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1 Úvod 

S rastúcou integráciou globálnej ekonomiky sa stávajú zahraničné makroekonomické 

výkyvy a ich vplyv na domáce ekonomiky čoraz dôležitejšie. 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. Aj 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. 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. 

Medzi najviac otvorené krajiny sveta 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 tohto 

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

rovnováhy a konvergencie k relevantnému zahraničiu. SR so svojou otvorenosťou  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. Vhodným nástrojom na skúmanie vplyvu 

zahraničných výkyvov na malé otvorené ekonomiky je makroekonometrický model založený 

na dlhodobých rovnovážnych vzťahoch. 
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2 Cieľ dizertačnej práce 

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. Za účelom 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 prispieť k pochopeniu fungovania základných 

ekonomických vzťahov malej otvorenej ekonomiky voči zahraničiu. 

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 týchto 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 s eurozónou spoločnú menu euro. 

Očakávame aj potvrdenie významnosti kanála sentimentu pri prenose hospodárskeho cyklu zo 

zahraničia do malých otvorených ekonomík ČR a SR. 
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3 Osnova dizertačnej práce 

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 

dlhodobých rovnovážnych vzťahov. V časti 1 kapitoly 2 je charakterizovaná malá otvorená 

ekonomika. 2. časť je zameraná na odvodenie jednotlivých dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov v malej otvorenej ekonomike ČR a SR. Ako východisko štrukturálneho 

modelovania malej otvorenej ekonomiky bol využitý model, ktorý vyvinul Garratt a ost. 

(2003, 2006). Z ekonomickej teórie založenej na modeloch reálneho hospodárskeho cyklu 

odvodili 5 dlhodobých rovnovážnych vzťahov: nekrytá parita úrokovej miery, parita kúpnej 

sily meny, Fisherova parita, produkčný vzťah a rovnováha reálnych peňazí. 3. 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 1. časti sa venujeme analýze ekonomického vývoja v ČR a SR za obdobie rokov 2000 - 

2016. 2. 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. 

V 3. časti odhadujeme dlhodobé rovnovážne vzťahy najskôr samostatne, následne v 4. 

časti spolu ako komplexné štrukturálne modely pozostávajúce z viacerých vzťahov. 

Získané výsledky zo samostatných vzťahov a z komplexných štrukturálnych modelov sú 

navzájom porovnané za ČR a SR v 5. piatej časti. V 6. časti zisťujeme príčiny rozdielov 

medzi oboma ekonomikami pomocou analýzy vplyvu vybraných zahraničných šokov na 

malú otvorenú ekonomiku. Empirickému overeniu úlohy indikátorov sentimentu v 

štrukturálnych modeloch sa venuje 7. časť, v ktorej je skúmanej problematike prispôsobený 

aj výber ekonometrického modelu. Získané výsledky sú zhrnuté a diskutované v závere práce. 
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4 Metodický postup práce 

Pri výbere dlhodobých rovnovážnych vzťahov, ktoré charakterizujú malú otvorenú 

ekonomiku, sme sa inšpirovali vzťahmi odvodenými v 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. 

Teoretický koncept fungovania vzťahov malej otvorenej ekonomiky sme upravili pre malé 

otvorené ekonomiky ČR a SR na základe súčasnej ekonomickej literatúry (Krugman a ost., 

2015; Mankiw, 2010). Zamerali sme sa na nasledujúcich päť dlhodobých rovnovážnych 

vzťahov: parita kúpnej sily (PPP), nekrytá parita úrokovej miery (UIP), Fisherova inflačná 

parita (FIP), rovnováha reálnych peňazí (MME), produkčný vzťah (OR). 

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:  𝑝𝑡 − 𝑝𝑠𝑡 − 𝑒𝑡 = 𝑏𝑝𝑝𝑝 + ε𝑝𝑝𝑝,𝑡+1,                                          (4.1)  

UIP:  𝑟𝑡 − 𝑟𝑠𝑡 = 𝑏𝑢𝑖𝑝 + ε𝑢𝑖𝑝,𝑡+1,                                                     (4.2)  

FIP:  𝑟𝑡 − ∆𝑝𝑡 = 𝑏𝑓𝑖𝑝 + ε𝑓𝑖𝑝,𝑡+1,                                                     (4.3)  

MME:  𝑚𝑡 = 𝑏𝑚𝑚𝑒 + 𝛽43𝑟𝑡 + 𝛽45𝑦𝑡 + ε𝑚𝑚𝑒,𝑡+1                           (4.4)  

OR:  𝑦𝑡 − 𝑦𝑠𝑡 = 𝑏𝑜𝑟 + ε𝑜𝑟,𝑡+1,                                                       (4.5)  

kde 

𝑝𝑡 = 𝑙𝑛(𝑃𝑡), 𝑝𝑠𝑡 = 𝑙𝑛(𝑃𝑆𝑡), 𝑒𝑡 = 𝑙𝑛(𝐸𝑡), 𝑚𝑡 = 𝑙𝑛(𝑀𝑡/𝑃𝑡), 𝑦𝑡 = 𝑙𝑛(𝑌𝑡/𝑃𝑡), 𝑦𝑠𝑡 =

𝑙𝑛(𝑌𝑆𝑡/𝑃𝑡), 𝑟𝑡 = 𝑙𝑛(1 + 𝑅𝑡), 𝑟𝑠𝑡 = 𝑙𝑛(1 + 𝑅𝑆𝑡), ∆𝑝𝑡 = 𝑙𝑛(𝑃𝑡) − 𝑙𝑛(𝑃𝑡−1), 𝑏𝑝𝑝𝑝 =

𝑙𝑛(𝜆), 𝑏𝑓𝑖𝑝 = 𝑙𝑛(1 + 𝜌), 𝑏𝑜𝑟 = 𝑙𝑛(𝛾), Pt je index cien priemyselných výrobcov pre ČR a SR, 

PSt je index cien priemyselných výrobcov pre eurozónu, Et je nominálny efektívny výmenný 
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kurz pre ČR a SR, Mt je peňažný agregát M0 pre ČR a SR, Yt je hrubý domáci produkt pre ČR 

a SR, YSt je hrubý domáci produkt pre eurozónu, Rt je krátkodobá úroková miera pre ČR 

a SR, RSt je krátkodobá úroková miera pre eurozónu. Do rovníc UIP a MME sme zahrnuli 

konštanty 𝑏𝑢𝑖𝑝 a 𝑏𝑚𝑚𝑒, aby sme zabezpečili nulové stredné hodnoty všetkých dlhodobých 

šumov z redukovanej formy modelu 𝜀𝑖,𝑡+1, 𝑖 = 𝑝𝑝𝑝, 𝑢𝑖𝑝, 𝑓𝑖𝑝, 𝑚𝑚𝑒, 𝑜𝑟. 

Konštantu 𝑏𝑢𝑖𝑝 sme zahrnuli do rovnice (4.2) 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 odhaduje všetkých päť rovnovážnych vzťahov spolu ako jeden štrukturálny 

model. 

Konštantu 𝑏𝑚𝑚𝑒 sme zahrnuli do rovnice (4.4) 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. 

Po odvodení dlhodobých rovnovážnych vzťahov sme pristúpili k odhadom 

jednotlivých modelov. Východiskovú metódu použitú 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 kointegračnú analýzu (Hendry, Juselius, 2000, 

2001) a pri odhade modelov sa sústredili na dlhodobé teoretické reštrikcie, pričom krátkodobú 

dynamiku ponechali v modeli prevažne bez obmedzení (v kontexte VAR modelu). Okrem 
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kointegračného modelu využívame aj štrukturálny VAR model (SVAR), ktorý aplikujeme 

v prípade modelov so zahrnutím indikátorov sentimentu. 

Za účelom analýzy vplyvu šokov zo zahraničia sme využili funkcie impulzných 

odoziev. V prípade skúmania príčin rozdielov v odhadnutých dlhodobých rovnovážnych 

vzťahoch sme použili generalizované (zovšeobecnené) impulzné odozvy, ktoré navrhli Koop 

a ost. (1996) a Pesaran a Shin (1998). 
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5 Aplikované metódy práce 

Ako vstupné dáta sú použité v prvom rade údaje pre dve malé otvorené ekonomiky, 

ČR a SR, ktoré charakterizujú ekonomický vývoj domácej ekonomiky. Ďalej sú používané 

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 boli využité pri odhade modelov založených výlučne 

na kvantitatívnych dátach, mesačné údaje sa využili pri odhade modelov, do ktorých boli 

zahrnuté aj kvalitatívne dáta z prieskumov – indikátory ekonomického sentimentu. 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. 

Základnou východiskovou metódou pri odhade dlhodobých rovnovážnych vzťahov je 

model VAR, ktorý sme odhadli v prípade každého dlhodobého rovnovážneho vzťahu. 

Redukovaná forma (alebo tzv. štandardná forma) modelu VAR v maticovom tvare je 

nasledovná: 

 𝒛𝑡 = 𝑮(𝐿)𝒛𝑡 + 𝒆𝑡    (5.1) 

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

polynómov lag operátora L tak, že platí: 𝐿𝒛𝑡 = 𝒛𝑡−𝑝 a 𝒆𝑡 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 sme použili 

metódu najmenších štvorcov. Kvalitu odhadnutého modelu sme overovali 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 sme testovali pomocou 

LM testu (Johansen, 1995) aj viacrozmerným Portmanteau testom (Lütkepohl, 1991). White 

test bol použitý pre testovanie heteroskedasticity rezíduí (White, 1980; rozšírený Doornik, 

1995) a viacrozmerné rozšírenie Jarque-Berra testu bolo použité pre testovanie normality 

rezíduí (Lütkepohl, 1991). 
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Pre určenie dlhodobej rovnováhy medzi makroekonomickými premennými ČR a SR sme 

použili kointegračnú analýzu, ktorá predstavuje základ modelov s korekčným členom (Error 

Correction Models - ECM). Vzťah (5.1) môžeme prepísať do tvaru ECM nasledovne: 

   ∆𝒛𝑡 = 𝜫𝒛𝑡−1 + ∑ 𝜞𝑖
𝑝−1
𝑖=1 ∆𝒛𝑡−𝑖 + 𝑪𝒙𝑡 + 𝜺𝑡,                (5.2) 

kde p je rád štandardného VAR modelu,  𝜫 = ∑ 𝑮𝑖 − 𝑰𝑝
𝑖=1 , 𝜞𝑖 = − ∑ 𝑮𝑗  𝑝

𝑗=𝑖+1 sú 

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

konštanta a/alebo trend) a 𝜺𝑡 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 majú hodnosť r a platí 𝜫 = 𝜶𝛽`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. 

Z VAR modelu bol 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 sme použili štrukturálny VAR model pre ČR aj 

SR. Využili sme SVAR model Amisano a Giannini (1997), ktorý môžeme zapísať 

nasledovne: 

 𝑨𝒆𝑡 = 𝑩𝒖𝑡, (5.3) 

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 𝐸[𝒖𝑡𝒖𝑡
′ ] = 𝑰. Predpoklad 

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

 𝑨 ∑ 𝑨′ = 𝑩𝑩′. (5.4) 

Do štrukturálneho VAR modelu 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 
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SR. Pre štyri uvažované endogénne premenné sme odhadli najskôr VAR modely s 3 

oneskoreniami VAR(3). 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 štrukturálne modely, VEC model aj štrukturálny VAR sme využili na analýzu 

impulzných odoziev pomocou funkcií odozvy. Za účelom analýzy významnosti dvoch 

rôznych kanálov zo zahraničia sme použili zovšeobecnené funkcie odozvy v prípade 

štrukturálneho VEC modelu. 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 

bootstrapu. V prípade štrukturálneho VAR modelu sme na analýzu impulzných odoziev 

využili Choleského dekompozíciu, 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). 
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6 Výsledky a zhrnutie 

Ťažiskovým výsledkom práce je porovnanie odhadov jednotlivých dlhodobých 

rovnovážnych vzťahov samostatne s výsledkami odhadov, ktoré sme získali pri 

súčasnom odhade týchto dlhodobých rovnovážnych vzťahov v jednom štrukturálnom 

modeli. Všetky odhadnuté parametre sú uvedené v súhrnnej Tab. 6.1. 

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. 6.1 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 

 
Odhliadnuc 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 

štrukturálneho  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. 

Odhadnuté štrukturálne modely sme použili na analýzu reakcie na dva zahraničné šoky 

– pozitívny dopytový šok (neočakávaný nárast zahraničného produktu) a pozitívny 

monetárny šok (neočakávaný nárast zahraničnej úrokovej miery). Na Obr. 6.1 – 6.5 sú 

porovnané odozvy pre vybrané domáce makroekonomické premenné oboch krajín na dva 

vyššie spomínané šoky. Funkcie odozvy ukazujú, že zahraničné šoky majú skôr trvalý vplyv 
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na úroveň väčšiny skúmaných časových radov, t.j. po odznení šoku sa stabilizujú na odlišnej 

úrovni. 

Obr. 6.1 až 6.3 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 odznení 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. 6.1). Odozva slovenského produktu je 

mierne vyššia, s vrcholom takmer 0,008 % (Obr. 6.2). 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 odznení šoku (Obr. 6.3). 

Obr. 6.1 Impulzné odozvy českého HDP na šok v zahraničnom produkte 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovnie 
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Obr. 6.2 Impulzné odozvy slovenského HDP na šok v zahraničnom produkte 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovnie 

 

Obr. 6.3 Impulzné odozvy úrokovej miery ČR na šok v zahraničnom produkte 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovnie 

  

 Obr. 6.4 a 6.5 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. 
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Obr. 6.4 Impulzné odozvy úrokovej miery v ČR na zahraničný monetárny šok 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovnie 

 

Obr. 6.5 Impulzné odozvy úrokovej miery v SR na zahraničný monetárny šok 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovnie 

 

V prípade výsledkov z analýzy zahrnutia indikátora sentimentu do štrukturálneho 

VAR modelu sa potvrdilo, že jednorazový pozitívny šok v zahraničnom sentimente spôsobil 

štatisticky významnú reakciu u miery nezamestnanosti v oboch krajinách (Obr. 6.6 a Obr. 

6.7). 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. 
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Obr. 6.6 Impulzná odozva na jednorazový Choleského šok v zahraničnom sentimente 

z VAR(3) modelu pre ČR 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

 

Obr. 6.7 Impulzná odozva na jednorazový Choleského šok v zahraničnom sentimente 

z VAR(3) modelu pre SR 
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Zdroj: EViews, vlastné spracovanie 

Na druhej strane, podľa výsledkov analýzy zahraničný sentiment krajín eurozóny nie 

je štatisticky významný pre vysvetlenie fluktuácií domáceho 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 
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krajín eurozóny nie je dostatočné a bolo by ho potrebné rozšíriť o ďalšie krajiny, napríklad o 

zostávajúce krajiny V4. 

Zhrnutie 

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 
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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 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 
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komplexného štrukturálneho  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 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 

odznení 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 
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makroekonomické premenné. Pre tento účel sme využili štrukturálny VAR model a prístup 

VAR sme obohatili o indikátory sentimentu. 

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 potvrdili 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 
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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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9 Summary 

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 how they are 

integrated 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 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 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 


