dôležitosti, v modeloch SVAR ide o kľúčové 

informácie, ktoré majú za následok odklon od rovnováhy premenných. Modely SVAR nám 

nedávajú priamu odpoveď o konkrétnych jednotlivých zdrojoch fluktuácií hospodárskeho 

cyklu, ale môžu mať ekonomickú interpretáciu najväčších vplyvov na fluktuácie v histórií, resp. 

výsledky analýzy transmisných mechanizmov z daného identifikovaného zdroja (monetárna, 

fiškálna politika). Na rozdiel od tradičných prístupov k meraniu hospodárskych cyklov je 

vyriešený takisto problém endogénnosti – spätnej kauzality, nakoľko neočakávaná zmena nie 

je s ničím vo vzťahu, a priamo dáva informáciu o kauzalite, ktoré metódy merania 

hospodárskeho cyklu (i redukované modely VAR) prostredníctvom krížových korelácií 

neprodukujú. Oproti čisto teoretickým modelom majú modely SVAR výhodu, že sa parametre 

dynamického vývoja priamo odhadujú dátami v jednom kroku, zatiaľ čo ekonomická teória nie 

je orientovaná na odhady dynamík.  

5 Dáta a fakty 

Cieľom dizertačnej práce je využiť potenciál predstihových indikátorov na kvantitatívnu 

prognózu HDP Slovenskej republiky, ktorý bol zvolený ako referenčný časový rad. Základné 

makroekonomické agregáty sú zároveň podkladom pre odhad impulzov, ktoré riadili najväčšie 

výkyvy v ekonomickej aktivite v histórii. 

Referenčný časový rad HDP je hlavným indikátorom sledovaným v ekonomike8 a 

vychádza z konzistentnej koncepcie Národných účtov (medzinárodný štandard ESA2010). 

                                                      
8  Cieľom práce je využiť modely na identifikáciu zdrojov ekonomických šokov a kvantitatívnu prognózu 

HDP pomocou predstihových indikátorov. Jedným z predpokladov dizertačnej práce je, že alternatívne indikátory 

odrážajúce vývoj ekonomiky ako celku (napr. indikátory trhu práce) zdieľajú s reálnym HDP dynamiku 

hospodárskeho cyklu (spoločný pohyb premenných). 
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Meranie stavu ekonomiky na základe tohto referenčného radu sa v princípe môže líšiť od iných 

prístupov merania agregátneho vývoja ekonomiky podľa ekonomickej teórie. Vzťah národných 

účtov (ESA2010) a ekonomickej teórie môžeme vymedziť ako konvenčnú koncepciu (Bos, 

1995). Rámec, v ktorom sa pohybujú ekonomické teórie nemá prienik s dátami, ktoré sú 

medzinárodné porovnateľné. Inštitucionalizácia medzinárodných konceptov národných účtov 

po druhej svetovej vojne mala za následok menšie možnosti prienikov a viac-menej sa 

osamostatnila. Napriek tomu ostávajú národné účty primárnym zdrojom dát, ktoré sú vzájomne 

prepojené a konzistentné. Indikátor HDP je kľúčovým ukazovateľom sledovaným autoritami 

hospodárskej politiky. Napriek tomu niektoré ekonomické smery považujú makroekonomické 

štatistiky za oddelené od teoretických procesov ekonómie (Hayek, 1935 a 1994). Národné účty 

sa nezaoberajú teoretickými konceptami užitočnosti, produktivity faktorov, bohatstva a 

podobne (Bos, 1995). Pri zostavovaní národných účtov sa používajú neúplné informácie, a 

preto finálne čísla HDP sú takisto len štatistickými odhadmi, takže podobne ako pracuje 

ekonomická teória s faktami o hospodárskom cykle, možno usúdiť, že národné účty tiež len 

nepriamo premietajú vývoj ekonomiky. 

5.1 Fakty o hospodárskom cykle SR 

Prostredníctvom modelov určených na prognózy je potrebné čo najpresnejšie 

vysvetľovať pohyby hospodárskeho cyklu pozorovanom prostredníctvom HDP, to je umožnené 

prostredníctvom aproximácie spoločného pohybu agregátnych makroekonomických 

premenných. Tieto je následne možné použiť ako podklad pre hodnotenie alternatívnych teórií 

vzhľadom na cyklické charakteristiky agregátnych časových radov s hlavným agregátom HDP, 

akými sú procyklickosť (rovnaký pohyb s premennou) a proticyklickosť, a konformnosť bodov 

obratu HDP a ostatných agregátov. Okrem pozorovaného vzťahu s cyklom nie je možné určiť 

priamo z dát ďalšie charakteristiky, nakoľko sa nedá bez modelov rozlíšiť súbežné vplyvy 

protichodných ekonomických efektov, napr. následok ponukového alebo dopytového šoku.  

Základnými makroekonomickými agregátmi sú okrem HDP i jeho hlavné zložky, 

z pohľadu spotrebnej metódy HDP ide o spotrebu domácností, vládnu spotrebu, fixné 

investície, zmenu stavu zásob a čistý export. Indikátory trhu práce sú priemerné odpracované 

hodiny, miera nezamestnanosti, zamestnanosť, produktivita práce a reálne mzdy. Dodatočnými 

indikátormi sú cenové indikátory (výrobné a spotrebiteľské ceny), indikátory monetárnej 

politiky (úrokové sadzby, monetárne bázy), indikátory finančných trhov (komodity, akcie). 

Výber indikátorov reflektuje  efekty makroekonomických šokov, o ktorých predpokladajú 
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ekonomické teórie významný vplyv na fluktuáciu hospodárskeho cyklu. Konfrontáciu 

základných faktov sledujeme podľa Altuga (2009). 

Ak hovoríme o spoločnom pohybe makroekonomických premenných ako o základnom 

predpoklade hospodárskeho cyklu, predpokladá sa vysoká korelácia HDP so spotrebou 

domácností, naopak spotreba vlády je spravidla acyklická, čo potvrdzujú i údaje SR (Obr. 

5.1).  Dôvodom sú rôzne typy fiškálnej politiky, ktoré boli aktivované v jednotlivých fázach 

hospodárskeho cyklu, t.j. expanzívna alebo reštriktívna fiškálna politika v závislosti od 

aktuálnych preferencií fiškálnej autority. Investície, zásoby a dovoz sú spravidla procyklické 

(Obr. 5.2), investície bývajú voliteľnejšie než vývoj HDP, čo implikuje vyšší rast/pokles 

investícií pri zmene etapy hospodárskeho cyklu oproti reálnemu HDP. Na slovenských údajoch 

rovnako pozorujeme volatilný vývoj dovozu, čo súvisí práve s vysokou dovoznou náročnosťou 

investícií. Zásoby naznačujú zároveň oneskorenie voči vývoju HDP niekoľko štvrťrokov. 

Obr. 5.1: Rast HDP a konečná spotreba 

(medziročný rast v %) 

Obr. 5.2: Rast HDP, investície, dovoz 

a zásoby (medziročný rast v %) 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, NBS, výpočty autora  

Keďže sa najmä v otvorených ekonomikách v prípade silného domáceho dopytu očakáva 

silnejší dovoz a naopak, predpokladá sa, že čistý export je proticyklický. Proticyklický 

charakter čistého exportu je zdanlivý v zrýchlení príspevkov k rastu HDP v obdobiach 

spomalenia ekonomiky ako celku a naopak (Obr. 5.3). Výnimkou je obdobie 2007, kedy sa 

prejavilo rozšírenie výrobných kapacít zo zdroja priamych zahraničných investícií a následne 

posilnenie čistého exportu. Vládne výdavky vykazovali spravidla veľmi malé príspevky k rastu. 

Najstabilnejšou zložkou HDP je spotreba domácností, ktorá je silne procyklická s nízkou 

volatilitou príspevkov k HDP, investície sú rovnako procyklické s vysokou volatilitou, pričom 

spravidla pozitívny príspevok k rastu HDP je sprevádzaný zrkadlovým negatívnym príspevkom 

čistého exportu z dôvodu vysokej dovoznej náročnosti investícií.  
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Obr. 5.3: Príspevky k rastu HDP v p. b., 

medziročný rast HDP v % 

Obr. 5.4: Rast HDP, zamestnanosť 

a odpracované hodiny (medziročný rast v %) 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, NBS, výpočty autora  

Celková zamestnanosť v ekonomike je procyklická, bežne pozorované oneskorenie 

v cykle je pozorované v bodoch obratu s oneskorením jeden štvrťrok, hlavným dôvodom je 

existencia odborov a ďalšie inštitucionálne rigidity na trhu práce (Obr. 5.4). Celkové 

odpracované hodiny v ekonomike vykazujú fluktuácie zhruba na úrovni zamestnanosti, čo 

nepoukazuje na tradične väčšiu flexibilitu v úprave bežných odpracovaných hodín oproti tokom 

do a zo zamestnanosti.  

Obr. 5.5: Rast HDP, reálne mzdy a reálna 

produktivita práce (medziročný rast v %) 

Obr. 5.6: Rast HDP (v %) a využitie 

výrobných kapacít v priemysle (%) 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, NBS, výpočty autora  

Reálne mzdy v trhových ekonomikách bežne vykazujú prvky procyklickosti alebo 

acyklickosti. Na Slovensku sú reálne mzdy skôr acyklické, a len v období po kríze vykazujú 

konformitu s cyklom HDP (Obr. 5.5). Dôvodom acyklickosti môže byť špecifický charakter 

trhu práce a zdanenia práce. Reálna produktivita práce je vysoko korelovaná s vývojom HDP 

a zároveň sa nepotvrdzuje empirický fakt z vyspelých ekonomík, že produktivita je výrazne 

menej volatilná ako produkcia. Výrobné kapacity z konjunkturálnych prieskumov v priemysle 
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vykazujú silný procyklický charakter i keď spravidla sú indikátory sentimentu viac volatilnejšie 

i s väčším počtom falošných signálov (Obr. 5.6). 

Úrokové miery nemali výrazne korelovaný vzťah k reálnemu cyklu, nakoľko išlo 

o postupnú fázu prechodu SR na trhovú ekonomiku a do roku 2009 hrala významnú úlohu 

aktívna monetárna politika NBS. Vstup do eurozóny v 2009 znamenal nezávislé rozhodnutia 

Európskej centrálnej banky (ECB). Monetárny agregát poukazuje na procyklickosť vo vzťahu 

k vývoju reálnej ekonomiky, avšak s výnimkou roku 2009, čo taktiež súvisí s prechodom na 

novú menu. Riziková prémia na úrokové výnosy zo štátnych dlhopisov (zložka 10-ročnej 

úrokovej miery) od krízy v roku 2009 po dlhovú krízu do roku 2013 sa výrazne neznižovala, 

čo odrážalo vyššie riziko nesolventnosti ostatných štátov eurozóny. Následne začali pôsobiť na 

pokles sadzieb kroky ECB a kvantitatívne uvoľňovanie (všetko Obr. 5.7). Akciové indexy 

nemeckých (DAX) a slovenských (SAX) firiem majú koincidenčný a procyklický vzťah (Obr. 

5.8), pri slovenskom indexe sa tento vzťah po roku 2009 oslabuje. Zároveň sa vzhľadom na 

nedostatočne rozvinutý finančný trh na Slovensku nepotvrdzuje ani jeho predstih voči 

ekonomickému rastu ako tradičného predstihového indikátora vyspelých ekonomík. 

Obr. 5.7: Rast HDP, monetárne indikátory Obr. 5.8: Rast HDP, akciové indexy 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, NBS, BF, BCPB, výpočty autora  

Spotrebiteľské ceny boli v prvej polovici pozorovaného obdobia pod silnejším vplyvom 

deregulácie, čo zvyšovalo jednorazovo ich úroveň. Procyklický vzťah s dopytom možno vidieť 

po roku 2009. Výrobné ceny sú skôr ovplyvnené zahraničným vývojom s obchodovateľnými 

tovarmi a komoditami (najmä ropa), prudké šoky v produktivite ako následok nových 

produkčných kapacít priamych zahraničných investícií mali zároveň výrazný vplyv na ich 

pokles (Obr. 5.9). Vývoj obchodu s tovarmi zahraničných partnerov je podľa očakávaní 

procyklický i vzhľadom na postupne zvyšujúcu sa otvorenosť slovenskej ekonomiky (Obr. 

5.10). 
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Obr. 5.9: Rast HDP, vývoj výrobných 

a spotrebiteľských cien 

Obr. 5.10: Rast HDP, zahraniční obchodní 

partneri 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, CPB, výpočty autora  

 

Silný endogénny kauzálny vzťah indikátorov s HDP a ich konformita s cyklom HDP 

implikuje ich vyšší potenciál pre využitie na prognózovanie rastu HDP, na druhej strane 

oneskorenie indikátorov za cyklom poukazuje na ich slabý potenciál pre prognózovanie. 

Odlišná dynamika niektorých indikátorov naznačuje slabý kauzálny vzťah a nepoužiteľnosť na 

prognózy, a zároveň implikuje, že vývoj daného indikátora nie je ťahaný spoločným 

perzistentným šokom v ekonomike, ale individuálnym idiosynkratickým šokom. 

Z hľadiska modelovania hospodárskeho cyklu je cyklický vývoj zväčša v súlade 

s empirickými skúsenosťami z vyspelých trhových ekonomík. Najväčší hlavolam predstavuje 

vývoj reálnych miezd, ktoré nevykazujú znaky vývoja s cyklom produktivity a výroby. Pre 

modely založené na teórii má dôležité implikácie i cenový vývoj. 

5.2 Identifikácia predstihových indikátorov 

Podľa OECD (2016) sú predstihové indikátory definované ako agregátne 

makroekonomické časové rady konformné s cyklickým vývojom referenčného časového radu 

a vykazujúce primerane konzistentný predstih. Cieľom predstihových indikátorov podľa 

OECD je zabezpečiť kvalitatívnu informáciu o zmenách krátkodobého a strednodobého trendu 

rastu krajiny s koncentráciou na body obratu. Predstihové indikátory musia pritom spĺňať 

atribúty dostatočného pokrytia ekonomiky, predstih musí mať ekonomické zdôvodnenie, musí 

byť k dispozícií v dostatočnom publikačnom predstihu a v mesačnej frekvencii, a mať 

dostatočne veľa pozorovaní. Ekonomické zdôvodnenie predstihu vychádza zo základných 

štyroch typov (Gyomai, Guidetti, 2012): 
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• indikátory rannej fázy produkcie – využívajú potenciál signálov, ktoré odrážajú 

prvotné etapy produkcie ako napr. objednávky, zákazky, stavebné povolenia, 

• indikátory rýchlej reakcie – reagujú prudšie na nadchádzajúce zmeny agregátnej 

ekonomickej aktivity (priemerné odpracované hodiny, zisky a zásoby),  

• indikátory citlivé na očakávania – merajú senzitivitu firiem a spotrebiteľov na zmeny 

agregátnej ekonomickej aktivity prostredníctvom ukazovateľov odrážajúcich 

očakávania (akciové indexy, ceny primárnych surovín, indikátory sentimentu), 

• indikátory iniciátorov cyklu – indikátory vzťahujúce sa k monetárnej politike a k 

zahraničnému obchodu (peňažná zásoba, výmenné relácie zahraničného obchodu). 

Inštitúcia Conference Board v USA (Conference Board, 2001) cez tzv. indikátorový 

prístup zverejňuje pravidelne kompozitné indikátory zostavené z priemerných odpracovaných 

hodín, spotrebiteľských očakávaní, stavebných povolení, akciových indexov a rozpätia 

úrokových sadzieb (10-ročné dlhopisy mínus základná úroková sadzba). Výber predstihových 

indikátorov je podmienený splnením štatistických a ekonomických charakteristík, akými sú 

zhoda s cyklom referenčného koincidenčného indikátora, konzistentný predstih, ekonomická 

interpretácia, štatistická spoľahlivosť indikátora, nízka volatilita miery rastu a včasnosť 

publikácie. Nakoľko len málo časových radov spĺňa všetky kritériá, je konečný výber do 

kompozitného indikátora výsledkom subjektívnych rozhodnutí. Predstihové indikátory 

Conference Board slúžia takisto na kvalitatívne rozoznávanie bodov obratu hospodárskeho 

cyklu. Marcellino (2006) v metodologickom súhrne o modeloch s predstihovými indikátormi 

uvádza podobné kritériá ako Conference Board.  

Z pohľadu cieľov prognózy je dôležitá najmä včasnosť publikácie dát, ktorá vzhľadom 

na výraznejšie oneskorenie spojené s publikáciou odhadu HDP výrazne spresňuje aktuálne 

odhady. HDP pre SR je v zložkách publikované do 70 dní po skončení štvrťroku ku ktorému 

referuje (t-70). V strede aktuálneho štvrťroka sú k dispozícií kľúčové mesačné údaje za celý 

minulý štvrťrok z odvetví (t-45), ktoré sú podkladom pre rýchly odhad HDP daného štvrťroka. 

Definícia predstihových indikátorov podľa metodiky OECD a Conference Board je orientovaná 

skôr na kvalitatívne prognózy. Presná prognóza v modelových aparátoch si vyžaduje upravenú 

definíciu predstihových indikátorov pre využitie v dizertačnej práci, ktorá nebude odkázaná 

výhradne na prípadný predstih v bodoch obratu, ktorý nemusí byť vždy konzistentný (Stock, 

Watson, 2003), môže referovať k rôznemu prognostickému horizontu (Berge, 2014), indikátory 

nemusia zohľadňovať meniace sa ekonomické vzťahy v čase (globalizácia) alebo môžu 

vykazovať rôzny predstih v recesiách a expanziách (Hamilton, 2005 a 2011).  V tomto prípade 
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je lepšie sa spoliehať na viacero agregátnych indikátorov s cieľom vyhnúť sa falošným 

signálom.  

Definícia predstihových indikátorov pre dizertačnú prácu je nasledovná: predstihové 

indikátory sú makroekonomické časové rady, ktoré vykazujú oproti referenčnému 

časovému radu HDP predstih v publikácií alebo v bodoch obratu.  

Pre modelovanie je zvolená štvrťročná frekvencia údajov z dôvodu dostupnosti HDP v 

štvrťročnej frekvencii a pre priamu porovnateľnosť konkurenčných empirických modelov 

založených na ekonomickej teórií, nakoľko v mesačnej frekvencií nie sú k dispozícií základné 

údaje fiškálneho charakteru. Na druhej strane s dátami mesačnej frekvencie je spojené riziko 

falošných signálov spojených s ekonomickou aktivitou a v štrukturálnych modeloch sa z tohto 

dôvodu ťažšie filtrujú perzistentné šoky významné pre hospodársky cyklus. Dáta pre model sú 

k dispozícií iba v kvázi reálnom čase, t. j. k dispozícií nie sú revidované údaje, nakoľko 

databáza revízií pre vysvetľujúce premenné je k dispozícii pre SR iba pre HDP a niektoré 

agregáty9. 

Databáza pre identifikáciu predstihových indikátorov je vzhľadom na otvorenosť 

ekonomiky SR tvorená domácimi i zahraničnými indikátormi z verejne dostupných údajov 

Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), Ministerstva financií SR, Národnej banky Slovenska (NBS), 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Burzy cenných papierov v Bratislave. Základné 

makroekonomické indikátory o vývoji najväčších obchodných partnerov sú okrem databázy 

NBS doplnené zo zdrojov Medzinárodného menového fondu, dát Federálneho rezervného 

systému St. Louis (FRED) a dát o zahraničnom obchode holandskej spoločnosti CPB (Centraal 

Planbureau, Central Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis). Databáza pre výber 

predstihových indikátorov obsahuje 390 časových radov mesačnej frekvencie a 145 časových 

radov štvrťročnej frekvencie. Zdroje a charakter údajov je uvedený v Tab. 1 v Prílohe 1.  

Všetky údaje sú sezónne očistené a v stálych cenách. Na identifikáciu predstihových 

indikátorov voči HDP je použitá jednoduchá metóda krížovej korelácie, ktorá meria mieru 

asociácie dvoch premenných pri spoločnom pohybe v rámci cyklu (Príloha 2). Pred výpočtom 

krížovej korelácie sú mesačné časové rady agregované na štvrťročné časové rady v troch 

základných blokoch podľa ich charakteru (priemery za mesiac, sumy za mesiac, konečné stavy 

v mesiaci). Tieto sú v ďalších troch blokoch transformované na medzikvartálne zmeny podľa 

                                                      
9  Údaje o revíziách sú dostupné na stránke OECD (2005): http://www.oecd.org/std/36876629.pdf. 

 

http://www.oecd.org/std/36876629.pdf
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merných jednotiek časového radu (úroveň, podiel, bilancia). Osobitného charakteru sú 

indikátory sentimentu, ktoré sú publikované vo forme bilancií. Charakter predstihu a 

transformácia je zvolená na základe najväčšej konformity s rastom HDP, keďže niektoré 

indikátory sentimentu sú podľa Európskej komisie (2006) konštruované ako medziročné zmeny 

v sentimente, iné majú najväčšiu koreláciu s úrovňovými indikátormi (Cuevas a kol., 2015). 

Alternatívnou metódou výberu predstihových indikátorov je v prípade veľkého počtu časových 

radov selekcia na základe heuristického algoritmu (napr. Kľúčik, 2012). Genetické algoritmy 

(jednoduchšia forma reprezentácie ako v genetickom programovaní) boli využité pri výbere 

predstihových indikátorov v Camba-Mendez a kol. (2015) a v Ivanov a Killian (2005). Pri 

výpočte krížovej korelácie sú preferované medzikvartálne rasty vzhľadom na to, že zachytávajú 

najbližšie body obratu priamo v maxime a v minime hospodárskeho cyklu oproti trendovo-

očisteným časovým radom či medziročným rastom (Anas a Ferrara, 2004). Následne sú časové 

rady normalizované na nulový priemer a jednotkovú štandardnú odchýlku pre potreby následnej 

agregácie časových radov do kompozitných indikátorov a vzájomnej porovnateľnosti. 

V databáze bolo identifikovaných z celkového počtu 535 časových radov 82 

predstihových indikátorov s koreláciou vyššou ako 0,5010 v maxime predstihu časových 

radov pred HDP. Z tohto počtu boli vyňaté časové rady cien, agregátov s rovnakým a väčším 

oneskorením publikácie ako HDP, pričom z príbuzných časových radov rovnakého odvetvia 

boli zvolené časové rady s vyššou koreláciou. Výsledkom je výber 17 predstihových 

indikátorov, pričom prevažnú väčšinu tvoria indikátory sentimentu (senzitívne na očakávania), 

indikátory finančných trhov (akciové indexy) a indikátory zahraničného obchodu dôležité z 

hľadiska otvorenosti slovenskej ekonomiky. Indikátory vyvážene odrážajú štruktúru 

ekonomiky, keďže sú zahrnuté indikátory z rôznych odvetví – priemyslu, služieb a 

stavebníctva, indikátory sentimentu i tvrdé dáta, dáta z reálnej i finančnej ekonomiky. Zoznam 

predstihových indikátorov s uvedeným predstihom a s výškou korelačného koeficientu je 

uvedený v Tabuľke 5.1. 

 Indikátory zároveň obsahujú niektoré typy predstihových indikátorov podľa 

metodiky OECD – najmä indikátory citlivé na očakávania (sentiment, akciové indexy) a 

čiastočne indikátory rannej fázy produkcie (objednávky). Zo základných typov indikátorov sa 

však nepotvrdili ako predstihové indikátory tzv. indikátory rannej fázy a indikátory rýchlej 

reakcie. Indikátory rannej fázy produkcie vykazovali v prípade zákaziek v stavebníctve 

                                                      
10 Hranica 0.50 je zvolená arbitrárne. 



45 

 

významné oneskorenie, a značnú volatilitu, čo môže súvisieť s inštitucionálnymi faktormi. 

Podobne boli volatilné aj objednávky v priemysle, s nízkou koreláciou s HDP (Obr. 5.11). 

Indikátory rannej fázy kvantitatívneho charakteru (tzv. tvrdé dáta) boli však nahradené 

podobnými indikátormi zo zisťovania sentimentu v priemysle – očakávaná produkcia a dopyt 

v priemysle, či súčasná úroveň objednávok v priemysle. Z indikátorov rýchlej reakcie mali 

odpracované hodiny v niektorých prípadoch acyklický vývoj, potvrdil sa skôr ich koincidenčný 

charakter, zároveň s nízkou koreláciou s HDP (Obr. 5.12). Indikátory rýchlej reakcie tak nie sú 

ako jediné vôbec zastúpené vo finálnom výbere predstihových indikátorov zo základných typov 

podľa OECD. 

Tab. 5.1: Identifikované predstihové indikátory  

Popis časového radu  Začiatok Jednotka Zdroj Korelácia 

Celkový 

predstih 

(+) pred 

HDP  

Index ekonomického sentimentu 1997Q1 index NBS 0,840 q+2 

Spotrebiteľský prieskum - očakávaná nezamestnanosť 1999Q2 bilancia NBS 0,798 q+1 

Indikátor dôvery v priemysle 1997Q1 bilancia NBS 0,690 q+2 

Sentiment v priemysle - súčasná úroveň objednávok 1997Q1 bilancia NBS 0,678 q+2 

Tržby vo vybraných odvetviach 2000Q1 mil. eur ŠÚ SR 0,667 q+0 

Spotrebiteľský prieskum - očakávaný vývoj hosp. 1999Q2 bilancia NBS 0,665 q+1 

Spotrebiteľský prieskum - plánované veľké nákupy 1999Q2 bilancia NBS 0,650 q+1 

Indikátor dôvery spotrebiteľov 1999Q2 bilancia NBS 0,650 q+1 

Indikátor dôvery v službách 2002Q2 bilancia NBS 0,641 q+2 

Indikátor dôvery v stavebníctve 1997Q1 bilancia NBS 0,636 q+1 

Sentiment v priemysle - očakávaná  produkcia 1997Q1 bilancia NBS 0,625 q+3 

Rozpätie výnosov podnikových dlhopisov 1999Q2 p. b. FRED  0,570 q+2 

S&P 500 Dow Jones akciový index 2007Q2 index FRED  0,569 q+2 

Index dovozu tovarov strednej a východnej Európy 2000Q1 index CPB  0,567 q+0 

Dow Jones kompozitný priemyselný akciový index 2007Q2 index FRED  0,559 q+2 

Index dovozu tovarov pokročilých ekonomík 2000Q1 index CPB  0,525 q+0 

Sentiment v priemysle - očakávaný dopyt  2000Q1 bilancia NBS 0,524 q+1 

Zdroj: ŠÚ SR, NBS, FRED, CPB, výpočty autora 

Z ďalších tradičných indikátorov rýchlej reakcie sa nepotvrdil predstih zmeny stavu zásob 

a ziskov. Zmena stavu zásob vykazovala mierne oneskorený charakter oproti reálnemu cyklu 

a zisky podnikov vykazujú procyklickosť, ale pri značnej volatilite (Obr. 5.13). Z výsledkov 

konjunkturálnych prieskumov o očakávaných zásobách sa nepotvrdil signifikantný korelačný 

vzťah, ani významný predstih. Hlavné indikátory sentimentu na druhej strane potvrdili pomerne 

silný asociačný vzťah s vývojom HDP (Obr. 5.14). 
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Obr. 5.11: Indikátory ranej fázy produkcie - 

objednávky 

Obr. 5.12: Indikátory rýchlej reakcie – 

odpracované hodiny 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, CPB, výpočty autora  

 

Obr. 5.13: Indikátory rýchlej reakcie – 

zásoby a profit 
Obr. 5.14: Indikátory citlivé na očakávania 

  

  Zdroj: ŠÚ SR, CPB, výpočty autora  

 

6 Odhady modelov a empirická analýza 

Identifikované predstihové indikátory na základe krížovej korelácie, ktorá meria silu 

asociácie medzi referenčným časovým radom HDP a jednotlivými časovými radmi v databáze, 

budú využité v redukovanom modeli VAR. Vzhľadom na veľký počet časových radov budú 

zložené do kompozitných predstihových indikátorov. Rozdielna stratégia bude využitá pri 

odhade modelu DFM, kde kľúčovým prvkom je odhad nepozorovaného faktora, ktorý 

predstavuje meranie stavu ekonomiky. Preto budú využité včasne dostupné agregátne 

indikátory a až následne sa pre vylepšenie odhadu využijú predstihové indikátory, ktoré zvyšujú 

vysvetlený rozptyl prognózovaného HDP. 
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6.1 Redukovaný model VAR 

Slovenská ekonomika je malou otvorenou ekonomikou s podielom exportu a importu na 

HDP vo výške 185% HDP.11 Výber premenných do modelu tak zahŕňa domáce i zahraničné 

predstihové indikátory identifikované v predošlej kapitole (Tabuľka 5.1). Zohľadňuje sa tým 

expozícia slovenskej ekonomiky voči globálnemu hospodárskemu cyklu. Metodológia modelu 

VAR sleduje aplikáciu podľa Kľúčik (2013a), kde je odhadnutý redukovaný model VAR s 

referenčným časovým radom cyklu reprezentovaným HDP a domácimi a zahraničnými 

kompozitnými predstihovými indikátormi. Na rozdiel od podobných modelov v literatúre 

uvedených nižšie, je model špecifikovaný v štrťročnej frekvencii, použitý priamo na 

prognózovanie reálneho HDP Slovenska a obsahuje kompozitné indikátory zostavené na 

základe ich exogénneho a endogénneho charakteru voči domácemu vývoju.  

Priamo s využitím kompozitných predstihových indikátorov OECD bola testovaná 

prognostická schopnosť v modeli VAR v Camba-Mendez a kol. (2002) a Fichtner, Rüffer a 

Schnatz (2009), avšak na prognózovanie priemyselnej produkcie. V oblasti modelov VAR boli 

využité predstihové indikátory i v prácach Babeckého a kol. (2013) či v Ryanovi a Shinnickovi 

(2011). Iným prístupom okrem krížovej korelácie k selekcií indikátorov z veľkého počtu 

potenciálnych premenných je heuristické vyhľadávanie indikátorov ako napr. v Savin a Winker 

(2012) alebo v Kľúčik (2012), a Bayesiánske priemerovanie modelov ako v Babecký a kol. 

(2013). Alternatívou lineárneho modelu VAR sú modely s prepínaním režimov (Hamilton, 

1989). 

Ekonomické časové rady vykazujú spravidla trend (Yule, 1926), pričom väčšina 

makroekonomických časových radov vykazuje stochastický trend (Nelson, 1982). Pre stabilný 

model s konštantnými parametrami je však nutná prítomnosť stabilných procesov bez 

prítomnosti jednotkového koreňa (Lütkepohl, 1993). Podmienkou tejto stability je kombinácia 

rovnakých integračných procesov časových radov v modeli, keďže sa predpokladá ich 

vzájomný rovnovážny vzťah. V modeli VAR je umožnené tak kombinovať buď nestacionárne 

časové rady kointegrované prvého rádu I(1) v prvých diferenciách, prípadne stacionárne časové 

                                                      
11 Údaj z roku 2015, vypočítaný ako súčet exportu a importu a jeho podiel na HDP v bežných cenách. 

V stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 predstavuje otvorenosť ekonomiky 

190%. 
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rady I(0) v úrovniach, ak je ich kombinácia stabilná12. V prvom prípade môže byť reprezentácia 

modelu tak vyjadrená v diferenciách v redukovanom modeli VAR alebo v úrovniach cez 

kointegračný VAR s korekčným členom (VECM), ak má daný dlhodobý vzťah interpretáciu 

z hľadiska ekonomickej teórie (napr. vzťah spotreby a príjmu). Rovnako môže byť model VAR 

bez korekčného člena odhadnutý v úrovniach na základe predpokladov lineárnosti, stability 

a invertibility (Canova, 2007). Konzekvenciou nestacionárneho modelu by bolo neštandardné 

rozdelenie testovacích štatistík a slabá prognostická schopnosť modelu.  

Identifikované časové rady vstupujúce do modelu VAR sú otestované na stacionaritu, 

pričom sú použité upravené štatistiky Dickeyho a Fullera (test ADF) a alternatívny Phillipov-

Perronov test (test PP), vzhľadom na relatívnu krátkosť časových radov, v ktorom má test ADF 

ťažkosť rozlišovať procesy blízko jednotkového koreňa.  

Testy potvrdzujú vo väčšine prípadov nulovú hypotézu oboch testov o prítomnosti 

jednotkového koreňa, teda väčšina časových radov ekonomického charakteru je 

nestacionárnych, pričom časové rady sentimentu sú vzhľadom na konštrukciu naopak 

stacionárne i v úrovniach (Príloha 3, Tab. 1). Pri niektorých časových radoch sentimentu sa 

potvrdzuje nestacionarita v úrovniach, avšak vzhľadom na konštrukciu indikátorov ako bilanciu 

s maximom a minimom môžeme použiť priamo predpoklad o stacionarite. 

Časové rady v modeli sú teda kointegrované rovnakého rádu, ale do modelu sme ich 

zvolili na základe štatistických vlastnosti (i predstihu), nemôžeme preto využiť predpoklady 

ekonomickej teórie na určenie interpretovateľného kointegračného vzťahu (Ouliaris a kol., 

2016). V modeli preto použijeme prvé diferencie nestacionárnych časových radov a časové 

rady sentimentu v úrovniach. Stabilita modelu je skúmaná na základe testov.  

Vzhľadom na obmedzenia dimenzionality modelu VAR súvisiacej s odhadom veľkého 

počtu parametrov vzhľadom na malý počet pozorovaní SR, je potrebná redukcia časových 

radov pomocou rovnakých váh. Použitie rovnakých váh nemusí byť vždy optimálne, ale ako 

poukazuje Marcellino (2006) v praxi sa ukazujú rovnaké váhy ako dostatočne výkonné. K 

dispozícií je 17 predstihových indikátorov, ktoré musíme rozlíšiť z hľadiska recipročného 

kauzálneho vzťahu s HDP (endogénnosť verzus exogénnosť) a z hľadiska predstihu. 

Endogénne časové rady v modeli VAR predpokladajú vzájomný kauzálny vzťah. Tento 

                                                      
12 Rád integrácie v zátvorke implikuje koľkokrát musí byť časový rad diferencovaný, aby sa stal 

stacionárnym. Stacionarita premenných je štatistická vlastnosť vo vzťahu k stabilite rozptylu a priemeru v čase, v 

prípade stacionarity sa vývoj premennej vracia späť k dlhodobému priemeru s vzrastajúcim počtom pozorovaní. 
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predpoklad neplatí pre zahraničné indikátory, akými sú akciové indexy USA či agregátne 

indikátory dovozu zahraničných partnerov Slovenska. Z tohto dôvodu sú vytvorené základné 

dva bloky indikátorov – endogénne a exogénne. V druhom kroku sú agregované predstihové 

indikátory s rovnakým celkovým predstihom pred HDP tak pre exogénne aj pre endogénne 

indikátory, t. j. vrátane identifikovaného predstihu pri bodoch obratu a zohľadňujúc zároveň 

predstih v publikácií. Do modelu VAR tak budú vstupovať podľa predstihu pred HDP štyri 

endogénne kompozitné predstihové indikátory z domáceho prostredia a dva kompozitné 

predstihové indikátory zo zahraničného prostredia. Dostupnosť údajov v aktuálnom čase (stred 

štvrťroka Qt) vzhľadom na predstih indikátorov v modeli pred HDP a oneskorenie publikácie 

HDP je ilustrovaná v Obrázku 6.1.  

Reprezentácia modelu VAR (rovnica 6.1) bude tvorená 7 premennými, kde vo 

vektorovom zápise predstavuje yt vektor endogénnych premenných s HDP a štyrmi 

kompozitnými domácimi predstihovými indikátormi a xt vektor s dvoma kompozitnými 

zahraničnými indikátormi, vektor et predstavuje nevysvetlené šoky v histórií, vektor a0 

obsahuje odhadnuté konštanty z jednotlivých rovníc. Matice A1 a B1 predstavujú odhadnuté 

parametre modelu. Model VAR je odhadnutý na základe testovacích kritérií s troma 

oneskoreniami (operátor oneskorení L je rovný trom), ktoré väčšina testov indikuje ako 

optimálne (Príloha 3, Tab.3). 

Obr. 6.1.: Dostupnosť informácií pre prognózu modelu VAR 

 

  Zdroj: autor, podľa údajov ŠÚ SR, NBS  

 

𝒚𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝑨𝟏(𝑳)𝒚𝒕−𝟏 + 𝑩𝟏𝒙𝒕 + 𝒆𝒕 (6.1) 

Validácia odhadu modelu pomocou metódy najmenších štvorcov musí spĺňať Gaussove-

Markovove predpoklady, ako konštantný rozptyl rezíduí, ich očakávaný nulový priemer, 

normálne rozdelene rezíduí, či absencia autokorelácie rezíduí. Jedným zo základných porušení 
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normálneho rozdelenia rezíduí sú neštandardné odchýlky rezíduí v prípade veľkých šokov v 

ekonomike. V prvom odhade sa potvrdili odľahlé rezíduá vyššie ako dvojnásobok štandardnej 

odchýlky rezíduí na začiatku odhadovaného obdobia (v rokoch 2001 a 2002). Keďže v týchto 

prípadoch nemajú dané odchýlky ekonomickú interpretáciu, začiatok odhadovaného obdobia 

posúvame na tretí kvartál 2002. Ďalšie odľahlé rezíduá sa potvrdili v prípade predzásobenia 

tabakom v poslednom kvartáli 2007 a v prípade politickej, tzv. plynovej krízy, v kombinácii 

s vplyvmi globálnej krízy v prvom kvartáli 2009 (Tab. 6.1). Nakoľko ide o nepredvídateľné 

udalosti sú na tieto pozorovania zavedené umelé premenné, nakoľko odchýlky prekračujú 

trojnásobok štandardnej odchýlky rezíduí v odhadovanej vzorke. Odchýlky sú identifikované 

ako prechodný efekt v prípade tabakového predzásobenia a aditívny efekt v prípade plynovej 

krízy (klasifikácia podľa Juselius, 2006). Uvedené umelé premenné nebudú brané do úvahy v 

prípade prognostických scenárov pre realistické zobrazenie prognostickej schopnosti modelu. 

Umelé premenné sú súčasťou vektora x v rovnici (6.1). 

Tab. 6.1: Identifikované odľahlé rezíduá 

Pozorovanie Popis Typ Rovnica 

 2007Q4  Predzásobenie tabakom z dôvodu vyšších daní od 2008 tranzitívne HDP 

 2009Q1  Plynová kríza - obmedzenie výroby zákonom aditívne HDP 

Zdroj: výpočty autora (EViews) 

* Tranzitívna umelá premenná je rovná jednej v 4. kvartáli 2007 a mínus jednej v prvom kvartáli 2008 (ostatné 

pozorovania majú hodnotu nula). Aditívna umelá premenná má v 1.kvartáli 2009 hodnotu -1, v ostatných 

pozorovaniach je rovná nule. 

Finálny odhad redukovaného modelu s odhadnutými parametrami je prezentovaný v Tab. 

7 v Prílohe 3. Testy chybnej špecifikácie modelu zahŕňajú nasledovné testy: 

• test stability modelu – predstavuje podmienku rovnovážnych vzťahov medzi 

premennými v modeli, ktorá nie je porušená v prípade neočakávaného šoku. Testuje 

sa podmienka prítomnosti jednotkového koreňa v AR polynóme modelu, 

• test voľby oneskorení modelu – sa testuje opätovne po zaradení umelých premenných 

do modelu. Počet oneskorení je zvolený na základe celej palety testov – Akaikeho 

kritéria, LR testu, FPE testu, Schwarzovho kritéria a HQ testu, 

• test normálneho rozdelenia rezíduí – pomocou Jarque-Bera testu overujeme šikmosť a 

špicatosť empirického rozdelenia odhadnutých rezíduí. V prípade šikmého a špicatého 

rozdelenia sú odhadnuté parametre chybne špecifikované a vychýlené,  

• test heteroskedasticity – test indikuje nestabilný rozptyl rezíduí, čoho konzekvenciou 

by boli nesprávne odhadnuté štandardné chyby modelu, a zároveň vychýlené 

prezentované intervaly spoľahlivosti prognózy, 



51 

 

• test autokorelácie rezíduí – v prípade potvrdenia autokorelácie rezíduí sa predpokladá 

zlá špecifikácia modelu, či už vo forme chýbajúcich premenných alebo problému 

endogénnosti. Následkom sú chybne odhadnuté parametre modelu. 

Podrobné výsledky testov sú uvedené v Prílohe 3. Vo  všetkých prípadoch sa potvrdili 

predpoklady o správnej špecifikácii modelu. Model je stabilný pri zvolených 3 oneskoreniach, 

ktoré hodnotila ako optimum prevažná väčšina testovacích štatistík. Test normálneho 

rozdelenia rezíduí potvrdil, že môžeme predpokladať asymptoticky normálne rozdelenie 

chybových zložiek všetkých rovníc, a teda nevychýlenosť odhadnutých parametrov modelu. 

Zároveň môžeme potvrdiť nevychýlenosť štandardných chýb odhadnutých parametrov, keďže 

testy potvrdili neprítomnosť heteroskedasticity (nestabilný rozptyl v čase) v rezíduách. Test 

autokorelácie potvrdil dostatočnú špecifikáciu modelu, neprítomnosť autokorelácie zvyšuje 

kvalitu modelu, keďže odhadnuté parametre smerujú asymptoticky k skutočným hodnotám.  

Keďže testy nepoukázali na chybnú špecifikáciu odhadnutého redukovaného modelu 

VAR, môže byť model takto použitý na prognózy mimo vzorky. 

6.2 Dynamický faktorový model  

Dynamický faktorový model je odhadnutý podľa postupu v Camacho a Perez-Quirós 

(2010),  najnovšie v Cuevas a kol. (2015), kde základné mesačné agregátne makroekonomické 

premenné z dopytovej, ponukovej a príjmovej stránky sú dopĺňané postupne ďalšími 

indikátormi, ktoré dokážu zvýšiť podiel vysvetleného rozptylu HDP cez odhadnutý latentný 

faktor. Na údajoch Slovenskej republiky bol podobným spôsobom odhadnutý malý faktorový 

model na výhľad ekonomickej aktivity (Tóth, 2014) alebo cez aproximáciu faktora pomocou 

metódy hlavných komponentov faktorový model v Huček a kol. (2015). Alternatívou 

uvedeného prístupu sú veľké dynamické faktorové modely (Camba-Mendez a kol., 2015, 

Alvarez a kol., 2012). Model v dizertačnej práci je oproti malému faktorovému modelu 

zloženému pre SR (Tóth, 2014) špecifikovaný v štvrťročnej frekvencii, má bohatšiu štruktúru 

oneskorení, keďže i nepozorovaný faktor sleduje proces AR(2), rovnako ako idiosynkratické 

faktory. Rozdiel je zároveň v manipulácii s indikátormi sentimentu, ktoré podobne ako Cuevas 

a kol. (2015) chápeme ako medziročné zmeny.  

Stratégia výberu indikátorov do dynamického faktorového modelu bude založená na 

pôvodnom prístupe Stocka a Watsona (1991) pre špecifikáciu stavu ekonomiky 

interpretovaného cez jeden dynamický faktor odhadnutý v jednoduchej špecifikácii cez hlavné 
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agregátne indikátorov prístupov k výpočtu HDP – z produkčnej strany, výdavkovej strany 

a príjmovej strany, a doplnený agregátnym indikátorom zamestnanosti. Začiatočná špecifikácia 

je tak tvorená včasne publikovanými mesačnými indikátormi priemyselnej produkcie 

(ponuková strana), tržbami vo vybraných odvetviach (dopyt) a indikátorom príjmovej stránky 

HDP prostredníctvom mesačnej mzdovej bázy (priemerné mesačné mzdy v odvetviach vážené 

počtom zamestnancov v mesačnej frekvencii). Štvrtým hlavným indikátorom v koincidenčnom 

prístupe Stocka a Watsona je indikátor zamestnanosti, kde sú konkurenčnými časovými radmi 

časové rady zamestnanosti vo vybraných odvetviach, zamestnanosť podľa štatistického 

výkazníctva (domáci koncept), počet zamestnancov Sociálnej poisťovne (SP) a hlavné 

indikátory podľa VZPS a ESA metodiky13. Použitý bude časový rad, ktorý lepšie vysvetľuje 

rozptyl rastu HDP. 

Predstihové indikátory identifikované na základe krížovej korelácie s HDP sú identické 

so 17 indikátormi pre výber do modelu VAR (Tab. 5.1). Tieto budú následne pridávané 

k základným štyrom indikátorom imitujúcim výpočet HDP a jeho projekciu na trh práce. 

Predstihový indikátor zvyšujúci najviac vysvetlenú časť rozptylu rastu HDP bude pridaný do 

vysvetľujúcich premenných. Tento proces bude pokračovať až po vyčerpanie všetkých 

predstihových indikátorov v zozname, ak žiadny zo zostávajúcich indikátorov neprispeje 

k vysvetleniu asociácie vzťahu HDP a identifikovaného koincidenčného nepozorovaného 

faktora.  

V prvom kroku boli zhodnotené základné štyri indikátory predstavujúce prístup podľa 

troch výpočtov HDP a projekcie zamestnanosti. Okrem HDP a troch agregátov predstavujúcich 

včasné údaje potrebné pre jeho výpočet z troch prístupov bude posledným indikátorom počet 

zamestnaných podľa VZPS, keďže v porovnaní s ostatnými modelmi vykazuje odhadnutý 

nepozorovaný faktor najväčšiu koreláciu s HDP (Tab. 6.2). 

Všetky indikátory vstupujú do modelu vo forme štandardizovaných medzikvartálnych 

rastov, v prípade bilancií (indikátory sentimentu) v štandardizovaných úrovniach a v prípade 

mier (podielov, úrokových mier) ako medzikvartálna zmena. Pre účely prognóz sú dáta neskôr 

transformované spätne, t. j. sú vynásobené štandardnou odchýlkou a je k nim spätne pripočítaný 

priemer.  

                                                      
13 VZPS – Výberové zisťovanie pracovných síl (ŠÚ SR), ESA – zisťovanie o zamestnanosti podľa tzv. 

domácej metodiky (ŠÚ SR).  
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Tab.6.2: Zhodnotenie základných indikátorov do faktorového modelu 

Hlavné agregáty a ich kombinácie do modelu 

Korelácia odhadnutého faktora a 

HDP (štandardizované 

medzikvart. rasty) 

Hrubý domáci produkt, HDP (A), Index priemyselnej produkcie (B) - ponuková stránka HDP, Tržby v 

odvetviach (C) - dopytová stránka HDP, Mzdová báza z odvetví (D) - príjmová stránka HDP, Mzdová báza - 

zdravotné odvody (E) - príjmová stránka HDP, Zamestnanosť v odvetviach (F), Zamestnanosť - štatistické 

výkazníctvo (G), Počet zamestnaných podľa SP (H), Zamestnanosť podľa VZPS (I), Zamestnanosť ESA (J) 

kombinácia ABCDF 0,519 

kombinácia ABCDG 0,659 

kombinácia ABCDH 0,657 

kombinácia ABCDI 0,677 

kombinácia ABCDJ 0,497 

Zdroj: výpočty autora (Matlab) 

Podobne ako v prípade redukovaného modelu VAR, využívame časové rady rôzneho 

začiatku. Na rozdiel od modelu VAR však nepoužívame kompozitné indikátory, ale jednotlivé 

predstihové indikátory. V prípade nevyváženého začiatku časových radov je využitý prístup 

Mariano a Murasawa (2003) a chýbajúce pozorovania na začiatku vzorky sú nahradené 

náhodným výberom z normálneho rozdelenia so štandardnou odchýlkou jedna a priemerom 

nula. Toto pozorovanie je využité iba pri odhade rezíduí, nakoľko samotné náhodné 

pozorovanie je následne vynásobené nulou (Cuevas a kol., 2015).  

Pre rekurzívny odhad nepozorovaného stavu pomocou Kalmanovho filtra je potrebné 

stanoviť štartovacie hodnoty odhadovaných parametrov a štartovacie hodnoty odhadu 

rozptylov. Štartovacie hodnoty sú odhadované pomocou metódy OLS, kde nepozorovaný 

faktor je aproximovaný hlavným komponentom z metódy hlavných komponentov odhadnutých 

na všetkých predstihových indikátoroch a HDP. Vývoj idiosynkratickej zložky 

nepozorovaného faktora je aproximovaný druhým komponentom z metódy PCA (Obr. 1, 

Príloha 4).  

Základný model s piatimi časovými radmi produkoval odhad faktora s koreláciou 0,68 

s medzikvartálnym rastom HDP. Keď boli postupne do základného modelu pridávané 

predstihové indikátory, korelácia vzrástla na 0,76 (Tab. 6.3). Dostupnosť informácií pre 

prognózu na základe publikácie a predstihu v bodoch obratu jednotlivých indikátorov je 

uvedená v Obr. 6.2. 
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Tab. 6.3: Zhodnotenie základných indikátorov do faktorového modelu 

Vybrané predstihové indikátory do faktorového modelu 
Korelácia 

faktora s HDP 

Predstih (+) v 

bode obratu 

pred HDP v 

štvrťrokoch 

Celkový 

predstih (+) 

pred HDP (+ 

v publikácii) 

Základný model (5 hlavných indikátorov, Tabuľka 6.2) 0,677 q+0 q+0 

Indikátor dovozu tovarov krajín SVE 0,706 q+0 q+0 

Indikátor dovozu tovarov pokročilých krajín 0,717 q+0 q+0 

Sentiment v priemysle - očakávaný dopyt  0,742 q+0 q+1 

Indikátor spotrebiteľskej dôvery 0,743 q+0 q+1 

Rozpätie výnosov podnikových dlhopisov rozvoj. krajín 0,751 q+1 q+2 

S&P 500 Dow Jones akciový index 0,760 q+1 q+2 

Zdroj: výpočty autora (Matlab) 

 

Obr. 6.2.: Dostupnosť informácií pre prognózu modelu DFM 

 

  Zdroj: autor podľa údajov ŠÚ SR, NBS  

Ak rozložíme vektor všeobecnej rovnice DFM (4.3) na jednotlivé premenné do rovnice 

(6.2), identifikujeme pre jednotlivé indikátory modelu 𝒙𝒊𝒕 potrebných jedenásť odhadnutých 

parametrov 𝝀𝒊 predstavujúcich vzťah s nepozorovaným faktorom 𝑓𝑡. Následne sú potrebné 

i parametre 𝝓𝟏𝒊 a 𝝓𝟐𝒊 dynamického pohybu idiosynkratických zložiek 𝒆𝒊𝒕, ktorý je 

aproximovaný autoregresným procesom druhého rádu v rovnici (6.3). Rovnakým procesom sú 

riadené pohyby samotného nepozorovaného faktora s parametrami oneskorení 𝜓 z rovnice 

(6.4). Súčasťou odhadu sú aj parametre pre odhad rozptylov 𝜎𝑖
2 a 𝜎𝑓

2 chybových zložiek 𝒖𝒊𝒕 a 

𝜼𝒕 podľa rovníc (6.5a) a (6.5b). 

𝒙𝒊𝒕 = 𝝀𝒊𝑓𝑡 + 𝒆𝒊𝒕 (6.2) 

𝒆𝒊𝒕 = 𝝓𝟏𝒊𝒆𝒕−𝟏 + 𝝓𝟐𝒊𝒆𝒕−𝟐 + 𝒖𝒊𝒕 (6.3) 

𝑓𝑡 = 𝜓1𝑓𝑡−1 + 𝜓2𝑓𝑡−2 + 𝜂𝑡 (6.4) 

𝒖𝒊𝒕~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑖
2) a 𝜂𝑡~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑓

2) (6.5a) (6.5b) 
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Keďže súčasťou modelu sú i indikátory sentimentu, ktoré majú vzťah 

s makroekonomickými premennými vo forme medziročného rastu, vyžadujú si inú štruktúru 

parametrov (Cuevas a kol., 2015). Preto sú parametre 𝝀𝒊 pre indikátory sentimentu vo vektore 

si z rovnice (6.2) špecifikované pre štyri oneskorenia (6.6). 

𝒔𝒊𝒕 = 𝝀𝒊(𝑓𝑡 + 𝑓𝑡−1 + 𝑓𝑡−2 + 𝑓𝑡−3 + 𝑓𝑡−4) + 𝒆𝒊𝒕 (6.6) 

Počiatočné hodnoty pre parametre z rovníc 6.2-6.5 sú uvedené v Prílohe 4 v Tabuľke 1. 

Výsledné hodnoty odhadovaných parametrov pomocou metódy maximálnej vierohodnosti vo 

vzorke od druhého štvrťroka 2000 do tretieho štvrťroka 2016 sú zobrazené v Tab.6.4. 

Najsilnejší vzťah vykazuje s nepozorovaným faktorom predstihový indikátor rozpätia 

podnikových dlhopisov (-0,752), indikátor dovozu z pokročilých ekonomík a strednej 

a východnej Európy, skr. SVE (0,654 v. 0,564) a mesačný agregát tržieb z vybraných odvetví 

(0,694). Samotné HDP má relatívne slabý vzťah s faktorom, najmä vzhľadom na relatívny 

pokles volatility medzikvartálneho rastu od krízy voči ostatným indikátorom. Aproximáciou 

štandardných odchýlok odhadnutých parametrov sú diagonály invertovanej informačnej matice 

z tzv. Fisherovej matice (vypočítaná ako negatívna druhá derivácia funkcie vierohodnosti, tzv. 

Hessianova matica).  

Tab. 6.4: Odhadnuté hodnoty parametrov pre odhad DFM 

Názov premennej   Štandardná chyba 

HDP x1 λ1 0,086 (0,003) 

Index priemyselnej produkcie x2 λ2 0,554 (0,012) 

Tržby vo vybraných odvetviach x3 λ3 0,694 (0,010) 

Mzdová báza z vybraných odvetví x4 λ4 0,305 (0,013) 

Zamestnanosť podľa VZPS x5 λ5 0,331 (0,011) 

Indikátor dovozu tovarov krajín SVE x6 λ6 0,564 (0,010) 

Rozpätie výnosov pod. dlhopisov rozvoj. krajín x7 λ7 -0,752 (0,016) 

Indikátor dovozu tovarov pokročilých krajín x8 λ8 0,654 (0,008) 

S&P 500 Dow Jones akciový index x9 λ9 0,454 (0,008) 

Sentiment v priemysle - očakávaný dopyt  x10 λ10 0,182 (0,002) 

Indikátor spotrebiteľskej dôvery x11 λ11 0,130 (0,010) 

AR(1) nepozorovaný faktor ft ψ1 0,609 (0,024) 

AR(2) nepozorovaný faktor ft ψ2 -0,241 (0,020) 

Zdroj: výpočty autora (Matlab) 

Výsledný odhadnutý nepozorovaný faktor je vysoko korelovaný s medzikvartálnym 

i medziročným rastom HDP (Obr. 6.3 a Obr. 6.4). 
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Obr. 6.3: Odhadnutý faktor a HDP 

(medzikvartálny rast HDP v %) 

Obr. 6.4: Odhadnutý faktor a HDP 

(medziročný rast HDP v %) 

  

  Zdroj: výpočty autora  

Finálny odhad signálnej rovnice (6.2) v maticovom zápise (6.7) je podrobnejšie uvedený 

v Prílohe 4, Tab. 3.  

𝒙𝒕 = 𝑯′𝒉𝒕 + 𝒆𝒕 (6.7) 

 

7 Odhady modelov založených na teórií 

Odhad štrukturálneho modelu VAR umožní identifikáciu základných typov šokov 

v ekonomike a ich vplyv na vývoj hospodárskeho cyklu. Výber indikátorov do modelu je 

priamo určený voľbou typu šokov a ich vplyvom pred samotným odhadom modelu. Na rozdiel 

od empirických modelov v tejto dizertačnej práci, nie je tak základom modelu výber 

indikátorov primárne určený štatisticky meranou asociáciou s referenčným cyklom, ale 

interpretáciou štrukturálnych šokov v ekonomike.  

V prvom kroku je kriticky podložený výber indikátorov do modelu. Primárne je venovaná 

pozornosť domácim základným indikátorom, vzhľadom na interpretáciu šokov. Model však 

zohľadňuje i otvorenosť ekonomiky a predstihové indikátory. Finálna špecifikácia modelu, tzv. 

redukovaný model, je v ďalšom kroku podrobený rovnakým testom validácie modelu ako 

v prípade empirického modelu VAR. Vo finálnom kroku je uskutočnená identifikácia 

štrukturálnych šokov pomocou znamienkových reštrikcií. 

Na slovenských dátach bola v metodológii SVAR podľa prístupu Blancharda a Quaha 

(1989) s dlhodobými reštrikciami využitá medzera v nezamestnanosti a rast HDP na 

identifikáciu ponukových a dopytových šokov pre aproximáciu produkčnej medzery na 

Slovensku (Galabová a kol., 2005). Aplikácie znamienkových reštrikcií bez premenných trhu 
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práce zahŕňajú práce Jurašekovej-Kucserovej (2009) na oblasť monetárnej politiky, Benčíka 

(2009 a 2014) na oblasť fiškálnej politiky a Beku (2015) pre analýzu úverových šokov. Priamy 

vstup predstihových indikátorov do štrukturálneho modelu prostredníctvom dodatočných 

rovníc merania predstavil Beneš a kol. (2010).  

V špecifikácii modelu v dizertačnej práci, t.j. so zaradením indikátora trhu práce, vyššie 

uvedené modely nepracovali. Špecifikum modelu v dizertačnej práci je okrem aplikácie na 

slovenskú ekonomiku využitie predstihových indikátorov ako exogénnych premenných 

extrahujúcich vonkajšie signály o zmene nadchádzajúcej ekonomickej aktivity. Aplikácia 

modelu zároveň adresuje pre Slovensko priamo problém informačnej dostatočnosti modelov 

SVAR (Forni a Gambetti, 2014). Na rozdiel od iných autorov, ktorí využili indikátory 

sentimentu v modeli SVAR (Barsky a Sims, 2012), využívame predstihové indikátory najmä 

pre účely prognózy HDP, sekundárne ako filtračnú metódu inovačného komponentu pre 

jednotlivé agregáty v modeli.  

7.1 Špecifikácia a odhad modelu 

Základným indikátorom je referenčný indikátor hospodárskeho cyklu – reálny HDP, 

ktorý je predmetom prognózy. Primárne šoky sú dopytový a ponukový, ďalej pracujeme s 

typom šokov zo zdroja fiškálnej a monetárnej politiky. Fiškálny i monetárny šok sú 

stredobodom záujmu rovnako z dôvodu zaradenia oboch do základných typov predstihových 

indikátorov podľa klasifikácie OECD (Gyomai, Guidetti, 2012) či De Leeuwa (1991), 

predstavujúce tzv. iniciátory cyklu. Preto zaradíme do modelu premenné fiškálnej politiky a 

monetárnej politiky. Kľúčové pre identifikáciu dopytového a ponukového šoku je reakcia cien, 

vzhľadom na diskrimináciu reakcií agentov podľa ekonomickej teórie. Do modelu zahŕňame 

cenu tovarov a služieb, a zároveň cenu práce, umožňujúcu identifikáciu ponukového 

(technologického) šoku. Model bude rozšírený o indikátory odrážajúce očakávania a ostatné 

typy predstihových indikátorov.  

Fakty o hospodárskom cykle potvrdili silný procyklický pohyb produktivity práce s 

produkciou, čo naznačuje silný vplyv produktivity faktorov na hospodársky rast a primárnu 

funkciu technologického šoku na strane ponuky. Šoky na strane dopytu môžu pochádzať 

zo zmeny preferencií spotrebiteľov, prípadne zmeny očakávaní investorov a exportérov. 

Slovensko je vysoko otvorená ekonomika a ako naznačujú fakty o hospodárskom cykle, rast 

HDP je vysoko korelovaný s rastom zahraničných partnerov, teda vplyv na HDP je vysoko 

pravdepodobný i zo šoku v zahraničí. Domáce šoky môžu pochádzať zo zdroja fiškálnej 
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politiky (zmena daní na spotrebu, zvýšená spotreba verejnej správy) či monetárnej politiky 

(uvoľnenie úverových podmienok, zmena úrokových sadzieb).  

Hlavným indikátorom, ktorý identifikuje ponukové a dopytové šoky je cenová hladina. 

Do modelu preto použijeme indikátor agregátnej cenovej hladiny – deflátor HDP, nakoľko na 

rozdiel od spotrebiteľskej inflácie zohľadňuje zmenu cenovej hladiny dovozu i vývozu, 

vzhľadom na vysokú otvorenosť slovenskej ekonomiky. 

Ako naznačovali fakty o hospodárskom cykle, vývoj reálnych miezd a odpracovaných 

hodín je v značnom nesúlade s produkciou a produktivitou, čo naznačuje možný vplyv fiškálnej 

politiky na indikátory trhu práce (zdanenie práce). V štandardných štrukturálnych modeloch 

VAR sú rozdelené fiškálne indikátory na výdavkovú a príjmovú stranu. Vzhľadom na 

obmedzenia dimenzionality ponecháme vplyv fiškálnej politiky iba cez primárny deficit 

verejnej správy (podobne Benčík, 2009), čo je rozdiel príjmov a výdavkov bez úrokových 

nákladov na financovanie dlhu. Oddelením úrokových nákladov zabránime korelácii deficitu 

s úrokovou mierou v modeli.  

Od roku 2009 je SR súčasťou menovej únie bez vlastnej monetárnej politiky, čo 

predstavuje približne polovicu pozorovaní pri odhade modelu. Šok v relácii k monetárnej 

politike je definovaný ako neočakávaná zmena monetárnej politiky. Transmisný kanál 

monetárnej politiky vzhľadom na absentujúcu národnú monetárnu autoritu v druhej časti 

vzorky zachytávame prostredníctvom zahrnutia úrokovej miery zo štátnych dlhopisov. 

Úroková miera zo štátnych dlhopisov odráža špecifickú rizikovú prémiu krajiny, cez ktorú 

hodnotia investori atraktivitu prostredníctvom domácich faktorov udržateľnosti dlhu, dlhové 

riziko. Zároveň dlhodobá úroková miera odráža vplyv monetárnej politiky ECB, ktorá 

vysvetľuje výraznú časť výnosov štátnych dlhopisov prostredníctvom rizikovej prémie na 

nesolventnosť (Ódor, Povala, 2016). Predpokladáme, že opatrenia monetárnej politiky sa 

prejavujú v celej výnosovej krivke, najviac však na jej ľavom konci. V modeli bude preto 

využitá úroková sadzba (výnos) na štátne dlhopisy s 5-ročnou maturitou, ktorá odráža 

zároveň i priemernú maturitu súčasného portfólia dlhu verejnej správy (Výškrabka, 2016). Na 

rozdiel od dlhopisov s dlhšou maturitou má 5-ročná úroková miera silnejší vplyv na reálne 

premenné, t.j. na rozhodovanie súkromného sektora o spotrebe a investíciách.  
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Posledným indikátorom, ktorý dokáže reflektovať ponukové a dopytové šoky je cena 

práce. V tomto prípade je do modelu zaradený hlavný indikátor miezd v SR – priemerná 

reálna mzda14.  

Forni a Gambetti (2014) a Forni a Gambetti (2016) zároveň odporúčajú v štrukturálnych 

modeloch VAR použitie vysokého počtu časových radov na kontrolu efektov mimo modelu, 

ktoré ovplyvňujú vnútornú dynamiku endogénnych premenných. V prípade nezaradenia 

takýchto informácií model nemusí spĺňať informačnú dostatočnosť, keďže informácia vnútri 

modelu je prognózovateľná informáciou mimo modelu. Nutnou podmienkou informačnej 

dostatočnosti je negatívny test schopnosti časových radov mimo modelu prognózovať 

odhadnuté rezíduá modelu. V našom prípade použijeme pre účel kontroly informácií mimo 

základných endogénnych premenných výhľadové predstihové indikátory, ktoré dokážu 

extrahovať prípadné šoky v očakávaniach. Podobne rozšírili model o indikátory sentimentu a 

očakávaní aj Barsky a Sims (2011 a 2012), avšak uvedení autori pracovali iba s očakávaniami 

domácností. Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie indikátora do modelu je priamy 

jednostranný vzťah s konkrétnou endogénnou premennou (exogénny charakter). Kritérium je 

merané významnosťou parametru v odhadnutom redukovanom modeli, exogénny charakter 

vzťahu je otestovaný pomocou testu Grangerovej kauzality. 

Finálny zoznam indikátorov vstupujúcich do modelu SVAR je obsahom Tab. 7.1. Pre 

HDP boli využité predstihové indikátory použité ako exogénne v prípade redukovaného 

modelu VAR, pričom niektoré boli zo zoznamu odstránené vzhľadom na štatistickú 

nevýznamnosť parametrov. Predstihovými indikátormi pre HDP je index dovozu tovarov 

pokročilých ekonomík a rozpätie výnosov podnikových dlhopisov rozvojových krajín.  Oba 

indikátory reflektujú prípadný šok v globálnom dopyte s vplyvom na malú otvorenú ekonomiku 

Slovenska. Predstihový indikátor pre cenovú hladinu je indikátor sentimentu zo 

spotrebiteľského prieskumu o očakávaných cenách na 12 mesiacov vopred, pričom indikátor 

vykazuje silnú koreláciu 0,74 a predstih pred bodmi obratu deflátora HDP jeden štvrťrok. Na 

vývoj úrokovej sadzby aplikujeme priamo kanál krátkodobej nominálnej úrokovej miery 

ECB, vzhľadom na exogénny charakter voči vývoju slovenskej ekonomiky, napriek nízkej 

korelácii danej premennej s úrokovým výnosom štátnych dlhopisov. Posledným indikátorom 

exogénneho charakteru je indikátor sentimentu spotrebiteľov odrážajúci predstihový 

                                                      
14 Časový rad mediánovej mzdy, ktorý má lepšiu ekonomickú výpovednú hodnotu, je k dispozícií iba 

v ročnej frekvencii. 
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charakter očakávanej finančnej situácie domácnosti voči vývoju reálnych miezd. Pre 

primárny deficit sa v databáze nepotvrdil žiaden predstihový indikátor, pričom podobne ako 

indikátor monetárnej politiky sú tzv. iniciátorom z hľadiska základných typov predstihových 

indikátorov. Dostupnosť dát pre účely prognóz je ilustrovaná na Obrázku 7.1. 

Tab. 7.1: Premenné vstupujúce do modelu SVAR 

Popis časového radu  Začiatok Jednotka Zdroj Korelácia 

Celkový 

predstih 

(+) pred 

HDP  

Endogénne premenné:           

Hrubý domáci produkt 1997Q1 mil. eur NBS - - 

Deflátor HDP (agregátna cenová hladina) 1999Q2 index NBS - q+0 

5-ročný výnos zo štátnych dlhopisov 1997Q1 p. b. NBS - q+1 

Primárny deficit verejnej správy (deficit k HDP) 1997Q1 podiel ŠÚ SR - q+0 

Priemerná reálna mzda v hospodárstve 2000Q1 eur ŠÚ SR - q+0 

Exogénne premenné - HDP:       s HDP:   

Index dovozu tovarov pokročilých ekonomík 2000Q1 index CPB 0,53 q+0 

Rozpätie výnosov podnikových dlhopisov 1999Q2 p. b. FRED 0,57 q+2 

Exogénne premenné ceny:       s deflátorom:   

Spotrebiteľský prieskum - očakávané ceny 1999Q2 bilancia ŠÚ SR 0,74 q+1 

Exogénne premenné - úroková sadzba:       s úr. výnosom   

3-mesačná úroková miera ECB 2001Q2 p. b. NBS 0,20 q+1 

Exogénne premenné mzdy:       so mzdami:   

Spotrebitelia - očakávaná finančná situácia 1999Q3 bilancia ŠÚ SR 0,68 q+2 

Zdroj: výpočty autora 

Pred odhadom modelu musia byť určené charakteristiky časových radov ohľadom 

integračného rádu. Časové rady sú preto otestované na prítomnosť jednotkového koreňa 

a zároveň na prítomnosť stabilného rovnovážneho vzťahu v úrovniach prostredníctvom testu 

kointegrácie (Tab. 1, Príloha 5). Na základe Johansenovho testu kointegrácie sa nepotvrdila 

prítomnosť kointegračného vektora pre endogénne premenné na úrovni významnosti 5%. 

Model špecifikujeme v úrovniach, nakoľko transformácia na diferencie prináša stratu 

dôležitých informácii a naopak je pridaný dodatočný šum, čo má za následok pokles 

priliehavosti modelu na dáta (koeficient determinácie) a implikuje nevýznamnosť väčšiny 

odhadnutých parametrov. Podmienkou funkčnosti modelu tejto špecifikácie je stabilita modelu 

VAR a zároveň dodržanie základných podmienok regulárnosti, pričom podľa Simsa a kol. 

(1990) je špecifikácia modelu v úrovniach totožná so špecifikáciou v diferenciách, pričom 

regresné koeficienty majú štandardné asymptotické rozdelenie (Toda a Phillips, 1993).   
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Obr. 7.1.: Dostupnosť informácií pre prognózu z modelu SVAR 

 

  Zdroj: autor podľa údajov ŠÚ SR, NBS  

Premenné HDP, reálna mzda a deflátor HDP vstupujú do modelu v logaritmickej 

transformácii, deficit verejnej správy ako pomerová veličina k HDP a úrokové miery 

v percentuálnych bodoch. Všetky časové rady sú sezónne očistené. Pri odhade boli zároveň 

použité rovnaké umelé premenné ako v prípade redukovaného modelu VAR, aplikované na 

obdobie predzásobenia pred zvýšením zdanenia tabaku (štvrtý kvartál 2007) a v prípade 

plynovej krízy kombinovanej s dopadmi krízy (prvý kvartál 2009). Umelé premenné zabraňujú 

porušeniu normálneho rozdelenia rezíduí, čo by malo za následok vychýlenie odhadu 

parametrov a štandardných chýb modelu prostredníctvom metódy najmenších štvorcov. 

Testy exogeneity pre predstihové indikátory podľa Grangerovej kauzality predpokladajú 

iba jednostranný vzťah s referenčným ukazovateľom. Exogénnosť sa potvrdila pri všetkých 

predstihových indikátoroch okrem indexu dovozu tovarov pokročilých ekonomík voči HDP, 

kde test poukázal schopnosť HDP predikovať index dovozu (Príloha 5, Tab. 2). Vzhľadom na 

podiel slovenskej ekonomiky na pokročilých ekonomikách je recipročný vzťah 

nepravdepodobný. 

Odhad redukovaného modelu pomocou metódy najmenších štvorcov spĺňa podmienky 

stability, nakoľko všetky korene autoregresného polynomiálu ležia vnútri jednotkovej kružnice 

(Tab. 3, Príloha 5). Stabilita modelu VAR poukazuje na dostatočne rýchly zánik odozvy šoku.  

Reprezentácia modelu VAR bola odhadnutá s dvoma oneskoreniami, ktoré indikovali 

testy LR (likelihood-ratio štatistika) a FPE test (konečná chyba predikcie). Ostatné testy 

indikovali jeden alebo tri oneskorenia, avšak pri týchto špecifikáciách neboli splnené 

požiadavky na normálne rozdelenie rezíduí. Interpretácia uvedeného testu je, že pre rozhodnutia 

ekonomických agentov sú významné informácie s maximálnym oneskorením dva štvrťroky. 
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Ostatné testy špecifikácie modelu VAR sú obsahom Prílohy 5 (test autokorelácie, 

heteroskedasticity a normálneho rozdelenia rezíduí). 

Testy heteroskedasticity, autokorelácie a normálneho rozdelenia rezíduí na určitej úrovni 

pravdepodobnosti indikujú zároveň neprítomnosť prípadných štrukturálnych zmien, ktoré by 

mohli mať výrazný vplyv na odhadnutý dlhodobý vzťah medzi premennými. Takou 

štrukturálnou zmenou môže byť vstup SR do eurozóny či stagnujúci rast pozorovaný 

v rozvinutých ekonomikách po kríze v roku 2009. V lineárnom modeli VAR predpokladáme 

medzi vybranými premennými priemerný lineárny vzťah v období 2002 do 2016, ktorý je 

kvantifikovaný odhadom redukovaného modelu pomocou metódy malých štvorcov. 

7.2 Identifikácia šokov  

Identifikácia vymenovaných šokov je možná cez reštrikcie na súbežné interakcie 

premenných odhadovanom ekonometrickom modeli VAR. Na identifikáciu technologického 

šoku a dopytového šoku použijeme znamienkové reštrikcie podľa Peersmana a Strauba (2009), 

ktorí odvodili reštrikcie na súbežné interakcie premenných na základe predikcie modelov 

DSGE podľa verzie RBC i verzie novej keynesiánskej ekonómie. Reštrikcie na identifikáciu 

fiškálnej politiky sú odvodené z prístupu Mountforda a Uhliga (2009). Pre rozlíšenie charakteru 

fiškálnych a menovopolitických šokov špecifických pre SR sú aplikované dodatočné reštrikcie. 

Určujúca je schopnosť identifikácie šoku v histórií na základe očakávaných reakcií 

ekonomických agentov. Z matematického pohľadu i z pohľadu ekonomickej teórie nemá 

identifikácia šokov jedinečné riešenie, čo znamená, že dokáže produkovať i protichodné 

ekonomické interpretácie. Úlohou ekonometrie pritom nie je priamo slúžiť na overovanie 

správnosti jednotlivých ekonomických prúdov (Keuzenkamp, 2000), ale zasadiť do modelov 

štrukturálne parametre (Koopmans, 1947), diagnostiku a testovanie validity modelov (Hendry, 

1980) či analýzu senzitivity (Friedman, Schwartz, 1963). 

Pri agregátnom dopytovom šoku predpokladáme pozitívnu odozvu produkcie (HDP) a 

cien. Agregátny dopytový šok definujeme ako neočakávaný nárast dopytu po tovaroch 

a službách. Náhly a perzistentný nárast dopytu spôsobí nárast cenovej hladiny, čo spôsobí 

v reakčnej funkcii centrálnej banky zvyšovanie úrokových sadzieb. Zvyšovanie úrokových 

sadzieb je predpoklad, ktorý odlišuje dopytový šok od šoku v monetárnej politike (Tab. 7.2). 

Tento typ reštrikcie je v súlade s aplikáciou Peersmana a Strauba (2009) a Uhliga (2005). 

Perzistencia šoku je nastavená pri všetkých troch odozvách len na tri štvrťroky (autori aplikujú 
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štyri oneskorenia), vzhľadom na krátke časové rady SR. Reakcie produkcie, cien a úrokových 

mier sú pri dopytovom šoku v súlade s ponukovou i dopytovou interpretáciou hospodárskych 

cyklov, pri predpoklade absencie výraznejšieho oneskorenia cien a úrokových mier na zvýšený 

dopyt. Argumentom pre súbežnú reakciu cien i úrokových mier na nárast dopytu pri priamom 

dopade šoku je najmä štvrťročná frekvencia modelu, keďže oneskorenie monetárnej politiky 

nad 3 mesiace sa neočakáva.  

Pozitívny ponukový šok má negatívny vplyv na ceny, kladný vplyv na produkciu a reálne 

mzdy, zároveň je taktiež obmedzený na perzistentnú odozvu trvajúcu tri štvrťroky. Tento 

predpoklad je konzistentný s hypotézami reálneho hospodárskeho cyklu i novými 

keynesiánskymi modelmi s nepružnými cenami bez výraznejších mzdových rigít 

prekračujúcich horizont 3 mesiacov. Dôvodom nárastu reálnych miezd je zníženie hraničných 

nákladov firiem, ktoré firmy priamo premietnu do nižších cien (i keď čiastočne), čo sa prejaví 

v agregátnom poklese cien a následn nárastu reálnych miezd (pri nových keynesiánskych 

modeloch, ak firmy dostatočne premietnu rast produktivity do cien, resp. pri predpoklade 

rigidity miezd smerom nadol). Zároveň pozitívny efekt bohatstva pôsobí na zvýšenie 

agregátneho dopytu15. Ponukový šok je nezávislý od ostatných šokov v ekonomike z dôvodu 

samotnej konštrukcie, avšak zároveň je odlíšiteľný od ostatných šokov z dôvodu aplikovaných 

reštrikcií. Hlavný rozdiel je v reakcií cien na zvýšenie ponuky, kde oproti šoku v monetárnej 

politike je reakcia cien opačná (tiež Tab. 7.2).  

Fiškálny šok je definovaný perzistenciou diskrecionárneho opatrenia fiškálnej autority 

na dva štvrťroky po sebe, čím sa vyfiltrujú pre hospodársky cyklus nevýznamné šoky. 

Diskrecionárny šok je odklon od reakčnej funkcie fiškálnej politiky, a zahŕňa teda neočakávané 

opatrenia smerujúce na ovplyvňovanie ekonomiky. Mountford a Uhlig (2009) používa na 

fiškálny výdavkový i príjmový šok iba predpoklad perzistentnosti šoku. Vzhľadom na to, že 

obsahom modelu sú výnosy zo štátnych dlhopisov, treba odlíšiť v modeli fiškálny šok od šoku 

v monetárnej politike práve cez reakcie úrokových mier. V modeli bol zanechaný kanál 

základnej úrokovej sadzby ECB vzhľadom na exogénnosť monetárnej politiky ECB voči 

Slovensku od roku 2009. Reakcia úrokových sadzieb na štátne dlhopisy teda predstavuje 

rizikovú prémiu voči minimálnej úrokovej sadzbe. Šok v monetárnej politike cez zmenu 

                                                      
15 Opačný efekt na reálne mzdy možno očakávať v modeloch s cenovými rigiditami v prípade, ak nie je 

zdrojom ponukového šoku nová technológia alebo primárne náklady firiem, ale ponuka práce. V tomto prípade 

môže dôjsť k poklesu reálnych miezd, ak prevažuje efekt ponuky práce nad efektom dopytu z dôvodu pomalšej 

neproporcionálnej úpravy cien nadol. 
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úrokovej sadzby je tak rozdielny v pohybe úrokových výnosov zo štátnych dlhopisov. V modeli 

je definovaný fiškálny šok ako neočakávané diskrecionárne opatrenie expanzívneho charakteru, 

čo zvýši súbežne rast HDP prostredníctvom zníženia daní resp. zvýšenia vládnych výdavkov 

(Tab. 7.2). Expanzívna fiškálna politika pôsobí na rast rizikovej prémie z dôvodu obáv 

investorov o fiškálnu udržateľnosť, keďže je opatrenie financované deficitom, prípadne ako 

nárast inflačných očakávaní do budúcnosti. Pri odozvách HDP na fiškálny šok (fiškálny 

multiplikátor) sa všeobecne očakáva výrazne silnejší vplyv expanzívnej fiškálnej politiky na 

HDP pri zvýšení výdavkov relatívne voči  znížení daní, pričom multiplikátor je spravidla menší 

ako jedna a väčší ako nula. Pri deficitnom financovaní fiškálneho opatrenia podľa definície 

v modeli očakávame v priemere odozvu HDP v danom intervale.  

Šok v monetárnej politike je definovaný ako neočakávaná zmena v smerovaní 

monetárnej politiky, ktorý sa prejaví cez transmisný kanál úrokových mier v celej výnosovej 

krivke (časová štruktúra úrokových mier), väčšmi však vo výnosoch s kratšou dobou platnosti 

(zmena sklonu výnosovej krivky). Ide o diskrecionárne opatrenie identifikované v časovom 

rade ako odklon od reakčnej funkcie monetárnej politiky. Expanzívny šok sa prejaví v poklese 

úrokových sadzieb a výnosov štátnych dlhopisov, a zároveň v náraste cien. Rozdiel od 

dopytového šoku tvorí tak smer reakcie úrokových mier (Tab. 7.2). Vplyv expanzívnej 

monetárnej politiky na reálny produkt je v súlade s predpokladmi novej keynesiánskej 

ekonomiky, vzhľadom na to, že teória RBC neočakáva vplyv monetárnej politiky na reálne 

premenné. V transmisnom kanály monetárnej politiky očakávame všeobecný nárast úrokových 

mier z dôvodu dopytových tlakov vzniknutých po uvoľnení politiky. 

Tab. 7.2: Znamienkové reštrikcie 

  Dopytový šok Fiškálny šok Monetárny šok Ponukový šok 

Perzistencia šoku: 2 štvrťroky 2 štvrťroky 2 štvrťroky 2 štvrťroky 

Reálne HDP    

Čisté dane     

Cenová hladina 


 

Úroková miera   


Reálna mzda      


Zdroj: autor 

Znamienkové reštrikcie uvedené v Tabuľke 7.2 predstavujú kvalitatívne predpoklady 

o všeobecnom chovaní ekonomických agentov a umožňujú rozloženie zmiešaných 

inovatívnych správ z tradičného redukovaného modelu VAR na štyri základné a v princípe 

nezávislé typy šokov, ktoré riadia fluktuácie hospodárskeho cyklu. Využitie dekompozície QR 
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umožňuje matematické rozloženie náhodne generovaných matíc, ktoré zabezpečí automaticky 

samotnou konštrukciou štrukturálneho modelu nezávislosť (nekorelovanosť) štrukturálnych 

šokov, čo je jeden z troch základných predpokladov definície šokov v našom prípade. Ďalšie 

predpoklady našej definície šokov boli zabezpečené testami rezíduí redukovaného modelu 

pomocou testov normálneho rozdelenia rezíduí s nulovým priemerom za históriu a testom 

autokorelácie rezíduí.  

Vzhľadom na to, že rozloženie náhodných matíc nemá žiadnu ekonomickú interpretáciu, 

sú jednotlivé náhodné matice otestované na základe funkcie odoziev a predpokladaných 

súbežných vzťahov odvodených od ekonomickej teórie. Výhodou znamienkových reštrikcií je, 

že nepredpokladáme exaktné vzťahy medzi premennými, postačujúcou podmienkou je 

predpoklad o súbežnom a perzistentnom vzťahu medzi jednotlivými premennými. 

7.3 Funkcie odoziev na šoky  

V prvom kroku je generovaných desaťtisíc náhodných matíc H pomocou softvérového 

prostredia Matlab, ktoré sú následne dekomponované pomocou QR dekompozície. Výpočet 

funkcií odoziev používa odhadnuté rezíduá et z redukovaného modelu špecifikovaného na 

základe základných makroekonomických agregátov a rozšíreného o predstihové indikátory. 

Následne budeme testovať reštrikcie perzistentných šokov definovaných na základe 

ekonomických teórií vo funkciách odoziev na šoky, kde vzťah medzi pôvodnými 

redukovanými šokmi a štrukturálnymi šokmi je nasledovný (7.1):  

𝒆𝒕 = 𝑨𝟎
−𝟏𝑩𝜺𝑡 (7.1) 

 

Plnenie predpokladov reštrikcií naznačuje schopnosť modelu dobre popisovať skutočné 

dáta. Dáta sú najviac v súlade s reštrikciami ponukového šoku, najmenej v súlade s fiškálnym 

šokom (Tab. 7.3). Všetky šoky poukazujú na približne 5-10% validáciu dát na základe definície 

šokov, pričom analýza senzitivity poukázala na nepriamu úmernosť medzi počtom 

vyhovujúcich reštrikcií a vyššou perzistenciou šoku, čo naznačuje len malú perzistentnosť 

šokov histórií. V prípade perzistencie šokov nastavenú iba na dva štvrťroky rastie tak 

priliehavosť dvojnásobne oproti údajom v Tab. 7.3. Tento empirický fakt potvrdzuje na 
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slovenských dátach i Benčík (2009)16. Analýza senzitivity ohľadom oneskorených reakcií 

miezd a cien s posunom od jedného po štyri kvartály nepotvrdila zvýšenie pokrytia dát, čo 

nevyvracia predpoklad súbežných reakcií cien a miezd podľa nami zadaných reštrikcií pri 

ponukovom a dopytovom šoku.  

Tab. 7.3: Znamienkové reštrikcie v súlade s dátami 

  Dopytový šok Monetárny šok Fiškálny šok Ponukový šok 

Perzistencia šoku: 3Q 3Q 3Q 3Q 

Počet vyhovujúcich reštrikcií v %    

Zdroj: výpočty autora 

Pri jednotlivých šokoch reportujeme intervaly spoľahlivosti vypočítané prostredníctvom 

metodológie bootstrap, ktorá odzrkadľuje nielen štandardnú chybu rezíduí z odhadnutého 

modelu SVAR, ale i neistotu ohľadom odhadnutých parametrov. Metodológia bootstrap 

predpokladá rovnakú štandardnú odchýlku a priemer rezíduí ako v minulosti (priemer je 

nulový, ako potvrdili testy normálneho rozdelenia). Následne je realizovaný náhodný výber 

rezíduí pozorovaných z minulosti pre každé pozorovanie (prevzorkovanie), tieto sú pripočítané 

k časovým radom, a odhad modelu SVAR je prevedený na nových časových radoch s novými 

odhadnutými parametrami (prístup Canova, 2007). Interpretácia intervalov spoľahlivosti je 

v prípade aplikácie znamienkových reštrikcií odlišná od štandardných prístupov. Ako poukázali 

Caldara a Kamps (2010) reportované intervaly predstavujú v každom pozorovaní prierez 

veľkého počtu modelov, výsledky reprezentujú paletu modelov okolo mediánu.  

Dopytový šok je definovaný ako neočakávaný nárast dopytu vo výške 1% HDP, 

naškálovaný v matici B v rovnici (7.1). Dopytový šok je silne perzistentný a spôsobí nárast cien 

na úrovni 0,3% pri dopade šoku (Obr. 7.2). Reakcia cien je v priereze modelov štatisticky 

signifikantná počas prvých dvoch rokov pri odznievaní šoku, pričom rast cien v druhom roku 

je stále 0,2% oproti základnému scenáru. Úrokové miery vzrastú ako reakcia na nárast cien 

a produkcie o 0,6 percentuálneho bodu pri šoku a postupne sa vracajú na úroveň základného 

scenára (reakčná funkcia monetárnej politiky). Neočakávaný nárast dopytu sa prenesie do 

poklesu primárneho salda, avšak efekt nie je štatisticky signifikantný. Reakcia reálnych miezd 

je v prvých štvrťrokoch po šoku nesignifikantná, následne je však mierne kladná. Vo vzťahu 

                                                      
16 Aplikácia znamienkových reštrikcií v modele SVAR so štyrmi premennými (deficit verejných financií, 

reálna úroková miera, HDP a deflátor HDP) vykázala súlad s dátami iba na úrovni pod 1% z generovaných 

náhodných matíc. 
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k mzdovým rigiditám badať výrazne menší rast reálnych miezd než indikuje nárast produkcie 

a rast cien, ktorý je výrazne pod reálnym rastom HDP.  Slabá procyklická reakcia miezd 

v prvom roku po šoku naznačuje silnejšiu formu strnulosti miezd. Reakcia reálnych miezd je 

tak v súlade v súlade s dátami reprezentovanými vo faktoch o hospodárskom cykle, ktoré 

nepotvrdili výrazný procyklický vzťah (viď Obr. 5.5, Kapitola 5). Dôvody môžeme zároveň 

hľadať na strane dopytu po práci, konkrétne v šokoch na trhu práce, ktoré model nekontroluje. 

Pokles miezd tak môže súvisieť s náborom pracovníkom pri náraste produkcie a kompozičnými 

efektami.  

Šok v monetárnej politike je pozitívne prekvapenie v poklese úrokových sadzieb vo 

výške 1,0 percentuálneho bodu (Obr. 7.3). Efekt monetárnej politiky na ceny a HDP je 

perzistentný v celom pozorovanom horizonte dvoch rokov po dopade šoku. Uvoľnené 

podmienky pre ekonomické aktivity vo výške 1 percentuálneho bodu sa prejavia v náraste 

reálneho HDP vyše 1% (medián modelov). Expanzia má zároveň za následok rast cien takmer 

k 1,5%. V prípade expanzívnej monetárnej politiky je efekt na reálne mzdy mierne pozitívny, 

štatisticky signifikantne rozdielny od nuly je najmä v strednodobom horizonte, v podobnom 

mierne procyklickom vzťahu ako v prípade dopytového šoku. Primárne saldo sa zlepšuje po 

pozitívnom šoku v diskrecionárnej monetárnej politike pod úrovňou rastu HDP, ale zlepšenie je 

štatisticky nesignifikantné. 

Obr. 7.2: Odozvy premenných na pozitívny dopytový šok 

 

    

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny  

* Zobrazené sú 85% intervaly spoľahlivosti.. 

Zdroj: výpočty autora 
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Obr. 7.3: Odozvy premenných na expanzívny monetárny šok 

     

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny . 

* Zobrazené sú 85% intervaly spoľahlivosti. 
Zdroj: výpočty autora 

 

Fiškálny šok v našom prípade môže byť chápaný ako podmnožina dopytového 

i ponukového šoku. V prípade dopytového šoku môže ísť o nárast daní zo spotreby, v prípade 

ponukového nárast korporátnych daní priamo ovplyvňujúcich náklady firiem. Neoklasická 

a nová keynesiánska teória predpokladá, že nárast vládnych výdavkov financovaný deficitom 

zvýši rast HDP, ale na druhej strane vedie k poklesu reálnych miezd, naopak v prípade 

Keynesových predpokladov by mala mať pozitívny účinok na rast miezd17. Neočakávané 

diskrecionárne expanzívne opatrenie vo forme zvýšenia výdavkov alebo zníženia daní (Obr. 

7.4) vo výške 1 percentuálneho bodu HDP má za následok rast miezd vo výške 0,6%, avšak 

efekt nie je v prvom roku štatisticky signifikantný. V rámci palety modelov väčšia polovica 

poukazuje na výraznejší rast miezd. Signifikantné reakcie mzdy sa objavujú až v druhom roku 

a to len na úrovni rastu 0,1%. Neočakávaná fiškálna expanzia vo výške 1% HDP zároveň 

spôsobí nárast HDP približne na polovičnej úrovni (rast 0,6% HDP). To je v súlade 

s očakávanými priemernými fiškálnymi multiplikátormi, ktoré sa nachádzajú v intervale od 0 

do 118. Značne volatilné reakcie HDP po fiškálnom šoku naznačujú ako zdroj malého počtu 

                                                      
17 Kladne na nárast vládnych výdavkov reagujú mzdy v tradičnom modeli podľa prístupu Blancharda a 

Perottiho (2002). Protikladné závery, konzistentné naopak s neoklasickými teóriami a teóriou reálneho 

hospodárskeho cyklu, podávajú napr. Ramey a Shapiro (1998) a Burnside a kol. (2004), kde sledujeme negatívny 

vplyv fiškálnych výdavkov na mzdy. 

18 V medzinárodnej porovnávacej štúdii Medzinárodného menového fondu je fiškálny multiplikátor 

v rozsahu 0,4-0,6 označovaný ako stredne vysoký multiplikátor (Batini a kol., 2014). V meta-analýzach sú vyššie 

výdavkové než príjmové multiplikátory (Geweke a kol., 2016). Fiškálny multiplikátor vo forme zmeny deficitu 

verejných financií možno porovnať so štúdiou Benčík (2009), kde dosiahol výšku 0,4 počas prvého roku. 
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pozorovaných perzistentných šokov v histórií protichodné reakcie príjmových a výdavkových 

opatrení na ekonomickú aktivitu. Reakcia úrokových sadzieb je v súlade s reštrikciou pozitívna, 

keďže riziková prémia na štátne dlhopisy rastie v súlade s väčším rizikom fiškálnej 

udržateľnosti. Reakcia cien na fiškálnu expanziu nie je signifikantná. 

Obr. 7.4: Odozvy premenných na expanzívny fiškálny šok 

     

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny . 

* Zobrazené sú 85% intervaly spoľahlivosti. 

Zdroj: výpočty autora 

 

Ponukový šok identifikujeme ako neočakávaný šok, ktorý sa prejaví v perzistentnom 

raste HDP pri súčasnom poklese cien a raste miezd. Ak očakávame smer šoku zo zdroja nárastu 

miezd vo výške 1% (Obr. 7.5), pozorujeme nárast HDP vo výške 0,8% a pokles cien na úrovni 

0,4% pri dopade šoku. Úrokové miery reagujú mierne negatívne, čo je v súlade s interpretáciou 

poklesu rizikovej prémie na výnosy zo štátnych dlhopisov vzhľadom na lepší vývoj salda 

verejných financií z dôvodu silného nárastu HDP. Vyšší rast HDP pôsobí na rast primárneho 

salda na úrovni 0,1% HDP. Zadané reštrikcie sú od konštrukcie v súlade s neoklasickými 

teóriami, keďže pozorujeme silný rast miezd zároveň pri súbežnom poklese cien19. Ponukový 

šok môžeme definovať nielen cez rast miezd, ale i zo zdroja cien (Obr. 7.6). Reakcie na 

pozitívny šok sú v tomto prípade identické, avšak iniciované priamo v poklese cien vo výške 

1% (napr. pokles cien ropy), čo sa prejaví v náraste HDP nad úrovňou 2% a v poklese 

úrokových mier na úrovni 0,5 percentuálneho bodu. Rast reálnych miezd dosiahne prípade 4%. 

                                                      
19 Negatívne efekty šoku v produktivite na strane ponuky na indikátory trhu práce reportuje Galí (1999 a 

2004) i Francis a Ramey (2005). Závery prikláňajúce sa k teórii reálneho hospodárskeho cyklu s využitím 

znamienkových reštrikcií podávajú Peersman a Straub (2009), kde pozitívny technologický šok je nasledovaný 

rastom dopytu po práci. 
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 Obr. 7.5: Odozvy premenných na pozitívny ponukový šok – kanál miezd 

     

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny . 

* Zobrazené sú 85% intervaly spoľahlivosti. 

Zdroj: výpočty autora 

 

Nad rámec funkcií odoziev na šoky môžeme pozorovať v simuláciách i dodatočnú 

vlastnosť modelov VAR, ktorou je spoločný pohyb premenných (Obr. 7.7). Zo simulácií je 

zrejmé ako sa chová ekonomika pri absorpcii šoku a ako sa javí hospodársky cyklus, ak je jeho 

zdrojom iba jediný perzistentný šok. V realite v skutočnosti pozorujeme neustále zásahy 

ekonomiky novými informáciami a šokmi, a to v kombinácií z rôznych zdrojov simultánne 

(ponukový, dopytový atď.). 

Obr. 7.6: Odozvy premenných na pozitívny ponukový šok – kanál cien 

     

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny . 

* Zobrazené sú 85% intervaly spoľahlivosti. 

Zdroj: výpočty autora 
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Pri ponukovom šoku môžeme pozorovať spoločný procyklický pohyb produkcie, 

reálnych miezd a primárneho salda (Obr. 7.7 vpravo). V prípade dopytového šoku nie je vplyv 

na cyklus jednoznačný, nakoľko hlavne vývoj miezd je volatilný. To naznačuje protichodné 

vplyvy nárastu cien a HDP, ktoré sú spoločne procyklické. V prípade monetárneho šoku (Obr. 

7.8) sú všetky makroekonomické agregátne spoločne procyklické okrem úrokovej miery, ktorá 

je impulzom pre pohyb všetkých premenných. Monetárna politika prostredníctvom aktivácie 

neanticipovaného opatrenia spôsobí spoločný pohyb produkcie (HDP), cien, salda verejnej 

správy a reálnych miezd. V prípade aktivácie fiškálnej politiky nie je vplyv na produkciu a ceny 

taký výrazný, čo naznačuje menšiu efektivitu fiškálnej voči monetárnej politike.  

Obr. 7.7: Simulácia spoločného pohybu premenných – dopytový a ponukový šok 

     

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny . 

Zdroj: výpočty autora 
 

Obr. 7.8: Simulácia spoločného pohybu premenných – monetárny a fiškálny šok 

     

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny . 

Zdroj: výpočty autora 
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8 Prognostická schopnosť modelov 

Aplikačná časť výkonnosti modelov porovnáva prognostickú schopnosť modelov 

založených na empirických a teoretických modeloch využívajúcich predstihové indikátory. 

V empirických modeloch v reprezentácií chápania ekonomiky na základe vzájomných 

reakčných vzťahov základných pozorovaných agregátov a v druhom ponímaní na 

nepozorovanej premennej v pozadí ekonomiky. V teoretických modeloch v špecifikácii na 

základe výberu premenných podľa ekonomickej teórie. Validácia modelov je hodnotená 

podľa predikčnej schopnosť mimo vzorky (z angl. out-of-sample forecast). Prognóza je tak 

uskutočnená v kvázi reálnom čase, keďže nie sú k dispozícií verejne dostupné databázy revízií 

ako vstupné dáta. 

Horizontom prognózy sú tri štvrťroky nasledujúce po poslednom známom údaji o HDP. 

V prvom bode ide o odhad minulého stavu (Qt-1, z angl. backcast), keďže agregát je 

zverejňovaný s výrazným oneskorením, v praxi je tento bod známy ako rýchly odhad HDP. Pre 

odhad súčasného stavu (z angl. nowcast) je k dispozícií menej údajov, včasné sú najmä 

indikátory sentimentu a indikátory finančného trhu (akciové indexy). Bod realizácie prognózy 

je arbitrárne určený práve na stred aktuálneho štvrťroka (Qt), t. j. 15 deň aktuálneho mesiaca 

(Obr. 8.1). Ako podklad pre prognózu budúceho stavu (Qt+1) sú k dispozícií údaje iba vtedy, ak 

časový rad vykazuje predstih v čase bodu obratu, čo je prípad iba prezentovaného 

redukovaného modelu VAR. Cieľom dizertačnej práce je produkcia prognóz vo všetkých troch 

zmienených obdobiach, v ktorých nie je k dispozícií odhad HDP.  

Obr. 8.1: Dostupnosť informácií pre prognózu z troch konkurenčných modelov 

 

  Zdroj: autor  

Stratégiou prognózy je otestovať prognostickú schopnosť modelov na období 2008 až 

2016, pričom v každom bode prognózy bude odhadnutý každý z troch modelov na frakcii 

dostupných dát, a v každom ďalšom kole bude pridané jedno pozorovanie navyše. 

Charakteristiky prognóz sú hodnotené viacerými technickými kritériami, každá štatistika má 

pritom vlastnú interpretáciu presnosti. Najvhodnejší model je všeobecne ten, ktorý nemá 



73 

 

vychýlenú prognózu (z angl. bias) a má najmenšiu chybu prognózy. Chyba prognózy sa 

spravidla zväčšuje s horizontom prognózy, nulová chyba prognózy má pravdepodobnosť blízko 

nule, keďže všetky časové rady sú stochastického charakteru vzhľadom na zber dát, odhad je 

založený na neúplných dátach, a samotný proces generovania dát produkuje chybu. Chyba 

generovania dát má spravidla normálne rozdelenie s nulovým očakávaným priemerom20. 

Ďalším zdrojom neistoty prognózy je samotný model, ktorý tiež odhaduje vzťahy na základe 

neúplných informácií. Dodatočnou neistotou je nesprávna funkcionálna forma modelu, chyba 

odhadu parametrov modelu atď.  

Rozdiel prognózy (𝑦�̂�) a aktuálnej skutočnosti (𝑦𝑡), teda chyba prognózy FE (z angl. 

forecast error, 8.1) je podkladom pre výpočet základnej štatistiky presnosti prognóz, ktorou je 

tzv. vychýlenie prognózy (BIAS). Ide o priemernú vzdialenosť prognózy od skutočnosti (8.2) 

a môže naznačovať systematické nadhodnocovanie resp. podhodnocovanie prognóz. 

S pribúdajúcim počtom prognóz f sa štatistika pri správnej špecifikácii modelu asymptoticky 

približuje k nule. Presnejšie prognózy majú preto priemernú odchýlku blízko nuly. 

𝐹𝐸𝑡 = 𝑦�̂� − 𝑦𝑡 (8.1) 

𝐵𝐼𝐴𝑆 =
1

𝑓
∑𝐹𝐸𝑡

𝑓

𝑡=1

 (8.2) 

Rozptýlenie prognóz okolo priemernej prognózy hodnotí štandardná chyba prognózy SE 

(z angl. standard error, 8.3) a kombináciou štatistík SE a BIAS je priemerná štvorcová chyba 

MSE (z angl. mean square error, 8.4). Priemerná štvorcová chyba tak hodnotí rozptýlenie 

prognóz okolo skutočného priemeru prognózovanej priemernej, keďže zohadňuje i odchýlky 

prognózy (BIAS). Štatistika, ktorá penalizuje výraznejšie odchýlky od priemeru je RMSE (z 

angl. root mean square error, 8.5) 

𝑆𝐸 = √
1

𝑓
∑(𝐹𝐸𝑡 − 𝐵𝐼𝐴𝑆)2

𝑓

𝑡=1

 (8.3) 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑓
∑𝐹𝐸𝑖

2

𝑓

𝑖=1

 (8.4) 

                                                      
20 Priamo aplikovať empirické skúsenosti o kvalite prognostických modelov z iných krajín nie je možné, 

nakoľko z dôvodu inštitucionálnych charakteristík je proces generovania dát (z angl. známe ako data generation 

process) v každej krajine špecifický (proces, skúsenosti). 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑓
∑𝐹𝐸𝑖

2

𝑓

𝑖=1

 (8.5) 

Štatistika, ktorá porovnáva naivnú prognózu s prognózou modelu, tzv. Theilova U2 

štatistika (8.6), zároveň určuje poradie alternatívnych modelov podľa presnosti. Hodnota 

menšia ako jedna znamená, že model je lepší ako naivná prognóza, ktorá predpokladá rovnakú 

hodnotu prognózovanej premennej ako v období t-1. Nulová hodnota štatistiky U2 znamená 

nulovú chybu prognózy, čo znamená, že z dvoch modelov sa preferuje model s menšou 

hodnotou. 

𝑈2 = √

1
𝑓

∑ (
�̂�𝑡 − 𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
)
2

𝑓
𝑡=1

1
𝑓

∑ (
𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
)
2

𝑓
𝑡=1

=
𝑀𝑆𝐸 (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)

𝑀𝑆𝐸 (𝑛𝑎𝑖𝑣𝑛ý 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)
 (8.6) 

 

Po rozložení priemernej štandardnej chyby MSE (8.7) a po vydelení pravej strany rovnice 

MSE, môžeme rozložiť chybu prognózy na podiel chyby prameniacej z odchýlky, z variability 

a z kovariancie (8.8). Proporcia odchýlky deklaruje vzdialenosť priemernej prognózy za 

sledované obdobie od priemeru prognózovaného časového radu. Proporcia rozptylu hodnotí 

vzdialenosť rozptylu prognózovanej od skutočnej premennej (𝑠𝑦, 𝑠�̂� sú štandardné odchýlky 

skutočnej a prognózovanej premennej). Proporcia kovariančnej zložky deklaruje 

nesystematickú chybu prognózy (r je korelácia prognózovaného a skutočného časového radu). 

Cieľom je maximalizovať práve poslednú zložku chyby, keďže vychádza zo spoločnej 

variability skutočných premenných. 

 

𝑀𝑆𝐸 = 𝐵𝐼𝐴𝑆2 + 𝑆𝐸2 = 𝐵𝐼𝐴𝑆2 + (𝑠𝑦 − 𝑠�̂�)
2
+ 2(1 − 𝑟)𝑠𝑦𝑠�̂� (8.7) 

1 =
𝐵𝐼𝐴𝑆2

𝑀𝑆𝐸
+

(𝑠𝑦 − 𝑠�̂�)
2

𝑀𝑆𝐸
+

2(1 − 𝑟)𝑠𝑦𝑠�̂�

𝑀𝑆𝐸
 (8.8) 

 

8.1 Porovnanie presnosti modelov 

Presnosť odhadov za obdobie, pre ktoré sú už známe údaje vyššej frekvencie než HDP sa 

očakáva najvyššia presnosť odhadov. Odhady na prvé obdobie redukovaného modelu VAR 

postaveného na štatistickej identifikácií predstihových indikátoroch vo vzťahu k rastu HDP 

a odhad modelu VAR postaveného na základe špecifikácie podľa ekonomickej teórie 
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(označujeme ako SVAR) sú zobrazené na Obr. 8.2 a Obr. 8.3. Oba modely sa javia pomerne 

presné pre všetkých 35 prognostických pozorovaní z pohľadu intervalov spoľahlivosti 

konštruovaných na základe neistoty chýb prognózy i neistoty odhadu koeficientov21. Prognóza 

modelu VAR je však nadhodnotená v druhej časti prognostického horizontu. 

Obr. 8.2: Prognóza modelu VAR na t+1 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 8.3: Prognóza modelu SVAR na t+1 

(medziročný rast HDP v %) 

  

  Zdroj: výpočty autora  

Nevýhoda dynamického faktorového modelu je, že nepoužíva priamo HDP pre odhad 

prognózy, ale nepozorovaný faktor. Keďže sa v rámci výpočtu samotného HDP objavili 

abnormálne odchýlky od medzikvartálneho rastu, tieto nedokáže faktor zahrnúť, nakoľko je 

odhadnutý na viacerých agregátnych indikátoroch. Mimo týchto prudších zmien sa nachádzajú 

prognózy HDP na jeden kvartál vopred blízko skutočnosti (Obr. 8.4 a 8.5). Intervaly odhadnuté 

okolo mediánu prognózy nezohľadňujú neistotu odhadu parametrov nakoľko sú odhadnuté 

metódou maximálnej vierohodnosti na minime, na obrázkoch sú ilustrované vo forme dvoch 

štandardných odchýlok rastu HDP v celej vzorke údajov.  

Pri hodnotení prognóz z hľadiska štatistických kritérií nezohľadňujeme dve abnormálne 

epizódy opísané ako odľahlé rezíduá pri odhade modelov – prudký pokles medziročného rastu 

HDP v 1. štvrťroku 2008 a pád HDP z dôvodu plynovej krízy v 1. štvrťroku 2009, nakoľko 

nesúmerne kontaminujú presnosť prognózy v celom horizonte.  Z hľadiska štatistických kritérií 

a porovnania mediánov s aktuálnou skutočnosťou je z troch modelov najpresnejší na prvé 

obdobie štrukturálny model SVAR, a to z pohľadu väčšiny štatistík (Tab. 8.1), na druhom 

mieste dominuje model DFM. Podľa štatistiky U2 sú všetky modely výrazne presnejšie ako 

                                                      
21 Neistota veľkosti odhadnutých parametrov je odhadnutá v softvéri EViews na základe metódy bootstrap, 

ktorá využíva metódu prevzorkovania chýb. 
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naivný model, keďže sa približujú k nule. Keďže všetky tri modely vykazujú pomerne presné 

prognózy, ako jedna zo stratégii sa používa kombinácia prognóz jednotlivých modelov, ktorá 

dokáže skombinovať rozdielnu podstatu troch rôznych nástrojov. V kombinácii s rovnakými 

váhami i na základe váh inverzných RMSE, tak kombinácia prognóz produkuje prognózy 

s nižšou štandardnou odchýlkou než model SVAR, . 

Obr. 8.4: Prognóza modelu DFM na t+1 

(medzikvartálny rast HDP v %) 

Obr. 8.5: Prognóza modelu DFM na t+1 

(medziročný rast HDP v %) 

 
 

  Zdroj: výpočty autora  

Tab. 8.1: Štatistiky presnosti prognózy na obdobie t+1 

Prognóza t+1 VAR SVAR DFM rovnaké váhy 
relatívne váhy 

(RMSE) 

Bias 0,16 -0,01 0,10 0,08 0,06 

MSE 0,15 0,07 0,10 0,06 0,05 

RMSE 0,39 0,26 0,31 0,25 0,23 

SE 0,36 0,26 0,30 0,23 0,22 

Theilova U2 štatistika 0,21 0,09 0,13 0,08 0,07 

Podiel vychýlenosti 0,17 0,00 0,10 0,11 0,07 

Podiel rozptylu  0,01 0,07 0,03 0,03 0,06 

Podiel kovariancie 0,82 0,93 0,87 0,86 0,88 

Zdroj: výpočty autora 

Vzrastajúcu neistotu so stúpajúcim horizontom prognózy ilustruje Obr. 8.6 na 

simulovanej aktuálnej prognóze rastu HDP prostredníctvom modelu SVAR na tri obdobia 

vopred, pričom posledný bod prognózy je druhý štvrťrok 2017. Jednotlivé série prognóz 

modelu SVAR poukazujú na nadhodnotenie prognózy v prípade prvých dopadov krízy v roku 

2009 (Obr. 8.7). V ostatných obdobiach zachytávajú pomerne presne zmenu trendu rastu HDP 

pri postupnom spomaľovaní rastu od 2010 do roku 2013 s následným zrýchľovaním do roku 

2016.  
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Obr. 8.6: Vzrastajúca neistota prognózy so 

stúpajúcim horizontom 

Obr. 8.7: Série prognóz modelu SVAR v 

histórii 

  

  Zdroj: výpočty autora  

Prognóza na ďalšie dve obdobia je menej presnejšia, keďže je k dispozícii menej 

informácií. Prognóza tradičného modelu VAR na druhé obdobie vopred sa pomaly prispôsobuje 

príchodu globálnej krízy a ku koncu prognostického obdobia je výraznejšie vychýlená nadol 

(Obr. 8.8). Výraznejšie odchýlky mimo intervalov spoľahlivosti ponúka model VAR na tretie 

obdobie (Obr. 8.9), v tomto prípade je prognóza už málo informatívna, nakoľko pri dopade 

krízy prognózovala rast až do konca roka 2009, od roku 2014 je vychýlená výraznejšie nahor 

a podáva nadhodnotené optimistické prognózy. 

Modely SVAR podobne nadhodnocujú prognózu v roku 2009, avšak nevykazujú 

výraznejšiu odchýlku v celom horizonte prognózy na dve obdobia vopred (Obr. 8.10) ani na tri 

obdobia (Obr. 8.11). 

Obr. 8.8: Prognóza modelu VAR na t+2 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 8.9: Prognóza modelu VAR na t+3 

(medziročný rast HDP v %) 

  

  Zdroj: výpočty autora  
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Obr. 8.10: Prognóza modelu SVAR na t+2 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 8.11: Prognóza modelu SVAR na t+3 

(medziročný rast HDP v %) 

  

  Zdroj: výpočty autora  

Model DFM udržuje stabilné prognózy i na obdobie t+2 (Obr. 8.12) a na rozdiel od 

modelov VAR sa dokáže rýchlejšie prispôsobiť zmene cyklu v prípade dlhšieho horizontu 

prognózy, čo sa prejavuje na nižšej vychýlenosti prognóz (Obr. 8.13).  

Modely SVAR s konštrukciou základných indikátorov hospodárskeho cyklu dominujú 

i v dlhšom horizonte prognózy na obdobie t+2 (Tab. 8.2), a to takmer vo všetkých štatistikách. 

V najdlhšom horizonte prognózy na obdobie t+3 je najmenej vychýlená prognóza pomocou 

modelu DFM, štatistiky oboch modelov VAR a SVAR sa viac-menej vyrovnali (Tab. 8.3). 

Faktom, ktorý sa nezmenil s dĺžkou horizontu prognózy je, že kombinácia jednotlivých 

modelov ponúka najlepšie prognózy, a to i v prípade rovnakých váh jednotlivých modelov ako 

i na základe relatívnych váh jednotlivých modelov.  

Obr. 8.12: Prognóza modelu DFM na t+2 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 8.13: Prognóza modelu DFM na t+3 

(medziročný rast HDP v %) 

  

  Zdroj: výpočty autora  
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Výsledky naznačujú užitočnosť všetkých troch typov modelov, kvalitu prognóz tak 

zvyšuje kombinácia rôznych typov modelov s rôznymi vlastnosťami. Medzi negatíva modelu 

VAR patrí najmä vychýlenosť prognóz, keďže predstihové indikátory zachytené štatistickým 

prístupom neobsahujú dostatok informácii o štruktúre ekonomiky na rozdiel od modelu SVAR 

postaveného na základných ekonomických agregátoch a podoprené exogénnymi predstihovými 

indikátormi. Pridanou hodnotou dynamického modelu DFM je rýchlejšie prispôsobenie sa 

zmene trendu v hospodárskom cykle, čo umožňuje optimalizácia odhadov prostredníctvom 

v čase premenlivých parametrov odhadnutých Kalmanovým filtrom.   

Tab. 8.2: Štatistiky presnosti prognózy na obdobie t+2 

Prognóza t+2 VAR SVAR DFM rovnaké váhy 
relatívne váhy 

(RMSE) 

Bias 0,12 -0,08 0,15 0,06 0,05 

MSE 0,18 0,15 0,18 0,10 0,10 

RMSE 0,42 0,38 0,42 0,31 0,31 

SE 0,41 0,37 0,40 0,31 0,30 

Theilova U2 štatistika 0,14 0,11 0,13 0,07 0,07 

Podiel vychýlenosti 0,09 0,05 0,12 0,04 0,03 

Podiel rozptylu  0,01 0,01 0,07 0,02 0,03 

Podiel kovariancie 0,91 0,94 0,80 0,94 0,94 

Zdroj: výpočty autora 

Tab. 8.3: Štatistiky presnosti prognózy na obdobie t+3 

Prognóza t+3 VAR SVAR DFM rovnaké váhy 
relatívne váhy 

(RMSE) 

Bias 0,17 -0,11 0,11 0,06 0,05 

MSE 0,19 0,19 0,38 0,18 0,16 

RMSE 0,43 0,44 0,62 0,43 0,40 

SE 0,40 0,42 0,61 0,42 0,40 

Theilova U2 štatistika 0,26 0,27 0,53 0,25 0,22 

Podiel vychýlenosti 0,15 0,07 0,03 0,02 0,01 

Podiel rozptylu  0,00 0,02 0,08 0,00 0,01 

Podiel kovariancie 0,85 0,91 0,89 0,98 0,97 

Zdroj: výpočty autora 

8.2 Historická interpretácia šokov 

Po identifikácii modelu SVAR pomocou znamienkových reštrikcií je k dispozícii paleta 

štrukturálnych šokov extrahovaných z rezíduí redukovaného modelu. Reštrikcie sledovali 

najväčšie perzistentné šoky. Pomocou MA (moving-average) reprezentácie modelu VAR je 

možné simulovať ich efekty na ekonomiku v rokoch 2002 až 2016 ako bodovú prognózu 
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s perzistenciou podľa počtu oneskorení štatisticky významných pri odhade redukovaného 

modelu. Vektor 𝒚𝒕
𝒇
 je prognózovaný vývoj endogénnych premenných z modelu SVAR na 

základe šokov identifikovaných ako medián z celkovej palety výsledkov. Matica 𝑨𝟎
𝒕−𝒌 je matica 

súbežných a oneskorených odhadnutých parametrov identických z predošlého modelu (na 

základe predpokladov Woldovho teorému, 8.9).  

𝒚𝒕
𝒇

= ∑ 𝑨𝟎
𝒕−𝒌𝑡

𝑘=1 𝜺𝒌   (8.9) 

V prípade simulácií prognózy ex-post na základe identifikovaných štrukturálnych šokov 

abstrahujeme od vplyvu umelých premenných, t. j. najmä od silného negatívneho šoku na rast 

HDP v roku 2009, ktorý môžeme pripísať kombinácii dopytového (pokles zahraničného 

dopytu) a ponukového šoku (plynová kríza a umelé obmedzovanie výroby priemyselných 

podnikov na Slovensku). Obr. 8.14 ukazuje odchýlky rastu HDP z dôvodu neočakávaných 

šokov, teda fluktuáciu hospodárskeho cyklu zo zdroja ponukového a dopytového šoku 

a zároveň zo zdroja fiškálnej a monetárnej politiky. V prepočte najviac prispievajú 

k fluktuáciám ponukové šoky, ktoré vysvetľujú približne 37% odchýlok rastu HDP od 

priemeru, nasleduje fiškálny šok s 25%, šok v monetárnej politike 21% a dopytový šok s 18%.  

Obr. 8.14: Dekompozícia hospodárskeho cyklu SR (HDP) 

 

* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálnemu rastu HDP v percentuálnych bodoch, šoky sú 

zobrazené ako 3-mesačný kĺzavý priemer (medián).. 

Zdroj: výpočty autora 

Prvá polovica pozorovaného obdobia do príchodu krízy v roku 2009 bola 

charakterizovaná inflačným procesom deregulácie cien z dôvodu liberalizácie trhového 

prostredia, prípravou na vstup do EÚ v roku 2004 a eurozóny v roku 2009, a s tým súvisiacou 

reformou verejnej správy. Ako následok zvyšovania účasti na európskom trhu bol zaznamenaný 
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do roku 2009 vysoký prílev zahraničných investícií, zhodnocovanie slovenskej koruny, rozbeh 

úverového financovania obyvateľov a firiem, a rozbehnutý konvergenčný proces k vyspelým 

krajinám EÚ. Negatívne ponukové šoky boli najsilnejšie z dôvodu nárastu regulovaných cien 

v roku 2003 až 2004, naopak pozitívne ponukové šoky v roku 2002 a 2005 môžeme priradiť 

útlmu rastu nákladov z dôvodu cenového vývoja. Rok 2005 bol zároveň rokom silného prílevu 

zahraničných investícií z dôvodu rozširovania výrobných kapacít automobilového priemyslu 

(pozitívny ponukový šok). Negatívny ponukový šok v roku 2007 a 2008 môžeme priradiť 

vysokým nárastom cien ropy a nárastom nákladov v ekonomike, koncom roka 2008 sa už 

prejavovali efekty globálnej krízy prudkým poklesom cien vo svete, čo sa prejavilo ako 

pozitívny šok na prelome 2008 a 2009 (prudký negatívny pokles rastu HDP v prvých dvoch 

štvrťrokoch 2009 prekračujúci mierku osi y na Obr. 8.14 nie je zaznamenaný). Vplyv 

reštriktívnej monetárnej politiky vidieť predovšetkým začiatkom roku 2002 a 2006, keď 

prikročila Národná banka Slovenska k rastu úrokových sadzieb z dôvodu obáv o prípadné 

dopytové tlaky. V ostatných obdobiach NBS znižovala sadzby, a to najmä v roku 2005, čo sa 

prejavilo v pozitívnom náraste HDP. Dopytové tlaky badať v roku 2003 pred vstupom do EÚ 

i v roku 2008 v čase najväčšej expanzie. 

 Po príchode krízy v roku 2009 a vstupe SR do eurozóny bol vývoj charakterizovaný 

predovšetkým významným útlmom súkromnej spotreby a investícií. Pokles nálady 

spotrebiteľov vidieť v negatívnom dopytovom šoku v rokoch 2011 až 2012 a vplyv pozitívnych 

ponukových šokov sa úplne vytratil až do roku 2014. Fiškálna politika pôsobila pozitívne na 

rast HDP najmä v roku 2010, po tomto roku nasledovala mierna konsolidácia verejných 

financií. Pozitívny príspevok fiškálneho šoku k rastu HDP v roku 2012 preto nemôžeme 

prisudzovať vyšším výdavkom, ale skôr k lepšiemu vývoju čistých daní. 

Pri bližšom pohľade na vývoj agregátnej cenovej hladiny môžeme rozpoznať najmä 

významný vplyv ponukových šokov a kontrastne nízky podiel dopytových šokov ako 

vysvetľujúcich zdrojov fluktuácie cien (Obr. 8.15). Vzhľadom na rast miezd výrazne pod 

produktivitou práce v histórii SR však možno usúdiť, že výraznejšie dopytové tlaky absentovali 

v celom pozorovanom období. Vplyv nárastu regulovaných cien jednoznačne pozorovať 

v rokoch 2003 až 2004, ktorý bol podporený zároveň rastom spotrebných daní, ktorý sa tiež 

prejavil v náraste cien. Z ponukových šokov v histórii možno opäť zvýrazniť negatívny 

ponukový šok z dôvodu nárastu cien ropy a potravín v roku 2008 a zároveň opačný efekt 

v období dopadov krízy v roku 2009. Vplyv monetárnej politiky možno identifikovať 

v priebehu rokov 2002-2006 rovnako ako pri vplyve na HDP striedavej reštriktívnej 
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a expanzívnej politiky NBS v závislosti od vývoja rizík na trhu. Posledné dva roky, 2015 

a 2016, vidieť mierne účinky kvantitatívneho uvoľňovania ECB na rast cien v ekonomike 

(zdrojom je expanzívny monetárny šok), avšak dominuje ponukový šok s vplyvom na pokles 

agregátnej cenovej hladiny z dôvodu nízky cien vstupov, v tom období cien ropy a pokles 

regulovaných cien v ekonomike. 

Vývoj úrokových sadzieb zahrňujúcich efekty rizikovej prémie na štátne dlhopisy 

s maturitou 5-rokov i základných úrokových sadzieb ukazujú prevažne procyklický vývoj (Obr. 

8.16). V prvej polovici pozorovaného obdobie do roku 2009 dominujú silné vplyvy monetárnej 

politiky NBS, ktoré sa po roku 2009 vytratia. Prijatie eura na Slovensku a prechod 

diskrecionárnych právomocí na ECB mohlo prispieť k málo pozorovaným perzistentným 

šokom po roku 2009. Od roku 2006 silnejú vplyvy fiškálnych šokov prameniacich z vývoja 

rizikovej prémie, ktorá odráža v roku 2006 jej nárast z dôvodu politickej neistoty prameniacej 

z krokov novej vlády a prípadného odkladu prijatia eura. Po kríze výrazne vzrástli dlhy 

a deficity verejnej správy, čo sa prejavilo v silnom náraste rizikových prémii v celej eurozóne 

(2010), podobne i pri kulminácii dlhovej krízy v eurozóne v priebehu roku 2012.  

Obr. 8.15: Dekompozícia fluktuácií cien (deflátor HDP) 

 

* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálneho rastu v percentuálnych bodoch, šoky sú zobrazené 

ako 3-mesačný kĺzavý priemer (medián). 

Zdroj: výpočty autora 
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Obr. 8.16: Dekompozícia fluktuácie 

úrokových sadzieb 
8.17: Šok v monetárnej politike 

   

* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálneho rastu v percentuálnych bodoch, šoky sú zobrazené 

ako 3-mesačný kĺzavý priemer (medián).. 

Zdroj: výpočty autora 

Šoky v monetárnej politike zahrňujú zvyšovanie úrokových sadzieb v roku 2002 (Obr. 

8.17), keď NBS aplikovala sprísnenie monetárnej politiky z dôvodu prílevu veľkého množstva 

príjmov do ekonomiky z dôvodu privatizácie. V roku 2003 vidíme pred vstupom SR do EÚ 

dvojnásobný pokles úrokových sadzieb, koncom roka 2004 a v priebehu 2005 pristúpila NBS 

k podobným krokom, vzhľadom na neprítomnosť dopytových tlakov. Roky 2006 až 2009 boli 

prípravou vstupu SR do eurozóny, čo zahŕňalo veľké objemy intervencií na devízovom trhu 

ohľadom silného posilňovania slovenskej koruny, v roku 2006 zároveň nárast základných 

úrokových sadzieb z dôvodu obáv o neúmerný nárast inflácie pred vstupom do eurozóny. Po 

prijatí eura sa na Slovensku prejavovali neočakávané zmeny úrokových sadzieb podľa politiky 

ECB. Začiatkom roka 2008 ECB napriek príznakom krízy zvyšovala úrokové sadzby, koncom 

roka 2008 však už vykonávala expanzívnu politiku. Podobné kroky badať i v priebehu roka 

2011 (nárast úrokových sadzieb) a reverzné operácie následne do roku 2012 z dôvodu 

vypuknutia dlhovej krízy. Následne bola politika až do konca pozorovaného obdobia 

expanzívna s výnimkou vplyvu negatívnych očakávaní v roku 2015. 

Vývoj primárneho salda je veľmi volatilný (Obr. 8.18 a Obr. 8.19), s najväčšími šokmi 

identifikovanými v priebehu reforiem verejnej správy z rôznym dopadom na príjmy v rokoch 

2003 až 2006. Po kríze je rozpoznateľný nárast DPH v roku 2011 s pozitívnym vplyvom na 

príjmy verejného rozpočtu a pozitívne šoky z dôvodu neočakávaného nárastu príjmov z EÚ 

fondov koncom roka 2015. 

 

 



84 

 

Obr. 8.18: Dekompozícia determinantov 

vývoja primárneho salda verejnej správy 
8.19: Vývoj fiškálneho šoku 

   
* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálneho rastu v percentuálnych bodoch, šoky sú zobrazené 

ako 3-mesačný kĺzavý priemer (medián).. 

Zdroj: výpočty autora 

  Ak porovnáme šoky hospodárskej politiky a ich vplyv na rast HDP, vidieť v prvej 

polovici odhadovaného obdobia väčší vplyv monetárnych impulzov, v druhej polovici sú 

významnejšie fiškálne impulzy (Obr. 8.20). V predkrízovom období vidieť proaktívnu fiškálnu 

i monetárnu politiku, avšak prijatie eura na Slovensku v roku 2009 viedlo k strate možnosti 

využívať viac proaktívnu politiku zo strany NBS. Nižšia prítomnosť menovopolitických 

opatrení oproti fiškálnym naznačuje substitučné efekty hospodárskych politík v celom 

pozorovanom období. 

Obr. 8.20: Monetárne a fiškálny impulzy a ich vplyv na hospodársky cyklus 

 

* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálneho rastu v percentuálnych bodoch, šoky sú zobrazené 

ako 3-mesačný kĺzavý priemer (medián).. 

Zdroj: výpočty autora 
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Vývoj reálnych miezd bol determinovaný predovšetkým ponukovými šokmi (Obr. 8.21), 

z ostatných šokov dominoval fiškálny šok s nárastom miezd vo verejnej správe po kríze. Vývoj 

miezd bol proticyklický, najviac vplýval na pokles reálnych miezd ponukový šok v roku 2008 

a naopak k ich nárastu viedol v roku 2009. Efekt sa dá interpretovať ako ponukový šok na trhu 

práce, kde na pokles reálnych miezd pôsobí najmä kompozičný efekt z dôvodu prítoku veľkého 

počtu pracovníkov s radov nezamestnaných s nízkymi mzdami. Následne po prudkom 

prepúšťaní v roku 2009 pozorujeme presne opačný efekt. Dopytové tlaky na vývoj reálnych 

miezd boli v histórii veľmi slabé, pri bližšom pohľade boli najsilnejšie a perzistentné pred 

príchodom krízy v roku 2009 (Obr. 8.22), následne dominujú negatívne efekty, predovšetkým 

v roku 2011 a 2012. Od roku 2014 rastú reálne mzdy nad úrovňou produktivity práce, čo sa 

môže prejaviť väčším množstvom pozitívnych dopytových tlakov na rast miezd podobne ako v 

2015. 

Obr. 8.21: Dekompozícia determinantov 

vývoja miezd 

Obr. 8.22: Vplyv dopytového šoku na rast 

miezd 

  
 

* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálneho rastu v percentuálnych bodoch, šoky sú zobrazené 

ako 3-mesačný kĺzavý priemer (medián).. 

Zdroj: výpočty autora 

Pridanou hodnotou interpretácie šokov je ich aplikácia na prognostické obdobie. 

Vzhľadom na charakter MA reprezentácie modelu SVAR je umožnené rozloženie šokov 

i v prognostickom období. Na Obr. 8.23 je zobrazená projekcia aktuálnych šokov na vývoj 

endogénnych premenných na prognózované obdobie dvoch štvrťrokov – posledného kvartálu 

2016 a prvého kvartálu 2017. V prognózovanom období bude tak na rast HDP najviac pôsobiť 

pozitívny ponukový šok pravdepodobne nákladového charakteru (pokles regulovaný cien). 

Tento efekt je vidieť i pri vplyve na pokles cien a raste reálnych miezd. Mierne pozitívne bude 

pôsobiť na HDP expanzívny šok monetárnej politiky, ten sa prejaví i v náraste cien. 
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Obr. 8.23: Interpretácia šokov v prognostickom období 

     

* Na obrázku sú zobrazené príspevky k medzikvartálneho rastu v percentuálnych bodoch 

Zdroj: výpočty autora 
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9 Záver 

Cieľom dizertačnej práce je overiť prognostickú schopnosť viacerých nástrojov 

využívajúcich predstihové indikátory slovenského reálneho HDP ako hlavného indikátora 

hospodárskeho cyklu, prognóza je tak tvorená priamym zapojením najnovších informácii na 

trhu. Hospodársky cyklus sa dá chápať ako spoločný pohyb pozorovaných 

alebo nepozorovaných premenných, čomu treba prispôsobiť výber ekonometrických modelov 

na základe štatistickej analýzy. Špecifikácia ekonometrických modelov má však sledovať 

navyše i ekonomickú interpretáciu vývoja slovenskej ekonomiky, preto je jedným z cieľov 

dizertačnej práce i konštrukcia ekonometrického modelu na základe ekonomickej teórie. 

Takáto špecifikácia umožní rozpoznať základné ekonomické šoky, ktoré majú vplyv na 

zrýchlenie/spomalenie dynamiky ekonomického rastu, zároveň pri zachovaní prognostickej 

schopnosti modelu.  

Vytvorené modely kombinujú reprezentáciu hospodárskeho cyklu prostredníctvom 

pozorovaných premenných zapojením signálov predstihových indikátorov (redukovaný 

vektorovo-autoregresný model, VAR) a reprezentáciu cyklu pomocou odhadu nepozorovanej 

premennej pri využití základných makroekonomických indikátorov obohatených o predstihové 

indikátory (dynamický faktorový model, DFM). Pre účely ekonomickej interpretácie vývoja 

slovenskej ekonomiky bol vytvorený štrukturálny vektorovo-autoregresný model (SVAR) s 

reprezentáciou založenou na hlavných agregátoch ekonomiky umožňujúcich identifikáciu 

štrukturálnych šokov v ekonomike pri využití predstihových indikátorov ako výhľadových 

indikátorov. Pri prognóze HDP Slovenskej republiky boli všetky tri modely použité na 

prognózu v horizonte troch štvrťrokov od poslednej známej publikácie HDP a otestované na 

období 2008 až 2016. Výsledky naznačujú užitočnosť všetkých troch typov modelov a zároveň 

ukazujú, že kombinácia všetkých troch modelov, t. j. dvoch empirických ekonometrických 

modelov a jedného štrukturálneho modelu, produkujú najpresnejšie prognózy. Tým bol 

naplnený hlavný cieľ dizertačnej práce a čiastkové ciele využitia predstihových indikátorov pri 

konštrukcii ekonometrických modelov pomocou štatistickej analýzy a ekonomickej teórie. 

Kombinované prognózy na obdobie troch štvrťrokov produkujú v testovacom období 2008 až 

2016 prognózu medzikvartálneho rastu HDP s odchýlkou pod 0,1 percentuálneho bodu 

a s priemernou štvorcovou chybou do 0,2 percentuálneho bodu rastu HDP. Kombinácia 

prognóz je presnejšia než prognózy jednotlivých modelov, čo odráža tri rozdielne reprezentácie 

modelov. Štrukturálny model produkuje najmenej vychýlené a najpresnejšie prognózy 
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spomedzi všetkých troch modelov. V prognostickom horizonte na tri štvrťroky vopred sú 

najmenej vychýlené prognózy DFM a modelu SVAR. Najviac vychýlené prognózy vo všetkých 

horizontoch prognózy produkuje redukovaný model VAR, avšak z hľadiska presnosti prognózy 

na tri štvrťroky je presnejší než model DFM. Pozitívnou charakteristikou modelu DFM je najmä 

rýchle prispôsobenie modelu na dáta v prípade prudších fluktuácií rastu HDP, čo je výhodou 

pre presnejšie prognózy najmä v prípade príchodu kríz. 

Výhodou štrukturálneho modelu SVAR je rozpoznanie perzistentných impulzov, ktorých 

následkom je zmena dynamiky hospodárskeho rastu. V analýze odoziev ekonomiky na šoky 

z modelu SVAR sa v histórii SR v rokoch 2002 až 2016 javia ponukové šoky ako hlavný zdroj 

hospodárskych fluktuácií, perzistentné dopytové šoky hrajú menšiu úlohu. Z hľadiska 

hospodárskych politík sú významnejšie v období pred vstupom do eurozóny monetárne šoky, 

v období 2010-2016 pozorujeme dominantný vplyv fiškálnych impulzov na fluktuácie 

hospodárskej aktivity na Slovensku, čo potvrdzuje substitučný charakter uvedených 

hospodárskych politík. Zvolený modelový prístup cez model SVAR v dizertačnej práci zároveň 

zosúlaďuje protichodné ciele – presnosť prognózy a interpretáciu vývoja ekonomiky. Presnosť 

prognózy a interpretácia z hľadiska ekonomickej teórie tak nemusia byť konfliktnými cieľmi v 

aplikácii cez ekonometrické modely SVAR využívajúce predstihové indikátory, čím je 

naplnený i posledný čiastkový cieľ dizertačnej práce. Obmedzením voči výhodám uvedeného 

ekonometrického prístupu je najmä častá revízia využívaných makroekonomických časových 

radov (HDP, fiškálne premenné), zároveň abstrahovanie od dát zverejňovaných s vyššou 

frekvenciou (denné, mesačné dáta).  

Kvantitatívne odhady vplyvov šokov cez transmisné kanály fiškálnej a monetárnej 

politiky sú jedným z podkladov pri rozhodovaní o voľbe opatrení, ktoré pomôžu splneniu 

fiškálnych či monetárnych cieľov. Na ministerstvách financií, v nezávislých fiškálnych 

inštitúciách a v centrálnych bankách je analytická činnosť zameraná na väzby fiškálneho, 

monetárneho a makroekonomického vývoja. Model SVAR v podobe, v akej je spracovaný 

v tejto dizertačnej práci, poskytuje najmä pridanú hodnotu o magnitúde dopadov fiškálnych 

a monetárnych šokov a trvaní ich vplyvu na vývoj HDP, ceny a mzdy v ekonomike. Vyčíslenie 

dopadov sa spravidla vykonáva v priebehu roka niekoľkokrát, vždy pri predstavení nových 

fiškálnych opatrení pri tvorbe predpokladov rozpočtu verejnej správy a pri aktualizácii 

makroekonomického vývoja a tvorbe finálnej verzie rozpočtu verejnej správy na ďalšie roky. 

V prípade monetárnych šokov sa vyčíslenie dopadov vykonáva pri očakávanej zmene politiky 

centrálnej banky. Pre dopytový i ponukový šok sú taktiež funkcie odoziev hlavným nástrojom 
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na odhad ich dynamiky a kumulatívnych vplyvov, všetko za predpokladu reakcií ekonomických 

subjektov pozorovaných v historických dátach. Štrukturálny model SVAR v dizertačnej práci 

je osadený predstihovými indikátormi, čo zvyšuje jeho výpovednú hodnotu v reálnom čase, t.j. 

v období absencie oneskorene publikovaných agregátnych dát. Predstihové indikátory vsadené 

do štruktúry ekonomického systému umožňujú najmä spresňovať prognózy. Prognózy 

makroekonomického vývoja sa v inštitúciách taktiež aktualizujú niekoľkokrát do roka i bez 

nových fiškálnych či monetárnych opatrení. Prognózy nie je vhodné nechať zverené monopolu 

jediného modelu, a preto je potrebné v inštitúciách zabezpečiť mix modelov pre prognózu 

agregátnej premennej. Pre prognózu HDP je v dizertačnej práci predstavený model na 

krátkodobé prognózy v dvoch rozdielnych metodikách a založený na aktuálnych dátach – 

predstihových indikátoroch – bez zapojenia ekonomickej teórie (VAR, DFM), ktoré však 

produkujú konkurencieschopné prognózy voči modelu SVAR. Kombinácia prognóz modelov 

v praxi je užitočná pre zvýšenie presnosti jednotlivých prognóz pre daný indikátor. Pre 

používateľov ekonomických modelov možno odporučiť dodržiavanie vedeckého postupu 

odhadov, ktoré sú platné len za stanovených podmienok. Testovanie ekonometrických modelov 

slúži na potvrdenie platnosti týchto podmienok. Pri nedodržaní výsledkov testov by dochádzalo 

k neplatnosti samotných parametrov alebo ich štandardných chýb, čo priamo znižuje 

dôveryhodnosť v odhadnuté vplyvy šokov a ich dynamiku. Preto sa odporúča autorom odhadov 

ekonometrických modelov dôslednejšia publikácia testovacích štatistík pre zvýšenie kreditu 

samotnej práce voči odbornej verejnosti.  

Klasifikácia šokov v ekonomike ponúka veľký počet alternatívnych reprezentácii 

ekonometrického modelu SVAR s orientáciou na špecifiká trhu práce, firmy, investičnú 

aktivitu, ceny komodít, finančné trhy a podobne. Teoretický prístup ku kvantitatívnej prognóze 

spojenej priamo s interpretáciou šokov nie je rozšírený, ale v uvedených smeroch ponúka 

priestor pre nadväzujúci výskum. Dodatočnou aplikačnou pridanou hodnotou tohto typu 

modelov je priama možnosť tvorby podmienených prognóz v krátkodobom horizonte, t. j. 

napríklad zmenou očakávaní ohľadom reálnej úrokovej miery, vplyv rastu cien na reálne 

premenné atď. Perspektívnym smerom pre ďalší výskum je kombinácia prístupu k identifikácii 

štrukturálnych šokov z modelov SVAR a reprezentácie ekonomiky prostredníctvom 

dynamických faktorových modelov, v tzv. štrukturálnych dynamických faktorových modeloch 

(Stock, Watson, 2016). Alternatívou štrukturálnych modelov SVAR je i modelovanie založené 

na mesačných dátach v kombinácii so štvrťročnými dátami (model VAR so zmiešanou 

frekvenciou, Ghysels, 2016).  
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Conclusion 

 

The aim of the dissertation thesis is to verify the forecasting ability of several models 

using available leading indicators for the Slovak GDP, as the main indicator of the business 

cycle, i.e. by direct involvement of latest market information. The business cycle is understood 

as common movement of observable or unobservable variables, the choice of econometric 

models based on statistical analysis should reflect this. However, the specification of 

econometric model should also allow for interpretation of the Slovak business cycle from the 

standpoint of economic theory. Therefore, one of the aims of the dissertation thesis is also the 

specification of an econometrric model based on economic theory. Such a specification is able 

to estimate the basic economic shocks with an effect on acceleration or deceleration of 

economic growth, while preserving the forecasting ability of the model.  

The models reflect a representation of the business cycle by inclusion of observed 

variables based solely on signals from leading indicators (reduced vector-autoregression model, 

VAR) and a representation of cycle using an estimation of unobserved variable utilizing basic 

macroeconomic indicators and several leading indicators (dynamic factor model, DFM). A 

structural vector-autoregression model (SVAR) is constructed to enable economic 

interpretation of the development of the Slovak economy with a representation allowing the 

identification of basic structural shocks using leading indicators as forward-looking variables. 

All three models are used for out-of-sample forecasting of Slovak GDP in the forecasting 

horizon of three quarters using a testing period from 2008 to 2016. The results indicate good 

performance of all three type of models and show that a combination of all three models, i.e. 

two empirical econometric models and one structural model, produce the most accurate 

forecasts. Thus, fulfilling the main goal of the dissertation thesis and the partial goals of using 

leading indicators in the construction of econometric models by means of statistical analysis 

and economic theory. The combined forecast for the longest horizon produces forecasts with 

a deviation below 0.1 percentage points of GDP quarterly growth with an average square error 

within 0.2 percentage points of GDP growth. The forecast combination is more accurate than 

the forecasts of individual models, reflecting three different types of business cycle 

representation. The structural model produces the least biased and accurate forecasts from the 

three models at all horizons. In the forecast horizon of three quarters, both DFM and SVAR 

models produce the least biased forecasts. The reduced VAR model produces the most biased 

forecasts in all horizons, but in terms of forecast accuracy the mean square error is lower than 



91 

 

the one of DFM model for the longest forecast horizon. Main positive feature of the DFM model 

is a particularly rapid adaptation of the data fit in case of sharp dynamics of GDP growth, which 

is an advantage to more accurate forecasts in events of crisis. 

The main advantage of the structural model is the recognition of persistent impulses 

considered to be the source of aggregate economic activity fluctuation. The estimation sample 

from 2002 to 2016 shows the supply shocks as a main source of business cycle, while persistent 

demand shocks play a minor role. In terms of policy shocks, the monetary policy shocks are 

large prior the adoption of euro in Slovkia, in period from 2010 to 2016 fiscal impulses are 

more dominant, which suggests possible trade-off between the both policies. The SVAR 

econometric approach using leading indicators shows that the forecasting accuracy and 

interpretation in terms of economic theory are not conflicting objectives, thus fulfilling also the 

last goal of the dissertation thesis. In contrast to the benefits of this econometric approach 

limiting are the frequent revisions of macroeconomic time series (GDP, fiscal variables) as well 

as abstracting from data with higher frequency. 

In addition to accuracy of the forecasts and the ability to interpret historical shocks, the 

additional value added of the structural approach of the SVAR model is the ability to uncover 

shocks in the forecasting period, which offers the basis for fiscal and monetary authorities 

decisions for the appropriate counter-cyclical policy measures in real time, i.e. two quarters 

ahead of the official estimate of real GDP and other major macroeconomic aggregates.  

Estimation of shocks and their effects via the fiscal and monetary transmission channel is 

a standard part of supporting documents for autorities to facilitate their choice of appropriate 

measures to meet their fiscal and monetary targets. The Treasury departments, independent 

fiscal institutions and Central Banks use analytical tools focused on the links between fiscal, 

monetary and macroeconomic development. The added value of the SVAR model elaborated 

in this dissertation is particularly in the estimation of the magnitudes and persistency of fiscal 

and monetary policy effects on GDP, prices and wages. Quantification of the fiscal effects is 

usually performed several times over the course of a year, always when new fiscal measures 

are introduced for medium-term budgetary objectives or for the final general government 

budget proposal, as well as when new updates of macroeconomic development are available. 

In case of monetary shocks, the assessment of possible impacts is carried out when new changes 

in the course of monetary policy settings are expected. The impulse response functions of 

demand and supply shocks are the main tool for showing the dynamics and cumulative effects 

on economy, assuming the average responses of economic agents observed in historical data. 
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The structural SVAR model is embedded with leading indicators, which increases its real-time 

performance, i.e. in periods when macroeconomic aggregates are absent due to their lagged 

publication. The leading indicators embedded in the structure of the model improve the 

accuracy of forecasts. The forecast of macroeconomic development is updated several times 

during a year, even in cases when no new fiscal or monetary policy measures are announced. It 

is not appropriate to rely on a single model when providing forecast, mostly it is necessary to 

have a mix of forecasts for macroeconomic aggregates from different models. The dissertation 

thesis thus provides different models for short-term forecasting of GDP, based on different 

methodologies using latest data, the so-called leading indicators. The two empirical models 

models (VAR, DFM), albeit without involvement of explicit economic theory, produce 

competitive forecasts in comparison to the SVAR model. The forecast combination of all 

models is useful for increasing the accuracy of individual forecasts for a given indicator. The 

users of economic models are advised to follow the scientific procedure of the model 

estimation. The specific estimates are valid only under specific assumptions. Econometric tests 

serve to confirm the validity of these assumptions and conditions. Failure to comply with the 

test results would invalidate the parameters estimates or their standard errors. Users of 

econometric models are recommended to follow and publish the test statistics to increase the 

credit of their own work and credibility in front of the expert community. 

The classification of shocks in the economy offers a large number of alternative 

representations of the econometric model with a focus on specifics of labour market, firms, 

investment activity, commodity prices, financial market and so on. The theoretical approach to 

the quantitative forecast associated also with the interpretation of shocks is not widespread in 

the literature, but it provides scope for further research in these direction. Additional added 

value of this type of application is a direct possibility of creating conditional forecasts in the 

short-term, such as changing expectations about the real interest rate, the impact of price 

increases on real variables, etc. A prospective direction for further research is the combination 

of the identification approach from SVAR models and the representation of the economy 

through DFM models, in the so-called structural dynamic factor models (Stock, Watson, 2016). 

An alternative to structural models of SVAR is modelling based on monthly data in combination 

with quarterly data (mixed frequency VAR, Ghysels, 2016).  
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Zoznam skratiek 

ADF – Upravený Dickeyho-Fullerov test (z angl. Adjusted Dickey-Fuller test) 

AR – Autoregresný proces (z angl. autoregressive) 

ARIMA – Autoregresný integrovaný proces kĺzavých priemerov (z angl. Autoregressive 

Integrated Moving Average) 

AWM – štrukturálny makroekonometrický model ECB (z angl. Area-Wide Model) 

BF – Frankfurtská burza (z nem. Börse Frankfurt) 

BCPB – Burza cenných papierov Bratislava 

ČNB – Česká národná banka 

CPB – Holandský úrad pre analýzu hospodárskych politík (z hol. Centrall Planbureau) 

DAX – Nemecký akciový index (z nem. Deutscher Aktienindex) 

DSGE – Dynamický stochastický model všeobecnej rovnováhy (z angl. Dynamic Stochastic 

General Equilibrium model) 

DFM – Dynamický faktorový model (z angl. Dynamic Factor Model) 

ECB – Európska centrálna banka (z angl. European Central Bank) 

ECM – Model s korekčným členom (z angl. Error-Correction Model) 

ESA – Európsky harmonizovaný systém národných účtov (z angl. The European System of 

National and Regional Accounts, ESA2010) 

ESI – Indikátor ekonomického sentimentu (z angl. The Economic Sentiment Indicator) 

FE – Chyba prognózy (z angl. Forecast Error) 

FED – Americká centrálna banka (z angl. Federal Reserve System) 

FPE – test konečnej chyby predikcie (z angl. the Final Prediction Error) 

FRED – Databáza federálneho rezervného systému banky v St. Louis (z angl. Federal Reserve 

Economic Data) 

HDP – Hrubý domáci produkt  

IFO – ifo Institute – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München 

e.V. 

 L-Q – Lineárny-kvadratický model (z angl. linear-quadratic model) 

LR – (z angl. Likelihood Ratio test statistics) 

MA – proces kĺzavých priemerov (z angl. Moving Average) 

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIDAS – ekonometrická metóda zmiešanej frekvencie dát (z angl. Mixed-Data Sampling) 

MMF – Medzinárodný menový fond 



107 

 

MSE – priemerná štvorcová chyba prognózy (z angl. Mean Squared Error) 

NBER – Národný úrad pre ekonomický výskum (z angl. The National Bureau of Economic 

Research) 

NBS – Národná banka Slovenska 

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (z angl. The Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

OLS – Jednoduchá metóda najmenších štvorcov (z angl. Ordinary Least Squares) 

PCA – Metóda hlavných komponentov (z angl. Principal Component Analysis) 

PMI – Index nákupných manažérov (z angl. Purchasing Managers´ Index) 

QR – dekompozícia QR – QR faktorizácia 

RBC – Teória reálneho hospodárskeho cyklu (z angl. The Real Business Cycle Theory) 

RMSE – Stredná štvorcová odchýlka (z angl. Root Mean Squared Error) 

SAX – Slovenský akciový index 

SE – Štandardná chyba (z angl. Standard Error) 

SP – Sociálna poisťovňa  

SVAR – Štrukturálny vektorovo-autoregresný model (z angl. Structural Vectorautoregression 

Model) 

SVE – Krajiny východnej a strednej Európy 

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ÚPSVaR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

VAR – Vektorovo-autoregresný model (z angl. Vectorautoregression Model) 

VECM – Vektorový model s korekčným členom (z angl. Vector Error Correction Model) 

VZPS – Výberové zisťovanie pracovných síl (z angl. Labour Force Survey) 

ZEW – Centrum pre európsky ekonomický výskum (z nem. Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung GmbH Manheim). 
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