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Anotácia: 

Práca skúma rozdiely fungovania dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre dve malé otvorené 

ekonomiky, ktoré vychádzajú z rovnakých koreňov, ale líšia sa tým, ako sú začlenené do 

eurozóny - ČR a SR. Téma je aktuálna vzhľadom na rýchly rast otvorenosti oboch ekonomík 

v posledných rokoch a súčasnému zvyšovaniu ich závislosti od vonkajšieho ekonomického 

prostredia. Práca sa zamerieva na zistenie rozdielov fungovania dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov pre malé otvorené ekonomiky ČR a SR. K naplneniu hlavného cieľa prispievajú 

jednotlivé čiastkové ciele: kvantifikovanie rozdielov fungovania dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov pre ČR a SR,  zistenie príčin rozdielov v odhadnutých dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov v ekonomikách ČR a SR a kvantifikovanie vplyvu indikátorov sentimentu na malé 

otvorené ekonomiky ČR a SR. Predpokladali sme potvrdenie podobnosti fungovania 

základných dlhodobých ekonomických vzťahov ekonomík ČR a SR. Zároveň sme 

predpokladali, že sa potvrdí väčšia podobnosť SR a eurozóny v oblasti monetárnej politiky 

(vzhľadom na to, že SR je od roku 2009 súčasťou eurozóny) a aj vyšší vplyv vonkajšieho 

ekonomického prostredia na ekonomiku SR (vzhľadom na vyššiu otvorenosť ekonomiky SR). 

Očakávali sme aj potvrdenie významnosti kanála sentimentu pri prenose hospodárskeho cyklu 

zo zahraničia do malých otvorených ekonomík ČR a SR. Danou problematikou sa doteraz 

vzhľadom na krátke časové rady nezaoberalo veľa odborných publikácií. Predmetom 

skúmania je nasledujúcich päť dlhodobých rovnovážnych vzťahov, ktoré charakterizujú malú 

otvorenú ekonomiku: medzinárodné parity – parita kúpnej sily, parita úrokových mier, 

Fisherova inflačná parita, rovnováha na peňažnom trhu a produkčný vzťah. Odvodené 

dlhodobé rovnovážne vzťahy tvorili základ pri konštrukcii modelového nástroja 

(kointegračného, resp. štrukturálneho VAR modelu), ktorý bol použitý na analýzu závislosti 

vývoja makroekonomických ukazovateľov malej otvorenej ekonomiky od ekonomického 

vývoja v eurozóne. Práca potvrdila podobnosť fungovania základných dlhodobých 

ekonomických vzťahov ekonomík ČR a SR. Zároveň sa potvrdila väčšia podobnosť SR a 

eurozóny v oblasti monetárnej politiky a aj vyšší vplyv vonkajšieho prostredia na ekonomiku 

SR. Práca potvrdila aj významnosť vplyvu indikátora zahraničného sentimentu na domáce 

makroekonomické ukazovatele ČR a SR. Hlavným prínosom pre obor je porovnanie 

rozdielov odhadov pre dve malé otvorené ekonomiky a tiež zahrnutie indikátorov sentimentu 

do ekonomických modelov. 

Kľúčové slová: malá otvorená ekonomika, dlhodobé rovnovážne vzťahy, kointegračný VAR 

JEL klasifikácia: C32, F41, F42 



 

 

Annotation: Long-run Equilibrium Relations in a Small Open Economy of CR and SR 

The dissertation examines differences in long-run equilibrium relationships for two small 

open economies that come from the same roots, but are different by the way in which they are 

incorporated in the euro area – CR and SR. The topic is up to date as the openness of both 

economies has grown rapidly in recent years, increasing their dependence on the external 

economic environment. The thesis aims at identifying the differences in the functioning of 

long-term equilibrium relations for small open economies of CR and SR. To achieve the main 

objective, the individual partial objectives are determined: quantifying the differences in the 

functioning of the long-term equilibrium relations for CR and SR, finding out the causes of 

the differences in the estimated long-term equilibrium relations in CR and SR and quantifying 

the impact of sentiment indicators on the small open economies of CR and SR. We expected 

to confirm the similarity of the basic long-term economic relations for CR and SR. At the 

same time, we assumed that the SR and the euro area are more similar in the area of monetary 

policy (since SR is part of the euro area since 2009) and also the higher impact of the external 

economic environment on the Slovak economy (since SR is more open than CR). We also 

expected confirmation of the significance of the sentiment channel in the transfer of the 

economic cycle from abroad to the small open economies of CR and SR. The issue has not 

been addressed by many publications so far, given the short time series. The subject of the 

survey is the following five long-term equilibrium relationships that characterize a small open 

economy: international parities – purchasing power parity, uncovered interest parity, money 

market equilibrium, and output relation. Derived long-term equilibrium relationships formed 

the theoretical basis for modeling tools (cointegrating, or structural VAR models), which were 

used to analyze the dependence of small open economies of CR and SR from economic 

developments in the euro area. The results confirmed the similarities of the basic long-term 

economic relations of CR and SR. At the same time, the SR and the euro area were more 

similar in the area of monetary policy and also the higher influence of the external 

environment on the economy of SR was confirmed. The work also confirmed the significance 

of the impact of foreign economic sentiment on the domestic macroeconomic indicators of 

CR and SR. The main contribution to the field is the comparison of the differences in 

estimates for the two small open economies as well as inclusion of sentiment indicators into 

economic models. 

Keywords: small open economy, long-run relationships, co-integrated VAR 

JEL Classification: C32, F41, F42 
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1 Úvod 

S rastúcou integráciou globálnej ekonomiky sa v súčasnosti stávajú zahraničné 

makroekonomické výkyvy a ich vplyv na domáce ekonomiky čoraz dôležitejšie. Viaceré zdroje 

v literatúre tvrdia, že rýchlo rastúca miera integrácie finančného trhu vyvolala v skutočnosti aj 

silnejšiu medzinárodnú vzájomnú závislosť jednotlivých ekonomík (Dees a ost., 2007). Najmä 

makroekonomický výhľad pre malé otvorené ekonomiky môže byť významne ovplyvnený 

zahraničným vývojom, pretože malá otvorená ekonomika je charakteristická aktívnou účasťou 

v zahraničnom obchode, ktorý rýchlo reaguje na meniace sa vonkajšie prostredie. 

Počas poslednej globálnej hospodárskej krízy sa zvýšil záujem o štúdium 

makroekonomických výkyvov a skúmanie ich dopadu na ekonomiku krajín. Predpoklad 

významného vplyvu, či už pozitívneho alebo negatívneho, je opodstatnený najmä v prípade 

malých otvorených ekonomík. Mnohé empirické štúdie sa preto v poslednej dobe zaoberajú 

medzinárodným prenosom hospodárskych cyklov do malých otvorených ekonomík. Napríklad 

Erden a Ozkan (2014) skúmali kanály, pomocou ktorých sa medzinárodné hospodárske cykly 

prenášajú do ekonomiky Turecka a prišli k záveru, že prenos hospodárskych cyklov do malej 

otvorenej ekonomiky sa zintenzívňuje práve v procese globálnej finančnej integrácie. Súčasná 

literatúra tiež zvyčajne dokazuje, že globálne šoky (či už ekonomické alebo politické) zohrávajú 

dominantnú úlohu pri vysvetľovaní výkyvov produktu v danej krajine (napr. Schneider a Fenz, 

2011). Avšak podľa nedávnej literatúry sa pozornosť ekonómov presúva od skúmania 

determinantov hospodárskych cyklov skôr k skúmaniu ich transmisným kanálov (Michaelides 

a ost., 2013). V tejto súvislosti možno vziať do úvahy rôzne kanály prenosu cyklov do malej 

otvorenej ekonomiky zo zahraničia. Podľa Lee a ost. (2003) existujú dva rôzne kanály 

medzinárodného prenosu hospodárskeho cyklu. Prvým je kanál zahraničného produktu, keďže 

zahraničný hospodársky cyklus má vplyv na domácu ekonomiku prostredníctvom jej vývozu a 

druhým kanálom je finančný trh. Napr. Pigott (1993) ukázal, že úrokové sadzby zahraničnej 

krajiny, ktorá je veľkým zdrojom prílevu zahraničného kapitálu do domácej ekonomiky, 

ovplyvňujú domáce úrokové sadzby, ktoré následne vplývajú na domáci hospodársky cyklus. 

V analýzach zameraných na prenos hospodárskych cyklov do malých otvorených 

ekonomík sa používajú viaceré modelové prístupy. Spektrum modelových nástrojov sa 

pohybuje od vektorových autoregresných (VAR) modelov, cez komplexné štrukturálne 

makroekonomické modely viacerých krajín, až po dynamické modely všeobecnej rovnováhy 

(DSGE modely). V tejto práci bude primárne využívaný štrukturálny kointegračný vektorovo 

autoregresný (CVAR) model, ktorý vyvinul Garratt a ost. (2003) pre ekonomiku Veľkej 
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Británie. Tento model neskôr overil Schneider a ost. (2008) pre ekonomiku Nemecka a 

Assenmacher-Wesche a Pesaran (2008) pre ekonomiku Švajčiarska. Ich model je 

makroekonometrickým modelom s transparentnými  teoretickými základmi, ktoré poskytujú 

náhľad do behaviorálnych vzťahov, ktoré predstavujú základ makroekonómie. Implicitná v 

tomto modelovom prístupe je viera, že ekonomická teória je viac informatívna v prípade 

dlhodobých vzťahov na rozdiel od krátkodobých vzťahov, ktoré sú diskutabilnejšie (Garratt, 

2006). Z tohto dôvodu je uvedený makroekonometrický model založený na dlhodobých 

vzťahoch odvodených z ekonomickej teórie a poskytuje dobrý dlhodobý základ, 

prostredníctvom ktorého je možné analyzovať aj krátkodobé fluktuácie ekonomických 

premenných. Modelovací prístup založený na kointegrácii vo VAR modeloch sa v súčasnej 

dobe používa vo viacerých empirických štúdiách o dlhodobých vzťahoch v malej otvorenej 

ekonomike. Hlavným účelom je obvykle nájsť prípadné príčinné súvislosti, ktoré stoja za 

kolísaním makroekonomických veličín (napr. Michaelides a ost., 2013 pre ekonomiku Grécka 

alebo Ismail a Rashid, 2013 pre ekonomiku Pakistanu). 

Medzi najviac otvorené krajiny sveta1 patria aj Česká republika (ČR) a Slovenská 

republika (SR) a to najmä zásluhou posledného desaťročia, kedy expandoval ich zahraničný 

obchod. Do roku 1993 tvorili spoločnú republiku, čiže ich spája spoločná história a aj z tohoto 

dôvodu je zaujímavé porovnať, ako sa ich ekonomiky líšia v súčasnosti z hľadiska dlhodobej 

rovnováhy a konvergencie k relevantnému zahraničiu. SR so svojou otvorenosťou2 cca. 191% 

(podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2016) patrí medzi najviac otvorené ekonomiky 

sveta. Otvorenosť ČR je o niečo nižšia, ale tiež veľmi vysoká, približne 160% (podľa údajov 

Českého statistického úřadu za rok 2016). Z tohto dôvodu zahraničné výkyvy pravdepodobne 

zohrávajú dôležitú úlohu v oboch krajinách. Horváth a Rusnák (2009) posúdili význam 

zahraničných šokov pre SR pomocou VAR modelu malej otvorenej ekonomiky. Dospeli k 

záveru, že zahraničné šoky boli rozhodujúce pri vysvetľovaní fluktuácií spotrebiteľských cien 

v období rokov 1999-2007. Prvý súčasný pokus zostaviť dlhodobý makroekonometrický model 

pre ČR a SR môžeme nájsť v článku Hančlová a ost. (2010), neskôr aktualizovaný model pre 

českú ekonomiku v článku Hančlová (2011). Nový pokus o konštrukciu dlhodobého 

makroekonometrického modelu pre SR možno nájsť v článku Juriová (2013), kde je v analýze 

zahrnuté už aj obdobie, kedy SR vstúpila do eurozóny, t.j. obdobie od roku 2009. Vyššie 

                                                           
1 Na prvých miestach sa tradične umiestňujú napr. Hongkong, Singapur a Luxembursko. 
2 Otvorenosť ekonomiky je definovaná ako podiel celkového dovozu a vývozu tovarov a služieb na hrubom 
domácom produkte v stálych cenách. 
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spomenuté modely sú skonštruované na základe dlhodobých vzťahov, ktoré odvodil Garratt 

a ost. (2003). 

Hlavným cieľom doktorskej dizertačnej práce je zistenie rozdielov fungovania 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre dve malé otvorené ekonomiky, ktoré vychádzajú 

z rovnakých koreňov, ale líšia sa tým ako sú začlenené do eurozóny - ČR a SR. 

K naplneniu hlavného cieľa prispievajú jednotlivé čiastkové ciele. Prvým čiastkovým 

cieľom je kvantifikovanie rozdielov fungovania dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre ČR 

a SR. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli skonštruované štrukturálne makroekonometrické modely, 

pričom bol využitý modifikovaný model Garratt a ost. (2003, 2006). Odhadnuté modely 

umožnili porovnať dosiahnuté výsledky pre dve malé otvorené ekonomiky – ČR a SR. 

Porovnanie by malo prispiet k pochopeniu fungovania základných ekonomických vzťahov 

malej otvorenej ekonomiky voči zahraničiu. Konkrétne, v prípade malých otvorených 

ekonomík ČR a SR je zaujímavé porovnať aj konvergenciu voči eurozóne, ktorá je ich hlavným 

obchodným partnerom. 

Druhý čiastkový cieľ je zameraný na zistenie príčin rozdielov v odhadnutých 

dlhodobých rovnovážnych vzťahoch v ekonomikách ČR a SR. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme 

využili analýzu vplyvu šokov na malú otvorenú ekonomiku cez vybrané transmisné kanály 

(napr. zahraničný obchod a úroková sadzba). Odhadnuté modely boli využité na analyzovanie 

príčin z pohľadu domácich faktorov aj na analyzovanie intenzity vplyvu zahraničia na malé 

otvorené ekonomiky ČR a SR. 

Tretím čiastkovým cieľom je kvantifikovanie vplyvu indikátorov sentimentu na malú 

otvorenú ekonomiku ČR a SR. Indikátory sentimentu sú skoré kvalitatívne ukazovatele 

ekonomického vývoja, ktoré sa v súčasnosti zatiaľ málo využívajú v ekonometrických 

modeloch. Zavedenie sentimentu do štrukturálnych modelov považujeme za inováciu, ktorá 

umožňuje overiť, či je pri prenose cyklov zo zahraničia dôležitý aj kanál sentimentu. 

Na základe vyššie uvedených cieľov sme formulovali nasledujúce hypotézy. 

Predpokladáme potvrdenie podobnosti fungovania základných ekonomických vzťahov 

ekonomík ČR a SR. Zároveň predpokladáme, že sa potvrdí väčšia podobnosť SR a eurozóny 

v oblasti monetárnej politiky a aj vyšší vplyv vonkajšieho ekonomického prostredia na 

ekonomiku SR vzhľadom na skutočnosť, že ekonomika SR je viac otvorená ako 

ekonomika ČR. Okrem iného je ekonomika SR súčasťou eurozóny, t.j. od roku 2009 má 
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s eurozónou spoločnú menu euro. Očakávame aj potvrdenie významnosti kanála sentimentu pri 

prenose hospodárskeho cyklu zo zahraničia do malých otvorených ekonomík ČR a SR. 

Dizertačná práca sa skladá z dvoch hlavných blokov – teoreticko-metodickej časti 

a aplikačno-overovacej časti, ktorá je aplikovaná na dátach ČR a SR. Prvý blok pozostáva 

z dvoch kapitol. Kapitola 2 je venovaná teoretickým konceptom, ktoré práca využíva. 

V súčasnosti je úroveň skúmania dlhodobých rovnovážnych vzťahov založená najmä na 

modeloch reálneho hospodárskeho cyklu, ktoré patria do skupiny nových klasických 

makroekonomických modelov. Preto práve tento teoretický koncept je predmetom kapitoly 2. 

V prvej časti kapitoly 2 je charakterizovaná malá otvorená ekonomika. Druhá časť je zameraná 

na odvodenie jednotlivých dlhodobých rovnovážnych vzťahov v malej otvorenej ekonomike 

ČR a SR. Keďže ako východisko štrukturálneho modelovania malej otvorenej ekonomiky bol 

využitý model, ktorý vyvinul Garratt a ost. (2003, 2006), využili sme ako teoretické východisko 

aj dlhodobé rovnovážne vzťahy, na ktorých bol ich model založený. Z ekonomickej teórie 

založenej na modeloch reálneho hospodárskeho cyklu odvodili Garratt a ost. (2003, 2006) 

nasledujúcich päť dlhodobých rovnovážnych vzťahov: nekrytá parita úrokovej miery, parita 

kúpnej sily meny, Fisherova parita, produkčný vzťah a rovnováha reálnych peňazí. Tieto 

vzťahy sme odvodili jednotlivo v súlade so súčasnou literatúrou (napr. Krugman a ost., 2015). 

Tretia časť kapitoly 2 je venovaná charakteristike indikátorov sentimentu ako špecifickému 

typu údajov a ich možnému využitiu v štrukturálnych modeloch. Kapitola 3 bližšie popisuje 

použitú metodiku, t.j. v jednotlivých častiach kapitoly sú predstavené typy ekonometrických 

modelov aplikovaných v rámci práce – VAR model, vektorový model s korekčným členom 

(VECM), štrukturálny VAR model a tiež funkcie odozvy, ktoré slúžia ako nástroj pre analýzu 

vplyvu šokov na jednotlivé makroekonomické premenné. 

Druhý blok práce tvorí kapitola 4, ktorá sa venuje overeniu teoretického správania 

ekonomických subjektov v malej otvorenej ekonomike pomocou ekonometrických modelov 

a kvantifikovaniu rozdielov medzi ekonomikami ČR a SR. Kapitola 4 sa delí na sedem častí. 

V prvej časti sa venujeme analýze ekonomického vývoja v ČR a SR za obdobie rokov 2000 - 

2016. Druhá časť zahŕňa popis použitých dát. V ďalších častiach sa zameriavame už na samotný 

odhad a zisťovanie rozdielov jednotlivých dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre ČR a SR. Pri 

tejto aplikácii používame pri odhade všetkých uvažovaných dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov najkôr výlučne len kvantitatívne ukazovatele. V tretej časti odhadujeme dlhodobé 

rovnovážne vzťahy najskôr samostatne, následne v štvrtej časti spolu ako komplexné 

štrukturálne modely pozostávajúce z viacerých vzťahov. Získané výsledky zo samostatných 
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vzťahov a z komplexných štrukturálnych modelov sú navzájom porovnané za ČR a SR v piatej 

časti. V šiestej časti zisťujeme príčiny rozdielov medzi oboma ekonomikami pomocou analýzy 

vplyvu vybraných zahraničných šokov na malú otvorenú ekonomiku. Zameranie sa na dve malé 

otvorené ekonomiky nám umožňuje porovnať vplyv zahraničných šokov pre dve rôzne krajiny 

a zároveň zistiť, do akej miery prebehla konvergencia týchto ekonomík k relevantnému 

zahraničiu, ktoré predstavuje ekonomika eurozóny. Empirickému overeniu úlohy indikátorov 

sentimentu v štrukturálnych modeloch sa venuje siedma časť, v ktorej je skúmanej 

problematike prispôsobený aj výber ekonometrického modelu. Získané výsledky sú zhrnuté 

a diskutované v závere práce. 
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2 Teoretický koncept 

Pri zameraní sa na fungovanie dlhodobých rovnovážnych vzťahov v malých otvorených 

ekonomikách ČR a SR je potrebné najskôr definovať koncept malej otvorenej ekonomiky. 

Venuje sa tomu prvá časť tejto kapitoly. Zároveň sa v prvej časti tejto kapitoly venujeme 

ukazovateľom, pomocou ktorých možeme takýto typ ekonomiky charakterizovať. 

V druhej časti sú detailne popísané a odvodené jednotlivé dlhodobé rovnovážne vzťahy, 

na ktoré sme sa zamerali pri kvantifikácii rozdielov medzi malými otvorenými ekonomikami 

ČR a SR. Využili sme vzťahy založené na modeloch reálneho hospodárskeho cyklu (Stadler, 

1994). Dôvodom pre výber vzťahov bol zámer využiť tieto vzťahy aj v aplikačnej časti 

s reálnymi dátami. V týchto modeloch sa výkyvy hospodárskeho cyklu pripisujú reálnym 

šokom, t.j. táto ekonomická teória považuje výkyvy hospodárskeho cyklu za efektívnu odozvu 

na exogénne zmeny v reálnom ekonomickom prostredí. Podľa teórie reálneho hospodárskeho 

cyklu sa hospodárske cykly považujú za reálne z toho dôvodu, že nie sú dôsledkom zlyhania 

trhu, ale skôr odrážajú možné efektívne fungovanie ekonomiky pri danej štruktúre danej 

ekonomiky (Stadler, 1994). 

Tretia, samostatná časť je venovaná teroetickému konceptu indikátorov sentimentu ako 

špecifickému typu ukazovateľov, ktoré sa v súčasnosti zatiaľ len zriedka využívajú 

v ekonometrických modeloch používaných na kvantifikáciu ekonomických vzťahov. 

2.1 Charakteristika malej otvorenej ekonomiky 

Za malú otvorenú ekonomiku môžeme považovať ekonomiku, ktorá je súčasne malá aj 

otvorená. Charakter otvorenosti vyplýva zo skutočnosti, že daná ekonomika vymieňa tovary 

a služby s inými ekonomikami a zapája sa aj do medzinárodných finančných transakcií. Malosť 

ekonomiky je daná tým, že hoci je daná ekonomika zapojená do medzinárodného obchodu, 

nemôže ovplyvniť kľúčové makroekonomické premenné ako je napríklad cena medzinárodne 

obchodovaného tovaru alebo úroková sadzba. Relatívnu veľkosť ekonomiky môžeme 

charakterizovať aj pomocou podielu produktu danej ekonomiky na svetovom produkte. 

Malú otvorenú ekonomiku môžeme teda charakterizovať pomocou dvoch hlavných 

charakteristík. Prvá typická črta malej otvorenej ekonomiky je determinovaná jej veľkosťou. 

To znamená, že na rozdiel od veľkej ekonomiky, ktorá je viac sebestačná, malá ekonomika sa 

musí užšie špecializovať a nemôže mať veľa silných odvetví. Táto orientácia na určitú časť 

ekonomiky (napr. odvetvie priemyslu alebo služieb) so sebou samozrejme prináša aj riziká 



11 

 

v podobe závislosti od zahraničného obchodu (Samuelson, 2005). Na druhej strane sa malá 

otvorená ekonomika vyznačuje aj zanedbateľnou spätnou reakciou, t.j. nemôže významne 

ovplyvniť svetové ceny alebo úrokové sadzby. Úroková miera malej otvorenej ekonomiky je 

tak určená svetovými finančnými trhmi a malá otvorená ekonomika nemôže ovplyvniť ani 

svetovú úrokovú mieru a ani ceny (Mankiw, 2010). Tento typ ekonomiky tak preberá svetové 

ceny. 

V súčasnosti by sme už len veľmi ťažko našli krajinu, ktorá funguje v izolácii. Práve 

naopak, snahou predovšetkým vyspelých ekonomík je zvyšovanie miery špecializácie a 

využívanie medzinárodného obchodu. V časoch priaznivého ekonomického vývoja je vysoká 

otvorenosť ekonomiky vítaná. Rastúci dopyt zo zahraničia znamená vyššiu produkciu 

domácich výrobcov aj tvorbu nových pracovných miest. Avšak v časoch, kedy je zahraničný 

dopyt utlmený horšou ekonomickou situáciou či dokonca recesiou, môže vysoká miera 

otvorenosti z rovnakých príčin vplývať nepriaznivo. Nízky dopyt zo zahraničia sa premietne do 

znižovania domácej produkcie, čo je spojené aj so znižovaním počtu pracujúcich a vyššou 

nezamestnanosťou. 

Zapojenie krajín do medzinárodného obchodu môžeme charakterizovať pomocou 

ukazovateľov otvorenosti ekonomiky. Miera otvorenosti môže dávať do pomeru napríklad 

celkový objem exportu a importu tovarov a služieb k hrubému domácemu produktu (HDP) 

krajiny za určité obdobie. Okrem podielu celého zahraničného obchodu na HDP môžeme pre 

charakterizovanie miery otvorenosti ekonomiky použiť aj ďalšie ukazovatele, napr. podiel 

exportu na HDP alebo podiel importu na HDP. 

2.2 Dlhodobé rovnovážne vzťahy v malej otvorenej ekonomike 

Pri výbere dlhodobých rovnovážnych vzťahov, ktoré charakterizujú malú otvorenú 

ekonomiku sme sa inšpirovali vzťahmi, ktoré odvodili v svojej práci Garratt a ost. (2003, 2006). 

Zamerali sme sa na tieto vzťahy z toho dôvodu, lebo už boli empiricky overené na príkladoch 

iných malých otvorených ekonomík a dávajú tak priestor na porovnanie získaných výsledkov. 

Spoločné fungovanie týchto vzťahov sa potvrdilo na príklade Veľkej Británie (Garratt, 2003), 

Nemecka (Schneider a ost., 2008) a Švajčiarska (Assenmacher-Wesche a Pesaran, 2008). Tieto 

vzťahy zahŕňajú základné ekonomické zákonitosti fungovania trhu tovarov a služieb, trhu 

výmenných kurzov a tiež peňažného trhu a sú navzájom prepojené najmä cez cenový vývoj a 

cez vývoj úrokovej miery. Vzhľadom na relatívne krátke časové rady dostupné pre ČR a SR 

nebudeme tento teoretický koncept rozširovať o ďalšie vzťahy. Sústredíme sa skôr na 
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prispôsobenie týchto vzťahov pre ekonomiku ČR a SR. Ak by sme napr. uvažovali o zapojení 

rovnováhy na trhu aktív, v tomto prípade je veľmi problematické nájsť dostatočne dlhý vhodný 

časový rad údajov, ktorý by sa dal využiť ako aproximácia kapitálu. Termínovaný kurz 

nebudeme do modelu zapájať z toho dôvodu, že v prípade SR nemôžeme predpovedať na 

základe vývoja ekonomiky SR spoločnú menu eurozóny euro. 

Garratt a ost. (2003) zvolili prístup, v ktorom vychádzali priamo z arbitrážnych 

podmienok, ktoré charakterizujú prechodné vzťahy medzi cenami a výnosmi z aktív 

v ekonomike ako celku. Avšak arbitrážne podmienky museli modifikovať takým spôsobom, 

aby bolo možné počítať aj s rizikami, ktoré sú spojené s trhovými neistotami. Z ekonomickej 

teórie založenej na modeloch reálneho hospodárskeho cyklu odvodili nasledujúcich päť 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov: parita kúpnej sily, nekrytá parita úrokovej miery, 

Fisherova inflačná parita, rovnováha reálnych peňazí a produkčný vzťah. Na vybrané vzťahy 

sme sa pozreli jednotlivo a odvodili sme ich v súlade so súčasnou literatúrou. 

Najskôr sa zameriame na zahraničné podmienky parity, na ktorých je založená teória 

medzinárodných financií, t.j. parita kúpnej sily a nekrytá parita úrokovej miery. Medzinárodné 

parity vhodne dopĺňa domáca podmienka Fisherovej inflačnej parity. Okrem arbitrážnych 

podmienok je ekonomika predmetom aj dlhodobého obmedzenia solventnosti, ktoré vyplýva 

z dlhodobej solventnosti súkromného sektora. Tá je zaistená rovnováhou na trhu peňazí, t.j. 

takým stavom, keď je ekonomika zásobená dostatočným množstvom peňazí. Vzhľadom na 

zvolený typ ekonomiky, malú a otvorenú, predpokladáme, že v dlhodobom horizonte existuje 

aj vzťah medzi úrovňou domáceho a zahraničného produktu. Na základe tohto predpokladu sme 

odvodili produkčný vzťah. 

Podľa súčasnej ekonomickej literatúry (Krugman a ost., 2015; Mankiw, 2010) medzi 

hlavné determinanty vybraných dlhodobých rovnovážnych vzťahov patria predovšetkým 

domáce a zahraničné ceny, ktoré sú rozhodujúcimi premennými vo vzťahoch medzinárodných 

parít. Ďalšími určujúcimi premennými v týchto vzťahoch je domáca a zahraničná úroková 

miera a výmenný kurz. Kvôli ďalším dvom vzťahom, rovnováhe na trhu peňazí a produkčnému 

vzťahu zohľadníme domáci a zahraničný produkt a peňažnú zásobu. Týchto osem premenných 

považujeme za hlavné determinanty vybraných dlhodobých rovnovážnych vzťahov. 
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2.2.1 Medzinárodné parity 

Jadro teórie medzinárodných financií spočíva na zahraničných podmienkach parity. 

Zahraničné podmienky parity charakterizujú to, ako sú výmenné kurzy, úrokové sadzby a ceny 

navzájom prepojené na medzinárodnom trhu. Tieto vzťahy môžeme zhrnúť pomocou dvoch 

základných parít. Prvá je parita kúpnej sily, ktorá predpokladá, že existuje dlhodobý 

rovnovážny devízový kurz krajiny. Druhá je parita úrokových mier, ktorú určuje vzťah medzi 

výmennými kurzami a úrokovými diferenciálmi. Tieto dva vzťahy parity platia, ak sú trhy 

tovarov a aktív dokonale integrované, t.j. ak sú tovar a kapitál medzi krajinami úplne mobilné. 

Na medzinárodných finančných trhoch kompenzuje výmenný kurz rôzne cenové 

hladiny a úrokové miery jednotlivých krajín. Základnými teoretickými mechanizmami, ktoré 

pracujú na medzinárodných finančných trhoch, sú zákon jednej ceny a koncept arbitráže. Zákon 

jednej ceny znamená, že identické aktíva sa predávajú za rovnakú cenu po celom svete. Ak by 

však ceny po úprave devízového kurzu neboli rovnaké všade vo svete, arbitráž zaistí, že 

napokon rovnaké budú. 

Podmienky parity sú zásadné pre fungovanie medzinárodných finančných trhov a 

obzvlášť v prípade malých otvorených ekonomík. Skúmaniu parity kúpnej sily a nekrytej parity 

úrokovej miery sa venovali v poslednom období mnohé empirické štúdie. Napr. Juselius a 

MacDonald (2004) skúmali počet spoločných podmienok parity pre Nemecko a USA, pričom 

použili mesačné dáta a plávajúce výmenné kurzy. Pre definovanie dlhodobých stacionárnych 

vzťahov použili kointegračný VAR model. Ich výsledky zamietli stacionaritu individuálnych 

podmienok parity, ale pri ich spoločnom modelovaní sa stacionarita podmienok parity 

potvrdila. V práci Stazka (2008), ktorá sa zaoberala empirickou analýzou parity kúpnej sily, 

nekrytej parity úrokových mier a Fisherovej parity medzi Poľskom a Nemeckom sa spoločná 

existencia týchto medzinárodných parít nepotvrdila. Na druhej strane, v článku Korap a Aslan 

(2010) sa empirická platnosť parity kúpnej sily potvrdila pre tureckú ekonomiku. Skúmaniu 

parity kúpnej sily sa venovali aj Cheng a ost. (2010), ktorý sa zamerali aj na Grangerovu 

kauzalitu medzi výmennými kurzami a cenami pre USA a ich štyroch obchodných partnerov: 

Kanada, Nemecko, Japonsko a Veľká Británia. Na dosiahnutie výsledkov v súlade 

s ekonomickou teóriou bolo do modelu potrebné zahrnúť aj úrokový diferenciál. 

Parita kúpnej sily vyjadruje rovnováhu medzi zahraničnou a domácou cenovou 

hladinou a je založená na myšlienke, že súčasná cena koša tovarov vyjadrených v rovnakej 

mene je rovnaká na všetkých medzinárodných trhoch. Splnenie tejto podmienky poskytuje 
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práve arbitráž na trhu tovarov. Konkrétne, ak sú tovary úplne mobilné medzi jednotlivými 

krajinami, arbitráž zaisťuje, že ceny tovarov vyjadrených v rovnakej mene sa vyrovnávajú 

prostredníctvom kurzových zmien. Výmenný kurz je upravovaný tak, aby zohľadnil zmeny v 

cenových hladinách medzi dvoma krajinami. To znamená, že očakávame, že mena krajiny s 

vyššími cenami bude znehodnocovať v porovnaní s menou krajiny s nižšou cenovou hladinou. 

Avšak v praxi často nie sú všetky výrobky a služby obchodovateľné v oboch krajinách z toho 

dôvodu, že nie sú úplne mobilné. Podľa Krugmana a ost. (2015) existencia 

neobchodovateľných statkov môže viesť k trvalej dlhodobej odchýlke od rovnovážneho stavu 

a to najmä v menej rozvinutých krajinách, kde je marginálny (hraničný) produkt práce nižší. 

Ak vezmeme do úvahy, že porovnávame českú a slovenskú ekonomiku s vonkajším svetom - 

eurozónou – mali by sme predpokladať, že česká a slovenská ekonomika boli v prvých rokoch 

porovnania menej rozvinuté ako krajiny eurozóny. Z toho dôvodu upravujeme možné rozdiely 

kvôli existencii neobchodovateľných tovarov zavedením parametra λ do rovnice (2.1). V 

ideálnom prípade, ak by tovary boli úplne mobilné medzi danými krajinami, by sa parameter λ 

rovnal 1. V hypotetickej situácii, v ktorej by medzi krajinami neexistoval žiadny zahraničný 

obchod, t.j. tovary by boli absolútne nemobilné, by neexistoval žiadny výmenný kurz a 

parameter λ by bol rovný 0. V praxi sa λ môže teda pohybovať v intervale od 0 po 1. Potom 

vzťah PPP vyjadríme nasledovane: 

, (2.1) 

kde Et je nominálny výmenný kurz, Pt predstavuje domáci cenový index a PSt je zahraničný 

cenový index. Predpokladáme, že člen  sleduje stacionárny alebo trendovo stacionárny 

proces. Trend by mohol byť vysvetlený existenciou Balassa-Samuelsonovho efektu, ktorý 

vyjadruje, že pri rovnakej cene obchodovateľných tovarov je cena neobchodovateľných tovarov 

nižšia v menej produktívnej krajine (Krugman a ost., 2015). Pre účely empirického skúmania 

vzťahu (2.1) sme použili jeho logaritmickú transformáciu: 

. 
(2.2) 

 

Existenciu parity kúpnej sily v podmienkach ČR a SR skúmali napr. Christev a 

Noorbakhsh (2000), ktorí sa zaoberali paritami šiestich krajín strednej a východnej Európy 

pomocou kointegračnej analýzy. Ich analýza podporila oscilovanie parity kúpnej sily okolo 

dlhodobej rovnováhy v prípade väčšiny skúmaných krajín. Existenciu dlhodobého 

rovnovážneho vzťahu parity kúpnej sily SR voči USA potvrdzuje analýza Sideris (2006), v 

ktorej Johansenov test potvrdil existenciu jedného kointegračného vektora za obdobie rokov 
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1993 - 2004. Procesom reálnej konvergencie všetkých štyroch višegrádskych krajín smerom k 

eurozóne pomocou skúmania podmienok parít sa zaoberala aj diskusná štúdia Passamani 

(2008), z ktorej vyplýva, že v skúmanom období rokov 1999 - 2008 bola ekonomika SR na 

ceste konvergencie k eurozóne. Zo súčasnejších prác spomenieme publikáciu Hančlová (2011), 

kde sa podarilo odhadnúť dlhodobý kointegračný vzťah parity kúpnej sily pre SR za obdobie 

rokov 1999 - 2010 v rámci komplexnejšieho štrukturálneho modelu. 

 

Druhým skúmaným rovnovážnym vzťahom je nekrytá parita úrokových mier 

(Uncovered Interest Parity - UIP), ktorá vyplýva z arbitráže medzi držaním domácich a 

zahraničných aktív. Je založená na medzinárodnom Fisherovom efekte, ktorý hovorí, že 

nominálny výmenný kurz sa prispôsobuje rozdielu úrokových mier medzi dvoma krajinami. 

Používame nasledujúcu hypotézu založenú na očakávaniach: 

 , (2.3) 

kde Rt označuje domácu nominálnu úrokovú mieru, RSt je zahraničná nominálna úroková miera 

(úrokovú mieru môžeme vo vzťahu uvažovať s rôznou splatnosťou) a Ee
t+1 je očakávaný 

nominálny spotový výmenný kurz v ďalšom období. Očakávame, že mena krajiny s nižšou 

úrokovou mierou by mala zhodnocovať do budúcna v porovnaní s menou krajiny s vyššou 

úrokovou mierou (Krugman a ost., 2015). Očakávaná zmena kurzu by teda mala približne 

zodpovedať úrokovému diferenciálu. Rozdiel medzi nimi môže byť spojený s  neistotami 

súvisiacimi s dlhopismi a výmenným kurzom, pričom tieto riziká zachytáva člen  

a predstavuje tak krátkodobé odchýlky od UIP. Predpokladáme, že tento člen je stacionárny. 

Pre účely dlhodobého modelovania podmienky parity úrokovej miery predpokladáme, že 

očakávania  sa tvoria racionálne a chyby očakávaní  sledujú stacionárny proces: 

.     (2.4) 

Vzťah UIP má potom nasledovnú formu: 

 . (2.5) 

Po logaritmickej transformácii (2.5) dostaneme nasledujúci vzťah: 

 , (2.6) 

kde  a predstavuje tak vplyv zmeny výmenného kurzu na úrokový 

diferenciál. Na základe článku Garratt a ost. (2003) predpokladáme, že hypotéza o jeho 
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stacionarite nemôže byť zamietnutá.  Štrukturálne šumy, t.j. chybová zložka v rovnici (2.6) teda 

reprezentujú rôzne faktory, ktoré môžu byť zodpovedné za nerovnováhu medzi domácou 

a zahraničnou úrokovou mierou. 

Existenciu nekrytej parity úrokových mier v podmienkach ČR a SR skúmali napr. 

Hančlová a ost. (2010), ktorým sa podarilo odhadnúť dlhodobý kointegračný vzťah parity 

úrokových mier kúpnej sily pre ČR aj SR za obdobie rokov 1995 - 2009 v rámci 

komplexnejšieho štrukturálneho modelu. 

Ak platia podmienky PPP a UIP, môžeme tvrdiť, že trhy tovarov a aktív daných dvoch 

krajín sú do veľkej miery integrované. Vyššie definovaný teoretický koncept rovnováhy parít 

nám bude slúžiť ako východisko pri odhade dlhodobých rovnovážnych vzťahov na 

medzinárodnom finančnom trhu. 

2.2.2 Fisherova inflačná parita 

Fisherova inflačná parita (Fisher Inflation Parity - FIP) charakterizuje vzťah medzi 

domácou úrokovou mierou a domácou infláciou. Podmienka domácej parity vyplýva 

z Fisherovho efektu. Podľa Fishera (1911) sa nominálna úroková miera skladá z reálnej 

úrokovej miery a z očakávanej miery inflácie. Reálna úroková miera sa potom rovná rozdielu 

nominálnej úrokovej miery a očakávanej inflácie. Preto reálne úrokové sadzby klesajú 

s rastúcou infláciou, pokiaľ nominálne sadzby nerastú rovnako rýchlo ako inflácia. Fisherovu 

inflačnú paritu môžeme potom zapísať v nasledujúcom tvare: 

  (1+ ,  (2.7) 

kde Rt označuje domácu nominálnu úrokovú mieru, ρe
t+1 označuje očakávanú reálnu úrokovú 

mieru a Pe
t+1 je očakávaný cenový index v nasledujúcom období. Člen  predstavuje 

rizikovú prémiu spojenú s rizikami súvisiacimi s peniazmi a tovarmi u agentov averzných voči 

riziku, o ktorej predpokladáme, že je to stacionárny proces s konečným priemerom 

a rozptylom. V kontexte neoklasického modelu rastu tiež predpokladáme, že reálna úroková 

miera (resp. reálna miera výnosu z kapitálu) sleduje stacionárny proces. 

 Pre účely dlhodobého modelovania predpokladáme, že očakávania sú definované 

nasledovne: 

     (2.8) 



17 

 

     (2.9) 

a chyby očakávaní  a  sledujú stacionárny proces. Vzťah FIP môžeme potom 

zapísať nasledovne: 

 . (2.10) 

Po logaritmickej transformácii dostaneme nasledovnú formu vzťahu FIP: 

,              (2.11) 

kde  a  predstavujú štrukturálne šumy spojené s dynamickým správaním reálnej 

úrokovej miery a inflácie. 

2.2.3 Rovnováha na trhu peňazí 

Dopyt po peniazoch je jednou z dôležitých tém monetárnej politiky kvôli priamemu 

spojeniu s ponukou peňazí, úrokovými mierami a ekonomickým rastom. Preto sa v súčasnej 

literatúre venuje veľa pozornosti štúdiu agregátneho dopytu po peniazoch, jeho stabilite 

a determinantom – najmä príjmu a úrokovým mieram. Táto otázka sa rieši napríklad v prácach  

Hossain (2013), Sarwar a ost. (2013), Hsing a Jamal (2011), Choi a Jung (2009), Rao a Kumar 

(2007). Rôzne štúdie poskytujú rôzne závery, ktoré neumožňujú sformulovať jasný konsenzus 

názorov. Avšak ukazuje sa, že v súčasnej globálnej ekonomickej situácii je potrebné znova sa 

zaoberať stabilitou funkcie dopytu po peniazoch v súvislosti s ponukou peňazí v ekonomike. 

Keďže dopyt po peniazoch je jedným z najpopulárnejších pojmov v teoretickej aj 

empirickej ekonómii, existujú rôzne formy funkcií dopytu po peniazoch. Tradičná dopytová 

funkcia zahŕňa iba domáce premenné a teda koncept tradičného dopytu po peniazoch sa 

sústreďuje najmä na koncept uzavretej ekonomiky. Mnohí autori (napr. Komárek a Melecký, 

2004) však dokazujú, že domáce determinanty dopytu po peniazoch sú nadradené zahraničným 

faktorom. Znamená to, že po zahrnutí domácich premenných je zriedka možné zlepšenie 

vysvetľujúcej sily tradičnej funkcie dopytu. Mnohé štúdie používajú na skúmanie dopytu po 

peniazoch kointegračné metódy, napr. Dreger a Wolters (2014), Kolluri a ost. (2012), Hayo 

(2000), Coenen a Vega (1999). Na analýzu dopytu po peniazoch v krajinách strednej Európy 

existuje však len málo literatúry. Napríklad Arlt a ost. (2001) sa sústredili na vybrané faktory 

ovplyvňujúce vývoj dopytu po peniazoch v ČR v rokoch 1994 až 2000. Predpoklad, že vývoj 

dopytu po peniazoch je v dlhodobom vzťahu s rastom HDP a vývojom úrokových sadzieb sa 

potvrdil. Neskôr Komárek a Melecký (2004) analyzovali funkciu dopytu po peniazoch za 

obdobie rokov 1993 - 2001. Jedným z ich záverov bolo, že všetky uvažované domáce 
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vysvetľujúce premenné okrem inflácie (úroková miera na úvery, úroková miera z vkladov) boli 

dôležitými determinantmi peňažnej zásoby. 

Teoretický koncept rovnováhy na trhu peňazí sme definovali na základe aktuálne 

spracovanej ekonomickej teórie v súčasnej literatúre, ktorá vychádza z Keynesovej teórie 

preferencie likvidity. Peňažný trh je v rovnováhe, keď sa ponuka peňazí v ekonomike rovná 

agregátnemu dopytu po peniazoch (Krugman a ost., 2015). Ponuka peňazí v ekonomike je 

čiastočne kontrolovaná centrálnou bankou. Centrálna banka priamo reguluje množstvo peňazí 

v obehu a má aj nepriamu kontrolu nad množstvom šekových vkladov vydávaných 

súkromnými bankami (depozitné peniaze). Ponuka nominálnych peňazí je tak daná 

rozhodnutím centrálnej banky a komerčných bánk. Pre jednoduchosť predpokladáme, že 

centrálna banka určí veľkosť ponuky peňazí Ms na takej úrovni, ktorú si želá a ponuka peňazí 

je tak exogénnou premennou. Na druhej strane, agregátny dopyt po peniazoch predstavuje 

celkový dopyt všetkých subjektov v danej ekonomike (napr. domácností, firiem a vlády). To 

znamená, že agregátny dopyt je sumou jednotlivých dopytov subjektov po peniazoch. Na 

základe tejto úvahy vieme odvodiť determinanty agregátneho dopytu po peniazoch. Prvým 

faktorom dopytu na trhu peňazí je úroková miera. Zvýšenie úrokovej miery spôsobuje 

u každého ekonomického subjektu pokles jeho dopytu po rýchlo likvidných peniazoch, keďže 

peniaze sa pre neho stávajú drahšími, platí za inak nezmenených podmienok (ceteris paribus). 

Agregátny dopyt po likvidných peniazoch (monetárne agregáty M13 alebo M24) preto klesá, ak 

úroková miera rastie (ceteris paribus). Ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim dopyt na 

peňažnom trhu je cenová úroveň. Cenová úroveň v ekonomike je charakterizovaná ako cena 

referenčného koša tovarov a služieb v domácej mene (podľa Krugman, 2015)5. Vo 

všeobecnosti zahŕňa referenčný kôš štandardné zložky každodennej spotreby ako sú jedlo, 

oblečenie, bývanie, alebo aj menej časté výdavky, napríklad na zdravotnú starostlivosť a právne 

poplatky. Ak cenová úroveň stúpa, individuálne domácnosti a firmy musia míňať viac peňazí 

na nákup zvyčajného koša tovarov a služieb. Na udržanie rovnakej úrovne likvidity ako bola 

pred zvýšením cien si teda budú musieť ponechať viac peňazí. Avšak toto funguje len za 

podmienky, že rýchlosť obehu peňazí je rovná 1. Tretím faktorom, ktorý determinuje agregátny 

dopyt po peniazoch, je reálny národný dôchodok. Ak reálny hrubý domáci produkt rastie, 

                                                           
3 M1 je menový agregát zhromažďujúci najlikvidnejšie aktíva, t.j. hotovostné obeživo a vklady na bežných účtoch 
v obchodných bankách. 
4 M2 zahŕňa menový agregát M1 a termínované vklady v komerčných bankách a ostatné vklady v bankách. 

5 Avšak cenová úroveň v ekonomike môže byť charakterizovaná aj pomocou ďalších ukazovateľov vývoja cien 
v ekonomike, napr. indexom cien priemyselných výrobcov resp. deflátorom HDP. 
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znamená to, že sa v ekonomike vyprodukovalo viac tovarov a služieb. Tento nárast reálnej 

hodnoty transakcií zvyšuje dopyt po peniazoch pri danej cenovej hladine. Ak P označíme 

úroveň cien, R je úroková miera a Y je reálny HDP, potom agregátny dopyt po peniazoch Md 

môžeme vyjadriť nasledovne: 

     ,    (2.12) 

kde hodnota funkcie L(R,Y) klesá, ak R stúpa a stúpa, ak Y klesá6. Pri vyjadrení funkcie L(R,Y) 

je zrejmé, že je to agregátny reálny dopyt po likvidite vyjadrený ako dopyt po držaní určitého 

množstva reálnej kúpnej sily v likvidnej forme. 

Vnútorná rovnováha na trhu peňazí (Money Market Equilibrium - MME), keď sa 

ponuka peňazí určená centrálnou bankou rovná agregátnemu dopytu po peniazoch, t.j. 

podmienka rovnováhy na peňažnom trhu, je potom nasledovná: 

     .     (2.13) 

Po podelení oboch strán rovnice (2.13) cenovou hladinou P môžeme vyjadriť vzťah 

MME v podmienkach reálnej ponuky peňazí a reálneho agregátneho reálneho dopytu po 

peniazoch nasledovne: 

     .       (2.14) 

Na základe vzťahu (2.14) je potom možné stanoviť rovnovážnu úrokovú mieru 

v ekonomike. Pri danej cenovej hladine P a úrovni produktu Y je rovnovážna úroková miera 

taká, pri ktorej sa agregátny reálny dopyt po peniazoch rovná ponuke peňazí. 

Takto definovaný teoretický koncept rovnováhy na trhu peňazí môže slúžiť ako 

východisko pri odhade dlhodobého rovnovážneho vzťahu na peňažnom trhu: 

    ,   (2.15) 

kde člen  je stacionárny proces, ktorý zachytáva vplyv rôznych faktorov, ktoré 

prispievajú ku krátkodobým odchýlkam reálnej peňažnej zásoby od jej dlhodobých 

determinantov. 

Pri vyjadrení funcie L je zrejmé, že sa jedná o reálny agregátny dopyt po likvidite 

vyjadrený ako dopyt po vlastnení určitého množstva reálnej kúpnej sily v likvidnej forme. 

Keynesova teória preferencie likvidity berie do úvahy aj odchýlky v rýchlosti obehu peňazí, 

okrem majetkového motívu (t.j. držby peňazí ako uchovateľa hodnoty). To znamená, že aj 

                                                           
6 Samozrejme, funkcia L(R, Y) stúpa, ak R klesá a klesá, ak Y klesá. 
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rýchlosť obehu peňazí je závislá od determinantov dopytu po peniazoch. Do rovnice (2.15) 

môžeme zahrnúť aj deterministický trend, čím umožníme zohľadniť aj potenciálny vplyv 

meniacej sa povahy finančného sprostredkovania (napr. zavedenie platobných kariet). 

2.2.4 Produkčný vzťah 

 Produkčný vzťah je základom dlhodobých rovnovážnych vzťahov v ekonomickej teórii. 

Spravidla je založený na využití dvoch základných faktorov hospodárskeho rastu a to práce 

a kapitálu, ktoré určujú produkčné možnosti danej ekonomiky. 

Produkčný vzťah použitý v tejto práci vychádza z neoklasického modelu rastu (Solow, 

1956; Swan, 1956), ktorý zastáva názor, že je možné dosiahnuť dočasnú rovnováhu a stabilné 

tempo hospodárskeho rastu s primeraným objemom troch hnacích síl: práca, kapitál 

a technologický pokrok. Avšak neoklasická teória rastu jasne ukazuje, že dočasná, resp. 

krátkodobá rovnováha, sa líši od dlhodobej rovnováhy, ktorá sa dosahuje bez pôsobenia 

faktorov potrebných pre krátkodobý rast. 

Neoklasická teória rastu je založená na predpoklade, že akumulácia kapitálu v 

národnom hospodárstve a spôsob, akým sa kapitál využíva, sú dôležité pre hospodársky rast. 

Vzťah medzi kapitálom a prácou určuje výstup ekonomiky a technologický pokrok zvyšuje 

produktivitu zdrojov. Teória teda zdôrazňuje význam akumulácie kapitálu (t.j. rastúcu 

vybavenosť práce kapitálom), technické a technologické zmeny pri vysvetľovaní rastu 

potenciálneho reálneho produktu. Avšak je dôležité poznamenať, že tieto tri faktory 

neoklasickej teórie rastu nie sú ekvivalentné. Výnosy nekvalifikovanej pracovnej sily a kapitálu 

sa exponenciálne zmenšujú s ich rastúcim objemom. Na druhej strane, technologický pokrok je 

v tomto zmysle bez hraníc, t.j. môže rásť neobmedzene. 

V prípade malej otvorenej ekonomiky považujeme za oprávnené predpokladať, že 

domáci produkt je v dlhodobom horizonte určený aj zahraničným technologickým pokrokom, 

keďže sa do otvorenej ekonomiky môže dovážať. V nadväznosti na neoklasický model rastu, 

rast produktu závisí od stupňa využitia technologického pokroku, kapitálu a pracovnej sily 

v danej krajine. Predpokladáme, že v dlhodobom horizonte optimálne využitie kapitálu aj 

technologický pokrok malej otvorenej ekonomiky konvergujú k využitiu kapitálu 

a technologickému pokroku jej zahraničnoobchodných partnerov a to platí aj pre rast ich 

produktov. Avšak vzhľadom k rôznej miere úspor, odlišnej hospodárskej politike alebo 

miestnym podmienkam môže medzi domácim a zahraničným produktom existovať diferencia. 

Na základe týchto predpokladov definujeme produkčný vzťah (Output Relation – OR) podľa 

Garratt a ost. (2003): 
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,       (2.16) 

kde  je logaritmus reálneho domáceho produktu,  je 

logaritmus reálneho zahraničného produktu, γ zachytáva rozdiely v produktivite krajín, 

zásobách ich kapitálu a pracovnej sile a  predstavuje stacionárny proces s nulovým 

priemerom, ktorý zachytáva efekt informačných posunov spôsobený šírením technológií do 

rôznych krajín. 

2.2.5 Štrukturálny model 

 Ako sme už uviedli v podkapitolách vyššie, pre empirické účely sme použili log-

lineárnu aproximáciu jednotlivých odvodených dlhodobých rovnovážnych vzťahov. Dlhodobé 

rovnovážne vzťahy môžeme zapísať spolu v podobe nasledujúceho komplexného 

štrukturálneho modelu: 

PPP:  ,                                          (2.17)  

UIP:  ,                                                     (2.18)  

FIP:  ,                                                     (2.19)  

MME:                             (2.20)  

OR:  ,                                                       (2.21)  

kde 

, , , , , 

, , , , 

. Do rovníc UIP a MME sme zahrnuli konštanty  a , aby sme 

zabezpečili nulové stredné hodnoty všetkých dlhodobých šumov z redukovanej formy modelu 

. Tieto šumy sú vo vzťahu k (dlhodobým) štrukturálnym 

inováciám  z rovníc (2.2), (2.6), (2.11), (2.15), (2.16) a chýb očakávaní nasledujúcim 

spôsobom: 

, 

, 

,               (2.22) 

, 
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, 

kde , . 

Štrukturálne inovácie v (2.22) reprezentujú rôzne faktory, ktoré môžu byť zodpovedné 

za nerovnováhu medzi premennými v jednotlivých dlhodobých rovnovážnych vzťahoch (2.17) 

- (2.21). 

Konštantu  sme zahrnuli do rovnice (2.18) z toho dôvodu, aby sme zabezpečili 

nulový priemer náhodného člena, keďže rovnica UIP pri empirickom overovaní zlyháva. Hoci 

mnohé štúdie potvrdzujú empirické zlyhanie hypotézy UIP (napr. Mylonidis a Semertzidou, 

2010), v našej analýze budeme predpokladať, že tento náhodný člen je stacionárny. Existuje 

napr. súčasná práca Lothian (2016), ktorá potvrdila, že UIP môže platiť v dlhodobom horizonte. 

Navyše, viaceré štúdie dokazujú, že ak UIP neplatí samostatne, môže platiť spolu s PPP 

(Johansen a Juselius, 1992; Juselius, 1995). Tento argument môžeme zohľadniť v prípade, keď 

budeme odhadovať všetkých päť rovnovážnych vzťahov spolu ako jeden štrukturálny model. 

Konštantu  sme zahrnuli do rovnice (2.20) tiež z dôvodu zabezpečenia nulového 

priemeru náhodná člena. Môže zahŕňať napr. očakávanú reálnu mieru výnosov z neúročenej 

držby peňazí (Garratt a ost., 2003). 

Do štrukturálneho modelu sme zahrnuli aj vplyv ceny ropy, ktorej vývoj je dôležitým 

faktorom v prípade malých otvorených ekonomík. Cenu ropy v modeli uvažujeme ako 

exogénnu premennú, ktorá ovplyvňuje vývoj všetkých ostatných premenných, ale tieto ju 

spätne ovplyvniť nemôžu. V zápise jednotlivých rovníc nie je uvedená, vstupuje explicitne až 

do odhadu celkového štrukturálneho modelu. 

2.2.6 Prehľad odhadov koeficietov rovnovážnych vzťahov pre vybrané malé otvorené 
ekonomiky 

 Pre ilustráciu sme urobili prehľad odhadov parametrov dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov odhadnutých pre vybrané malé otvorené ekonomiky. Pre ekonomiku Veľkej Británie 

(Garratt, 2003), Švajčiarsko (Assenmacher-Wesche a Pesaran, 2008), ČR (Hančlová, 2011) 

a SR (Hančlová, 2010). Avšak je potrebné upozorniť, že sa jedná o odhady za rôzne časové 

obdobia. Pre ekonomiku Veľkej Británie boli odhady urobené za obdobie 1965q1 - 1999q4, pre 

švajčiarsku ekonomiku za obdobie 1974q1 - 2006q4, pre ČR za obdobie 1999q1 - 2010q4 a pre 

SR za 1995q1 - 2009q3. Odhady parametrov sú porovnané v Tab. 3.1, v zátvorkách sú uvedené 

štandardné chyby. 
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Tab. 3.1 Odhady parametrov pre dlhodobé vzťahy v malých otvorených ekonomikách 

vzťah 
konštanta parameter pre r parameter pre y 

VB CH ČR SR VB CH ČR SR VB CH ČR SR 

PPP 4,588 -0,009 -4,92 -3,68 x x x x x x x x 

UIP 0,0058 -0,005 0,0043 0,044 x x x x x x x x 

FIP 0,0036 0,003 0,064 1,317 x x x x x x x x 

MME 0,5295 4,16 22,4 44,32 -56,0975 

[22,28] 

-25,71 

[3,55] 

-7,02 

[-19,7] 

-74,94 

[29,38] 

1 0,78 

[0,11] 

3,29 

[28,7] 

6,54 

[-7,49] 

OR -0,0377 11,62 -1,31 -16,3 x x x x x x x x 

Poznámka: VB – Veľká Británia, CH - Švajčiarsko  

Väčšinou sa však jedná o odhady za staršie obdobia a nebudú preto priamo porovnateľné 

s našimi odhadmi, môžeme ich brať len ako približné aproximácie našich hodnôt. Navyše sa 

v mnohých prípadoch líšia aj samotné špecifikácie jednotlivých dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov. V prípade modelu pre Veľkú Britániu bol v rovnici MME zahrnutý aj trend, v modeli 

pre Švajčiarsko sa uvažovalo s trendom v rovniciach PPP a OR, ale ich odhady neboli 

štatisticky významné. V prípade odhadu pre ČR bol trend zahrnutý vo všetkých rovniciach. 

V prípade SR bola použitá širšia špecifikácia rovníc MME aj FIP, kde bol ako vysvetľujúca 

premenná zahrnutý aj výmenný kurz, resp. zahraničné ceny do vzťahu OR. 

2.3 Charakteristika indikátorov sentimentu a ich využitie 
v   ekonometrických modeloch 

Štúdium odbornej literatúry poukázalo aj na zvyšujúcu se dôležitosť kanála dôvery zo 

zahraničia, ktorý predstavuje ďalšiu možnosť vplyvu na malú otvorenú ekonomiku. 

Špecifickým problémom, ktorým sa v práci zaoberáme, je teda skúmanie úlohy kvalitatívnych 

indikátorov v ekonometrických modeloch. V súčasnosti máme skôr než kvantitatívne 

ukazovatele k dispozícii kvalitatívne dáta, tzv. indikátory sentimentu, ktorých potenciál zatiaľ 

nie je úplne preskúmaný. Z viacerých prác spomenieme napr. Beckmann a ost. (2011), ktorí 

analyzovali význam ekonomického sentimentu pre finančné trhy krajín strednej a východnej 

Európy. Zaoberáme sa preto aj úlohou indikátorov sentimentu v ekonomických modeloch 

a zameriavame sa predovšetkým na kanál sentimentu, ktorým sa môžu šíriť do otvorenej 

ekonomiky šoky zo zahraničia. 

Najvšeobecnejší tzv. „mäkký ukazovateľ“ zisťovaný v posledných rokoch v rámci 

Európskej únie je indikátor ekonomického sentimentu (ESI), ktorý zostavuje Európska komisia 

na základe konjunkturálnych prieskumov u manažérov podnikov a spotrebiteľov. ESI môže byť 

považovaný za zástupcu celého hospodárstva, keďže je to kompozitný ukazovateľ zložený z 

indikátorov dôvery v hlavných sektoroch ekonomiky. I keď v literatúre možno nájsť snahy 

zostrojiť sofistikovanejšie indikátory sentimentu než je oficiálne zverejňovaný indikátor 
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Európskej komisie, prognostická schopnosť ESI môže dobre súťažiť s ostatnými ukazovateľmi 

(Gelper a Croux, 2010). 

Indikátor ekonomického sentimentu je kompozitný indikátor zložený z piatich 

sektorových indikátorov dôvery s rôznymi váhami. Skladá sa z nasledujúcich sektorových 

ukazovateľov: indikátor dôvery v priemysle, indikátor dôvery v stavebníctve, indikátor dôvery 

v maloobchode, indikátor dôvery v službách a indikátor dôvery spotrebiteľov. Indikátory 

dôvery sú aritmetické priemery sezónne upravených sáld odpovedí na vybrané dotazníkové 

otázky úzko spojené s veličinou, ktorú majú sledovať. Napr. priemyselná výroba je dôležitou 

veličinou pre výpočet indikátora dôvery v priemysle a preto je jedna z otázok dotazníka 

definovaná nasledovne: Aký bude trend Vašej priemyselnej produkcie v nasledujúcich troch 

mesiacoch? Možné odpovede na túto otázku sú: rastúci, bez zmeny alebo klesajúci a na základe 

percenta odpovedí sa vypočíta príslušné konjunkturálne saldo. Konjunkturálne saldo teda 

predstavuje rozdiel pozitívnych a negatívnych hodnotení v percentách. Samotný ESI sa 

vypočíta ako index so strednou hodnotou 100 a štandardnou odchýlkou 10 za fixné 

štandardizované výberové obdobie. Viac informácií o konštrukcii ESI možno nájsť napr. v 

materiáli European Commision (2006). 

Vzhľadom k tomu, že v ESI sa odrážajú tendencie v najdôležitejších sektoroch 

hospodárstva, môžeme ho považovať za širšiu mieru ekonomickej aktivity, úzko súvisiacu s 

hospodárskym cyklom a tiež dynamikou HDP. Už Keynes spája sentiment s dlhodobými 

očakávaniami hospodárskeho rastu (Keynes, 2006). Viaceré štúdie potvrdzujú existenciu 

vzťahu medzi HDP a ekonomickým sentimentom (napr. Ferrara a ost., 2010). Tiež Santero a 

Westerlund (1996) zistili, že miery sentimentu získané z konjunkturálnych prieskumov 

poskytujú cenné informácie pre prognózovanie vývoja produktu. Preto predpokladáme, že aj 

miera ekonomickej aktivity v otvorenej ekonomike by mala byť spojená s jej ekonomickým 

sentimentom, ktorý sa odvíja aj od ekonomického sentimentu jej zahraničnoobchodných 

partnerov. 

V našej analýze predpokladáme, že zahraničný sentiment by mohol mať vplyv aj na iné 

domáce premenné než je domáci produkt. Do modelov pre ČR a SR sme teda zaradili 

nasledujúce premenné: zahraničný ekonomický sentiment, domáci produkt, domáce 

spotrebiteľské ceny a mieru nezamestnanosti. Pri výbere a vzájomnom pôsobení jednotlivých 

premenných sme vychádzali z teorému (efektu) lokomotívy. Je to mechanizmus, pri ktorom 

rast výkonu v krajine A vyvolá následný rast výkonu v krajine B. Pôsobenie tohto efektu 

vychádza zo situácie, keď sa krajiny nachádzajú pod úrovňou svojho potenciálneho produktu. 
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Podľa tejto teórie, ak v krajine A dôjde k rastu skutočného reálneho produktu, pri nezmenenom 

sklone k dovozu vzrastie aj objem tovarov a služieb, ktoré sa do krajiny dovážajú. Rast importu 

povedie k zmene salda na bežnom účte a aj k zmene salda platobnej bilancie ako celku. Saldo 

platobnej  bilancie krajiny A sa tak stane pasívnym, zatiaľ čo krajiny B aktívnym. Na krajinu B 

pôsobí pôvodný rast výkonu krajiny A ako impulz, ktorý vedie k rastu jej celkového výkonu. 

Na základe tejto ekonomickej teórie sa domnievame, že rastúci zahraničný sentiment by mohol 

výrazne zvýšiť reálny domáci produkt malej otvorenej ekonomiky. Rastúci zahraničný dopyt 

by mal vyvolať import v zahraničí a to sa môže premietnuť do rastúceho exportu otvorenej 

ekonomiky do zahraničia, ktoré tvoria jeho najvýznamnejší exportní partneri. To je dôvod, 

prečo sme sa zamerali len na sentiment najvýznamnejších obchodných partnerov malých 

otvorených ekonomík ČR a SR, ktorých predstavujú krajiny eurozóny. Rastúci export spôsobí 

rast agregátneho dopytu malej otvorenej ekonomiky a tiež rast jej produktu. Keď už však 

ekonomiky dosiahnu úroveň svojho potenciálneho produktu, prechádza efekt lokomotívy do 

efektu importovanej inflácie. Rast výkonu v zahraničí teda vedie aj k zvýšeniu cenovej hladiny. 

Zvýšeniu vývozu malej otvorenej ekonomiky do zahraničia vedie k rastu jej čistého exportu a 

tiež agregátneho dopytu, v dôsledku čoho vzrastie aj cenová hladina v malej otvorenej 

ekonomike. Rast ceny v zahraničí sa tak importuje do malej otvorenej ekonomiky, ktorá do 

zahraničia vyváža. Následne teda očakávame, že rastúci produkt by mal byť príčinou zvýšenia 

domácej cenovej hladiny. Súčasne v dlhšom časovom horizonte predpokladáme pri raste 

zahraničného dopytu aj pozitívny dopad na vývoj na trhu práce, ktorý sa prejaví poklesom 

domácej miery nezamestnanosti. 

 

 

 

V kapitole 2 bol odvodený a predstavený teoretický koncept fungovania vzťahov malej 

otvorenej ekonomiky. Jednalo sa predovšetkým o nasledujúcich päť dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov: parita kúpnej sily, nekrytá parita úrokovej miery, Fisherova inflačná parita, rovnováha 

reálnych peňazí a produkčný vzťah. Ako potvrdilo štúdium literatúry, všetky uvažované 

dlhodobé rovnovážne vzťahy sú často analyzované v teoretickej aj empirickej ekonómii. Ďalej 

sme odvodili komplexný štrukturálny model, ktorý obsahuje všetkých päť rovnovážnych 

vzťahov a umožňuje ich tak skúmať súčasne. V záverečnej časti kapitoly 2 sme charakterizovali 

indikátory sentimentu a ich možné uplatnenie v ekonometrických modeloch. Vzhľadom na 

uplatnený teoretický koncept (efekt lokomotívy), indikátory zahraničného sentimentu môžu 
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mať vplyv na viaceré domáce makroekonomické premenné (produkt, inflácia, 

nezamestnanosť). 
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3 Použitá metodika 

 V súčasnosti existujú v oblasti makroekonometrického modelovania dva hlavné prúdy 

-  modely DSGE (dynamickej stochastickej všeobecnej rovnováhy) a štrukturálne VAR 

modely. Na rozdiel od klasických makroekonometrických modelov sú modely DSGE 

postavené na silných mikroekonomických základoch. Práve táto silná prepojenosť s 

ekonomickou teóriou môže byť zároveň výhodou aj nevýhodou. Na jednej strane to umožňuje 

veľmi dobrú teoretickú interpretáciu výsledkov modelu, ale na druhej strane existuje možnosť 

potlačenia charakteristického správania v empirických dátach, ktoré sú vtesnávané do príliš 

silných teoretických reštrikcií. Práve v prípade druhej triedy modelov - SVAR predstavuje 

východisko empirický prístup VAR, ktorý je doplnený o ekonomickú teóriu. V rámci modelov 

SVAR sa v súčasnosti využíva aj prepojenie s analýzou kointegrácie časových radov, čo viedlo 

k vzniku modelov CVAR (kointegrované vektorové autoregresie). V modeloch CVAR sú 

jednotlivé časové rady analyzované za účelom nájdenia empirických pravidelností, pričom 

reštrikcie odvodené z ekonomickej teórie sa realizujú tak, aby nebol narušený pôvodný 

charakter dát. 

Východiskovú metódu, ktorá bude aplikovaná pri odhade odvodených rovnovážnych 

vzťahov, predstavuje v tejto práci prístup vektorovej autoregresie. Autorom prístupu VAR je 

Sims (1980). Jadro našej práce však využíva prístup, ktorý aplikovali pri odhade dlhodobých 

rovnovážnych vzťahov aj Garratt a ost. (2003, 2006), t.j. ekonometrický model s korekčným 

členom (VEC model). Garratt a ost. využili princíp kointegrácie a pri odhade modelov sa 

sústredili na dlhodobé teoretické reštrikcie, pričom krátkodobú dynamiku ponechali v modeli 

prevažne bez obmedzení (v kontexte VAR modelu). Okrem kointegračného modelu využijeme 

aj štrukturálny VAR model (SVAR), ktorý aplikujeme v prípade modelov so zahrnutím 

indikátorov sentimentu. Za účelom analýzy vplyvu šokov zo zahraničia využijeme funkcie 

impulzných odoziev. 

3.1 Vektorovo autoregresný model 

Pri zostavovaní štrukturálnych ekonometrických modelov budeme primárne vychádzať 

z metódy vektorovej autoregresie. Prístup VAR  predpokladá, že všetky premenné v modeli sú 

endogénne. To znamená, že je vhodné ho použiť, ak nevieme jednoznačne určiť, ktoré 

premenné sú exogénne. VAR je systém, v ktorom je každá premenná odhadnutá v závislosti od 

p svojich vlastných posunov a od p posunov ostatných premenných. Každá rovnica vo VAR 

systéme obsahuje rovnaké premenné a to umožňuje odhadnúť VAR použitím metódy 
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najmenších štvorcov (OLS). Redukovaná forma (alebo tzv. štandardná forma) modelu VAR v 

maticovom tvare je nasledovná: 

     (3.1) 

kde t=1,…,T,  označuje (n x 1) vektor endogénnych premenných, G(L) označuje maticu 

polynómov lag operátora L tak, že platí:  a  je (n x 1) vektor redukovaných chýb. 

Odhad modelu VAR pozostáva z nasledujúcich fáz: analýza údajov z hľadiska 

stacionarity, odhad modelu, verifikovanie modelu. 

Pre odhad modelu VAR je možné použiť nasledujúce metódy odhadu: 

- metóda najmenších štvorcov, 

- metóda maximálnej vierohodnosti. 

Metóda najmenších štvorcov je založená na princípe minimalizácie súčtu štvorcov 

odchýlok: 

   (3.2). 

Kvalitu odhadnutého modelu budeme overovať testom stability (pomocou inverzných 

koreňov charakteristického AR polynómu; viď Lütkepohl, 1991). Pri použití metódy OLS je 

potrebné verifikovať aj nasledujúce vlastnosti rezíduí modelu: autokorelácia, normalita 

a heteroskedasticita.  Autokoreláciu rezíduí budeme testovať pomocou LM testu (Johansen, 

1995) aj viacrozmerným Portmanteau testom (Lütkepohl, 1991). White test bude použitý pre 

testovanie heteroskedasticity rezíduí (White, 1980; rozšírený Doornik, 1995) a viacrozmerné 

rozšírenie Jarque-Berra testu bude použité pre testovanie normality rezíduí (Lütkepohl, 1991). 

Autokorelácia je vzájomná závislosť premenných, v našom prípade náhodných porúch 

(rezíduí) časového radu. Pre testovanie existencie autokorelácie rezíduí bude využitý LM test, 

ktorý patrí do triedy asymptotických testov známych ako Lagrangeove multiplikátori (LM). 

Nulová hypotéza testu hovorí, že v rezíduách nie je autokorelácia až do posunu h. Testovacia 

LM štatistika sa vypočíta ako počet pozorovaní násobený koeficientom determinácie R2 z 

nasledujúcej regresie pre rezíduá (et) modelu: 

    ,   (3.3) 

kde γ a αs sú odhadované parametre modelu. 

Testovacia štatistika má asymptotické rozdelenie χ2(h). Ak je vypočítaná hladina 

významnosti vyššia ako 5 %, prijímame nulovú hypotézu testu o neexistencii autokorelácie. 

Heteroskedasticita je nekonštantnosť rezíduí časového radu. V prípade 

heteroskedastických rezíduí sú odhady získané metódou najmenších štvorcov skreslené. 
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Whiteov test heteroskedasticity je založený na nulovej hypotéze o homoskedasticite rezíduí. 

Testovacia štatistika vychádza z pomocnej regresie, ktorá odhaduje štvorce rezíduí v závislosti 

od všetkých možných vzájomných regresorov. Whiteova testovacia štatistika je vypočítaná ako 

počet pozorovaní násobený koeficientom determinácie z testovanej regresie. Testovaná 

štatistika má asymptotické rozdelenie χ2 so stupňami voľnosti rovnými počtu koeficientov v 

testovanej regresii (s výnimkou konštanty). Ak je vypočítaná hladina významnosti väčšia ako 

5 %, môžeme prijať nulovú hypotézu o homoskedasticite rezíduí. 

Rozdelenie reziduálnej zložky modelu by malo mať charakter normálneho rozdelenia 

pravdepodobnosti. Jarque-Bera test normality rezíduí porovnáva tretí a štvrtý moment 

rozdelenia rezíduí s normálnym rozdelením. Nulová hypotéza testu hovorí, že rezíduá majú 

normálne rozdelenie. Testovacia štatistika je vypočítaná ako suma štvorcov týchto momentov 

a riadi sa rozdelením χ2. Ak je vypočítaná hladina významnosti vyššia ako 5 %, môžeme s 95 

%-nou pravdepodobnosťou prijať nulovú hypotézu o normalite rezíduí. 

 

Metóda maximálnej vierohodnosti je založená na predpoklade maximalizácie funkcie 

vierohodnosti a na rozdiel od metódy najmenších štvorcov rezíduá modelu by mali spĺňať 

podmienku normálneho rozdelenia s nulovou strednou hodnotou a konštantným rozptylom. 

Najjednoduchšou metódou na odhad parametrov modelu VAR je metóda najmenších štvorcov 

(Hamilton, 1994), pričom nesmieme zabúdať na overenie vlastností rezíduí modelu 

odhadnutého týmto spôsobom. V prípade odhadu neobmedzeného modelu VAR je dokázané, 

že estimátor OLS je zhodný s estimátorom metódy maximálnej vierohodnosti (Juselius, 2006; 

Hamilton, 1994). Pri odhade štrukturálneho modelu VAR je vhodné použiť metódu maximálnej 

vierohodnosti (Enders, 2004). 

Pre výber optimálneho oneskorenia VAR modelu použijeme informačné kritériá:  

Akaikeho kritérium (AIC), Schwarzovo kritérium (SC), Hannan-Quinn kritérium (HQ), LR 

testovacia štatistika, finálna chyba predikcie (FPE). Viac o jednotlivých informačných 

kritériách a testoch možno nájsť v práci Lütkepohl (1991). 

3.2 Vektorový model s korekčným členom (VEC) 

VAR model je užitočným nástrojom na prognózovanie a analýzu vzájomných vzťahov 

medzi premennými. Avšak VAR prístup je kritizovaný z toho dôvodu, že nemá ekonomický 

obsah. Úlohou ekonómov je síce nájsť do VAR modelu vhodné premenné, ale ich vzájomné 

vzťahy v ňom nie sú teoreticky uchopené. Je to hlavný dôvod, prečo sme následne prešli 

k ekonometrickému modelu s korekčným členom. Pri odhade kointegračného modelu 
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predstavuje východisko práve model VAR. Pri odhade VAR modelu je najskôr ale potrebné 

určiť vhodný stupeň oneskorenia modelu, otestovať jeho stabilitu a tiež otestovať správanie 

rezíduí modelu (autokoreláciu, heteroskedasticitu, normalitu). Pre odhad VEC modelu môžeme 

ďalej využiť stabilný VAR model bez autokorelácie rezíduí. 

Vo VAR modeloch sa väčšinou v praktickej aplikácii používajú stacionárne časové 

rady, keďže nestacionarita vedie k vážnym dôsledkom pre vlastnosti estimátorov najmenších 

štvorcov. Ak sú časové rady nestacionárne, teda ak obsahujú jednotkový koreň, tak je model 

nestabilný, pretože šoky neodoznievajú, naopak sa kumulujú. Avšak väčšina ekonomických 

časových radov je nestacionárna (Nau, 2017). Ak časové rady obsahujú jednotkový koreň, t.j. 

ak ich prvé diferencie sú stacionárne (pôvodné časové rady sú typu I(1)), môžeme pri tvorbe 

modelov použiť kointegračnú analýzu (Hendry, Juselius, 2000, 2001), ktorá predstavuje základ 

modelov s korekčným členom (Error Correction Models - ECM). A práve EC modely sú v práci 

použité pri odhade dlhodobých rovnovážnych vzťahov. Prvým krokom v aplikačnej časti bude 

testovanie stacionarity časových radov, pričom na tento účel použijeme z dôvodu dosiahnutia 

robustných výsledkov viacero testov: testy jednotkového koreňa Dickey - Fuller (1979), 

Phillips-Peron (1988) a Elliott-Rothenberg-Stock test (1996). 

Ak analýza stacionarity potvrdí, že zt je vektor nestacionárnych I(1) premenných, 

môžeme pri odhade použiť EC modely, ktoré nám umožnia jednak skúmať krátkodobé vzťahy, 

ale pomôžu nám nájsť aj dlhodobý, rovnovážny kointegračný vzťah medzi premennými, ktorý 

môžeme označiť ako ekvilibrium. Z matematického hľadiska ide o takú lineárnu kombináciu 

premenných, ktorá je stacionárna. Z hľadiska reálnej ekonomiky to znamená, že medzi 

premennými popisujúcimi stav ekonomiky existuje stav rovnováhy, do ktorého sa v dlhodobom 

horizonte vždy vracajú. Účinok šoku v ekonomike spôsobí krátkodobú nerovnováhu, ale časom 

začne ekonomika opäť konvergovať k svojmu ekvilibriu.  

Vzťah (3.1) môžeme prepísať do tvaru ECM nasledovne: 

   ,                (3.4) 

kde p je rád štandardného VAR modelu,  , sú matice 

krátkodobých koeficientov, xt je vektor (d x 1) deterministických premenných (napr. konštanta 

a/alebo trend) a  je vektor štrukturálnych inovácií, o ktorých predpokladáme, že majú 

charakter bieleho šumu. 

Grangerova teória reprezentácie (Engle a Granger, 1987) hovorí, že ak matica 

koeficientov Π má redukovanú hodnosť r<k, potom existujú dve k x r matice α a β, pričom obe 
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majú hodnosť r a platí a β`z je I(0). Potom počet kointegračných rovníc je rovný r 

a každý stĺpec matice β tvorí jednu kointegračnú rovnicu. Koeficienty α sú korekčné parametre 

EC modelu. Na odhadnutie matice Π z VAR modelu sme použili Johansenovu metódu. 

Matica Π obsahuje informáciu týkajúcu sa dlhodobých vzťahov. Hodnosť r matice Π 

udáva počet kointegračných vektorov v systéme VAR. Na určenie počtu kointegračných 

vektorov, t.j. hodnosti matice Π sa používajú dve štatistiky. Štatistika stopy λtrace (trace test 

statistic) testuje nulovú hypotézu H0: počet kointegračných vektorov je menší alebo rovný ako 

r oproti alternatívnej hypotéze H1: počet kointegračných vektorov je N, pričom N je počet 

endogénnych premenných pre r=0,1,...,N-1. Štatistika stopy λtrace je definovaná nasledovne: 

,    (3.5) 

kde T predstavuje počet pozorovaní a  je i-ta maximálna charakteristická hodnota matice 

Π. Štatistika maxima charakteristických hodnôt λmax (maximum eigenvalue test statistic) testuje 

hypotézu H0: počet kointegračných vektorov je rovný r oproti alternatívnej hypotéze H1: počet 

kointegračných vektorov je rovný (r+1). Štatistika maxima charakteristických hodnôt λmax je 

definovaná nasledovne: 

   (3.6) 

 Testovacia procedúra sa v oboch prípadoch končí prvým nezamietnutím H0, pričom 

počet kointegračných vektorov je potom rovný hodnote r z príslušnej H0. Obe vyššie uvedené 

testovacie štatistiky majú χ2 rozdelenie s (N-r) stupňami voľnosti, pričom N je počet 

endogénnych premenných a r je hodnosť matice Π. 

 Pri určovaní hodnosti matice Π môžu vzniknúť 3 situácie: 

1. Ak je hodnosť matice Π rovná N, potom premenné v zt  sú stacionárne a model VAR by 

v tomto prípade mal byť formulovaný v pôvodných úrovniach. 

2. Ak je hodnosť matice Π rovná 0, znamená to neexistenciu kointegračných vzťahov a je 

vhodné použiť model VAR formulovaný v prvých diferenciách. 

3. Ak je hodnosť matice Π menšia ako N (t.j. r<N), existuje r kointegračných vzťahov 

a model VAR možno formulovať vo forme VECM. 

Pri použití Johansenovej metódy je v ďalšom kroku potrebné zvoliť vhodnú formu 

modelu, t.j. rozhodnúť o zahrnutí, resp. nezahrnutí konštanty a/alebo trendu do modelu VAR 

a do kointegračnej rovnice (CE). Vo všeobecnosti možno uvažovať päť rôznych špecifikácií 

modelu: 
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1. bez konštanty a trendu v CE a VAR, 

2. s konštantou (bez trendu) v CE, bez trendu a konštanty vo VAR, 

3. s konštantou v CE a VAR, bez trendu v CE a VAR, 

4. s konštantou v CE a VAR, s lineárnym trendom v CE, bez trendu vo VAR, 

5. s konštantou a kvadratickým trendom v CE, s konštantou a lineárnym trendom vo 

VAR. 

Z hľadiska ekonomickej teórie je aplikácia modelov 1 a 5 málo pravdepodobná. Pri 

praktickej aplikácii je potrebné odhadnúť všetky tri alternatívne modely 2 - 4 a pohybujúc sa 

od modelu 2 k modelu 4 porovnať hodnoty λtrace a λmax s kritickými hodnotami. Vyberáme 

model, pre ktorý nemožno prvýkrát zamietnuť H0. Existencia kointegračného vzťahu pre 

jednotlivé typy modelov bude hodnotená na základe kritických hodnôt Mackinnon-Haug-

Michelis (1999) na 5 %-nej hladine významnosti. 

Po určení hodnosti matice Π, t.j. počtu kointegračných vektorov, nasleduje odhad 

vybranej špecifikácie modelu. Dlhodobé štrukturálne vzťahy, ktoré sme odvodili v teoretickej 

časti, slúžili v prípade odhadu VEC modelu ako identifikačné reštrikcie na kointegračnú maticu 

. 

3.3 Štrukturálny VAR model 

Pri konštruovaní modelov so zahrnutím indikátorov sentimentu budeme postupovať 

odlišne ako v prípade odhadu dlhodobých rovnovážnych vzťahov. Dôvodom je stacionarita 

časových radov týchto kvalitatívnych indikátorov. Indikátory sentimentu totiž predstavujú vo 

svojej podstate odchýlky od dlhodobého priemeru, čiže neobsahujú trend. Môžu teda vstupovať 

do VAR modelu v originálnej podobe, môžeme ich považovať za stacionárne časové rady. 

Preto pri odhade modelov so zahrnutím indikátorov sentimentu nevyužijeme kointegračnú 

analýzu, ale na získanie štrukturálnych inovácií z VAR modelu použijeme dlhodobé reštrikcie. 

Ekonomickú teóriu je vo VAR modeli možné použiť na stanovenie reštrikcií 

(obmedzení) na premenné. Týmto spôsobom získame štrukturálne inovácie, ktoré je možné 

interpretovať v súlade s ekonomickou teóriou. Štrukturálny VAR model potom umožňuje 

ekonomickú interpretáciu šokov pre každú premennú v modeli. Implicitne v modeli 

predpokladáme, že ekonomická teória je informatívnejšia v prípade dlhodobých vzťahov, než 

pri krátkodobých reštrikciách, ktoré sú diskutabilnejšie (v súlade s Garratt a ost., 2006). Pri 

identifikácii nášho štrukturálneho VAR modelu preto použijeme dlhodobé reštrikcie. Aj keď 

štrukturálne modely s dlhodobými reštrikciami obvykle podliehajú kritike, že ich závery 
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nemusia byť spoľahlivé (napr. Faust a Leeper, 1997), St-Amant a Tessier (1998) dokázali, že 

prístup založený na dlhodobých reštrikciách nemožno zavrhnúť len na základe argumentov 

Fausta a Leepera. Ich záverom bolo, že robustnejšie výsledky môžeme dosiahnuť, ak v modeli 

VAR uvažujeme s väčším počtom premenných. 

V tejto práci budeme využívať SVAR model Amisano a Giannini (1997), ktorý môžeme 

zapísať nasledovne: 

 , (3.7) 

kde et je (n x 1) vektor redukovaných chýb, ut je vektor štrukturálnych inovácií. A a B sú (n x 

n) matice, ktoré je potrebné odhadnúť. O štrukturálnych inováciách ut predpokladáme, že sú 

ortonormálne, t.j. ich kovariančná matica je jednotková matica . Predpoklad 

ortonormálnych inovácií ut uvaľuje nasledujúce reštrikcie na matice A a B: 

 . (3.8) 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že kvôli odhadu ortogonálnych faktorizačných matíc 

A a B je potrebné identifikovať reštrikcie na ich zložky. Bežne sa zvyknú používať krátkodobé 

identifikačné reštrikcie. Avšak Blanchard a Quah (1989) navrhli alternatívnu identifikačnú 

metódu založenú na reštrikciách na dlhodobé vlastnosti impulzných odoziev. Neskôr ich 

aplikovali napr. King a ost. (1991) alebo Galí (1999). Použili reštrikcie vyplývajúce 

z dlhodobej neutrality agregátneho dopytového šoku. To znamená, že predpokladali 

neexistenciu dlhodobej reakcie vybraných premenných na šoky z vybraných rovníc. Konkrétne 

reakcie, o ktorých sme predpokladali, že budeme považovať za zanedbateľné, sú premietnuté 

do nasledovných šiestich reštrikcií: domáci produkt, domáca cenová hladina a domáca miera 

nezamestnanosti nemajú povolené ovplyvňovať zahraničný sentiment v dlhodobom horizonte. 

Tiež predpokladáme zanedbateľný dlhodobý vplyv domácej nezamestnanosti na domácu 

cenovú hladinu a domáci produkt a posledná reštrikcia sa týka zanedbateľného dlhodobého 

vplyvu domáceho produktu na domácu cenovú hladinu. 

Akumulované dlhodobé reakcie C na štrukturálne šoky majú potom nasledujúcu formu: 

 , (3.9) 

kde  je geometrická suma, odhad akumulovaných odoziev na šoky 

z redukovanej formy. Dlhodobé reštrikcie sú špecifikované v rámci prvkov matice C, obvykle 

vo forme nulových reštrikcií. Reštrikcia  znamená, že akumulovaná odozva i-tej 
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premennej na j-ty štrukturálny šok je v dlhodobom horizonte nulová. Naša identifikačná 

schéma je teda založená na normalizovaní pôvodnej matice, predpoklade ortogonality 

štrukturálnych šokov a dlhodobých identifikačných obmedzeniach. Počet dlhodobých reštrikcií 

predstavuje n(n-1)/2. 

3.4 Funkcie odozvy 

Odhadnuté štrukturálne modely – štrukturálne VEC modely pre ČR a SR a tiež SVAR 

modely pre obe krajiny využijeme na analýzu vplyvu šokov zo zahraničia. Vlastnosťou VAR 

modelu je aj skutočnosť, že šok v i-tej premennej neovplyvňuje priamo len i-tu premennú, ale 

prenáša sa aj na všetky ostatné premenné cez dynamickú štruktúru VAR modelu. Pre tento účel 

budeme používať funkcie impulzných odoziev. Funkcie odozvy poskytujú informáciu o tom, 

ako jednotlivé premenné reagujú na inovácie v ostatných premenných a či majú šoky v nich 

trvalý vplyv na ostatné premenné alebo nie. 

Impulzná funkcia odozvy sleduje efekt šoku v jednom období (jednorazového šoku) na 

inovácie (rezíduá) vybranej endogénnej premennej v súčasnom a ďalších obdobiach a je možné 

ju zapísať nasledovne: 

 ,               (3.10) 

kde  je i-ta endogénna premenná v čase t+s,  je inovácia i-tej premennej v čase t. 

Ak by inovácie et neboli súčasne korelované, interpretácia impulzných odoziev by bola 

jasná, i-ta inovácia ei,t by bola potom jednoducho šok v i-tej endogénnej premennej zi,t. Avšak 

inovácie sú obvykle vzájomne korelované a obsahujú spoločnú zložku, ktorú nevieme priradiť 

špecifickej premennej. Z toho vyplýva, že odhadnuté VAR modely teda nemôžu byť priamo 

použité pre analýzu správania premenných v reakcii na rôzne šoky. Za účelom interpretácie 

impulzov sa preto používa transformácia inovácií tak, aby neboli navzájom korelované. 

Existuje viacero možností tejto transformácie, v našom prípade využijeme tri z nich. 

Jednou z klasických možností je identifikácia ortogonálnych šokov pomocou 

Choleského rozkladu. Choleského rozklad využíva na ortogonalizáciu impulzov inverzný 

Choleského faktor reziduálnej kovariančnej matice. Choleského rozklad si však vyžaduje 

striktné kauzálne usporiadanie premenných v systéme VAR a pripisuje efekt spoločnej zložky 

prvej premennej v poradí. Premenné je možné zoradiť na základe ekonomickej teórie alebo sa 

pre tento účel používa napr. aj Grangerova kauzalita (Granger, 1969). Testovanie kauzality v 

Grangerovom poňatí je overením, či zmeny určitej premennej predchádzajú zmenám inej 

premennej. Choleského ortogonalizáciu využijeme v prípade skúmania vplyvu zahraničného 
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sentimentu na domáce premenné a teda zoradíme premenné na základe použitej ekonomickej 

teórie. 

Alternatívny spôsob k Choleského ortogonalizácii je identifikácia štrukturálnych šokov 

pomocou reštrikcií na ich proťajšky z redukovanej formy. Tento alternatívny prístup overíme 

tiež v prípade skúmania vplyvu zahraničného sentimentu na domáce premenné, aby sme zistili, 

či oba prístupy poskytujú podobné výsledky. V prípade, ak budeme uvažovať 4 premenné, 

identifikačná schéma reštrikcií bude mať nasledujúcu formu: 

,   (3.11) 

 

kde C1i sa týka zahraničného sentimentu, C2i domácej cenovej hladiny, C3i domáceho produktu 

a C4i miery nezamestnanosti. 

V prípade skúmania príčin rozdielov v odhadnutých dlhodobých rovnovážnych 

vzťahoch budeme používať generalizované (zovšeobecnené) impulzné odozvy, ktoré navrhli 

Koop a ost. (1996) a Pesaran a Shin (1998). Tento prístup použili pri skúmaní dynamiky 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov aj Garratt a ost. (2003, 2006). Výhodou analýzy 

zovšeobecnených funkcií odozvy je, že nie je kritizovaná kvôli ortogonalite a jej výsledky nie 

sú citlivé na poradie premenných vo VAR modeli, čo je hlavným problémom, ktorému čelia 

tradičné funkcie odozvy. Keďže v našom prípade budeme uvažovať v štruktuálnom modeli 

s väčším počtom premenných, je tento prístup vhodnejší. Pri väčšom počte premenných vo 

VAR modeli môže totiž nastať problém pri striktnom určení vhodného kauzálneho poradia 

premenných. 

 

 

V kapitole 3 boli predstavené jednotlivé metódy, ktoré budú aplikované pri odhade 

modelov pre malé otvorené ekonomiky ČR a SR v kapitole 4. Základnou východiskovou 

metódou je model VAR, ktorý odhadneme ako východisko v prípade každého dlhodobého 

rovnovážneho vzťahu. Z VAR modelu bude v prípade potvrdenia kointegračného vzťahu 

odhadnutý VEC model jednotlivo pre každý dlhodobý rovnovážny vzťah a tiež komplexný 

štrukturálny VEC model pre ČR aj SR.  Pri zahrnutí indikátorov sentimentu prejdeme na 

štrukturálny VAR model, ktorý odhadneme pre ČR aj SR. Oba štrukturálne modely, VEC 
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model aj štrukturálny VAR budú využité na analýzu impulzných odoziev pomocou funkcií 

odozvy. 
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4 Aplikácia pre malé otvorené ekonomiky ČR a SR 

Navrhnuté teoretické koncepty pre malú otvorenú ekonomiku budú kvantifikované 

pomocou ekonometrickej metodológie na reálnych dátach pre ČR a SR za obdobie rokov 2000 

- 2015. Najskôr budeme odhadovať a analyzovať jednotlivé dlhodobé rovnovážne vzťahy ako 

samostatné modely, pre ČR aj SR. Odhadnuté dlhodobé rovnovážne vzťahy budú potom 

porovnané za účelom nájdenia a vysvetlenia rozdielov medzi oboma ekonomikami. V ďalšom 

kroku budú odhadnuté vektorové štrukturálne modely pozostávajúce zo všetkých rovnovážnych 

vzťahov súčasne. Výsledné odhady parametrov komplexných modelov porovnáme pre obe 

krajiny. Tieto komplexné modely budú následne využité na analýzu šokov zo zahraničia – 

dopytového šoku a monetárneho šoku. 

Samostatná časť práce je venovaná skúmaniu zahrnutia indikátorov sentimentu do 

ekonometrických modelov. Pre tento účel budú skonštruované samostatné štrukturálne modely 

pre ČR aj SR, ktoré následne použijeme pre analýzu významnosti kanála sentimentu 

vplývajúceho na malú otvorenú ekonomiku zo zahraničia. 

Ako jednotné zahraničie pre ČR a SR sme zvolili ekonomiku krajín eurozóny. Hoci 

je SR členom eurozóny od januára 2009, eurozónu sme použili ako proxy pre najvýznamnejších 

zahraničných partnerov aj v prípade SR, keďže podiel HDP SR tvorí len veľmi malú časť na 

HDP eurozóny (menej ako 1%). 

4.1 Porovnanie ekonomického vývoja ČR a SR za obdobie rokov 2000 - 

2016 

ČR a SR tvorili jeden federálny štát až do svojho rozdelenia k 1.1.1993. Nasledujúce 

roky boli rokmi transformácie a stabilizácie oboch ekonomík a teda aj veľkých zmien 

v ekonomickom vývoji oboch krajín. Obe krajiny sa intenzívnejšie zapojili do medzinárodného 

obchodu a s tým bolo spojené aj zrýchlenie rastu oboch ekonomík a naštartovaný proces 

konvergencie ekonomickej úrovne smerom k vyspelejším ekonomikám Európskej únie. 

V rokoch 2000 - 2007 dosahovali obe ekonomiky relatívne vysoké tempá rastu reálneho 

produktu, ČR v priemere 4,5 % ročne, SR v priemere 5,7 % ročne. Rok 2008 spojený 

s nástupom globálnej hospodárskej krízy znamenal spomalenie tempa rastu produktu v oboch 

krajinách, ktoré prešlo v roku 2009 až do recesie. Následné roky už boli spojené s miernejším 

rastom HDP, v ČR v priemere za roky 2010 - 2016 o 1,8 %, v SR o 3 %. Cenový vývoj bol za 

analyzované obdobie stabilnejší v ČR, v prípade SR bol najmä začiatok obdobia, t.j. od roku 

2000 po 2006, spojený s vyššou infláciou. Od roku 2007 však pozorujeme približne rovnaký 
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cenový vývoj v oboch krajinách. Najväčšie rozdiely v prípade porovnávaných krajín sú však na 

trhu práce. Miera nezamestnanosti v ČR sa pohybuje na nízkej úrovni, už v roku 2000 

dosahovala len 8,8 %, pričom v SR sa pohybovala až na úrovni 18,9 %. Napriek súčasnému 

pozitívnemu trendu v znižovaní nezamestnanosti v SR dosiahla miera nezamestnanosti 9,7 % 

v roku 2016, pričom v ČR len 4 % (zdroj: Eurostat). 

Postupná integrácia malých otvorených ekonomík ČR a SR do európskych štruktúr bola 

spojená aj so zvyšovaním otvorenosti ekonomík oboch krajín a v súčasnosti je väčšina 

zahraničného obchodu ČR a SR realizovaná do krajín eurozóny. ČR aj SR vstúpili do Európskej 

únie v januári 2004 a Slovenská republika dosiahla ešte tesnejšiu integráciu v januári 2009 

svojím vstupom do eurozóny. 

Tab. 4.1 Miery otvorenosti pre ČR a SR 

Miera 

otvorenosti 
Podiel exportu na HDP (%) 

Podiel importu na HDP 

(%) 

Podiel celkového 

zahraničného obchodu na 

HDP (%) 

rok ČR SR ČR SR ČR SR 

2000 35,8 46,0 36,1 52,2 71,9 98,2 

2001 38,1 49,3 38,9 60,1 77,0 109,4 

2002 37,8 50,5 40,2 60,8 77,9 111,3 

2003 39,7 56,7 42,1 62,3 81,8 119,0 

2004 49,1 65,1 50,6 71,9 99,6 137,0 

2005 54,5 68,9 53,6 77,7 108,1 146,5 

2006 58,3 78,0 55,9 85,6 114,2 163,7 

2007 61,3 80,7 59,8 84,6 121,1 165,3 

2008 62,2 78,7 60,1 82,9 122,3 161,6 

2009 58,9 69,3 56,2 71,2 115,1 140,5 

2010 66,2 76,3 63,1 77,8 129,3 154,1 

2011 70,8 83,2 66,0 82,9 136,8 166,1 

2012 74,4 89,4 68,3 83,7 142,7 173,1 

2013 75,0 94,0 68,7 87,1 143,6 181,0 

2014 79,3 95,0 73,6 88,6 152,8 183,6 

2015 81,7 97,9 76,2 92,2 157,8 190,1 

2016 83,2 99,3 76,8 91,9 159,9 191,2 

Zdroj:Eurostat (2017), vlastné spracovanie 
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V súčasnosti sú si ČR a SR hospodársky veľmi podobné. A to predovšetkým štruktúrou 

najdynamickejších odvetví, najmä výrobou automobilov, vysokou obchodnou a investičnou 

otvorenosťou, úrovňou produkcie na obyvateľa i naviazanosťou na vývoj v Nemecku. Rôzne 

miery otvorenosti pre obe krajiny sú navzájom porovnané v Tab. 4.1, pre výpočet mier boli 

použité reálne objemy ukazovateľov. Ak porovnáme miery otvorenosti ČR a SR voči ostatným 

krajinám EÚ, podľa údajov za rok 2016 je SR 4. najotvorenejšou ekonomikou v EÚ a ČR sa 

nachádza na 10. priečke (Tab. 4.2). Priemerná miera otvorenosti pritom predstavovala v roku 

2016 v krajinách EÚ 89,1 %. 

Tab. 4.2 Miera otvorenosti  v krajinách EÚ v roku 2016 

Krajina 

Podiel celkového 

zahraničného obchodu na 

HDP (%) 

Luxembursko 380.0 

Malta 275.6 

Írsko 226.4 

SR 193.1 

Maďarsko 184.3 

Belgicko 180.2 

Estónsko 172.8 

Litva 163.2 

Holandsko 162.2 

ČR 156.5 

Slovinsko 151.7 

Macedónsko 137.6 

Bulharsko 132.6 

Švajčiarsko 132.6 

Cyprus 128.5 

Lotyšsko 125.7 

Srbsko 118.8 

Island 118.2 

Zdroj:Eurostat (2017), vlastné spracovanie 

Miera otvorenosti v oboch krajinách za obdobie rokov 2000 - 2016 výrazne stúpla. Ak 

zohľadňujeme podiel celkového zahraničného obchodu na reálnom HDP, v ČR sa zvýšila 
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z hodnoty 71,9% na 159,9% a v SR dokonca z 98,2% na 191,2%, t.j. v oboch krajinách 

približne dvojnásobne (Obr. 4.1). 

Obr. 4.1 Miera otvorenosti ekonomík ČR a SR (%) 

 
Zdroj: Eurostat (2017), vlastné spracovanie 

 

4.2 Použité dáta 

Ako vstupné dáta v aplikačnej kapitole 4 sú použité v prvom rade údaje pre dve malé 

otvorené ekonomiky, ČR a SR, ktoré charakterizujú ekonomický vývoj domácej ekonomiky. 

Ďalej budeme používať údaje charakterizujúce ekonomiku eurozóny, ktorá predstavuje 

relevantné zahraničie oboch malých otvorených ekonomík, keďže najvýznamnejší 

zahraničnoobchodní partneri ČR a SR sú členmi eurozóny a cenu ropy ako dôležitý zahraničný 

faktor pre malé otvorené ekonomiky. Ako hlavný dátový zdroj bola využitá databáza Eurostatu, 

z ktorej sme čerpali väčšinu údajov. Jedná sa údaje dostupné jednak v kvartálnej periodicite, 

ale aj o dáta dostupné v mesačnej periodicite. Kvartálne údaje budú využité pri odhade modelov 

založených výlučne na kvantitatívnych dátach, mesačné údaje budeme aplikovať pri odhade 

modelov, do ktorých zahrnieme aj kvalitatívne dáta z prieskumov – indikátory ekonomického 

sentimentu. Domáce premenné sú zhrnuté v Tab. 4.3 a zahraničné premenné v Tab. 4.4. 

 

 

 

Tab. 4.3 Zoznam domácich premenných pre ČR a SR 
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Kvartálne údaje dostupné za obdobie 2000Q1 – 2015Q4 

Yt hrubý domáci produkt v trhových cenách, v mil. národnej meny, v stálych cenách roku 

2010 získaných reťazením objemov, sezónne očistené, zdroj: Eurostat 

Rt krátkodobá úroková miera – 3-mesačný priemer, pre SR od 2009Q1 Euribor, %, zdroj: 

Eurostat 

PRt harmonizovaný index spotrebiteľských cien (2010=100), zdroj: Eurostat 

Pt index cien priemyselných výrobcov (2010=100), zdroj: Eurostat 

Et nominálny efektívny výmenný kurz (NEER)7 (18 obchodných partnerov), index 

2010=100, zdroj: Eurostat 

Mt peňažný agregát M0, v mil. národnej meny, pre ČR dostupné až od 2002Q1, 

zdroj: ČNB, NBS 

M2t peňažný agregát M2, v mil. národnej meny, zdroj: ČNB, NBS 

Mesačné údaje dostupné za obdobie 2000M1 - 2015M12 

Yt index priemyselnej produkcie, 2010=100, zdroj: Eurostat 

PRt harmonizovaný index spotrebiteľských cien (2010=100), zdroj: Eurostat 

UNt miera nezamestnanosti, mesačný priemer, %, zdroj: Eurostat 

 

Údaje pokrývajú obdobie rokov 2000 až 2015, takže v prípade kvartálnych údajov 

máme k dispozícii časové rady dlhé 64 pozorovaní, v prípade mesačných údajov máme 

k dispozícii 192 pozorovaní. Pre ČR však máme časový rad peňažného agregátu M0 dostupný 

až od roku 2002. Navyše, vyvstáva tu otázka, prečo uvažujeme s časovými radmi až od roku 

2000, keď ČR a SR vznikli 1. januára 1993. Jedným z dôvodov je aj neexistencia 

konzistentných časových radov za obdobie pred rokom 2000, ale hlavným dôvodom je 

skutočnosť, že obdobie pred rokom 2000 bolo spojené s extenzívnymi štrukturálnymi 

reformami v oboch krajinách a teda aj z toho vyplývajúcimi štrukturálnymi šokmi vo 

vývoji niektorých premenných uvažovaných v našich modeloch (najmä vo vývoji úrokových 

mier). 

                                                           
7 Vážený index meny krajiny, ktorého cieľom je sledovať zmeny v hodnote meny krajiny vo vzťahu k menám jej 
hlavných obchodných partnerov. Počíta sa ako vážený geometrický priemer bilaterálnych výmenných kurzov voči 
menám ostatných krajín. 
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Tab. 4.4 Zoznam zahraničných premenných 

Kvartálne údaje dostupné za obdobie 2000Q1 – 2015Q4 

YSt hrubý domáci produkt pre eurozónu v trhových cenách, v mil. národnej meny, 

v stálych cenách roku 2010 získaných reťazením objemov, sezónne očistené zdroj: 

Eurostat 

RSt krátkodobá úroková miera pre eurozónu (Euribor), 3-mesačný priemer, %, zdroj: 

Eurostat 

PSt index cien priemyselných výrobcov pre eurozónu (2010=100), zdroj: Eurostat 

POt cena ropy Brent, v US dolároch za barel, cenový index (2010=100), zdroj: U.S. Energy 

Information Administration 

Mesačné údaje dostupné za obdobie 2000M1 - 2015M12 

ESIt indikátor ekonomického sentimentu eurozóny, zdroj: Eurostat 

 

Pre časové rady, ktoré neboli dostupné v sezónne očistenej podobe, sme realizovali 

sezónnu analýzu v programe Tramo/Seats. Ak sa v prípade časových radov potvrdila štatisticky 

významná sezónnosť, následne boli tieto dáta sezónne očistené a v tejto podobe vstúpili do 

ďalšej analýzy. 

Je dôležité poznamenať, že v empirickej analýze budeme v súlade s Garratt a ost. (2003) 

používať indexy priemyselných výrobcov pre konštrukciu odchýlok medzi domácou 

a zahraničnou cenovou hladinou vo vzťahu PPP a index spotrebiteľských cien použijeme na 

meranie domácej inflácie vo vzťahu FIP. Zdôvodňujú to lepšou zhodou teoretického 

a empirického konceptu. 

4.3 Odhad a zistenie rozdielov jednotlivých dlhodobých rovnovážnych 
vzťahov pre ČR a SR 

Pre určenie dlhodobej rovnováhy medzi makroekonomickými premennými ČR a SR 

použijeme kointegračnú analýzu bližšie popísanú v kapitole 3. Pomocou kointegračnej analýzy 

môžeme uchovať informáciu danú nestacionaritou v údajoch, pričom táto definuje odchýlku od 

dlhodobej rovnováhy. Model založený na nerovnováhe v dlhodobých vzťahoch je relevantný 

aj pre prognózovanie v strednodobom horizonte. 
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Jednotlivé dlhodobé rovnovážne vzťahy (2.17) – (2.21) odvodené v podkapitole 2.2 

budeme odhadovať zvlášť pre ČR a SR. Základnou východiskovou metódou odhadu 

dlhodobého rovnovážneho vzťahu v našom prípade je model VAR, ktorý odhadneme ako 

východisko v prípade každého uvažovaného dlhodobého rovnovážneho vzťahu. Pre každý 

odhadnutý model VAR bude použitý Johansenov prístup na overenie existencie daného 

kointegračného vzťahu. V prípade potvrdenia kointegračného vzťahu pre daný dlhodobý 

rovnovážny vzťah, bude z VAR modelu odhadnutý VEC model, tiež jednotlivo pre každý 

dlhodobý rovnovážny vzťah. Následne výsledné odhadnuté dlhodobé rovnovážne vzťahy 

porovnáme navzájom medzi ČR a SR. 

Pre empirické účely skúmania dlhodobej rovnováhy v ČR a SR využijeme log-lineárnu 

aproximáciu dlhodobých rovnovážnych vzťahov (2.17) - (2.21). Pri odhade vzťahov dlhodobej 

rovnováhy využijeme dostupné štvrťročné časové rady za obdobie rokov 2000 až 2015, po 

sezónnom očistení. 

Ako už bolo uvedené v metodickej časti 3, kľúčovou vlastnosťou časových radov 

v prípade použitia nami uvažovanej ekonometrickej metodológie je stacionarita. Pred 

samotným odhadom sa teda venujeme overeniu existencie stacionarity v analyzovaných 

časových radoch. Už grafické znázornenie časových radov po logaritmickej transformácii 

a sezónnom očistení (Obr. 4.2 – Obr. 4.4) indikuje, že premenné sú väčšinou nestacionárne, to 

znamená, že by mohlo byť vhodné pri ich analýze použiť nami zvolený princíp kointegrácie. 
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Obr. 4.2 Vývoj transformovaných časových radov pre ČR 
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Zdroj: Eurostat, ČNB, NBS, logaritmická transformácia 

Poznámka: e_ČR – výmenný kurz ČR, r_ČR – úroková miera ČR, dpr_ČR – inflácia ČR, y_ČR – HDP ČR, p_ČR 
– index cien priemyselných výrobcov, m_ČR – peňažný agregát M0 pre ČR 

 

Obr. 4.3 Vývoj transformovaných časových radov pre SR 
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Zdroj: Eurostat, ČNB, NBS, logaritmická transformácia 

Poznámka: e_SR – výmenný kurz SR, r_SR – úroková miera SR, dpr_SR – inflácia SR, y_SR – HDP SR, p_SR – 
index cien priemyselných výrobcov, m_SR – peňažný agregát M0 pre SR 
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Obr. 4.4 Vývoj transformovaných časových radov pre zahraničnú ekonomiku 
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Zdroj: Eurostat, U.S. Energy Information Administration, logaritmická transformácia 

Poznámka: ys – HDP eurozóny, ps – index cien priemyselných výrobcov pre eurozónu, rs – úroková miera pre 
eurozónu, po – cena ropy Brent 

Stacionaritu jednotlivých časových rady sme okrem grafického zobrazenia overovali aj 

pomocou štatistických testov jednotkového koreňa. Kvôli robustnosti výsledkov sme použili 

viaceré testy: rozšírený Dickey-Fullerov test - ADF test, Phillips-Peron test a Elliott-

Rothenberg-Stock test – ERS test. Testovali sme, či sú stacionárne pôvodné časové rady, resp. 

ich prvé diferencie. Časové rady sme testovali už vo forme, v akej vstupovali do jednotlivých 

modelov, t.j. po logaritmickej transformácii a sezónnom očistení, ako je to aplikované aj 

v prípade ich grafického zobrazenia. V prípade ADF testu sme použili automatický výber 

optimálneho počtu oneskorení na základe Akaikeho informačného kritéria, ktoré doporučujú 

napr. aj Ng a Perron (1995). ADF testovacie štatistiky pre úrovne a prvé diferencie pôvodných 

premenných v logaritmoch sú uvedené v Tab. 4.5 (t-štatistiky sú vypočítané pomocou ADF 

regresie so zahrnutím konštanty a lineárneho trendu pre úrovne a s konštantou pre prvé 

diferencie). Analogicky sú výsledky uvedené pre Phillips-Peron testovaciu štatistiku v Tab. 4.6. 

Pre Elliott-Rothenberg-Stock testovaciu štatistiku sú výsledky uvedené v Tab. 4.7. 

Výsledky testov jednotkového koreňa potvrdili, že prevažná väčšina uvažovaných 

časových radov je integrovaných 1. rádu, t.j. typu I(1). Pre tieto premenné zamietame nulovú 

hypotézu o existencii jednotkového koreňa, keď ju aplikujeme na ich prvé diferencie na hladine 
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významnosti 2 %. To znamená, že časový rad ich prvých diferencií je stacionárny. Avšak testy 

indikujú tri premenné typu I(0): diferencie indexov spotrebiteľských cien pre ČR a SR a ceny 

priemyselných výrobcov pre SR. 

Tab. 4.5 Výsledky ADF testu jednotkového koreňa 

Premenná 
 t-štatistika (p-value) / stupeň oneskorenia 

úroveň (trend+konštanta) úroveň (konštanta) 1. diferencia rád integrácie 

et,CR -1,28 (0,88) / 2 -2,18 (0,22) / 2 -5,61 (0,00) / 1 I(1) 

et,SR -2,23 (0,46) / 9 -1,04 (0,74) / 1 -6,48 (0,00) / 0 I(1) 

rt,CR -2,52 (0,32) / 2 -1,64 (0,45) / 1 -5,28 (0,00) / 0 I(1) 

rt,SR -5,73 (0,00) / 1 (význ.trend) x -4,82 (0,00) / 0 I(1) 

Δprt,CR x -5,05 (0,00) / 0 x I(0) 

Δprt,SR x -3,08 (0,03) / 3 x I(0) 

yt,CR -1,51 (0,82) / 1 -1,74 (0,41) / 1 -3,67 (0,01) / 0 I(1) 

yt,SR -2,36 (0,40) / 0 -1,63 (0,46) / 0 -8,58 (0,00) / 0 I(1) 

pt,CR -5,55 (0,00) / 6 (význ.trend) x -5,57 (0,00) / 0 I(1) 

pt,SR -1,85 (0,67) / 0 -3,43 (0,01) / 1 x I(0) 

pst -1,64 (0,77) / 1 -1,54 (0,51) / 1 -4,60 (0,00) / 0 I(1) 

mt,CR -2,03 (0,57) / 2 -2,29 (0,18) / 0 -3,31 (0,02) / 1 I(1) 

mt,SR -3,62 (0,04) / 0 (význ.trend) x -9,57 (0,00) / 0 I(1) 

rst -2,88 (0,18) / 1 -1,72 (0,42) / 1 -4,54 (0,00) / 0 I(1) 

yst -2,43 (0,36) / 1 -2,04 (0,27) / 1 -4,54 (0,00) / 0 I(1) 

pot -1,29 (0,88) / 1 -1,69 (0,43) / 1 -6,07 (0,00) / 0 I(1) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Tab. 4.6 Výsledky Phillips-Perron testu jednotkového koreňa 

Premenná 
 upravená t-štatistika (p-value) / šírka intervalu 

úroveň (trend+konštanta) úroveň (konštanta) 1. diferencia rád integrácie 

et,CR -1,34 (0,87) / 3 -2,12 (0,24) / 3 -5,53 (0,00) / 6 I(1) 

et,SR -0,63 (0,97) / 3 -1,08 (0,72) / 3 -6,48 (0,00) / 2 I(1) 

rt,CR -2,22 (0,47) / 4 -1,78 (0,39) / 4 -5,22 (0,00) / 0 I(1) 

rt,SR -5,03 (0,00) / 4 (význ.trend) x -4,67 (0,00) / 3 I(1) 

Δprt,CR x -5,15 (0,00) / 4 x I(0) 

Δprt,SR x -4,71 (0,00) / 1 x I(0) 

yt,CR -1,29 (0,88) / 5 -1,83 (0,37) / 5 -3,66 (0,01) / 1 I(1) 

yt,SR -2,33 (0,41) / 1 -1,59 (0,48) / 1 -8,64 (0,00) / 2 I(1) 

pt,CR -3,40 (0,06) / 4 (význ.trend) x -5,48 (0,00) / 2 I(1) 

pt,SR -1,85 (0,67) / 1 -3,74 (0,01) / 3 x I(0) 

pst -1,07 (0,93) / 3 -1,55 (0,50) / 3 -4,61 (0,00) / 2 I(1) 

mt,CR -2,00 (0,59) / 4 -1,90 (0,33) / 4 -5,59 (0,00) / 3 I(1) 

mt,SR -3,62 (0,04) / 0 (význ.trend) x -11,97 (0,00) / 11 I(1) 

rst -2,36 (0,40) / 4 -1,17 (0,68) / 4 -4,49 (0,00) / 4 I(1) 

yst -2,32 (0,42) / 4 -2,38 (0,15) / 4 -4,52 (0,00) / 1 I(1) 

pot -0,76 (0,96) / 1 -1,56 (0,50) / 0 -6,00 (0,00) / 3 I(1) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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Tab. 4.7 Výsledky ERS testu jednotkového koreňa 

Premenná 
 t-štatistika (hladina významnosti) / stupeň oneskorenia 

úroveň (trend+konštanta) úroveň (konštanta) 1. diferencia rád integrácie 

et,CR 16,58 / 1 36,20 / 1 0,83 / 0 I(1) 

et,SR 48,19 / 0 193,44 / 0 1,30 / 0 I(1) 

rt,CR 11,24 / 1 37,58 / 1 2,22 / 0 I(1) 

rt,SR 7,67 / 1 43,08 / 1 1,42 / 0 I(1) 

Δprt,CR 3,94 / 0 2,41 / 0 x I(0) 

Δprt,SR 5,25 / 0 6,29 / 0 x I(0) 

yt,CR 25,93 / 1 146,95 / 1 1,43 / 0 I(1) 

yt,SR 15,83 / 0 39,97 / 0 2,19 / 0 I(1) 

pt,CR 4,51 / 1 14,83 / 1 1,41 / 0 I(1) 

pt,SR 102,19 / 0 136,72 / 0 1,88 / 0 I(1) 

pst 9,00 / 1 67,29 / 1 1,36 / 0 I(1) 

mt,CR 78,86 / 0 710,20 / 0 1,12 / 0 I(1) 

mt,SR 5,02 / 0 25,07 / 0 0,77 / 0 I(1) 

rst 6,02 / 1 6,67 / 1 3,49 / 0 I(1) 

yst 21,10 / 1 102,58 / 1 1,99 / 0 I(1) 

pot 11,27 / 1 12,28 / 1 1,81 / 0 I(1) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

5%-ná kritická hodnota pre časový rad s trendom: 5,70 

5%-ná kritická hodnota pre časový rad bez trendu: 3,01 

10%-ná kritická hodnota pre časový rad s trendom: 6,78 

10%-ná kritická hodnota pre časový rad bez trendu: 3,98 

 

kde 

, , , , , 

, , , ,

, i=CR,SR 

 

Keďže analýza stacionarity potvrdila, že väčšina časových radov vybraných 

makroekonomických premenných je integrovaných 1. rádu, môžeme pristúpiť k samotnej 

kointegračnej analýze a odhadu jednotlivých dlhodobých rovnovážnych vzťahov (2.17) – 

(2.21). Pri odhade jednotlivých vzťahov sme postupovali nasledovne. Najskôr sme realizovali 

grafickú analýzu, následne sme odhadovali VAR model, na ktorý sme aplikovali Johansenov 

kointegračný test. V prípade potvrdenia existencie dlhodobého kointegračného vzťahu sme 

pristúpili k odhadu samotného VEC modelu. Pri odhade VAR modelov sme využili viaceré 

testy uvedené v kapitole 3 venovanej použitej metodike. 
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4.3.1 Dielčie modely medzinárodných parít 

V empirickej časti práce sa najskôr zameriame na odhady vzťahov medzinárodných 

parít – PPP a UIP. Podľa PPP teda predpokladáme, že výmenný kurz a ceny môžu v dlhodobom 

horizonte konvergovať k rovnovážnemu vzťahu a byť kointegrované.  

Pri empirickom skúmaní PPP sme využili odvodený dlhodobý rovnovážny vzťah (2.17). 

Pri skúmaní UIP sme použili empirickú formu vzťahu (2.18). 

Medzinárodné parity v ČR 

Najskôr sme sa zamerali na grafickú analýzu časových radov premenných, ktoré 

charakterizujú koncepty parity kúpnej sily a paritu úrokových mier. Priebeh časových radov 

premenných, ktoré charakterizujú koncept parity kúpnej sily ČR, je zobrazený na Obrázku 4.5. 

Z grafického porovnania je zrejmé, že ceny priemyselných výrobcov v  ČR sa postupne dostali 

na cenovú úroveň krajín eurozóny, a to v priebehu rokov 2000 - 2008 a od obdobia nástupu 

globálnej hospodárskej krízy už môžeme sledovať spoločnú vývojovú tendenciu oboch indexov 

cien priemyselných výrobcov. Pri pohľade na vývoj efektívneho výmenného kurzu ČR je 

zrejmé, že vyrovnávanie cien ČR s krajinami eurozóny bolo spojené s posilňovaním devízového 

kurzu ČR a že sa kurz stabilizoval od roku 2009. Avšak v závere sledovaného obdobia už 

zaznamenal klesajúci trend. 

Obr. 4.5 Premenné charakterizujúce paritu kúpnej sily ČR, sezónne očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 
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Porovnanie vývoja krátkodobých úrokových mier ČR a eurozóny za obdobie rokov 

2000 - 2015 (Obr. 4.6) ukázalo, že úrokový diferenciál nebol počas celého sledovaného obdobia 

veľmi vysoký. 

Obr. 4.6 Porovnanie vývoja krátkodobých úrokových mier ČR a eurozóny, sezónne 
očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Pre tri uvažované premenné vo vzťahu (2.17) sme navrhli VAR model s 3 
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testu je uvedený v Prílohe 3). Rezíduá modelu boli otestované LM testom na autokoreláciu 
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Ďalej sme realizovali kointegračnú analýzu pomocou Johansenovho testu. Tab. 4.8 
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Tab. 4.8 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre PPP pre ČR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 0 1 1 1 1 
Štatistika max.char.hodnôt 0 1 1 1 1 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Na základe výsledkov Johansenovho kointegračného testu sme pri odhade kointegračnej 

rovnice zahrnuli do odhadu len konštantu, t.j. použili sme najjednoduchší model. V súlade s 

rovnicou (2.17) sme pri odhade aplikovali 3 reštrikcie na parametre modelu (reštrikcie sú 

prevedené na ľavú stranu rovnice, rovnako aj konštanta). Výsledky odhadu kointegračného 

modelu sú uvedené v Tab. 4.9. Reštrikcie na kointegračné parametre modelu sú uvedené 

v matici β a korekčné koeficienty spolu so štandardnými odchýlkami v zátvorkách sú v matici 

α. Na základe výsledkov testu modelu s reštrikciami môžeme považovať reštrikcie na 

parametre za štatisticky významné na hladine významnosti 1 %. 

     Tab. 4.9 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre PPP pre ČR 

Kointegračná rovnica: βi   

p(-1) 1   

ps(-1) -1   

e(-1) -1   

c 4,555   

Korekčný člen:    D(p) D(ps) D(e) 

αi -0,008 

(0,006) 

0,008 

(0,007) 

0,038 

(0,014) 

Test modelu 

s reštrikciami 
ᵡ2(2) = 22,292 p-value = 0,000 Log-Likelihood=604,707 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovnie 

 

Výsledná kointegračná rovnica modelujúca paritu kúpnej sily pre ČR je potom daná 

nasledujúcou odhadnutou rovnicou: 

.   (4.1) 

Na základe kointegračnej analýzy môžeme tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 - 

2015 existuje dlhodobý rovnovážny efektívny výmenný kurz ČR voči eurozóne. Odhad 

dlhodobého rovnovážneho vzťahu (4.1) obsahuje negatívnu konštantu, ktorú môžeme vysvetliť 

existenciou neobchodovateľných statkov. 

V prípade skúmania parity krátkodobých úrokových mier sme pre 2 premenné vo 

vzťahu (2.18) navrhli VAR model s 3 oneskoreniami. Výber stupňa oneskorenia modelu bol 

overený pomocou informačných kritérií. Podľa AIC je vhodné oneskorenie o 4 obdobia, podľa 

SC, LR a HQ o 3 obdobia (viz Príloha 2). Zvolili sme teda oneskorenie o 3 obdobia. Odhadnutý 
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VAR(3) model je stabilný a rezíduá modelu nie sú autokorelované, avšak testy nevylúčili 

prítomnosť heteroskedasticity rezíduí a rezíduá nemajú normálne rozdelenie (výsledky testov 

sú uvedené v Prílohách 3 - 6). 

Tab. 4.10 Johansenov kointegračný test pre UIP pre ČR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 1 0 1 2 2 
Štatistika max.char.hodnôt 1 0 0 0 0 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Kointegračná analýza pomocou Johansenovho testu na základe oboch kritérií (Tab. 

4.10) potvrdila, že medzi analyzovanými premennými existuje jeden kointegračný vzťah 

v prípade modelu bez trendu a konštanty v CE. Jeden kointegračný vzťah potvrdil test pri 

použití štatistiky stopy aj pre model s konštantou a lineárnym trendom v dátach. Pri odhade 

kointegračnej rovnice sme teda uvažovali s konštantou, keďže tá je v súlade s naším 

teoretickým konceptom. Pri odhade sme aplikovali 2 reštrikcie na parametre modelu, ktoré 

vyplývajú z rovnice (2.18). Výsledky odhadu kointegračného modelu sú uvedené v Tab. 4.11. 

Avšak reštrikcie nemôžeme na základe výsledkov testu považovať za štatisticky významné. 

Tab. 4.11 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu 

Kointegračná rovnica: βi   

r(-1) 1   

rs(-1) -1   

c -0,001   

Korekčný člen:    D(r) D(rs)  

αi -0,173 

(0,064) 

0,027 

(0,075) 

 

Test modelu 

s reštrikciami 
ᵡ2(1) = 0,803 p-value = 0,370 Log-Likelihood=569,820 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Výsledná kointegračná rovnica modelujúca úrokovú paritu je potom daná nasledujúcou 

odhadnutou rovnicou: 

.    (4.2) 

Na základe kointegračnej analýzy môžeme tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 - 

2015 existuje parita úrokových mier medzi ČR a eurozónou. Konštantu môžeme interpretovať 

ako deterministickú zložku rizikovej prémie. Riziková prémia predstavuje odmenu za 
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podstúpené riziko, t.j. rozdiel medzi výnosom investície a bezrizikových aktív typu štátnych 

dlhopisov. Deterministická zložka prémie je spojená práve s dlhopismi a výkyvmi výmenných 

kurzov, takže predstavuje riziko straty alebo zisku prémie. V prípade odhadu pre ČR je táto 

zložka takmer zanedbateľná. 

Medzinárodné parity v SR 

Priebeh časových radov premenných, ktoré charakterizujú koncept parity kúpnej sily v 

SR, je zobrazený na Obr. 4.7. Z grafického porovnania je zrejmé, že ceny priemyselných 

výrobcov v SR  sú v porovnaní s cenami priemyselných výrobcov eurozóny omnoho 

volatilnejšie. V rokoch 2001 - 2008 sa ich vývoj výrazne vzdialil a podobnú vývojovú tendenciu 

oboch cenových indexov môžeme sledovať až od roku 2009, t.j. po vstupe SR do eurozóny. 

Obr. 4.7 Premenné charakterizujúce paritu kúpnej sily SR, sezónne očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Porovnanie vývoja krátkodobých úrokových mier SR a eurozóny (Obr. 4.8) ukázalo, že 

úrokový diferenciál bol v prvej časti obdobia značne vysoký a zmiernil sa až po istom čase, po 

príchode priamych zahraničných investícií do SR, kedy NBS znižovala úrokové sadzby. Neskôr 

však nárast peňažnej zásoby v ekonomike vplyvom vysokých priamych zahraničných investícií 

spôsobil tlak na posilňovanie výmenného kurzu. Centrálna banka v roku 2007 sterilizovala časť 

peňažnej zásoby, aby znížila ponuku peňazí a tiež zamedzila rastu úrokovej miery pre 

investorov. Od roku 2009, t.j. od vstupu SR do eurozóny je krátkodobá úroková miera SR 

totožná s úrokovou mierou eurozóny (Euribor). 
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Obr. 4.8 Porovnanie vývoja krátkodobých úrokových mier SR a eurozóny, sezónne 
očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Pre tri premenné vo vzťahu (2.17) sme navrhli VAR model s 3 oneskoreniami. Výber 

stupňa oneskorenia modelu sme testovali pomocou informačných kritérií. Podľa väčšiny kritérií 

(AIC, HQ, LR, FPE) je najvhodnejšie oneskorenie o 3 obdobia. Odhadnutý VAR(3) model je 

stabilný a jeho rezíduá nie sú autokorelované, ale prítomnosť heteroskedasticity v rezíduách a 

normalitu rezíduí testy nevylúčili (výsledky testov sú uvedené v Prílohách 2 - 6). 

Ďalej sme realizovali kointegračnú analýzu pomocou Johansenovho testu. Tab. 4.12 

obsahuje všetkých 5 možností testu z hľadiska zahrnutia konštanty a trendu do kointegračného 

vzťahu a trendu do dát. Johansenov test indikuje prevažne dva kointegračné vektory, na rozdiel 

od výsledkov za kratšie obdobie 2000 - 2008 v štúdii Juriová (2015), kde nebol indikovaný 

žiadny kointegračný vektor. Avšak jeden kointegračný vzťah je generovaný automaticky kvôli 

stacionarite premennej p, ktorá je typu I(0) a teda okrem neho test indikuje prevažne jeden 

kointegračný vzťah. 

Tab. 4.12 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre PPP pre SR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 2 2 3 2 1 
Štatistika max.char.hodnôt 2 2 3 0 0 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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Na základe výsledkov Johansenovho kointegračného testu sme pri odhade kointegračnej 

rovnice odhadli jeden kointegračný vektor so zahrnutím konštanty. V súlade s rovnicou (2.17) 

sme pri odhade aplikovali 3 reštrikcie na parametre modelu. Výsledky odhadu kointegračného 

modelu sú uvedené v Tab. 4.13. Reštrikcie modelu môžeme na základe výsledkov testu 

považovať za štatisticky významné na hladine významnosti 12 %. 

     Tab. 4.13 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre PPP pre SR 

Kointegračná rovnica: βi   

p(-1) 1   

ps(-1) -1   

e(-1) -1   

c 4,551   

Korekčný člen:    D(p) D(ps) D(e) 

αi 0,029 

(0,010) 

0,016 

(0,007) 

0,027 

(0,011) 

Test modelu 

s reštrikciami 
ᵡ2(2) = 4,221 p-value = 0,121 Log-Likelihood=583,847 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Výsledná kointegračná rovnica modelujúca paritu kúpnej sily pre SR je potom daná 

nasledujúcou odhadnutou rovnicou: 

.   (4.3) 

Napriek tomu, že sa nám podarilo odhadnúť dlhodobý rovnovážny vzťah pre PPP pre 

SR, krátkodobá korekcia vo vzťahu nefunguje (odhadnutý korekčný člen je kladný) a teda na 

základe kointegračnej analýzy nemôžeme tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 - 2015 

existuje dlhodobý rovnovážny efektívny výmenný kurz SR voči eurozóne. 

Tab. 4.14 Johansenov kointegračný test pre UIP pre SR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 0 0 0 0 0 
Štatistika max.char.hodnôt 0 0 0 0 0 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

V prípade skúmania parity úrokových mier sme pre 2 premenné vo vzťahu (2.18) 

navrhli VAR model s 2 oneskoreniami. Výber stupňa oneskorenia modelu bol potvrdený 

pomocou všetkých uvažovaných informačných kritérií (viz Príloha 2). Odhadnutý VAR(2) 

model je stabilný a rezíduá modelu nie sú autokorelované, avšak testy nevylúčili prítomnosť 

heteroskedasticity rezíduí a rezíduá nemajú normálne rozdelenie (výsledky testov sú uvedené 
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v Prílohách 3 - 6). Kointegračná analýza pomocou Johansenovho testu (Tab. 4.14) nepotvrdila 

existenciu kointegračného vzťahu v prípade premenných v UIP pre SR. 

Porovnanie medzinárodných parít v ČR a SR 

Na základe kointegračnej analýzy pre makroekonomické premenné  charakterizujúce 

vývoj v ČR a SR môžeme tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 - 2015 existuje dlhodobý 

rovnovážny efektívny výmenný kurz ČR voči eurozóne. Avšak v prípade SR sa existencia 

dlhodobého rovnovážneho výmenného kurzu voči eurozóne nepotvrdila, keďže krátkodobá 

korekcia vo vzťahu PPP nefunguje. Toto zistenie je v súlade so skutočnosťou, že sme do 

obdobia odhadu zahrnuli aj obdobie od roku 2009, kedy bolo v SR zavedené euro a teda mena 

SR a eurozóny je od tohto obdobia totožná. Na doplnenie, v článku Juriová (2015) sa potvrdila 

existencia dlhodobého rovnovážneho výmenného kurzu SR voči Európskej únii za obdobie 

rokov 2000 – 2015, t.j. v prípade zahrnutia krajín EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny. 

Kointegračná analýza potvrdila aj existenciu parity úrokových mier medzi ČR a 

eurozónou za analyzované obdobie 2000 - 2015. Odhadnutá riziková prémia spojená s 

dlhopismi a výkyvmi výmenných kurzov je v prípade odhadu pre ČR takmer zanedbateľná. Pre 

SR kointegračná analýza nepotvrdila existenciu parity úrokových mier medzi SR a eurozónou. 

Toto zistenie je v súlade so závermi článku Juriová (2015), kde sa tiež nepotvrdila existencia 

samostatného vzťahu parity úrokových mier medzi SR a Európskou úniou za rovnaké obdobie, 

2000 - 2015. Na druhej strane sa ale potvrdila existencia oboch parít, PPP aj UIP pre SR voči 

Európskej únii v prípade ich spoločného modelovania. 

4.3.2 Dielčie modely Fisherovej parity 

Pri empirickom skúmaní podmienky Fisherovej parity (FIP) sme využili odvodenú log-

lineárnu verziu vzťahu v podobe rovnice (2.19). Fisherova parita vhodne dopĺňa medzinárodné 

podmienky parity o domáci koncept. 

Fisherova parita pre ČR 

Spoločný priebeh časových radov premenných, ktoré charakterizujú koncept Fisherovej 

parity v ČR je zobrazený na Obr. 4.9. Z grafického porovnania je zrejmé, že úroková miera ČR 

sa počas sledovaného obdobia postupne priblížila k inflácii a v posledných rokoch, približne od 

roku 2010 sa úroková miera a inflácia pohybujú blízko seba. Úroková sadzba sa však 

v sledovanom období nedostala do záporných čísel na rozdiel od inflácie, ktorá sa v 1. štvrťroku 

roku 2015 preklopila do deflácie. 
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Obr. 4.9 Premenné charakterizujúce Fisherovu paritu v ČR, sezónne očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Pre dve premenné vo vzťahu (2.19) sme navrhli VAR model s 1 oneskorením VAR(1). 

Výber stupňa oneskorenia modelu potvrdili informačné kritériá SC a HQ. Odhadnutý VAR(1) 

model je stabilný a jeho rezíduá nie sú autokorelované, ale prítomnosť heteroskedasticity 

v rezíduách testy nevylúčili a ani normalitu rezíduí nepotvrdili (výsledky testov sú uvedené 

v Prílohách 2 - 6). 

Johansenov test (viz Tab. 4.15) indikuje prevažne jeden kointegračný vektor, avšak 

jeden kointegračný vektor je automaticky generovaný stacionaritou premennej Δpr, ktorá 

predstavuje infláciu. V prípade dvoch možností testu sa však aj pri zohľadnení tejto skutočnosti 

potvrdil jeden kointegračný vzťah. 

Tab. 4.15 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre FIP pre ČR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 2 1 1 1 2 
Štatistika max.char.hodnôt 2 1 1 1 2 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Vzhľadom na trend v pôvodných dátach a konštantu v rovnici (2.19) sme odhadli model 

s konštantou a bez trendu v CE. Pri odhade sme aplikovali 2 reštrikcie na parametre modelu. 

Výsledky odhadu kointegračného modelu sú uvedené v Tab. 4.16. Reštrikcie modelu sú 

štatisticky významné. 
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     Tab. 4.16 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre FIP pre ČR 

Kointegračná rovnica: βi   

r(-1) 1   

Δpr(-1) -1   

C -0,018   

Korekčný člen:    D(r) D(Δpr)  

αi -0,078 

(0,024) 

-0,000 

(0,001) 

 

Test modelu 

s reštrikciami 
ᵡ2(1) = 40,456 p-value = 0,000 Log-Likelihood=510,192 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Výsledná kointegračná rovnica modelujúca Fisherovu paritu pre ČR je potom daná 

nasledujúcou odhadnutou rovnicou: 

.    (4.4) 

Na základe kointegračnej analýzy môžeme teda tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 

- 2015 existuje dlhodobý rovnovážny vzťah pre Fisherovu paritu v ČR. Konštanta vo Fisherovej 

inflačnej parite implikuje, že priemerná štvrťročná reálna úroková miera ČR je približne 1,8 % 

za obdobie rokov 2000 - 2015. 

Fisherova parita pre SR 

Priebeh časových radov premenných, ktoré charakterizujú koncept Fisherovej parity 

v SR ilustruje Obr. 4.10. Podobne ako v prípade premenných pre ČR, aj v prípade premenných 

charakterizujúcich FIP v SR sa prejavil trend postupného približovania úrokovej miery 

a inflácie. Najvýraznejši pokles zaznamenala úroková miera po príchode priamych 

zahraničných investícií do SR, t.j. po roku 2006. Od roku 2009, t.j. od vstupu SR do eurozóny 

je krátkodobá úroková miera SR totožná s úrokovou mierou eurozóny. Od roku 2010 sa obe 

premenné pohybujú na približne rovnakej úrovni. 

Pre premenné charakterizujúce ekonomiku SR vo vzťahu (2.19) sme navrhli VAR 

model s 2 oneskoreniami VAR(2). Výber stupňa oneskorenia modelu potvrdili všetky 

uvažované informačné kritériá vrátane AIC a SC. Odhadnutý VAR(2) model je stabilný a jeho 

rezíduá nie sú autokorelované, ani v nich nie je prítomná heteroskedasticita. Normalitu rezíduí 

však testy nepotvrdili. Výsledky testov sú uvedené v Prílohách 2 - 6. 
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Obr. 4.10 Premenné charakterizujúce Fisherovu paritu v SR, sezónne očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Johansenov test (viz Tab. 4.17) indikuje prevažne jeden kointegračný vektor, avšak ak 

zohľadníme stacionaritu premennej Δpr, jeden kointegračný vzťah bol indikovaný len v prípade 

jednej možnosti testu (kvadratický trend v dátach a test s konštantou a trendom). 

Tab. 4.17 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre FIP pre SR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 1 1 1 1 2 
Štatistika max.char.hodnôt 1 1 1 1 2 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Vzhľadom na zahrnutie konštanty do rovnice (2.19) sme zvolili model s konštantou 

a bez trendu v CE. Pri odhade sme aplikovali 2 reštrikcie na parametre modelu. Výsledky 

odhadu kointegračného modelu sú uvedené v Tab. 4.18. Na základe výsledkov testu môžeme 

reštrikcie modelu považovať za štatisticky významné. 

     Tab. 4.18 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre FIP pre SR 

Kointegračná rovnica: βi   

r(-1) 1   

Δpr(-1) -1   

c -0,025   

Korekčný člen:    D(r) D(Δpr)  

αi -0,023 

(0,019) 

0,034 

(0,050) 

 

Test modelu 

s reštrikciami 
ᵡ2(1) = 17,415 p-value = 0,000 Log-Likelihood=474,077 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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Výsledná kointegračná rovnica modelujúca Fisherovu paritu pre SR je potom daná 

nasledujúcou odhadnutou rovnicou: 

.    (4.5) 

Na základe kointegračnej analýzy môžeme tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 - 

2015 existuje dlhodobý rovnovážny vzťah pre Fisherovu paritu v SR. Konštanta vo Fisherovej 

inflačnej parite implikuje, že priemerná štvrťročná reálna úroková miera SR je približne 2,5 % 

za obdobie rokov 2000 - 2015. 

Porovnanie Fisherovej parity pre ČR a SR 

Kointegračná analýza pre FIP v oboch krajinách potvrdila existenciu dlhodobého 

rovnovážneho vzťahu medzi krátkodobou úrokovou mierou a domácou infláciou. Odhad FIP 

potvrdil, že priemerná štvrťročná reálna krátkodobá úroková miera pre SR je vyššia (približne 

2,5 %) než pre ČR (cca 1,8 %) za obdobie rokov 2000 - 2015. Vyššiu hodnotu pre SR môžeme 

vysvetliť vyššou mierou výnosov počas rokov 2000 až 2003 spojených so zvýšenými priamymi 

zahraničnými investíciami, ktoré priniesli aj vyššie zhodnotenie kapitálu. 

Hoci vzťah FIP sa väčšinou ako samostatný nepotvrdzuje a považoval sa za sporný 

(Mishkin, 1992), v prípade oboch skúmaných ekonomík kointegračná analýza potvrdila jeho 

existenciu. Podarilo sa teda odhadnúť dlhodobú reálnu úrokovú mieru, ktorá zodpovedá 

rozdielu nominálnej úrokovej miery a inflácie, pričom sme vo vzťahu uvažovali aj odhad 

očakávaní. 

4.3.3 Dielčie modely rovnováhy na trhu peňazí 

Teoretický koncept popísaný v časti 2.2.3 sme transformovali do podoby 

ekonometrických modelov za účelom empirického skúmania rovnováhy na trhu peňazí v ČR a 

SR. Na empirické účely sme využili log-lineárnu aproximáciu dlhodobého rovnovážneho 

vzťahu vo forme rovnice (2.20). 

Rovnováha na trhu peňazí v ČR 

Pri odhade rovnovážneho vzťahu na trhu peňazí v ČR sme použili monetárny agregát 

M2. Pre výpočet reálnej peňažného zásoby sme využili infláciu. Na Obr. 4.11 vidíme, že trend 

rastu reálnej peňažnej zásoby M2 a reálneho HDP je veľmi podobný. Z obrázku je zrejmé aj to, 

že vzťah medzi úrokovými sadzbami a peňažnou zásobou je prevažne negatívny. 
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Obr. 4.11 Premenné charakterizujúce rovnováhu na trhu peňazí v ČR, sezónne očistené 

 
Zdroj: Eurostat, ČNB (2016) 

Počas obdobia pred globálnou finančnou krízou na konci roku 2008 môžeme vidieť 

takmer stabilný rast peňažnej zásoby v ČR. Od roku 2009 sa dynamika rastu peňažnej zásoby 

spomalila. Bolo to spôsobenú globálnou finančnou krízou, ktorá sa premietla do zníženého 

dopytu po peniazoch. Následná prílišná fiškálna konsolidácia v ČR v poslednom post-krízovom 

období utlmila domáci dopyt, čo sa prejavilo v negatívnom hospodárskom raste v rokoch 2012 

a 2013. Tento vývoj predstavoval slabý impulz pre dopyt po peniazoch. Avšak od konca roku 

2013 môžeme sledovať mierne zrýchlenie tempa rastu reálnej ponuky peňazí, čo odráža aj 

stabilnejší vývoj na svetových finančných trhoch. 

Ako ďalší krok empririckej analýzy sme metódou najmenších štvorcov overili, či dáta 

(časové rady v úrovni) skutočne vykazujú očakávanú kladnú závislosť reálnej peňažnej zásoby 

od reálneho HDP a zápornú závislosť od úrokovej miery. Výsledky OLS (Tab. 4.19) potvrdili, 

že medzi premennými je v analyzovanom období štatisticky signifikantná závislosť a smery 

závislostí zodpovedajú vyššie uvedeným predpokladom. Odhadnutý regresný model vysvetľuje 

96,5 % rozptylu peňažnej zásoby a model sme verifikovali aj pomocou F testu. Model je 

významný na hladine významnosti 1 %. 

Tab. 4.19 OLS odhad reálnej peňažnej zásoby v ČR 

Endogénna premenná: m 

Exogénna premenná Odhad 

parametra 

Štand. 
odchýlka 

p-value R2 

r -3,286 0,442 0,00 0,965 

y 1,476 0,049 0,00  

c -12,144 0,683 0,00  

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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V ďalšom kroku sme odhadli VAR model troch premenných s dvoma oneskoreniami 

VAR(2). Vhodnosť zvoleného oneskorenia potvrdili dve kritériá – Akaikeho informačné 

kritérium a konečná chyba predikcie (výsledky testov sú uvedené v Prílohe 2). Väčšina z 

požiadaviek pre rezíduá modelu bola splnená. Nenašli sme žiadne dôkazy o autokorelácii 

rezíduí a ich heteroskedasticite. Avšak v prípade normality predpokladáme, že rezíduá sú 

asymptoticky normálne. Výsledky testov modelu VAR(2) sú uvedené v Prílohách 3 - 6. 

Následne bola realizovaná analýza pomocou Johansenovho testu kointegrácie (viz Tab. 

4.20). Výsledky testu na základe oboch krítérií indikujú jeden kointegračný vektor v prípade 2 

typov modelov, bez konštanty a trendu v CE a s konštantou (bez trendu) v CE. 

Tab. 4.20 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre MME pre ČR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 1 1 0 0 0 
Štatistika max.char.hodnôt 1 1 0 0 0 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Na základe výsledkov Johansenovho testu sme overili prvé dve možnosti kointegračnej 

rovnice (bez konštanty a trendu a s konštantou v CE). Naše finálne odhady parametrov, ktoré 

sú v súlade s ekonomickou teóriou, sú získané pri zahrnutí konštanty do dlhodobej 

kointegračnej rovnice. Výsledky odhadu sú uvedené v Tab. 4.21. Odhady kointegračných 

parametrov sú zahrnuté v matici β a odhady korekčných koecientov s ich štandardnými 

chybami v zátvorkách sú uvedené v matici α. 

     Tab. 4.21 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre MME pre ČR 

Kointegračná rovnica: βi   

m(-1) 1   

r(-1) 5,644 

(2,630) 

  

y(-1) -0,880 

(0,349) 

  

c 1,523 

(4,845) 

  

Korekčný člen:    D(m) D(r) D(y) 

αi -0,058 

(0,016) 

0,003 

(0,002) 

-0,017 

(0,006) 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Výsledná kointegračná rovnica modelujúca dlhodobú rovnováhu na peňažnom trhu je 

daná nasledujúcou odhadnutou rovnicou: 
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 .             (4.6) 

Z rovnice (4.6) vyplýva, že dlhodobá elasticita reálnej ponuky peňazí na reálny domáci 

produkt je približne 0,9, čo je v súlade s kvantitatívnou teóriou peňazí, t.j. ak reálny domáci 

produkt rastie, rastie aj reálna peňažná zásoba. Dlhodobá elasticita reálnej ponuky peňazí na 

úrokovú sadzbu je negatívna, v súlade s našimi očakávaniami, t.j. dopyt po reálnych peniazoch 

je klesajúcou funkciou úrokovej sadzby. Konštantu môžeme interpretovať v tom zmysle, že 

očakávaná reálna miera výnosov z neúročenej držby peňazí je záporná, t.j. neúročená držba 

peňazí prináša stratu. 

Empirická analýza vzťahu medzi makroekonomickými premennými v Českej republike 

potvrdila existenciu dlhodobého rovnovážneho vzťahu na domácom peňažnom trhu. Výsledky 

získané na štvrťročných dátach v období 2000 - 2015 naznačujú prítomnosť dlhodobého vzťahu 

medzi reálnou peňažnou zásobou M2, reálnym produktom a nominálnou úrokovou mierou. 

Výsledky potvrdili významný vplyv domáceho produktu a úrokovej sadzby na peňažnú zásobu. 

Odhadnuté parametre v rovnovážnom vzťahu na trhu peňazí majú teoreticky očakávané 

znamienka a dlhodobé koeficienty sú vierohodné. To znamená, že reálny HDP pozitívne 

koreluje s reálnou peňažnou zásobou, zatiaľ čo s úrokovou mierou je v negatívnom vzťahu. 

Dosiahnuté výsledky sú podobné výsledkom modelujúcim dlhodobú rovnováhu na 

peňažnom trhu v ČR, ktoré boli publikované v článku Juriová (2016), v ktorom bola podobná 

analýza realizovaná za obdobie rokov 2000 - 2013. Výsledky indikujú, že vývoj M2 v ČR je 

stále v súlade s dopytom po peniazoch a to aj v prípade zahrnutia obdobia globálnej finančnej 

krízy. 

Rovnováha na trhu peňazí v SR 

Najskôr sme analyzovali vývoj jednotlivých determinantov vývoja na trhu peňazí v SR. 

Pre výpočet reálnej peňažnej zásoby M2 sme použili ceny priemyselných výrobcov a všetky 

premenné sú sezónne očistené, keďže sezónnosť sa potvrdila ako štatisticky významná. 

Na Obr. 4.12 môžeme vidieť, že trend rastu peňažnej zásoby a reálneho HDP je 

začiatkom sledovaného obdobia podobný, ale približne od roku 2005 rastie peňažná zásoba M2 

rýchlejšie ako HDP. 

 

Obr. 4.12 Premenné charakterizujúce rovnováhu na trhu peňazí v SR, sezónne očistené 
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Zdroj: Eurostat, NBS (2016) 

V roku 1998 nastúpila v SR nová vláda, ktorá spustila daňové reformy, z ktorých 

pramenil prílev zahraničných investícií v ďalších rokoch. Zároveň nastal pokles úrokových 

mier, takže rast objemu peňazí z predchádzajúcich rokov sa postupne stabilizoval. Pred 

vstupom do eurozóny (v roku 2009) sme sa zaviazali plniť konvergenčné kritériá pre prijatie 

eura. Jedným z troch hlavných kritérií bola aj stabilita rastu cenovej úrovne. Tá mohla byť 

zabezpečená len za podmienky neustálej kontroly rastu peňažnej bázy. Neštandardný vývoj 

peňažnej zásoby bol spôsobený tzv. konvergenčnou hrou, najmä v súvislosti s prijatím stratégie 

prijatia eura. Prílev zdrojov z vysoko produktívnych zahraničných investícií a kladný úrokový 

diferenciál voči eurozóne vyvolali posilňovanie kurzu, čo sa prejavilo nárastom 

(špekulatívnych) korunových vkladov v našich bankách, v dôsledku čoho by rýchlo rastúca 

peňažná zásoba mohla ohroziť rovnováhu na peňažnom trhu. Túto časť peňažnej zásoby musela 

centrálna banka sterilizovať. Objem týchto sterilizovaných operácií dosahoval stovky miliárd 

korún (v júli 2007 NBS sterilizovala 400 mld. SKK, zdroj: NBS). Centrálna banka teda 

„skúpila“ značnú časť peňažnej zásoby (znížila ponuku peňazí), lebo ju nepovažovala za 

primeranú („rovnovážnu“). Motiváciu pre vyššie uvedené špekulácie ukončil vstup SR do 

eurozóny, kedy SR prevzala úrokovú sadzbu ECB a zaniklo očakávané posilňovanie kurzu. To 

sa prejavilo postupným odlivom časti peňažnej zásoby z našich bánk v priebehu rokov 2008 

a 2009. Vstup do eurozóny sa však prekrýva s nástupom globálnej krízy, takže je ťažké 

identifikovať jej čistý vplyv. Výrazná štrukturálna zmena teda nastala v súvislosti so vstupom 

SR do eurozóny (s prijatím meny euro) a nástupom globálnej krízy. Od roku 2009 teda neurčuje 

peňažnú zásobu SR centrálna banka, ale ECB, pričom menová politika sa nerealizuje s ohľadom 

na rovnováhu na slovenskom peňažnom trhu. 
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Z Obr. 4.12 je zrejmé aj to, že vzťah medzi úrokovou mierou a peňažnou zásobou 

vykazuje zápornú závislosť. Za prejav štrukturálnej zmeny v tomto prípade je možné považovať 

prudký pokles úrokových sadzieb začiatkom sledovaného obdobia, ktorý bol spôsobený najmä 

opustením obrany fixného kurzu a ozdravením bankového sektora. 

Následne sme metódou najmenších štvorcov overili, či dáta skutočne vykazujú 

očakávanú kladnú závislosť reálnej peňažnej zásoby od reálneho HDP a zápornú závislosť od 

úrokovej miery. Výsledky OLS (Tab. 4.22) potvrdili, že medzi premennými je v analyzovanom 

období štatisticky signifikantná závislosť a smery závislostí zodpovedajú vyššie uvedeným 

predpokladom. Odhadnutý jednoduchý regresný model vysvetľuje 91,8 % rozptylu reálnej 

peňažnej zásoby a je F test potvrdil jeho významnosť na hladine 1 %. 

Tab. 4.22 OLS odhad reálnej peňažnej zásoby pre SR 

Endogénna premenná: m 
Exogénna premenná Odhad 

parametra 

Štand. 
odchýlka 

R2 

r -7,124 0,481 0,918 

y 1,044 0,206  

c -4,399 2,723  

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

V nasledujúcom kroku sme pre 3 uvažované premenné navrhli VAR model s 2 

oneskoreniami VAR(2). Výber stupňa oneskorenia bol potvrdený pomocou väčšiny testov 

modelu vrátane kritéria AIC. Výsledky testov kvality odhadnutého VAR(2) modelu potvrdzujú 

na hladine významnosti 5 %, že odhadnutý VAR(2) model je stabilný a jeho rezíduá nie sú 

autokorelované, ani heteroskedastické, avšak výsledky indikujú nenormalitu rezíduí (výsledky 

testov sú uvedené v Prílohách 2 - 6). 

Ďalej bola realizovaná kointegračná analýza pomocou Johansenovho testu. Tab. 4.23 

zahŕňa všetkých 5 možností testu, ktoré prichádzajú do úvahy pri odhade kointegračnej rovnice. 

Johansenov test indikuje pre väčšinu možností (tri z piatich) jeden kointegračný vektor. Podľa 

oboch kritérií pre model s lineárnym alebo kvadratickým trendom v dátach a konštantou 

a trendom v CE a podľa štatistiky stopy pre model s konštantou a bez trendu v CE. 

 

Tab. 4.23 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre MME pre SR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 2 2 1 1 1 
Štatistika max.char.hodnôt 2 0 0 1 1 
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      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Na základe výsledkov Johansenovho kointegračného testu sme pri odhade kointegračnej 

rovnice overili 3 možnosti odhadu modelu. Výsledné odhady parametrov, ktoré sú v súlade 

s ekonomickou teóriou, sme získali pri aplikovaní možnosti 3, teda do dlhodobej kointegračnej 

rovnice sme zahrnuli aj konštantu, ale nie trend. Výsledky odhadu sú uvedené v Tab. 4.24. 

Odhad kointegračných parametrov je zahrnutý v matici β a korekčné koeficienty spolu so 

štandardnými odchýlkami v zátvorkách sú uvedené v matici α. 

Tab. 4.24 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre MME pre SR 

Kointegračná rovnica: βi   

m(-1) 1   

r(-1) 8,334 

(0,885) 

  

y(-1) -0,157 

(0,413) 

  

c -7,309 

(4,845) 

  

Korekčný člen:    D(m) D(r) D(y) 

αi -0,086 

(0,046) 

-0,020 

(0,005) 

-0,111 

(0,034) 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Výsledná kointegračná rovnica modelujúca dlhodobú rovnováhu na peňažnom trhu 

v SR je potom daná nasledujúcou odhadnutou rovnicou: 

 .             (4.7) 

Odhadujeme teda, že dlhodobá elasticita vplyvu domáceho produktu na reálnu ponuku 

peňazí je cca 0,16, t.j. ak rastie reálny domáci produkt, zvyšuje sa aj reálna peňažná zásoba. 

Dlhodobá elasticita vplyvu úrokovej miery na reálnu ponuku peňazí je v súlade s našimi 

očakávaniami záporná, t.j. platí, že dopyt po reálnych peniazoch je klesajúcou funkciou 

úrokovej miery. Z rovnice ďalej vyplýva, že úroková miera má výrazný podiel na raste 

peňažnej zásoby v dlhodobom horizonte. Kladná konštanta znamená, že neúročená držba 

peňazí nie je stratová. 

Porovnanie rovnováhy na trhu peňazí v ČR a SR 

Empirická analýza vzťahu medzi makroekonomickými premennými v ČR aj SR 

potvrdila existenciu dlhodobého rovnovážneho vzťahu na domácom peňažnom trhu v oboch 

krajinách. Výsledky potvrdili významný vplyv domáceho produktu a úrokovej sadzby na 

peňažnú zásobu. Odhadnuté parametre v rovnici MME majú teoreticky očakávané znamienka 
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a dlhodobé koeficienty sú vierohodné. To znamená, že reálny HDP pozitívne koreluje s reálnou 

peňažnou zásobou, zatiaľ čo s úrokovou mierou je v negatívnom vzťahu. Ak porovnáme 

veľkosť odhadnutých parametrov, dlhodobá elasticita reálnej ponuky peňazí na domáci produkt 

je vyššia v ČR, zatiaľ čo dlhodobá elasticita reálnej peňažnej zásoby na úrokovú sadzbu je 

vyššia v SR. 

4.3.4 Dielčie modely produkčného vzťahu 

Teoretický koncept popísaný v časti 2.2.4 sme transformovali do podoby 

ekonometrického modelu za účelom empirického skúmania produkčného vzťahu v ČR a SR. 

Na empirické účely sme využili dlhodobý rovnovážny vzťah (2.21). 

Produkčný vzťah pre ČR 

Najskôr sme analyzovali na základe grafického zobrazenia vývoj jednotlivých 

determinantov produkčného vzťahu v ČR. Na Obrázku 4.13 môžeme vidieť podobný trend 

rastu reálneho HDP v ČR aj eurozóne, pričom pri oboch premenných sa v pokrízovom období 

prejavil pokles reálneho HDP. Keďže porovnávané HDP je v národných menách, porovnali 

sme aj vývoj medziročných temp rastu reálneho HDP (Obr. 4.14). 

Z Obr. 4.14 je zrejmé, že rast HDP v ČR bol začiatkom obdobia pomalší ako v krajinách 

eurozóny, avšak zhruba od roku 2002 rast reálneho HDP v ČR výrazne predbehol rast eurozóny. 

Príchod krízy koncom roku 2008 znamenal začiatok synchronizácie oboch rastov, pričom od 

konca roku 2013 začína rast českého HDP znova zrýchľovať a predbiehať rast HDP v eurozóne. 

 

 

 

 

Obr. 4.13 Vývoj HDP v ČR a eurozóne, sezónne očistené 
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Zdroj: Eurostat (2016) 

Obr. 4.14 Vývoj HDP v ČR a eurozóne, medziročné tempá rastu 

 
Zdroj: Eurostat (2016), vlastné spracovanie 

Pre dve premenné vo vzťahu (2.21) sme navrhli VAR model s 2 oneskoreniami VAR(2). 

Výber stupňa oneskorenia modelu potvrdili všetky testované informačné kritériá. Odhadnutý 

VAR(2) model je stabilný a jeho rezíduá nie sú autokorelované, ale 

prítomnosť heteroskedasticity v rezíduách testy nevylúčili a ani ich normalitu nepotvrdili 

(výsledky testov sú uvedené v Prílohách 2 - 6). 

Johansenov test (viz Tab. 4.25) indikuje maximálne jeden kointegračný vektor. Podľa 

oboch kritérií je možné uvažovať s konštantou v CE. 

 

Tab. 4.25 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre OR pre ČR 

Vý j 
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      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 0 1 1 0 0 
Štatistika max.char.hodnôt 0 0 1 0 0 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Vzhľadom na trend v pôvodných dátach a konštantu v rovnici (2.21) sme zvolili model 

s konštantou a bez trendu, čo potvrdili aj výsledky Johansenovho testu podľa oboch testovacích 

kritérií. Pri odhade sme aplikovali 2 reštrikcie na parametre modelu. Výsledky odhadu 

kointegračného modelu sú uvedené v Tab. 4.26. Na základe výsledkov testu  modelu 

s reštrikciami môžeme zavedené reštrikcie považovať za štatisticky významné na hladine 

významnosti 1 %. 

     Tab. 4.26 Kointegračné a korekčné koeficienty modelu pre OR pre ČR 

Kointegračná rovnica: βi   

y(-1) 1   

ys(-1) -1   

c -0,925   

Korekčný člen:    D(y) D(ys)  

αi -0,015 

(0,013) 

-0,009 

(0,011) 

 

Test modelu 

s reštrikciami 
ᵡ2(1) = 14,189 p-value = 0,000 Log-Likelihood=461,317 

       Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Test modelu s reštrikciami potvrdil, že reštrikcie sú štatisticky významné. Výsledná 

kointegračná rovnica modelujúca produkčný vzťah pre ČR je potom daná nasledujúcou 

odhadnutou rovnicou: 

  .            (4.8) 

Na základe kointegračnej analýzy môžeme teda tvrdiť, že za analyzované obdobie 2000 

- 2015 existuje dlhodobý rovnovážny produkčný vzťah pre ČR voči zahraničiu 

reprezentovanému eurozónou. Konštanta v produkčnom vzťahu implikuje, že produkčný 

rozdiel medzi ČR a externým prostredím bol za obdobie rokov 2000 - 2015 odhadnutý na 

- 0,925.  

Produkčný vzťah pre SR 
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Na základe grafického zobrazenia (Obr. 4.15) trend vývoja premenných produkčného 

vzťahu pre SR je veľmi podobný. Keďže porovnávané HDP je prípade SR v SKK a v prípade 

eurozóny v eurách, porovnali sme aj vývoj medziročných temp rastu reálneho HDP (Obr. 4.16). 

Obr. 4.15 Vývoj HDP v SR a eurozóne, sezónne očistené 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Obr. 4.16 Vývoj HDP v SR a eurozóne, medziročné tempá rastu 

 
Zdroj: Eurostat (2016), vlastné spracovanie 

Z Obr. 4.16 je zrejmé, že rast HDP v SR dobre kopíruje trend rastu krajín eurozóny, 

avšak v prípade SR je rast reálneho HDP omnoho volatilnejší než v eurozóne. Aj v období krízy 

zaznamenala SR omnoho hlbší prepad ako eurozóna z hľadiska poklesu HDP. 

Pre dve premenné vo vzťahu (4.22) sme navrhli VAR model s 2 oneskoreniami. Výber 

stupňa oneskorenia modelu potvrdili všetky testované informačné kritériá (výsledky testov sú 

Vý j 
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uvedené v Prílohe1.1). Odhadnutý VAR(2) model je stabilný a jeho rezíduá nie sú 

autokorelované, ale prítomnosť heteroskedasticity v rezíduách testy nevylúčili a ani ich 

normalitu nepotvrdili (výsledky testov sú uvedené v Prílohách 2 - 6). 

Johansenov test (viz Tab. 4.27) však neindikuje ani jeden kointegračný vektor. 

Tab. 4.27 Výsledky Johansenovho kointegračného testu pre OR pre SR 
      
      Trend v dátach: Bez trendu Bez trendu Lineárny Lineárny Kvadratický 

Typ testu: Bez konštanty Konštanta Konštanta Konštanta Konštanta 
 Bez trendu Bez trendu Bez trendu Trend Trend 

Štatistiky stopy 0 0 0 0 0 
Štatistika max.char.hodnôt 0 0 0 0 0 

      
      Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Vzhľadom na výsledky Johansenovho testu môžeme tvrdiť, že v prípade SR sa medzi 

domácim a zahraničným produktom nepodarilo identifikovať žiaden dlhodobý rovnovážny 

vzťah.  

Porovnanie produkčného vzťahu pre ČR a SR 

Dlhodobý produkčný vzťah sa nám pomocou kointegračnej analýzy podarilo 

identifikovať iba v prípade ČR. V prípade SR kointegračná analýza existenciu dlhodobého 

produkčného vzťahu nepotvrdila. 

4.4 Odhad štrukturálnych VEC modelov pre ČR a SR a skúmanie príčin 
rozdielov 

Na rozdiel od podkapitoly 4.3, v podkapitole 4.4 budeme odhadovať dlhodobé 

rovnovážne vzťahy naraz spolu v jednom štrukturálnom modeli typu VEC pre ČR aj SR. Pôjde 

teda o spoločné hľadanie rovnováhy a zahrnutie vzájomných väzieb medzi jednotlivými 

makroekonomickými premennými, čo môže na jednej strane pomôcť pri lepšom zobrazení 

reality, ale na druhej strane je odhad jednotlivých parametrov modelu komplikovanejší. 

Zvoledné štrukturálne VEC modely sa skladajú z už vyššie analyzovaných piatich 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov. Jedná sa o vzťahy odvodené v kapitole 2 venovanej 

teoretickému konceptu, konkrétne rovnice (2.17) – (2.21). Komplexný model pre každú 

vybranú ekonomiku zahŕňa 10 premenných, z toho 9 endogénnych premenných 

 a , t.j. cenu ropy, ktorá v modeli vystupuje ako exogénna 

premenná. 

Cena ropy je v modeli využitá ako dlhodobo určujúca premenná, ktorej zmeny majú 

priamy vplyv na ostatné premenné, ale ostatné premenné v modeli ju prakticky neovplyvňujú, 
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v súlade s Garratt a ost. (2003). Nutnou podmienkou pre takýto typ premennej je slabá 

exogenita parametra podmieneného VAR procesu.  Na základe tejto podmienky sú zavedené 

reštrikcie na korekčnú maticu α, ktoré zaistia, aby kointegračné vzťahy nemali na danú 

premennú žiadny vplyv. Tým dostaneme podmienený vektorový model s korekčným členom. 

Do ekonometrického vzťahu (3.2) dosadíme vektor 

 s . Nasledujúca kointegračná matica β 

obsahuje identifikačné reštrikcie, ktoré sa aplikujú pri odhade rovnice (3.2): 

1-000010000

00101-000

0000001-100

01-00000100

0001100010

4543 ββ

=β'  .                    (4.9) 

Päť dlhodobých štrukturálnych vzťahov (2.17) – (2.21) určuje 43 identifikačných 

reštrikcií. V každom zo vzťahov je zavedených 9 reštrikcií na všetky endogénne premenné 

s výnimkou vzťahu MME, kde ponechávame 2 parametre voľné. Okrem identifikačných 

reštrikcií vyplývajúcich z dlhodobých štrukturálnych vzťahov je v každej rovnici použitá aj 

reštrikcia na cenu ropy ako exogénnu premennú, t.j. uvažujeme s jej nulovým vplyvom 

generovaným rovnicou. 

Empirická implementácia modelu zahŕňa nasledujúce testovanie a kroky odhadu: 

určenie rádu VAR modelu, odhad VAR modelu, testovanie stupňa kointegrácie medzi 

premennými, testovanie slabej exogenity ceny ropy a testovanie identifikačných reštrikcií. 

V nasledujúcich 2 podkapitolách prezentujeme postup a výsledky odhadov zvlášť pre 

ČR a zvlášť pre SR. Porovnaniu odhadnutých parametrov pre obe ekonomiky sa venuje tretia 

podkapitola.Výsledky a diskusia odhadov boli publikované aj v Hančlová a ost. (2017). 

4.4.1 VEC model pre ČR 

 V prvom kroku tvorby modelu pre ČR sme určili rád neobmedzeného VAR modelu pre 

9 endogénnych premenných. Pri výbere vhodného rádu modelu sme sa zamerali na odhadnutie 

stabilného VAR modelu bez autokorelácie rezíduí. Zvolili sme rád 2, v prípade ktorého sa 

nepotvrdila v rezíduách autokorelácia, výsledky testu autokorelácie sú uvedené v Prílohe 4. 
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V ďalšom kroku sme pristúpili k testovaniu stupňa kointegrácie. Cieľom testu 

kointegrácie je rozhodnúť, či je skupina nestacionárnych časových radov kointegrovaná alebo 

nie a aký je počet kointegračných vzťahov vo VAR modeli pre českú ekonomiku. Výsledky 

Johansenovho testu kointegrácie obsahuje Tab. 4.28. Obe kritériá, štatistika stopy aj štatistika 

maxima charakteristických hodnôt identifikujú 4 - 9 kointegračných vzťahov medzi deviatimi 

premennými českého modelu na 5 % hladine významnosti. Avšak vzhľadom na výsledky testov 

stacionarity premenných by sme sa mali sústrediť na typ modelu s lineárnym trendom v dátach, 

keďže niektoré premenné vykazovali významný trend. V našich rovniciach odvodených 

v teoretickej kapitole 2 sme uvažovali len zahrnutie konštánt do všetkých rovníc, ale žiadny 

trend. Aby sme boli v súlade s našimi teoretickými predpokladmi, mali by sme teda zvoliť test 

s lineárnym trendom v dátach a s konštantou a bez trendu v modeloch. Pre túto možnosť je 

v prípade ČR významných 5 - 6 kointegračných vzťahov. Šesť kointegračných vzťahov 

vhodných podľa trace testu je konzistentných aj so skutočnosťou, že jedna premenná v modeli 

pre ČR je typu I(0), čo automaticky generuje jeden kointegračný vzťah navyše. Na základe 

týchto výsledkov môžeme pri odhade modelu pre ČR uvažovať päť kointegračných vzťahov. 

Tab. 4.28 Johansenov test stupňa kointegrácie pre premenné modelu pre ČR 

Data trend Test type Trace Max-Eig 

None No Intercept, No Trend 9 5 

None Intercept, No Trend 8 6 

Linear Intercept, No Trend 6 5 

Linear Intercept, Trend 6 4 

Quadratic Intercept, Trend 6 4 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Kvôli získaniu interpretovateľných výsledkov sme museli zaviesť reštrikciu na 

parameter  a to -1. Potom rovnica MME zodpovedá rovnici výmeny. Táto úprava je aj 

v súlade s modelom odhadnutým v Garratt a ost. (2003). Navyše sme v rovnici MME uvoľnili 

parameter  pre zahraničné ceny (ps), pretože táto úprava pomohla vyriešiť problém 

s trendom (kvôli existencii trendu sa nedarilo odhadnúť parametre v súlade s očakávanými 

teoretickými predpokladmi). 

Odhad modelu sme realizovali v dvoch krokoch. V prvom kroku sme odhadli 

kointegračné vzťahy z Johansenovej procedúry. Potom sme z odhadnutých kointegračných 

vzťahov skonštruovali korekčné členy a odhadli sme VAR v prvých diferenciách vrátane 

korekčných členov ako regresorov. 
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Odhadnuté dlhodobé vzťahy pre českú ekonomiku, založené na reštrikciách 

odvodených z teórie, sú uvedené v (4.10) – (4.14). Dané vzťahy sú interpretované ďalej v texte, 

pri vzájomnom porovnaní odhadov za ČR a SR. 

PPP: ,           (4.10) 

UIP: ,                      (4.11) 

FIP: .                         (4.12) 

MME: ,          (4.13) 

OR: ,                        (4.14) 

Z ekonomickej teórie piatich dlhodobých vzťahov vyplýva 18 reštrikcií, ktoré sme 

zaviedli na maticu β. Testovacia štatistika likelihood ratio pre týchto 18 reštrikcií je 114,7. 

Zodpovedajúca p hodnota založená na rozdelení χ2(18) je blízka nule. Avšak Garratt a ost. 

(2003) argumentujú, že rozdelenie štatistiky Log-likelihood Ratio (LR), ktoré sa zvykne 

používať na testovanie platnosti reštrikcií je vhodné len asymptoticky. Preto sme použili 

neparametrickú bootstrapovú procedúru založenú na 1000 opakovaniach pre výpočet LR 

štatistiky na testovanie 18 reštrikcií. Pre každé opakovanie sme generovali pomocnú databázu 

(s rovnakou dĺžkou 53 pozorovaní) za predpokladu, že odhadnutý model je skutočný 

generovaný proces, pričom sme použili skutočné napozorované hodnoty každej premennej ako 

počiatočné hodnoty procesu, odhadnutý model a súbor náhodných inovácií. Inovácie sme 

získali výberom s opakovaním z odhadnutých rezíduí. Zodpovedajúca 95 % kritická hodnota 

štatistiky LR pre test platnosti reštrikcií je 196,5. Ak použijeme túto bootstrapovú kritickú 

hodnotu, našich 18 reštrikcií vyplývajúcich z dlhodobej teórie nemôžeme zamietnuť na hladine 

významnosti 5 %. Znamená to, že zavedené reštrikcie sú štatisticky významné. 

4.4.2 VEC model pre SR 

Podobne ako v prípade tvorby modelu pre ČR sme postupovali aj v prípade modelu pre 

SR. Najskôr sme určili rád neobmedzeného VAR modelu pre 9 endogénnych premenných. Pri 

výbere vhodného rádu modelu sme zohľadnili aj výsledky testu autokorelácie rezíduí (viz 

Príloha 4) a rovnako ako v prípade ČR sme zvolili rád 2. 

Ďalej sme testovali stupeň kointegrácie 9 časových radov vo VAR modeli pre slovenskú 

ekonomiku. Výsledky Johansenovho testu kointegrácie obsahuje Tab. 4.29. Obe kritériá 

identifikovali na 5% hladine významnosti 3 - 8 kointegračných vzťahov medzi deviatimi 

premennými slovenského modelu. Podobne ako v prípade ČR, aby sme boli v súlade s našimi 
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teoretickými predpokladmi, mali by sme zvoliť test s lineárnym trendom v dátach 

a s konštantou a bez trendu v modeloch. Pre túto možnosť je v prípade SR významných 3 - 6 

kointegračných vzťahov. Viac ako 5 kointegračných vzťahov je konzistentných aj so 

skutočnosťou, že 2 premenné v modeli pre SR sú typu I(0), čo automaticky generuje 

kointegračný vzťah navyše. Na základe týchto výsledkov pri odhade modelu pre SR uvažujeme 

tiež s piatimi kointegračnými vzťahmi. 

Tab. 4.29 Johansenov test stupňa kointegrácie pre premenné modelu pre SR 

Data trend Test type Trace Max-Eig 

None No Intercept, No Trend 7 3 

None Intercept, No Trend 8 3 

Linear Intercept, No Trend 6 3 

Linear Intercept, Trend 5 4 

Quadratic Intercept, Trend 5 4 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Odhadnuté dlhodobé rovnovážne vzťahy pre slovenskú ekonomiku sú nasledovné: 

PPP: ,            (4.15) 

UIP: ,          (4.16) 

FIP: .            (4.17) 

MME: ,        (4.18)  

OR: ,         (4.19) 

Hodnota testovacej štatistiky LR pre 19 reštrikcií odhadnutého modelu je 113,5. 

Bootstrapovaná kritická hodnota pre 19 reštrikcií založená na 1000 opakovaniach je 213,1 na 

hladine významnosti 5 %. Na základe simulovanej kritickej hodnoty teda nemôžeme zamietnuť 

lineárne reštrikcie vyplývajúce z použitej dlhodobej teórie a môžeme ich považovať za 

štatisticky významné. 

4.4.3 Porovnanie odhadnutých modelov pre ČR a SR 

Odhadnuté parametre oboch modelov sú štatisticky významné na hladine významnosti 

5 %. Testovali sme aj prítomnosť štrukturálnych zlomov v jednotlivých dlhodobých vzťahoch. 

Použili sme na to metódu najmenších štvorcov so štrukturálnymi zlomami, ktoré boli testované 

pomocou Bai-Perron testu (Bai a Perron, 2003), s odhadom koeficientov kovariačnej matice 

pomocou HAC (Newey-West). Zlom kvôli zmene v konštante bol signifikantný najmä pre FIP 
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(obdobie 2010Q1 pre ČR a 2009Q2 pre SR) a čiastočne pre PPP pre ČR a vzťah MME pre SR. 

Avšak tieto výsledky skôr súvisia s obdobím globálnej hospodárskej krízy. 

Otestovali sme aj stacionaritu všetkých odhadnutých kointegračných vzťahov. Výsledky 

ADF testu sú uvedené v Tab. 4.30. Použili sme ADF testovaciu štatistiku pre úrovne 

premenných a test bez trendu a konštanty. Na základe výsledkov testu môžeme tvrdiť, že takmer 

všetky odhadnuté vzťahy sú stacionárne na 10 % hladine významnosti. Výnimku predstavuje 

len vzťah PPP pre ČR a SR a vzťah UIP pre SR, ktoré sú stacionárne na hladine významnosti 

do 13 %. 

Tab. 4.30 Výsledky ADF testu jednotkového koreňa pre odhadnuté kointegračné vzťahy 

Kointegračný vzťah 
 t-štatistika (p-value) 

 ČR SR 

PPP -1.58 (0.11) 1.52 (0.12) 

UIP -2.86 (0.01) -1.47 (0.13) 

FIP -3.13 (0.00) -1.70 (0.08) 

MME -1.66 (0.09) -2.51 (0.01) 

OR -1.74 (0.08) -2.52 (0.01) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Výsledky odhadu z prvého kointegračného vzťahu (4.10) a (4.15) sa týkajú PPP. Podľa 

teórie parity kúpnej sily, výmenný kurz a ceny môžu konvergovať k rovnovážnemu vzťahu v 

dlhom období a byť kointegrované. Keď hľadáme v histórii, Christev a Noorbakhsh (2000) 

našli mierny dôkaz na podporu dlhodobej rovnováhy v krajinách strednej Európy za obdobie 

rokov 1990 až 1998. Toto zistenie je v súlade aj so štúdiou pre ČR, kde vzťah PPP platí v 

kontexte širšieho modelu za obdobie rokov 1999 až 2010 (Hančlová, 2011). Naše výsledky 

odhadu pre ČR aj SR potvrdzujú existenciu kointegračného vzťahu pre paritu kúpnej sily s 

troma premennými (et, pt a pst ako samostatné premenné vo VAR) za obdobie rokov 2002 až 

2015 pre ČR a za obdobie rokov 2000 až 2015 pre SR na hladine významnosti 12 %. Preto je 

existencia rovnovážnych vzťahov PPP v oboch krajinách otázna. Parametre odhadnutých 

modelov sú pre obe krajiny veľmi podobné. Odhadnutá konštanta by mohla predstavovať 

očakávaný rozdiel, ktorý vzniká kvôli existencii neobchodovateľných statkov. Pri porovnaní 

PPP v ČR a SR (Obr. 4.17) je zrejmé, že parita kúpnej sily ČR je volatilnejšia po globálnej 

finančnej kríze, zatiaľ čo v SR po zavedení eura vplyv fluktuácií vo výmennom kurze zmizol, 

zostal len vplyv relatívnej cenovej hladiny, t.j. vplyv rozdielu medzi domácou a zahraničnou 

cenovou hladinou. 

Obr. 4.17 Kointegračné vzťahy pre paritu kúpnej sily 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Čo sa týka druhého kointegračného vzťahu (4.11) a (4.16), odhad parity úrokových mier 

zahŕňa konštantu, ktorú môžeme interpretovať ako deterministickú zložku rizikovej prémie 

spojenú s dlhopismi a výkyvmi výmenných kurzov. V prípade SR je odhad rizikovej prémie 

vyšší ako pre ČR, približne 1,35 % ročne v porovnaní s -0,02 % ročne pre ČR. Na Obr. 4.18 

môžeme vidieť odlišný vývoj UIP v oboch krajinách. Najvyššie odchýlky od dlhodobej 

rovnováhy v ČR sú v predkrízovom období rokov 2007 a 2008 a počas obdobia finančnej krízy 

v rokoch 2009 a 2010. Tieto odchýlky môžeme vysvetliť vyššou volatilitou nominálneho 

výmenného kurzu krajiny. Avšak odchýlky od rovnovážneho vzťahu sú v ČR prevažne menšie 

ako v SR. V prípade SR môžeme sledovať pekný príklad konvergencie slovenskej monetárnej 

politiky k politike eurozóny, ktorá v roku 2009 skončila vstupom do eurozóny a prijatím 

politiky ECB. V SR sa tak od roku 2009 odhadnutá konštanta rovná priamo odchýlkam od 

dlhodobej rovnováhy (pred rokom 2009 zohľadňovala aj rozdiel domácej a zahraničnej 

úrokovej miery). Avšak UIP je pre SR významné len na hladine významnosti 13 %. 

Obr. 4.18 Kointegračné vzťahy pre paritu úrokových mier 

 
Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Čo sa týka tretieho kointegračného vzťahu, odhadnutého v (4.12) a (4.17), konštanta vo 

Fisherovej inflačnej parite implikuje, že priemerná krátkodobá úroková miera ČR je približne 

gr y pr pa vý
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1,40 % za obdobie 2002 - 2015 a priemerná reálna úroková miera pre SR je okolo 2,67 % za 

obdobie 2000 - 2015. Obr. 4.19 porovnáva odhadnuté rovnovážne hodnoty pre obe krajiny. 

Vyššiu hodnotu pre SR môžeme vysvetliť vysokou mierou výnosov počas rokov 2000 až 2003 

spojených s investičnými možnosťami a zvýšenými priamymi zahraničnými investíciami. 

Podľa grafického zobrazenia obe empirické Fisherove inflačné parity oscilujú okolo svojej 

dlhodobej rovnováhy. Reálna miera výnosov blízko 0 po roku 2009 v oboch krajinách odráža 

monetárnu politiku v čase ekonomickej recesie. 

Obr. 4.19 Kointegračné vzťahy pre Fisherovu inflačnú paritu 

 
Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Pre štvrtý odhadnutý vzťah (4.13) a (4.18), rovnováhu na trhu peňazí, je dlhodobá 

elasticita vplyvu úrokovej miery na rovnovážny vzťah medzi reálnou peňažnou zásobou a 

reálnym produktom negatívna pre obe krajiny. Znamená to, že ak úroková miera rastie, rýchlosť 

obehu najlikvidnejších peňazí M0 sa v ekonomike znižuje. Obr. 4.20 ilustruje, že vzťah MME 

je stacionárny v oboch krajinách, podľa ADF testu na hladine významnosti 1 % pre SR a 9 % 

pre ČR. V prípade SR sa prejavila extrémna signifikantná odchýlka v 4. štvrťroku 2008, kedy 

sa ponuka peňazí dostala pod svoju rovnovážnu úroveň. Možnou príčinou je začiatok globálnej 

finančnej krízy spojený s nižším množstvom likvidných peňazí v obehu. 

 

 

 

 

Obr. 4.20 Kointegračné vzťahy pre rovnováhu na trhu peňazí 
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Posledný dlhodobý vzťah – produkčný vzťah – popisuje vzťah medzi zahraničným 

produktom a domácim produktom. Obr. 4.21 ukazuje rozdielny priebeh konveregencie k 

produktu vonkajšieho prostredia v oboch krajinách. Produkčný potenciál oboch krajín nebol 

rovnaký dokonca ani v minulosti, keď ešte obe krajiny tvorili spoločnú republiku. Podľa 

odhadnutých rovnovážnych vzťahov (4.14) a (4.19) produkčný rozdiel medzi ČR a externým 

prostredím bol odhadnutý na -0,908, kým pre SR a vonkajšie prostredie predstavoval -1,501. 

Obr. 4.21 Kointegračné vzťahy pre produkčný vzťah 

 
Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Podľa Obr. 4.21 a tiež na základe ADF testu môžeme tvrdiť, že oba vzťahy sú 

stacionárne a veľmi blízko rovnováhe. Počas prvých rokov ekonomickej expanzie klesal rozdiel 

medzi produktom českej a slovenskej ekonomiky a zahraničným produktom, avšak kríza 

spustená koncom roka 2008 zmenila tento trend. V ČR sa produkčný rozdiel potom viac-menej 

stabilizoval. Na druhej strane, produkčný rozdiel medzi slovenskou ekonomikou a eurozónou 

bol oveľa väčší a volatilnejší. Mohli by to vysvetľovať viaceré faktory, napr. nižšia úroveň 

kvalifikácie pracovnej sily alebo aj fakt, že slovenská ekonomika v minulosti trpela nízkou 

mierou investícií. Toto bolo zmiernené na začiatku sledovaného obdobia veľkými priamymi 

zahraničnými investíciami a produkčný rozdiel sa začal pomaly zmenšovať, prakticky až do 

roku 2007. Finančná kríza znovu zvýšila produkčný rozdiel medzi SR a eurozónou, avšak vstup 

gr y pr pr ý 
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SR do eurozóny významne pomohol obnoviť jej konvergenčný process k zahraničnému 

produktu. 

4.5 Porovnanie dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre ČR a SR 

odhadnutých jednotlivo a v rámci štrukturálnych modelov 

V rámci tejto kapitoly porovnáme výsledky odhadov získaných pri odhade jednotlivých 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov samostatne s výsledkami odhadov, ktoré sme získali pri 

súčasnom odhade týchto dlhodobých rovnovážnych vzťahov súčasne v jednom štrukturálnom 

modeli. Všetky odhadnuté parametre sú uvedené v súhrnnej Tab. 4.31. 

V prípade oboch prístupov k odhadu sme identifikovali problematické vzťahy, ktoré sa 

nepotvrdili ako rovnovážne v dlhom období. Podľa oboch prístupov nemôžeme potvrdiť 

existenciu parity kúpnej sily ani paritu úrokových mier v Slovenskej republike. Pri odhade 

samostatného vzťahu sa nepotvrdila ani existencia produkčného vzťahu v SR. Na druhej strane, 

pri odhade spoločných modelov sa nepotvrdila existencia dlhodobého rovnovážneho 

výmenného kurzu ČR voči eurozóne. 

Tab. 4.31 Porovnanie parametrov dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre ČR a SR 

odhadnutých samostatne a v rámci štrukturálneho modelu 

 PPP UIP FIP MME OR 

parameter bppp buip bfip bmme Β43,r Β45,y Β46,ps bor 

samostatné vzťahy 

ČR -4,555 0,001 0,018 -1,523 -5,644 0,880 x -0,925 

SR -4,551 x 0,025 7,309 -8,334 0,157 x x 

štrukturálny model 
ČR -4,491 -0,002 0,014 -13,680 -3,886 1 1,755 -0,908 

SR -4,421 0,014 0,027 -5,572 -5,264 1 x -1,501 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Odliadnuc od problematických vzťahov, naše odhady potvrdili veľa podobnosti v oboch 

ekonomikách. Konštanta získaná pri odhade parity kúpnej sily dosahuje veľmi podobné 

hodnoty v prípade všetkých modelov, čo znamená, že existencia neobchodovateľných statkov 

sa potvrdila v prípade oboch ekonomík ako podobne vplývajúci faktor. Odhad reálnej úrokovej 

miery vo Fisherovej inflačnej parite dosiahol tiež veľmi podobné hodnoty v prípade 

jednotlivých rovníc aj spoločného modelu. V prípade ČR 1,8 % na základe odhadu samostatnej 

rovnice, resp. 1,4 % na základe odhadu spoločného modelu. Pre SR bol odhad priemernej 

dlhodobej reálnej úrokovej miery 2,5 % na základe odhadu samostatnej rovnice vs. 2,7 % na 

základe odhadu štrukturálneho modelu. Podobný odhad sme získali aj pri odhade produkčného 

vzťahu pre českú ekonomiku. Produkčný rozdiel predstavoval -0,925 v prípade odhadu 

samostatného modelu, -0,908 sme získali z odhadu spoločného modelu. 
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Rozdielne výsledky pre ČR a SR sme získali v prípade odhadu dlhodobého 

rovnovážneho vzťahu na trhu peňazí. Vzťah rovnováhy na trhu peňazí je podľa výsledkov 

kointegračnej analýzy v súlade s teóriou dopytu po peniazoch a to aj v prípade zahrnutia 

obdobia globálnej finančnej krízy do nášho odhadu (t.j. od roku 2009). Podľa oboch prístupov 

sa rovnováha na trhu peňazí javí ako relatívne stabilná s miernym oscilovaním okolo svojej 

dlhodobej rovnovážnej hodnoty v oboch krajinách. Rozdielnosť sa potvrdila v prípade odhadu 

štrukturálnych modelov, kde sme pristúpili k modifikácii modelov za účelom získania 

teoreticky interpretovateľných parametrov oboch modelov. Do všetkých modelov sme zahrnuli 

úrokovú mieru, ktorá má v súlade s ekonomickou teóriou záporný parameter, t.j. rast úrokovej 

miery spôsobí pokles peňažnej zásoby. V prípade jednotlivých rovníc sme zahrnuli aj odhad 

parametra pre produkt, ktorý mal tiež v súlade s našimi očakávaniami kladné znamienko pre 

obe krajiny, t.j. rast domáceho produktu vyústi do rastu peňažnej zásoby. Na rozdiel od 

samostatných rovníc rovnováhy na trhu peňazí sme v prípade komplexného štruktrurálneho  

modelu pre obe krajiny pristúpili k obmedzeniu parametra pri domácom produkte na 1, čiže  

rovnica MME v takom prípade zodpovedá rovnici obehu peňazí. Aj v prípade oboch 

štrukturálnych modelov bol odhadnutý parameter pri úrokovej miere kladný. Navyše, v prípade 

modelu pre ČR sme do rovnice MME zaradili aj zahraničnú cenovú hladinu, ktorá vplýva na 

peňažnú zásobu priamo, t.j. ak rastú zahraničnú ceny, rastie aj domáca peňažná zásoba. 

Podľa výsledkov vyplývajúcich z odhadov produkčných vzťahov môžeme 

predpokladať, že česká ekonomika je z hľadiska produkcie bližšie ekonomike eurozóny než 

slovenská ekonomika. Keď hodnotíme peňažný trh, na základe získaných výsledkov (napr. 

v prípade ČR sa potvrdil významný vplyv zahraničnej cenovej hladiny na peňažnú zásobu, 

pričom v SR nebol tento vplyv v rámci modelu štatisticky významný) môžeme predpokladať, 

že slovenská ekonomika, od roku 2009 pod dohľadom Európskej centrálnej banky, je 

v súčasnosti viac harmonizovaná s eurozónou ako česká ekonomika. Vysoké priame zahraničné 

investície v SR spolu so vstupom do eurozóny pomohli urýchliť konvergenčný proces v SR. 

4.6 Analýza vplyvu zahraničných šokov na malú otvorenú ekonomiku ČR 

a SR 

Sústredili sme sa na analýzu dvoch kanálov prenosu zo zahraničia – zahraničný dopyt 

a finančné trhy. Prvý kanál reprezentuje zahraničný produkt a druhý kanál sme charakterizovali 

pomocou zahraničnej úrokovej miery. Za účelom analýzy významnosti dvoch rôznych kanálov 

zo zahraničia sme použili zovšeobecnené funkcie odozvy bližšie popísané v podkapitole 3.4.  
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V nadväznosti na dva kanály prenosu zo zahraničia sme analyzovali odozvu na tieto dva 

šoky – pozitívny dopytový šok (neočakávaný nárast zahraničného produktu) a pozitívny 

monetárny šok (neočakávaný nárast zahraničnej úrokovej miery). Urobili sme odhad 

zovšeobecnených impulzných odoziev na 40 kvartálov dopredu a vypočítali sme aj 95 % 

intervaly spoľahlivosti pre tieto odozvy pomocou metódy bootstrapu8. 

Na Obr. 4.22 – 4.26 sú zobrazené a porovnané odozvy pre vybrané domáce 

makroekonomické premenné oboch krajín na dva vyššie spomínané šoky. Funkcie odozvy 

ukazujú, že zahraničné šoky majú skôr trvalý vplyv na úroveň väčšiny skúmaných časových 

radov, t.j. po odoznení šoku sa stabilizujú na odlišnej úrovni. Táto vlastnosť korešponduje s I(1) 

vlastnosťou našich modelov. 

Obr. 4.22 až 4.24 porovnávajú odozvu českých a slovenských makroekonomických 

premenných na prvý zahraničný kanál – kanál produktu. Zamerali sme sa najmä na analýzu 

odozvy domáceho produktu. Jedna štandardná odchýlka šoku v zahraničnom dopyte zodpovedá 

nárastu zahraničného dopytu o 0,4 %. Analýza impulzov potvrdila, že šok v zahraničnom 

dopyte má pozitívny efekt na domáci produkt v oboch krajinách, pričom tento efekt je 

štatisticky významný približne jeden a pol roka po odoznení šoku pre domáci produkt ČR 

a jeden rok v prípade produktu SR. Šok v zahraničnom dopyte zvyšuje český produkt 

maximálne o cca 0,006 %, v ďalších rokoch šok vymizne a domáci produkt sa stabilizuje na 

mierne vyššej úrovni ako bola pred šokom (Obr. 4.22). Odozva slovenského produktu je mierne 

vyššia, s vrcholom takmer 0,008 % (Obr. 4.23). Vyššia reakcia slovenského produktu 

zodpovedá aj vyššej miere otvorenosti SR a aj skutočnosti, že rozdiel produktov ČR a eurozóny 

je viac-menej stabilizovaný, zatiaľ čo v prípade SR je volatilnejší. Preto by v prípade SR mohol 

byť prítomný väčší potenciál na zlepšenie, napr. evokované šokom v zahraničnom dopyte. Šok 

v zahraničnom dopyte sa prejavuje aj v úrokovej miere ČR, ktorá stúpa max. o 0,0025 % 

v druhom roku po odoznení šoku (Obr. 4.24). 

 

Obr. 4.22 Impulzné odozvy českého HDP na šok v zahraničnom produkte 

                                                           
8 Bootstrapované impulzné odozvy sme získali nasledovne: robili sme výbery s opakovaním z rezíduí VAR 
modelu, získali sme bootstrapované dáta za použitia odhadnutých VAR koeficientov a bootstrapovaných rezíduí, 
potom sme odhadli VAR a aplikovali reštrikcie, pričom sme použili bootstrapované dáta z predchádzajúceho 
kroku a uchovali sme impulzné odozvy z posledných odhadov. Vykonali sme 1 000 bootstrapových opakovaní. 
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Zdroj: EViews 

 

Obr. 4.23 Impulzné odozvy slovenského HDP na šok v zahraničnom produkte 
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Obr. 4.24 Impulzné odozvy úrokovej miery ČR na šok v zahraničnom produkte 
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Zdroj: EViews 

  

 Obr. 4.25 a 4.26 porovnávajú odozvu domácich makroekonomických premenných na 

druhý zahraničný kanál a to finančné trhy. Monetárny šok zo zahraničia má síce štatisticky 

významný, ale malý dopad na úrokovú mieru v ČR aj SR. Jedna štandardná odchýlka 

monetárneho šoku, ktorá zodpovedá nárastu zahraničnej úrokovej miery o 74 %, vedie k nárastu 

domácej úrokovej miery v oboch krajinách len zhruba o 0,002 %. V prípade ČR sa jedná o 

nárast najmä začiatkom druhého roka, kým v SR je odozva významná najmä v prvom roku. 

Rýchlejší návrat k pôvodnej úrovni v SR by bolo možné vysvetliť členstvom SR v eurozóne a 

teda spoločnou monetárnou politikou s eurozónou od roku 2009. 

Obr. 4.25 Impulzné odozvy úrokovej miery v ČR na zahraničný monetárny šok 
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Obr. 4.26 Impulzné odozvy úrokovej miery v SR na zahraničný monetárny šok 
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Zdroj: EViews 

 

4.7 Overenie významu indikátorov sentimentu v štrukturálnych modeloch 

Teoretický koncept popísaný v časti 2.3 bol transformovaný do podoby 

ekonometrického modelu za účelom empirického skúmania významu zahraničného sentimentu 

pre vybrané makroekonomické premenné ČR a SR. Najskôr sme empiricky overili, či sa 

indikátor ekonomického sentimentu zo zahraničia pohybuje v súlade s dynamikou HDP, aby 

sme ho mohli použiť ako aproximáciu pre vývoj zahraničného produktu. Obr. 4.27 porovnáva 

medziročnú zmenu HDP eurozóny s indikátorom ekonomického sentimentu pre eurozónu. 

Z grafického porovnania je zrejmé, že medzi oboma časovými radmi je silná závislosť 

a pohybujú sa synchronizovane. 

Obr. 4.27 Porovnanie vývoja ESI a HDP v eurozóne (sezónne očistené údaje) 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

ývoj (s
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Vzhľadom na popísaný teoretický koncept uvažujeme v modeli časové rady 

nasledujúcich sezónne očistených premenných, ktoré sú k dispozícii v mesačnej podobe za 

obdobie január 2000 – december 2015 (spolu 192 pozorovaní): 

 indikátor ekonomického sentimentu (ESI) – agregovaný indikátor za eurozónu, zdroj: 

Eurostat; 

 index priemyselnej produkcie (Y) – pre ČR a SR, index 2010=100, zdroj: Eurostat; 

 cenová hladina (PR) – pre ČR a SR, harmonizovaný index spotrebiteľských cien 

(2010=100), zdroj: Eurostat 

 miera nezamestnanosti (UN) – pre ČR a SR, mesačný priemer, % aktívnej populácie, 

zdroj: Eurostat. 

Priebeh pôvodných časových radov jednotlivých premenných v sezónne očistenej 

podobe je zobrazený na Obr. 4.28 a 4.29. Z grafickej analýzy je zrejmé, že väčšina 

analyzovaných časových radov má trend a teda sú nestacionárne, výnimku predstavuje len 

časový rad indikátora ekonomického sentimentu. Dané časové rady sú preto v modeli použité 

vo forme medzimesačných temp rastu, s výnimkou ESI. Ekonomický sentiment vstupuje do 

modelu ako úrovňová veličina, pretože je už vo svojej podstate definovaný ako odchýlka od 

svojho dlhodobého priemeru. 

Obr. 4.28 Premenné charakterizujúce ekonomický vývoj v ČR 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 
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Obr. 4.29 Premenné charakterizujúce ekonomický vývoj v SR 

 
Zdroj: Eurostat (2016) 

Predpokladanú stacionaritu takto tranformovaných časových radov sme overili 

pomocou nasledujúcich testov jednotkového koreňa: ADF test, Phillips-Perron test a ERS test. 

Pri ADF teste jednotkového koreňa sme pre výber optimálneho počtu lagov aplikovali 

Akaikeho informačné kritérium. Výsledky testov sú uvedené v Tab. 4.32 – Tab. 4.34. 

Tab. 4.32 Výsledky ADF testu jednotkového koreňa 

Premenná 

 t-štatistika (p-value) / stupeň oneskorenia 

úroveň (trend+konštanta) 
úroveň (konštanta) medzimesačné 

tempo rastu 
rád integrácie 

ESIt,EA -3,79 (0,02) / 3 -3,89 (0,00) / 3 x I(0) 

Yt,ČR -2,18 (0,50) / 1 -1,34 (0,61) / 1 -10,85 (0,00) / 0 I(1) 

Yt,SR -3,62 (0,03) / 6 (význ.trend) x -18,38 (0,00) / 0 I(1) 

PRt,ČR -1,50 (0,83) / 2  -1,14 (0,70) / 2 -2,48 (0,01) / 0 I(1) 

PRt,SR -1,12 (0,92) / 12 -2,24 (0,19) / 12 -1,71 (0,08) / 11 I(1) 

UNt,ČR -2.84 (0.18) / 5 -1.99 (0.29) / 5 -3.73 (0.00) / 3 I(1) 

UNt,SR -1.90 (0.65) / 2 -0.94 (0.77) / 1 -5.29 (0.00) / 0 I(1) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Výsledky testov jednotkového koreňa potvrdili, že všetky uvažované časové rady sú 

stacionárne, keď sú transformované v podobe medzimesačných temp rastu. Pre tieto premenné 

zamietame nulovú hypotézu o existencii jednotkového koreňa, keď ju aplikujeme na ich 

medzimesačné tempá rastu. Výnimku predstavuje časový rad ESI, ktorý je stacionárny 

v pôvodnej podobe na hladine významnosti 10 %.  
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Tab. 4.33 Výsledky Phillips-Perron testu jednotkového koreňa 

Premenná 

 upravená t-štatistika (p-value) / šírka intervalu 

úroveň (trend+konštanta) 
úroveň (konštanta) medzimesačné 

tempo rastu 
rád integrácie 

ESIt,EA -2,48 (0,34) / 9 -2,63 (0,09) / 9 x I(0) 

Yt,ČR -2,04 (0,58) / 5 -1,27 (0,64) / 4 -10,84 (0,00) / 2 I(1) 

Yt,SR -3,67 (0,03) / 7 (význ.trend) x -18,69 (0,00) / 5 I(1) 

PRt,ČR -1,43 (0,85) / 6  -1,11 (0,71) / 6 -11,90 (0,00) / 6 I(1) 

PRt,SR -0,59 (0,98) / 5 (význ.trend) x -12,84 (0,00) / 7 I(1) 

UNt,ČR -2.00 (0.60) / 9 -1.55 (0.51) / 9 -11.59 (0.00) / 9 I(1) 

UNt,SR -1.55 (0.81) / 9 -0.93 (0.78) / 9 -5.30 (0.00) / 3 I(1) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Tab. 4.34 Výsledky ERS testu jednotkového koreňa 

Premenná 

 t-štatistika (hladina významnosti) / stupeň oneskorenia 

úroveň (trend+konštanta) 
úroveň (konštanta) medzimesačné 

tempo rastu 
rád integrácie 

ESIt,EA -6,07 / 2 -3,57 / 2 x I(0) 

Yt,ČR 8,62 / 1 28,81 / 1 0,32 / 0 I(1) 

Yt,SR 7,67 / 1 115,09 / 1 0,31 / 0 I(1) 

PRt,ČR                  12,59 / 2 1015,30 / 0 0,42 / 1 I(1) 

PRt,SR 162,93 / 0 1994,28 / 0 8,93 / 0 I(0) 

UNt,ČR 11,07 / 2 21.15 / 2 0,70 / 1 I(1) 

UNt,SR 19.03 / 1 29,32 / 1 1.13 / 0 I(1) 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

5%-ná kritická hodnota pre časový rad s trendom: 5,66 

5%-ná kritická hodnota pre časový rad bez trendu: 3,17 

10%-ná kritická hodnota pre časový rad s trendom: 6,85 

10%-ná kritická hodnota pre časový rad bez trendu: 4,32 

4.7.1 Odhad a porovnanie modelov pre ČR a SR so zahrnutím indikátorov sentimentu 

Do modelov pre ČR a SR sme zahrnuli nasledujúce štyri endogénne premenné: 

zahraničný ekonomický sentiment (ESI), domáci produkt aproximovaný indexom priemyselnej 

produkcie (Y), domáce spotrebiteľské ceny (P) a mieru nezamestnanosti (UN). Zahraničný 

ekonomický sentiment sme charakterizovali pomocou indikátora ekonomického sentimentu pre 

eurozónu, ktorá je najvýznamnejším zahraničnoobchodným partnerom ČR aj SR. Indikátor 

ekonomického sentimentu je sledovaný a zverejňovaný na mesačnej báze a naším cieľom bolo 

v maximálnej možnej miere využiť informáciu, ktorú poskytuje. Preto sme pre aproximáciu 

domáceho produktu zvolili index priemyselnej produkcie, ktorý je dostupný na mesačnej báze, 

keďže hrubý domáci produkt je zverejňovaný len na štvrťročnej báze. 

Pre štyri uvažované endogénne premenné sme odhadli VAR modely (3.1) s 3 

oneskoreniami VAR(3). Výber stupňov oneskorenia modelov sme overili pomocou viacerých 

testov. Výsledky testov sú uvedené v Prílohe 2. Odhadnuté VAR(3) modely sú stabilné a ich 
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rezíduá nie sú autokorelované. Avšak heteroskedasticita rezíduí testom vylúčená nebola, ani sa 

nepotvrdila normalita rezíduí. Výsledky testov pre oba modely obsahujú Prílohy 3 - 6. 

Okrem VAR modelov sme kvôli analýze vplyvu šokov odhadli aj štrukturálne modely 

pre obe krajiny. Náš výber dát rozširuje model Blancharda a Quaha (1989) tak, aby sa zahrnuli 

vonkajšie šoky prostredníctvom zahrnutia zahraničnej premennej (ESI) do modelu. Aby sme 

boli v súlade s predpokladom malej otvorenej ekonomiky, domáce šoky nemajú povolené 

ovplyvňovať zahraničný produkt v dlhodobom horizonte, čo si vyžaduje použiť reštrikcie na 

koeficienty. Konkrétne, domáce premenné ako produkt, ceny a miera nezamestnanosti nemôžu 

ovplyvňovať zahraničný sentiment. 

Oba modely sú založené na (nx1) vektore endogénnych premenných 

 a (nx1) vektore štrukturálnych inovácií , kde prvý 

šok je pripísaný zahraničnej premennej  Aby sme správne identifikovali štrukturálne šoky, 

potrebujeme 6 reštrikcií na presnú identifikáciu modelu. Dlhodobé reštrikcie sa zavedú na 

maticu C, čo znamená, že efekt jednotlivých šokov  (inovácií) na endogénne premenné je 

v dlhodobom horizonte nulový, t.j. domáce premenné nemajú povolené ovplyvniť zahraničný 

sentiment v dlhodobom horizonte. Zároveň aplikujeme reštrikcie vyplývajúce z dlhodobej 

neutrality agregátneho dopytového šoku, z čoho vyplýva, že v dlhodobom horizonte 

predpokladáme nulový vplyv produktu na ceny. Tiež predpokladáme zanedbateľný dlhodobý 

vplyv nezamestnanosti na ceny a produkciu. Použili sme identifikačnú schému (3.10). 

Odhadnutý VAR(3) model sme použili ako východisko pre odhad štrukturálneho VAR 

modelu (3.7) pomocou matice C (3.11). Všetky koeficienty matice C odhadnuté pomocou 

štrukturálnej faktorizácie pre ČR aj SR sú štatisticky signifikantné na hladine významnosti 2  %. 

Odhady koeficientov oboch štrukturálnych modelov pre ČR aj SR sú porovnané v Tab. 4.35. 

Medzi zahraničným sentimentom a domácim produktom bol odhadnutý záporný 

koeficient pre obe krajiny, čo nie je v súlade s našimi teoretickými očakávaniami. Na základe 

ekonomickej teórie sme očakávali, že zvýšený ekonomický sentiment v eurozóne sa premietne 

aj do zvýšeného exportu ekonomík ČR a SR do zahraničia a tým aj do vyššieho produktu týchto 

ekonomík. Na druhej strane, kladné koeficienty boli odhadnuté pre závislosť medzi 

zahraničným sentimentom a domácimi cenami. To znamená, že ak vzrastie zahraničný 

sentiment, prejaví sa to následným rastom cien v domácej ekonomike v ČR aj v SR. Je to 

v súlade s našimi teoretickými predpokladmi, kde sme očakávali, že sa vyšší agregátny dopyt 

premietne aj do rastu cenovej hladiny. Záporný koeficient bol odhadnutý aj pre vzťah medzi 
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zahraničným sentimentom a mierou nezamestnanosti, čo je v súlade s našimi teoretickými 

očakávaniami, keďže sme predpokladali, že rast zahraničného dopytu sa pozitívne premietne aj 

na trhu práce znížením nezamestnanosti. 

Tab. 4.35 Odhadnuté koeficienty pre štrukturálne VAR modely pre ČR a SR 

Koeficient Odhad Štand. chyba Významnosť 

 ČR SR ČR SR ČR SR 

C11 37,118 34,095 1,919 1,763 0,000 0,000 

C21 0,355 0,198 0,037 0,050 0,000 0,000 

C31 -0,270 -1,294 0,046 0,158 0,000 0,000 

C41 -5,497 -2,799 0,349 0,260 0,000 0,000 

C22 0,440 0,668 0,023 0,035 0,000 0,000 

C32 -0,139 -0,331 0,044 0,142 0,002 0,020 

C42 0,576 0,783 0,200 0,212 0,004 0,000 

C33 0,590 1,924 0,031 0,100 0,000 0,000 

C43 -0,643 0,834 0,196 0,204 0,000 0,000 

C44 2,635 2,724 0,136 0,141 0,000 0,000 

Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Poznámka: C11 – šok v zahraničom sentimente, C21 – vplyv zahraničného sentimentu na domáce ceny, C31 – vplyv 

zahraničného sentimentu na domáci produkt, C41 – vplyv zahraničného sentimentu na domácu mieru 
nezamestnanosti, C22 – šok v domácich cenách, C32 – vplyv domácich cien na domáci produkt, C42 – vplyv 

domácich cien na domácu mieru nezamestnanosti, C33 – šok v domácom produkte, C43 – vplyv domáceho produktu 
na domácu mieru nezamestnanosti, C44 – šok v domácej miere nezamestnanosti 
 

4.7.2 Analýza vplyvu zahraničného sentimentu na malé otvorené ekonomiky ČR a SR 

Pri analýze šokov sme využili len Choleského dekompozíciu popísanú v podkapitole 

3.4, keďže niektoré parametre štrukturálnych VAR modelov odhadnutých pomocou 

dlhodobých reštrikcií nezodpovedali našim teoretickým predpokladom. Napr. parameter 

vplyvu zahraničného sentimentu na domáci produkt bol záporný, pričom sme podľa teórie 

očakávali kladnú reakciu. 

Pri analýze impulzných odoziev sme sa zamerali na jeden externý štrukturálny šok – 

šok v zahraničnom dopyte reprezentovaný ekonomickým sentimentom eurozóny, ktorá 

predstavuje relevantné zahraničie pre ekonomiku ČR aj SR. 

Odhadnutý VAR model bol použitý pre analýzu vplyvu zahraničného sentimentu na 

domáce makroekonomické veličiny. Odozvu domácich premenných (priemyselnej produkcie, 
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cien a miery nezamestnanosti) na kladný štrukturálny šok v zahraničnom sentimente (rast 

sentimentu v eurozóne) veľkosti jednej smerodajnej odchýlky sme vypočítali pomocou 

Choleského dekompozície (Obr. 4.30 a 4.31). Premenné do Choleského dekompozície sme 

zoradili v súlade s ekonomickou teóriou, t.j. podľa našich teoretických predpokladov pôsobenia 

šoku na jednotlivé premenné, nasledovne: zahraničný ekonomickýn sentiment, domáce ceny, 

domáci produkt, nezamestnanosť. Hranice spoľahlivosti funkcií impulzných odoziev 

zodpovedajú ± 2 štandardným chybám. 

Obr. 4.30 Impulzné odozvy na jednorazový Choleského šok v zahraničnom sentimente 
z VAR(3) modelu pre ČR 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

c) 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4.31 Impulzné odozvy na jednorazový Choleského šok v zahraničnom sentimente 
z VAR(3) modelu pre SR 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Podľa prezentovaných výsledkov jednorazový pozitívny šok v zahraničnom sentimente 

spôsobil štatisticky významnú reakciu u miery nezamestnanosti v oboch krajinách. Pozitívny 

šok v zahraničnom ekonomickom sentimente sa premietol do štatisticky signifikantného 

poklesu v prvom roku po vzniku šoku, pričom najvýraznejší pokles zaznamenala približne za 

pol roka po vzniku jednorazového šoku. Na druhej strane, podľa výsledkov analýzy zahraničný 

sentiment krajín eurozóny nie je štatisticky významný pre vysvetlenie fluktuácií domáceho 
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produktu a cenovej hladiny v ČR ani SR, i keď domáci produkt reagoval po niekoľkých 

mesiacoch očakávaným rastom. Tento výsledok sa líši od výsledkov z monografie Kárász a ost. 

(2016), v ktorej bol skúmaný vplyv zahraničného sentimenu z krajín Európskej únie a potvrdil 

sa významný vplyv sentimentu na domáci produkt SR. Mohli by sme z toho usudzovať, že 

zahrnutie zahraničného sentimentu krajín eurozóny nie je dostatočné a bolo by ho potrebné 

rozšíriť o ďalšie krajiny, napríklad o zostávajúce krajiny V4. 
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5 Záver 

Hlavným cieľom doktorskej dizertačnej práce bolo zistenie rozdielov fungovania 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre dve malé otvorené ekonomiky, ktoré vychádzajú z 

rovnakých koreňov, ale líšia sa tým ako sú začlenené do eurozóny - ČR a SR. 

ČR a SR, ako malé otvorené ekonomiky, sú do veľkej miery závislé od vývoja globálnej 

ekonomiky. Dizertačná práca preto skúmala dlhodobé rovnovážne vzťahy oboch malých 

otvorených ekonomík najmä vzhľadom k vývoju vonkajšieho ekonomického prostredia, ktoré 

predstavuje ekonomika eurozóny. Ťažisko práce bolo zamerané na vzájomné porovnanie 

odhadnutých dlhodobých rovnovážnych vzťahov oboch krajín. V minulosti tieto krajiny tvorili 

jeden štát a majú spoločnú históriu. Od roku 1993 sa vydali na odlišnú cestu a začali proces 

postupného začleňovania do európskych štruktúr. V roku 2004 sa obe krajiny stali členmi 

Európskej únie, ale SR vstúpila v roku 2009 aj do eurozóny, zatiaľ čo ČR sa zatiaľ len 

pripravuje na vstup. Skonštruované modely slúžili týmto spôsobom ako dobrý nástroj na 

hodnotenie stupňa harmonizácie oboch ekonomík s ekonomikou eurozóny, ktorá zároveň 

predstavuje ich hlavného obchodného partnera. 

K naplneniu hlavného cieľa práce prispeli jednotlivé čiastkové ciele. Prvým čiastkovým 

cieľom bolo kvantifikovanie rozdielov fungovania dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre ČR 

a SR. Zamerali sme sa na päť dlhodobých rovnovážnych vzťahov: paritu kúpnej sily, úrokovú 

paritu, Fisherovu inflačnú paritu, rovnováhu na trhu peňazí a produkčný vzťah. Pre dosiahnutie 

prvého čiastkového cieľa boli skonštruované štrukturálne makroekonometrické modely za 

obdobie rokov 2000 - 2015, pričom bol využitý modifikovaný kointegračný model Garratt a ost. 

(2003, 2006). Odhadnuté modely umožnili porovnať dosiahnuté výsledky pre dve malé 

otvorené ekonomiky – ČR a SR. 

Výsledky odhadnutých modelov potvrdili veľa podobnosti v oboch ekonomikách. 

Existencia neobchodovateľných statkov sa v prípade parity kúpnej sily potvrdila v oboch 

ekonomikách ako podobne vplývajúci faktor. Avšak v prípade odhadu jednotlivých dlhodobých 

rovnovážnych vzťahov sme získali pre niektoré vzťahy protichodné výsledky pre ČR a SR. 

Kointegračná analýza potvrdila existenciu dlhodobého rovnovážneho výmenného kurzu ČR 

voči eurozóne aj existenciu parity úrokových mier, čo sa ale nepotvrdilo v prípade SR. Podobné 

výsledky boli dosiahnuté pri odhade Fisherovej inflačnej parity, kde sa potvrdila existencia 

dlhodobého rovnovážneho vzťahu medzi krátkodobou úrokovou mierou a infláciou v ČR aj SR. 

Vyšší odhad priemernej reálnej krátkodobej úrokovej miery pre SR zodpovedá vyššej miere 
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výnosov v SR na začiatku analyzovaného obdobia. Vzťah rovnováhy na trhu peňazí je podľa 

výsledkov kointegračnej analýzy v súlade s teóriou dopytu po peniazoch v oboch krajinách a to 

aj v prípade zahrnutia obdobia globálnej finančnej krízy do nášho odhadu (t.j. od roku 2009). 

Posledný odhadovaný vzťah, dlhodobý produkčný vzťah sa nám podarilo pomocou použitej 

metódy potvrdiť len pre ČR. 

Následne sme odhadli dlhodobé rovnovážne vzťahy spoločne, v rámci komplexného 

štrukturálneho modelu. Na základe spoločného odhadu vzťahov sa rovnováha na trhu peňazí, 

produkčný vzťah a Fisherova parita javia ako relatívne stabilné s miernym oscilovaním okolo 

svojej dlhodobej rovnovážnej hodnoty v oboch krajinách. Avšak existencia dlhodobého 

rovnovážneho vzťahu pre paritu kúpnej sily v ČR aj SR a pre paritu úrokových mier v SR 

zostáva otázna. Podľa výsledkov vyplývajúcich z odhadov produkčných vzťahov môžeme 

predpokladať, že produkčný rozdiel voči eurozóne je nižší v prípade českej ekonomiky než v 

prípade slovenskej ekonomiky. Keď hodnotíme peňažný trh, na základe získaných výsledkov 

môžeme predpokladať, že slovenská ekonomika, od roku 2009 pod dohľadom Európskej 

centrálnej banky, je v súčasnosti viac harmonizovaná s eurozónou ako česká ekonomika. 

Vysoké priame zahraničné investície v SR spolu so vstupom do eurozóny pomohli urýchliť 

konvergenčný proces v SR. 

Jednotlivé odhadnuté dlhodobé rovnovážne vzťahy sme porovnali s komplexnými 

štrukturálnymi modelmi pre obe krajiny, t.j. s variantou súčasného odhadu všetkých piatich 

rovnovážnych vzťahov naraz. Rozdielne výsledky pre ČR a SR sme získali v prípade odhadu 

dlhodobého rovnovážneho vzťahu na trhu peňazí. Vzťah rovnováhy na trhu peňazí je podľa 

výsledkov kointegračnej analýzy v súlade s teóriou dopytu po peniazoch. Podľa oboch 

prístupov sa rovnováha na trhu peňazí javí ako relatívne stabilná s miernym oscilovaním okolo 

svojej dlhodobej rovnovážnej hodnoty v oboch krajinách. Rozdielnosť sa potvrdila v prípade 

odhadu štrukturálnych modelov, kde sme pristúpili k modifikácii modelov za účelom získania 

teoreticky interpretovateľných parametrov oboch modelov. Do všetkých modelov sme zahrnuli 

úrokovú mieru, ktorá má v súlade s ekonomickou teóriou záporný parameter, t.j. rast úrokovej 

miery spôsobí pokles peňažnej zásoby. V prípade jednotlivých rovníc sme zahrnuli aj odhad 

parametra pre produkt, ktorý mal tiež v súlade s našimi očakávaniami kladné znamienko pre 

obe krajiny, t.j. rast domáceho produktu vyústi do rastu peňažnej zásoby. Na rozdiel od 

samostatných rovníc rovnováhy na trhu peňazí sme v prípade komplexného štruktrurálneho  

modelu pre obe krajiny pristúpili k obmedzeniu parametra pri domácom produkte tak, že  

rovnica MME zodpovedá rovnici obehu peňazí. Aj v prípade oboch štrukturálnych modelov 
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bol odhadnutý parameter pri úrokovej miere kladný. Navyše, v prípade modelu pre ČR sme do 

rovnice MME zaradili aj zahraničnú cenovú hladinu, ktorá vplýva na peňažnú zásobu priamo, 

t.j. ak vzrastú zahraničnú ceny, vzrastie aj domáca peňažná zásoba. 

Druhý čiastkový cieľ bol zameraný na zistenie príčin rozdielov v odhadnutých 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov pre ekonomiky ČR a SR. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme 

využili analýzu vplyvu zahraničných šokov na malú otvorenú ekonomiku cez vybrané 

transmisné kanály (zahraničný dopyt a úroková sadzba). Odhadnuté štrukturálne modely boli 

aplikované na analýzu vplyvu zahraničných šokov na domáce makroekonomické premenné ČR 

a SR. Pri využití identifikovaných štrukturálnych modelov na analýzu významnosti šokov zo 

zahraničia sa potvrdila významnosť zahraničného dopytového šoku na vybrané 

makroekonomické ukazovatele malých otvorených ekonomík ČR a SR. Jedným zo záverov 

práce je teda aj potvrdenie závislosti domáceho makroekonomického vývoja v malej otvorenej 

ekonomike od vývoja relevantného vonkajšieho ekonomického prostredia. Analýza impulzov 

potvrdila, že pozitívny šok v zahraničnom dopyte má pozitívny efekt na domáci produkt 

v oboch krajinách, pričom tento efekt je štatisticky významný v prvom roku po odoznení šoku. 

Potvrdila sa vyššia reakcia slovenského produktu, čo zodpovedá aj vyššej miere otvorenosti 

v prípade SR a aj skutočnosti, že rozdiel produktov ČR a eurozóny odhadnutý pomocou 

modelového prístupu s korekčným členom je viac-menej stabilizovaný, zatiaľ čo v prípade SR 

je volatilnejší. Pri skúmaní druhého zahraničného kanála a to finančných trhov sa potvrdilo, že 

monetárny šok zo zahraničia má síce štatisticky signifikantný, ale malý dopad na úrokovú mieru 

v ČR a SR (do roku 2009). Môžeme teda uzavrieť, že ako príčina rozdielov v odhadnutých 

dlhodobých rovnovážnych vzťahoch pre ČR a SR bola identifikovaná vyššia miera otvorenosti 

SR ako ČR. 

Tretím čiastkovým cieľom práce bolo kvantifikovanie vplyvu indikátorov sentimentu 

na malú otvorenú ekonomiku ČR a SR. V podmienkach cyklického vývoja, ktorý indukuje 

globálna ekonomika sa ako vhodný zahraničný faktor ponúka indikátor ekonomického 

sentimentu, ktorý je jedným z prvých signálov o cyklickom vývoji vonkajšieho ekonomického 

prostredia a zahŕňa v sebe viaceré faktory, keďže charakterizuje vývoj vo všetkých hlavných 

sektoroch ekonomiky. Ďalšia časť práce bola preto venovaná skúmaniu významnosti vplyvu 

zahraničného ekonomického sentimentu na vybrané domáce makroekonomické premenné. Pre 

tento účel sme využili štrukturálny VAR model a prístup VAR sme obohatili o indikátory 

sentimentu. 
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Výsledky potvrdili, že ekonomický sentiment zo zahraničia je dôležitým kompozitným 

faktorom, ktorý vplýva na ekonomický rast ČR aj SR. Teoreticky predpokladanú významnosť 

tohto faktora sme empiricky overili pomocou VAR modelu pre základné makroekonomické 

veličiny charakterizujúce ekonomiku SR – domáci produkt, ceny a mieru nezamestnanosti. 

Odhadnutý model VAR bol použitý pre analýzu dynamických reakcií slovenských 

makroekonomických veličín na šok v zahraničnom dopyte reprezentovanom indikátorom 

ekonomického sentimentu eurozóny. Na základe výsledkov analýzy reakcií vybraných 

makroekonomických ukazovateľov ekonomík ČR a SR na šok v zahraničnom ekonomickom 

sentimente môžeme tvrdiť, že šoky v zahraničnom sentimente vplývajú významne na mieru 

nezamestnanosti a teda že naša teoretická hypotéza bola na základe empirickej analýzy 

potvrdená. 

Výsledky práce predstavujú prínos pre aplikovaný ekonometrický výskum aj pre odbor 

ekonomickej teórie. V praktickej aplikácii sme overovali fungovanie teoretických 

rovnovážnych vzťahov odvodených z ekonomickej teórie pre podmienky ČR a SR. Potvrdilo 

sa, že odhadnuté vzťahy do veľkej miery zodpovedali našim teoretickým predpokladom. Práca 

potvrdila podobnosť fungovania základných dlhodobých ekonomických vzťahov ekonomík ČR 

a SR. Zároveň sa potvrdila väčšia podobnosť SR a eurozóny v oblasti monetárnej politiky a aj 

vyšší vplyv vonkajšieho prostredia na ekonomiku SR. Navyše sa do vybraného 

ekonometrického modelu podarilo zahrnúť kvalitatívny indikátor ekonomického sentimentu. 

Na základe získaných výsledkov je možné usudzovať, že vstup do eurozóny by aj 

v prípade ČR, podobne ako v prípade SR, mohol prispieť k zrýchleniu konvergencie krajiny. 

A to najmä z hľadiska jednotnej monetárnej politiky s vplyvom na peňažný trh. Na druhej 

strane je tu však vysoký vplyv vonkajšieho prostredia, ktorý sa vstupom do eurozóny môže ešte 

zvýšiť. 

Z práce vyplynuli aj námety na potenciálny ďalší výskum. Ide najmä o skúmanie 

ďalších možností využitia indikátorov sentimentu, keďže ich potenciál sa zatiaľ 

v ekonomických modeloch málo využíva a ako potvrzdujú aj výsledky tejto práce, indikátory 

sentimentu môžu v ekonomických modeloch hrať dôležitú úlohu. Veľkou výhodou pri ďalšom 

skúmaní je aj predĺženie časových radov pre obe ekonomiky, ktoré pomôže overiť stabilitu 

odhadnutých parametrov modelov, prípadne spresniť navrhnuté modely. Ďalším námetom na 

možný výskum je spresnenie skupiny hlavných zahraničných partnerov pre ekonomiky ČR 

a SR. V našom prípade sme uvažovali len krajiny eurozóny, ale je možné uvažovať aj o zahrnutí 

ostatných krajín V4. 
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CE – cointegration equation (kointegračná rovnica) 

CVAR – kointegračná vektorová autoregresia 

CZK – česká koruna 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

DSGE – dynamic stochastic general equilibrium (dynamická stochastická všeobecná 
rovnováha) 

ECB – Európska centrálna banka 

ESI – economic sentiment indicator (indikátor ekonomického sentimentu) 

FIP – Fisher inflation parity (Fisherova inflačná parita) 

FPE – final prediction error (finálna chyba predikcie) 
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KPSS – Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test 
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MME – money market equilibrium (rovnováha na trhu peňazí) 

NBS – Národná banka Slovenska 

OLS – ordinary least squares (metóda najmenších štvorcov) 

OR – output relation (produkčný vzťah) 

PPP – purchasing power parity (parita kúpnej sily) 

SC – Schwarz criterion (Schwarzovo kritérium) 

SKK – slovenská koruna 
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V4 – Visegrádska štvorka 

VAR – vektorová autoregresia 
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VEC – vector error correction 
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