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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 premenných. 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 

obdobím. 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. 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.  
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2 Cieľ dizertačnej práce 

Cieľom dizertačnej práce je overiť prognostickú schopnosť navrhnutých ekonometrických 

modelov využívajúcich predstihové indikátory na prognózu reálneho hrubého domáceho 

produktu Slovenskej republiky (SR) na tri 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 v období odhadu modelu v 

rokoch 2002 až 2016. 

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 štrukturálneho modelu. 

Prognózy modelov sú umožnené práve prostredníctvom priameho vstupu predstihových 

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

Pre SR sú v dizertačnej práci vytvorené dva empirické modely založené na spoločnom 

pohybe makroekonomických premenných – vektorovo-autoregresný model využívajúci 

predpoklad o kauzálnych reťazových vzťahoch medzi makroekonomickými agregátmi a 

empirický dynamický faktorový model odvodený z nepozorovanej premennej v pozadí vývoja 

hospodárskeho cyklu. Príčiny fluktuácie agregátnej ekonomickej aktivity sú chápané ako 

zmeny v informáciách, ktoré sú k dispozícii ekonomickým agentom pre rozhodovanie, a sú 

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

V dizertačnej práci je vytvorený 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.  
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3 Osnova dizertačnej práce 

V úvode je stručne zhrnutá genéza historického vývoja teórie a empirickej analýzy 

hospodárskeho cyklu až po súčasný stav (Kapitola 2). Hlavnou úlohou teórie a empirickej 

analýzy hospodárskeho cyklu je snaha vysvetliť príčiny fluktuácie cez súvislosti a zákonitosti 

ekonomických javov. Príčiny sa hľadali postupne od externých javov mimo ekonomiky až 

k endogénnym zdrojom impulzov pochádzajúcich z ekonomického systému, čomu sa 

prispôsobovalo aj modelové prostredie. Pre pochopenie modelových predikcií je predstavený 

stručný prehľad názorov vybraných prúdov ekonomickej teórie na šírenie neočakávaných 

šokov v ekonomike (Kapitola 3). Nadväzujúc na moderné empirické a teoretické štúdie v 

dizertačnej práci pripúšťame šoky exogénneho charakteru zo zdroja mimo ekonomického 

systému s vplyvom na agregátny dopyt a ponuku, a zároveň stochastické šoky endogénneho 

pôvodu zvnútra ekonomiky. Nasleduje výber modelového prostredia na základe zvolených 

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

Kritériá pre výber modelov zohľadňujú presnosť prognózy ako základný empirický cieľ 

a zároveň schopnosť interpretácie aktuálneho vývoja z hľadiska pôsobenia ponukových, 

dopytových šokov a šokov fiškálnej a monetárnej politiky. Krátko sú popísané špecifiká 

dátového prostredia, základné fakty o hospodárskom cykle SR a postup pri identifikácii 

predstihových indikátorov (Kapitola 5). Odhad 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). 
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4 Metodický postup práce 

Hlavné kritérium pre výber modelovej špecifikácie je odvodené priamo od základného 

cieľa dizertačnej práce – užitočnosť modelu je meraná presnosťou prognózy. Dodatočným 

výberovým kritériom je schopnosť najbližšie aproximovať fluktuácie HDP Slovenskej 

republiky pri odhade modelov na vzorke dát od roku 2002 po rok 2016. Posledným kritériom 

je schopnosť modelu vysvetľovať zdroje ekonomických fluktuácií, ktoré vyplýva z čiastkového 

cieľa dizertačnej práce.  

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. Ich cieľom je reprodukovať základné fakty o 

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

ekonometrických modelov. V ekonometrii je spoločný pohyb premenných sledovaný cez 

kauzálne vzťahy niekoľkých premenných vo vektorovo-autoregresných modeloch (ďalej 

VAR).. Sofistikovanejší prístup k identifikácii cyklu ako nepozorovanej premennej sa pretavil 

do dynamických faktorových modelov (ďalej len DFM), ktoré skonštruovali Geweke (1977) a 

Sargent a Sims (1977).  

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). Negatívom 

štandardných makroekonometrických modelov je ich nepoužiteľnosť na analýzu 

hospodárskych politík, nakoľko čelia kritike v podobe nevhodnosti ekonometrických odhadov 

modelových parametrov na základe nesprávnych predpokladov o preferenciách ekonomických 

agentov (Lucasova kritika, Lucas, 1976). 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 výhodu 
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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 môžu byť študované ďalej v teoretických modeloch (napr. dynamické stochastické 

modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy – DSGE). 

Z inštitucionálnych skúseností, 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 alebo 

teoretických modelov odhadovaných kalibráciou (Mestre, McAdam, 2011). Konfliktné ciele 

pri tvorbe prognózy medzi presnosťou modelu a schopnosťou interpretovať vývoj ekonomiky 

potvrdzuje pri aplikácií makroekonomických modelov i Česká národná banka (ČNB). 

Krátkodobé prognostické nástroje ČNB slúžia na presný popis historických dát, pričom 

teoretické modely sú kalibrované len na základe cyklických faktov a nemajú za cieľ presne 

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

Na základe kritérií potenciálnej presnosti modelov a schopnosti interpretovať 

hospodársky cyklus sú v dizertačnej práci predstavené dva odlišné empirické modely 

využívajúce predstihové indikátory, každý s rozličnou interpretáciou spoločného pohybu 

makroekonomických premenných: 

• jednoduchý redukovaný model VAR vysvetľujúci spoločný pohyb premenných cez 

kauzálne reťazové vzťahy priamo cez pozorované makroekonomické ukazovatele, 

• a jednoduchý dynamický faktorový model 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 schopnosťou tvorby konkurencieschopných prognóz je zvolený: 

• štrukturálny VAR vysvetľujúci spoločný pohyb makroekonomických premenných 

s možnosťou interpretácie odklonu od rovnovážnych ekonomických vzťahov z dôvodu 

neočakávaných inovácií v databáze ekonomických agentov. 
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V redukovanom modeli VAR je spoločný pohyb premenných vyjadrený cez vzájomné vzťahy 

niekoľkých premenných, nevysvetlená časť pohybu je pripisovaná neočakávaným udalostiam, 

ktoré sa prejavia v databáze ekonomických agentov ako odchýlka od rovnovážneho vzťahu 

medzi premennými. 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. Pre samotnú 

prognózu je však postačujúca redukovaná forma bez ekonomickej interpretácie. Za platných 

podmienok kovariančnej stacionarity časových radov môže byť následne model použitý na 

prognózovanie. Odhad modelu je ďalej hodnotený z hľadiska testov stability celého modelu, 

smeru štatistickej závislosti (endogénne a exogénne premenné modelu) a sériou testov na 

odhadnuté rezíduá. 

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), dynamické faktorové 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, Watson, 2011). Výsledný odhadnutý faktor dokáže vysvetliť prevažnú časť 

rozptylu vývoja hlavných makroekonomických  agregátov.  
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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 (4.2): 

𝒙𝒕 = 𝝀𝑓𝑡 + 𝒆𝒕 (4.2) 

𝒆𝒕 = 𝝓(𝑳)𝒆𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 (4.3) 

𝑓𝑡 = 𝝍(𝑳)𝑓𝑡−1 + 𝜼𝒕 (4.4) 

𝒖𝒕~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑖
2) a 𝜼𝒕~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑓

2) (4.5a), (4.5b) 

Idiosynkratické zložky vo vektore et v (4.2) predstavujú individuálny vývoj 

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

aproximovanú AR procesom s L počtom oneskorení (4.3). 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 (4.4). 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 (4.5a a 4.5b). Odhad spoločného faktoru v zápise state-space modelu 

je umožnený rekurzívne pomocou iteratívneho výpočtu Kalmanovho filtra a prostredníctvom 

maximalizácie funkcie vierohodnosti.  

Štrukturálny model SVAR identifikovaný na základe ekonomickej teórie bude plniť 

dve funkcie – umožní presné prognózy a zároveň identifikáciu šokov pre interpretáciu vývoja 

ekonomiky 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.  

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 
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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 (4.6) a vychádza z klasického štandardne 

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

simultánne determinované a je potrebná identifikácia systematického vzťahu1: 

𝑨𝟎𝒚𝒕 = 𝑨(𝑳)𝒚𝒕−𝟏 + 𝑫𝒙𝒕 + 𝑩𝜺𝒕   (4.6) 

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

rovnici (4.6) nie sú pozorované, ale teoretické. Po vynásobení rovnice (4.6) inverznou maticou 

𝑨𝟎
−𝟏 dostaneme model (4.7), 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 predstavuje 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 (4.7) 

Zároveň sa v rovnici (4.7) odkrýva vzťah medzi ekonomicky neinterpretovateľnými 

inováciami vo vektore et a štrukturálnymi šokmi 𝜺𝒕 (4.8): 

𝑨𝟎
−𝟏𝑩𝜺𝒕 = 𝒆𝒕 (4.8) 

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

vyžaduje reštrikcie na vzájomné vzťahy v matici A0, nakoľko model nie je možné odhadnúť 

priamo z dôvodu väčšieho počtu parametrov ako 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 (4.9): 

𝒚𝒕 = ∑𝑨𝒋𝑨𝟎𝜺𝒕−𝒋

∞

𝑗=0

 (4.9) 

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

premenných (Heckman, 1997).  
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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 

ich priemernú nulovú očakávanú hodnotu (4.10a), zároveň sú z princípu neprognózovateľné 

v závislosti na informácií v čase t-1 (4.10b), a sú nezávislé od informácií z iných zdrojov, čo sa 

v matematickom zápise prejaví v nulových prvkoch variačno-kovariančnej matice mimo 

diagonály (4.11). 

𝐸(𝜀𝑡) = 0;𝐸(𝜀𝑡|𝐹𝑡−1) = 0  (4.10a), (4.10b) 

𝛴𝜀 = 𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑡
ʹ) =

[
 
 
 
𝜎1

2 0 ⋯ 0

0 𝜎2
2 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜎𝑝

2]
 
 
 

 (4.11) 

 

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. Vhodnou alternatívou 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). 
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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 (4.12): 

𝒆𝒕 = 𝑭𝝐𝒕 (4.12) 

Kde matica F je zhodná s maticou 𝑨𝟎
−𝟏 z rovnice (4.8) a  predstavuje exaktnú faktorizáciu 

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

na dva komponenty pomocou Choleskeho dekompozície (4.13): 

𝑭 = 𝑷𝑸 (4.13) 

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 (4.14). 

𝜮𝒆 = 𝑭𝑭′ = �̃�𝑸𝑸′𝑷ʹ̃ (4.14) 

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 (4.15). 

𝒆𝒕 = 𝑷𝑸𝝐𝒕 (4.15) 

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.  



 

12 
 

5 Odhady modelov 

Pre odhad modelov je v prvom kroku vytvorená databáza pre identifikáciu predstihových 

indikátorov, ktorá 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. Databáza pre výber predstihových indikátorov obsahuje 

390 časových radov mesačnej frekvencie a 145 časových radov štvrťročnej frekvencie. 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. 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. 

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. Zoznam predstihových 

indikátorov je uvedený v Tabuľke 5.1. 

5.1 Vektorový autoregresný model 

Vzhľadom na obmedzenia dimenzionality modelu VAR súvisiacej s odhadom veľkého 

počtu parametrov vzhľadom na malý počet pozorovaní v histórii SR je potrebná redukcia 

časových radov pomocou rovnakých váh. 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 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 
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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.  

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 

 

5.2 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 SR bol podobným spôsobom odhadnutý malý faktorový model na výhľad 

ekonomickej aktivity (Tóth, 2004) alebo cez aproximáciu faktora pomocou metódy hlavných 

komponentov faktorový model v Huček a kol. (2015). Model v dizertačnej práci je oproti 

malému faktorovému modelu zloženému pre SR 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.  
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Najsilnejší vzťah s nepozorovaným faktorom (Tab. 5.2) vykazuje 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. 5.2: 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) 

 

5.3 Štrukturálny vektorovo-autoregresný model 

Základným indikátorom modelu 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. Vzhľadom na obmedzenia 

dimenzionality modelu VAR ponecháme vplyv fiškálnej politiky iba cez primárny deficit 

verejnej správy, čo je rozdiel príjmov a výdavkov bez úrokových nákladov na financovanie 

dlhu. Oddelením úrokových nákladov zabránime korelácii deficitu s úrokovou mierou v modeli. 

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. 
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Zároveň dlhodobá úroková miera odráža vplyv monetárnej politiky ECB, ktorá vysvetľuje 

výraznú časť výnosov štátnych dlhopisov prostredníctvom rizikovej prémie na nesolventnosť 

(Ódor, Povala, 2016). Kľúčová pre identifikáciu dopytového a ponukového šoku je reakcia 

cien, vzhľadom na diskrimináciu reakcií agentov podľa ekonomickej teórie. Do modelu 

zahŕňame indikátor agregátnej cenovej hladiny – deflátor HDP, nakoľko na rozdiel od 

spotrebiteľskej inflácie zohľadňuje zmenu cenovej hladiny dovozu i vývozu. 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 mzda2.  

Nutnou podmienkou informačnej dostatočnosti podľa Forniho a Gambettiho (2016) je test 

schopnosti časových radov mimo modelu prognózovať odhadnuté rezíduá modelu. V našom 

prípade použijeme pre účely 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 modelu SVAR je obsahom Tab. 5.3. 

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 menovo-politických šokov 

špecifických pre SR sú aplikované dodatočné reštrikcie. 

Pri pozitívnom agregátnom dopytovom šoku predpokladáme rovnakú 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 

                                                           
2 Časový rad mediánovej mzdy, ktorý má lepšiu ekonomickú výpovednú hodnotu, je k dispozícií iba 

v ročnej frekvencii. 
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(Tab. 5.4). Tento typ reštrikcie je v súlade s aplikáciou Peersmana a Strauba (2009) a Uhliga 

(2005). Perzistencia šoku je nastavená pri všetkých troch odozvách na tri štvrťroky.  

Tab. 5.3: 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 

 

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. 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 následného nárastu 

reálnych miezd (pri nových keynesiánskych modeloch, ak firmy dostatočne premietnu rast 

produktivity do cien, resp. pri predpoklade rigidít miezd smerom nadol). Zároveň pozitívny 

efekt bohatstva pôsobí na zvýšenie agregátneho dopytu3. Hlavný rozdiel je v reakcií cien na 

zvýšenie ponuky, kde oproti šoku v monetárnej politike je reakcia cien opačná (tiež Tab. 5.4).  

Fiškálny šok je definovaný perzistenciou diskrecionárneho opatrenia fiškálnej autority 

na dva štvrťroky po sebe. Fiškálny šok je odklon od reakčnej funkcie fiškálnej politiky, a zahŕňa 

teda neočakávané opatrenia smerujúce na ovplyvňovanie ekonomiky. V modeli je definovaný 

fiškálny šok ako neočakávané diskrecionárne opatrenie expanzívneho charakteru, čo zvýši 

                                                           
3 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.  
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súbežne rast HDP prostredníctvom zníženia daní resp. zvýšenia vládnych výdavkov (Tab. 5.4). 

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. 5.4).  

Tab. 5.4: 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 
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6 Výsledky a zhrnutie 

6.1 Funkcie odoziev na šoky 

Znamienkové reštrikcie uvedené v Tabuľke 5.4 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 

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.  

Dopytový šok je definovaný ako neočakávaný nárast dopytu vo výške 1% HDP. 

Dopytový šok je silne perzistentný a spôsobí nárast cien na úrovni 0,3% pri dopade šoku (Obr. 

6.1). 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 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.  

Šok v monetárnej politike je pozitívne prekvapenie v poklese úrokových sadzieb vo 

výške 1,0 percentuálneho bodu (Obr. 6.2). 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. 
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Obr. 6.1: Odozvy premenných na pozitívny dopytový šok 

 

    

* Os X predstavuje čas v kvartáloch, os Y medzikvartálne zmeny  

* Zobrazené sú 85% intervaly spoľahlivosti.. 

Zdroj: výpočty autora 

   

Obr. 6.2: 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 miezd. Neočakávané 

diskrecionárne expanzívne opatrenie vo forme zvýšenia výdavkov alebo zníženia daní (Obr. 

6.3) 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 
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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 1. 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. 6.3: 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. 6.4), 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 cien.  
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Obr. 6.4: 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 

 

6.2 Hodnotenie prognostickej schopnosti modelov 

Prognózy na obdobie jedného štvrťroku modelu VAR postaveného na štatistickej 

identifikácií predstihových indikátoroch a modelu VAR postaveného na základe špecifikácie 

podľa ekonomickej teórie (označujeme ako SVAR) sú zobrazené na Obr. 6.5 a Obr. 6.6. Oba 

modely sú pomerne presné pre všetkých 35 prognostických pozorovaní z pohľadu intervalov 

spoľahlivosti konštruovaných na základe neistoty chýb prognózy i neistoty odhadu 

koeficientov. Prognóza modelu VAR je však nadhodnotená v druhej časti prognostického 

horizontu. 

Obr. 6.5: Prognóza modelu VAR na t+1 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 6.6: Prognóza modelu SVAR na t+1 

(medziročný rast HDP v %) 

  

  Zdroj: výpočty autora  
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Prognózy dynamického faktorového modelu DFM na jeden kvartál vopred sa nachádzajú 

mimo prudších zmien blízko skutočnosti (Obr. 6.7). Intervaly okolo mediánu prognózy sú 

ilustrované vo forme dvoch štandardných odchýlok rastu HDP v celej vzorke údajov.  

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. 6.1), na druhom mieste dominuje model DFM. Podľa štatistiky U2 sú 

všetky modely výrazne presnejšie ako 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. 6.7: Prognóza modelu DFM na t+1 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 6.8: Vzrastajúca neistota prognózy so 

stúpajúcim horizontom 

  

  Zdroj: výpočty autora  

Tab. 6.1: 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 
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Vzrastajúcu neistotu so stúpajúcim horizontom prognózy ilustruje Obr. 6.8 na 

simulovanej aktuálnej prognóze rastu HDP prostredníctvom modelu SVAR na tri obdobia 

vopred, pričom posledný bod prognózy je druhý štvrťrok 2017.  

Prognóza na najdlhšie obdobie horizontu troch kvartálov je menej presnejšia, keďže 

je k dispozícii menej informácií. V najdlhšom horizonte prognózy na obdobie t+3 je najmenej 

vychýlená prognóza pomocou modelu DFM (Obr. 6.9), štatistiky oboch modelov VAR (Obr. 

6.10) a SVAR sa viac-menej vyrovnali (Tab. 6.2). 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. 

Tab. 6.2: 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 

 

Obr. 6.9: Prognóza modelu DFM na t+3 

(medziročný rast HDP v %) 

Obr. 6.10: Prognóza modelu VAR na t+3 

(medziročný rast HDP v %) 

  
  Zdroj: výpočty autora  
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6.3 Historická interpretácia šokov 

V prípade simulácií prognózy ex-post na základe identifikovaných štrukturálnych šokov 

prispievajú k fluktuáciám cyklu SR najviac 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. 6.11). 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 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). 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. 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.  

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. 6.12). 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 menovo-politických 
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opatrení oproti fiškálnym naznačuje substitučné efekty hospodárskych politík v celom 

pozorovanom období. 

Obr. 6.11: 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 

 

Obr. 6.12: 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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6.4 Zhrnutie 

 

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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9 Summary  

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 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. 

Key words: leading indicators, dynamic factor model, SVAR, short-term forecasting.  


