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Abstrakt 

Název práce: Makroekonomické dopady kurzu dolaru ve vyspělých ekonomikách 

Obsah práce: Cílem této disertační práce je pokusit se za pomoci ekonometrického aparátu 
odhadnout makroekonomické dopady kurzu amerického dolaru (USD) ve vyspělých zemích, 
tedy zjistit, jak zareagují makroekonomické veličiny, jestliže dojde ke kurzovému šoku (ve 
smyslu depreciace bilaterálního měnového kurzu). Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je 
metoda vektorové autoregrese (VAR) panelových dat umožňující analyzovat relevantní 
impulsní reakce. Empirická analýza byla provedena ve třech obdobích pro určení případného 
dopadu finanční krize z let 2008–2011 na výsledky analýzy. Autor dochází k závěru, že 
dopady kurzového šoku na ekonomiku vyspělých zemí jsou významné a že finanční, resp. 
hospodářská a dluhová krize výrazně ovlivňuje výsledky analýzy. 

JEL klasifikace: C32, C33, F31 

Klíčová slova: měnový kurz, VAR, impuls-reakce, panelová data 

 

 

Abstract 

Name of study: Macroeconomic impacts of the dollar’s exchange rate in developed 
economies 

Summary: The aim of the dissertation is to try, with the assistance of an econometric 
apparatus, to assess macroeconomic impacts of the dollar’s exchange rate in developed 
economies. That means to find out how macroeconomic variables will respond when the so-
called foreign-exchange rate shock occurs (in the form of foreign-exchange rate depreciation). 
The tool used to achieve this goal is the vector autoregression method (VAR), which makes it 
possible to analyze relevant impulse reactions. An empirical analysis has been conducted for 
three periods of time in order to assess a potential impact of the 2008–2011 financial crisis on 
the results of the analysis. The author concludes that the macroeconomic impact of foreign-
exchange rate shocks on developed economies is significant and that financial, or as the case 
may be, the real-economy and debt crisis has a significant impact on the results of the 
analysis. 

JEL classification: C32, C33, F31 

Keywords: foreign exchange rate, VAR, impuls-reaction, panel data 
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Úvod 

Zjistit, jak reagují makroekonomické veličiny na změnu měnového kurzu, patří 

k jedněm z důležitých úkolů makroekonomie, resp. makroekonomické analýzy empirických 

dat. Cílem disertační práce je pokusit se za pomocí ekonometrického aparátu odhadnout 

makroekonomické dopady kurzu amerického dolaru (USD) ve vyspělých zemích. Jde tedy 

o zjištění míry a směru reakce makroekonomických veličin na kurzový šok (ve smyslu změny 

bilaterálního měnového kurzu). Prostředkem k dosažení tohoto cíle je ekonometrická metoda 

odhadu tzv. funkce „impuls – reakce“ (IR), která je získána pomocí metody vektorové 

autoregrese (VAR) panelových dat.  

Jako bazická měna pro měnový kurz, tj. jedné z nejdůležitějších makroekonomických 

veličin, které je třeba sledovat1, byl zvolen americký dolar (USD). Americký dolar je i přes 

mírný pokles ekonomické i politické síly Spojených států amerických stále 

nezpochybnitelnou světovou měnou číslo jedna a hodnota jeho měnového kurzu ovlivňuje 

prakticky všechny ekonomiky světa a tedy i jejich makroekonomické veličiny.  

Text disertační práce je členěn následovně.  V teoretické části je nejprve popsán výběr 

makroekonomických veličin, jejichž reakce jsou v praktické části analyzovány. Obsahuje dále 

popis teoretických přístupů k determinaci měnového kurzu, vztahům mezi 

makroekonomickými veličinami v rámci procesů vyrovnávání platební bilance v případě 

různých režimů měnového kurzu. Protože bazickou měnou veličiny měnového kurzu je 

americký dolar, který je považován za hlavní světovou měnu, věnuje se tato část práce také 

teorii o problematice vzniku světové měny. Následně je věnován prostor stručnému přehledu 

dosavadních výsledků výzkumu v oblasti, kterou se zabývá tato disertační práce. 

Další část práce je věnována metodologii aplikovaného ekonometrického modelu. Je 

popsán princip panelové analýzy dat, testování panelových dat na existenci stacionarity a 

kointegrace. Následně je popsána podstata modelů vektorové autoregrese, které se užívají pro 

odhad reakce proměnných na šok. Prostor je v této části věnován i podmínkám validity 

modelu a testům, které se pro tento účel používají. Poslední část metodologie je věnována 

analýze funkce „impuls – reakce“. 

                                                           
1 Zhodnocením současného postavení amerického dolaru jako světové rezervní měny se aktuálně zabývali 
Janáček a Komárek (2012). 
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V praktické části práce jsou nejprve popsána data a jejich vlastnosti (zda jsou 

stacionární, či nikoliv) a jejich případné úpravy. Taktéž jsou uvedeny země, na jejichž vzorku 

jsou reakce veličin na kurzový šok odhadovány. Je provedeno rozdělení celkové délky 

časových řad proměnných na jednotlivá období, což by mělo umožnit zachytit případný 

distorzní dopad finanční, resp. hospodářské a dluhové krize, která probíhá od roku 2008, na 

výsledky analýzy reakcí. 

Následně je definován model VAR(p) pro jednotlivá období a jsou uvedeny jeho 

souhrnné výsledky a stejně tak výsledky testů validity modelů.  Pro období finanční krize je 

taktéž specifikován alternativní model, kde místo proměnné bilaterálního měnového kurzu je 

užit efektivní nominální kurz. 

Poslední částí doktorské disertační práce je samotná analýza funkcí reakcí 

makroekonomických veličin na kurzový šok. Reakce jsou zobrazeny a popsány pro modely 

jednotlivých období, resp. pro alternativní model, a to jednak jako reakce tzv. individuální, tj. 

za jednotlivé časové úseky reakčního období, a následně jako reakce kumulované. 

Zhodnocení získaných výsledků je shrnuto v závěru disertační práce.  
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1. Teoretická část 

1.1 Teorie vzniku dominantní světové měny 

I přes mírný pokles důležitosti amerického dolaru (USD) v rámci světové ekonomiky 

je tato měna stále jednoznačně nejvíce rozšířenou a užívanou měnou, viz BIS (2010) . Proto 

byl nominální bilaterální měnový kurz domácí měny vůči USD zvolen jako proměnná, u níž 

dochází ke kurzovému šoku, jenž se následně s větší či menší mírou propaguje do dalších, 

nejen vyspělých ekonomik. Americký dolar je tedy měna světově dominantní, a proto je 

vhodné se v této teoretické části zmínit o příčinách, procesu vzniku a funkcí světové měny. 

Jako teoretický koncept je pro účely této práce použit přístup Krugmana (1999), z jehož 

studie bude v následujícím textu této části doktorské disertační práce čerpáno. 

1.1.1 Funkce světové měny 

Měnu lze označit za „světovou“, resp. dominantní v tom případě, pokud na rozdíl od 

měn ostatních neplní pouze tři známé funkce peněz, nýbrž pokud má těchto funkcí šest. Tři 

funkce peněz, které musí každá měna plnit, jsou známé. Musí být považována za: prostředek 

směny, uchovatele hodnoty a jednotku zúčtování. Ovšem měna dominantní má ještě další tři 

funkce, viz tabulka 1.1. 

Tab. 1.1 Přehled funkcí dominantní měny 

Funkce měny Soukromé Oficiální 

Prostředek směny Prostředek Intervence 

Jednotka zúčtování Faktura Zavěšení 

Uchovatel hodnoty Banka Devizové rezervy 

Zdroj: Krugman (1999, str. 167). 

První sloupec tabulky 1.1 uvádí ony tři klasické funkce peněz. Další dva sloupce této 

tabulky pak přiřazují těmto třem základním funkcím vlastnosti, které jsou příznačné buď pro 

měnu nedominantní (sloupec „Soukromé“) anebo měnu dominantní (sloupce „Soukromé“ a 

„Oficiální“). Světová měna má tedy funkcí celkem šest, jelikož z logiky věci musí plnit ony 

tři klasické funkce v domácí ekonomice. Ale „navíc“ ještě plní další tři funkce v ekonomice 

světové.  
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Funkce „prostředek“, „faktura“ a „banka“ odpovídají vlastnostem uvedeným 

v prvním sloupci a jsou platné v rámci domácí ekonomiky, resp. jejich význam a platnost je 

pouze lokálního charakteru. Pokud jde o další tři vlastnosti světově dominantní měny, pak: 

„intervence“ znamená užívání měny centrálními bankami pro intervenční účely; „zavěšení“ 

(„peg“) označuje fixaci jiných měn na tuto světovou měnu; „devizovými rezervami“ se 

rozumí situace, kdy je dominantní měna užívána centrálními bankami jako měna rezervní. 

Obecně pak platí, že čím je daná měna více dominantní v jedné oblasti, pak tato 

dominance má tendenci posilovat její pozici i v plnění funkcí ostatních. Z výše uvedených 

vlastností, jejichž plnění je nutné pro označení měny jako dominantní, je zřejmé, že americký 

dolar tyto požadavky bezesporu naplňuje. USD je užíván celosvětově jako rezervní měna, 

taktéž je používán při provádění devizových intervencí a také funguje jako „prostředek 

směny“ mezi ostatními měnami na měnovém (mezibankovním) trhu. Měnový trh s USD je 

totiž trhem zdaleka nejlikvidnějším a je proto mnohem snadnější nalézt protistranu pro 

uzavření obchodu, tj. k výměně měn.  

1.1.2 Proces vzniku světové měny 

V následujícím textu bude představen teoretický koncept vzniku jedné dominantní 

měny, tak jak jej vidí Krugman (1999). Předpokládá se existence tří zemí – A, B, C. Tyto 

země pak mají své národní měny – α, β, γ. Pak objem plateb pro potřeby obchodu a 

investování (jiné možnosti ekonomické interakce mezi zeměmi se neuvažují) lze označit pro 

země A a B jako PAB, pro země A a C jako PAC a pro země B a C jako PBC. Objem měnových 

transakcí nutných pro provedení plateb jsou ve stejném duchu značeny jako TAB, TAC a TBC. 

Situaci, kde země buď provádějí měnové transakce pouze mezi sebou, resp. pokud se 

jedna z měn stane dominantní a měny jsou následně obchodovány přes toho 

„zprostředkovatele“, označuje schéma 1.1. Jak ukazuje schéma 1.1 a) a b), pak pokud země 

provádějí zahraniční obchod a investice a neexistuje dominantní měna, pak u každé dvojice 

zemí se součet objemu plateb v rámci obchodní směny musí rovnat součtu objemu plateb 

měnových. Zásadním předpokladem pro funkčnost těchto dvou schématických vztahů je fakt, 

že země jsou si alespoň přibližně rovnocennými obchodními a investičními partnery. 
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Schéma 1.1 Struktury obchodních a měnových plateb v případě existence, resp. 

neexistence dominantní měny 

Zdroj: Krugman (1999, str. 168). 

Pokud tomu tak není a např. zemi A je ostatními zeměmi přikládána mnohem větší 

důležitost a váha pokud jde o obchod, či investování, pak dojde k situaci znázorněné 

schématem 1.1 c). Objem měnových transakcí mezi zeměmi A a B, resp. A a C je roven 

součtu platebních transakcí mezi těmito dvěma zeměmi s platebními transakcemi mezi 

zeměmi B a C. Znamená to, že díky preferování země A jako důležitějšího obchodního a 

investičního partnera dochází k „prohlubování“ trhu s touto měnou. Tento trh je více likvidní 

a tudíž transakční náklady spjaté se směnou mezi touto a ostatními měnami jsou nižší. Tato 

„konkurenční“ výhoda této měny má navíc sebe posilující charakter. Čím je daný měnový trh 

likvidnější, tím více je samozřejmě subjekty upřednostňován a tím se stává ještě více 

likvidním. 

1.1.3 Výhody světové měny 

Země, jejíž měna se stane světovou, resp. dominantní měnou může díky tomu získat 

určité výhody, které jsou ostatním ekonomikám, jejichž měny jsou významné „pouze“ 

lokálně, nedostupné. De Grauwe (2007) nachází dvě výhody. Za prvé, celosvětové užívání 

měny s sebou nese benefit ve formě vyššího příjmu z ražebného pro ekonomiku, která tuto 

měnu emituje. Jestliže se odhaduje, že zhruba polovina veškerého objemu dolaru 

Tαγ=PAC 

Schéma č. 1.1 a) Struktura obchodní 

směny 

Schéma č. 1.1 b) Struktura přímé 

směny 

A 

C B 

PAB PAC 

PBC 

α 

γ β 

Tαβ=PAB 

Tβγ=PBC 

Schéma č. 1.1 c) Struktura nepřímé 

směny 

α 

γ β 

Tαβ=PAB+PBC Tαγ=PAC+PBC 

β
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emitovaného americkou centrální bankou (tzv. FED) se nachází mimo území USA, pak lze 

usuzovat, že FED realizuje mnohem vyšší výnos z ražebného, než pokud by tomu bylo jinak. 

Za druhé, pokud je měna užívána ve velkém měřítku, pak má toto velmi příznivý vliv 

na rozvoj finančních trhů ekonomiky, která tuto měnu emituje. Logika věci je poměrně 

zřejmá – pokud finanční trhy této země mají zvládnout onu obrovskou zátěž, kterou s sebou 

nese dominantní pozice dané měny, pak se musí zlepšovat efektivita fungování těchto trhů, 

musí vzniknout a zdokonalovat se pravidla a regulace těchto trhů, trhy musí být transparentní 

pro účastníky a vstup na ně nesmí být obtížný. Vzhledem k obrovským objemům transakcí 

s takto široce užívanou měnou je nutný vznik a efektivní fungování platebního systému pro 

převody velkých objemů finančních prostředků. Tento tlak pak způsobuje další nárůst 

atraktivity trhů s touto měnou a dále působí na nutnost dalšího zlepšování systému.  

Praktickým příkladem další výhody, kterou s sebou dominance měny může nést, je 

případ USA a odkupování jejich státních dluhopisů asijskými centrálními bankami, které 

chtějí udržet své měny podhodnocené k získání cenové konkurenční výhody své produkce. 

Tím, že takto vracejí dolary, které získaly díky svému exportu do USA zpět do této země, 

umožňují financovat dlouhodobý schodek obchodní bilance běžného účtu. Dalším „ziskem“ 

USA je pak to, že deficit obchodní bilance netlačí na oslabení dolaru a navíc díky návratu 

USD zpět do země je oslaben tlak na růst úrokových měr. 

1.2 Vztah měnového kurzu a vybraných makroekonomických 

veličin 

V této části teoretické sekce práce bude zdůvodněn výběr příslušných 

makroekonomických veličin. Následně bude popsán teoretický vztah měnového kurzu a 

makroekonomických veličin. Teoreticky i prakticky jsou tyto veličiny velmi často a těsně 

spjaty a jako takovými se jimi tudíž nelze zabývat odděleně. V teorii jsou níže uvedené 

veličiny často zkoumány v souvislosti s problematikou vyrovnanosti (či vyrovnávání) platební 

bilance, resp. její částí, a taktéž v souvislosti s moderními teoriemi determinace měnového 

kurzu.  
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1.2.1 Výběr makroekonomických veličin 

Jedním ze stěžejních úkolů je výběr skupiny makroekonomických proměnných, které 

lze označit jako základní či nejvýznamnější. Odborná literatura jednoznačnou definici toho, 

co lze chápat pod pojmem „základní makroekonomické veličiny“, nenabízí. Při volbě 

proměnných se tedy nelze vyhnout určitému stupni arbitrárnosti.  

Např. pravidelná Zpráva o finanční stabilitě, kterou zveřejňuje Česká národní banka 

(ČNB), se zabývá v sekci o reálné ekonomice těmito veličinami:2 meziroční růst HDP, 

základní úrokové sazby, nezaměstnanost, deficit státních (resp. veřejných) financí, inflace, 

běžný a finanční účet platební bilance. Reinhart – Rogoff (2009, str. 34) se ve své studii 

soustředí na zkoumání časových řad těchto proměnných: ceny, měnové kurzy, reálný HDP, 

export, vládní finance, vládní (resp. veřejný) dluh. Spěváček (1996) ve své publikaci 

zaměřené na makroekonomickou analýzu a prognózu zkoumá tyto proměnné: HDP, 

zahraniční obchod, inflace, stav státních rozpočtů, resp. dluhu, měnové kurzy. 

Na základě těchto a dalších studií a publikací a konzultací se školitelem byly jako 

počáteční zvoleny tyto makroekonomické veličiny jako proměnné užité v ekonometrickém 

modelu, tj.: cenová hladina měřená pomocí implicitního cenového deflátoru, bilaterální 

nominální měnový kurz vůči americkému dolaru (USD), který slouží jako bazická měna, 

reálný HDP, výkonová bilance a finanční účet platební bilance, deficit státního rozpočtu, 

státní dluh, základní úroková sazba, peněžní zásoba. USD jako bazická měna byl vybrán 

z toho důvodu, že je zdaleka nejobchodovanější zahraniční měnou na měnových finančních 

trzích. Často slouží jako tzv. „vehicle“ neboli prostředník pro transakce mezi subjekty 

různých zemí.3 

Z tohoto počátečního vzorku proměnných, které byly zamýšleny pro užití při 

ekonometrickém modelování, musely být vypuštěny proměnné týkající se deficitu státního 

rozpočtu a státního dluhu. Časové řady těchto proměnných byly totiž dostupné pouze 

v ročních frekvencích, kdežto ostatní data ve čtvrtletních. Roční data by sice bylo možné 

uměle upravit na čtvrtletní, nicméně tato úprava přináší nejméně dva problémy. Za prvé, je 

možno namítnout, že takovouto úpravou dochází již k příliš závažnému zásahu do dat, a tedy 

nežádoucí formě „data-miningu“. Za druhé, takto uměle upravené proměnné působily při 

                                                           
2 Viz Česká národní banka (2012). 
3 Viz Bank of International Settlements (2010). 
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předběžných odhadech modelu rušivě ve smyslu významného snižování jeho validity. Za 

třetí, převod v opačném směru, tedy ze čtvrtletních dat na roční, by byl rovněž možný, 

nicméně by došlo k významné ztrátě počtu pozorování, což má negativní dopady na výsledky 

ekonometrické analýzy. Proto se jako nejlepší řešení jevilo tyto dvě proměnné z analýzy 

vypustit. Podrobné charakteristiky těchto veličin lze nalézt v části textu věnované popisu dat 

užitých při modelování a také v Příloze.  

1.2.2 Determinace nominálního měnového kurzu 

Teoreticky nejznámější způsoby formování měnového kurzu jsou teorie parity kupní 

síly (PPP), která je uznávaná jako empiricky platná v dlouhém až velmi dlouhém období a 

teorie (ne)kryté úrokové parity, která se vztahuje zejména ke krátkému období4. Pak tedy 

nominální měnový kurz vzniklý na základě absolutní verze teorie parity kupní síly lze 

definovat jako5: 

E = * (1.1) 

kde E je nominální bilaterální měnový kurz, P a P* je domácí, resp. zahraniční cenová 

hladina. 

Relativní verze teorie PPP je založena na předpokladu, že změna měnového kurzu 

odpovídá rozdílu mezi (procentními) změnami domácí a zahraniční cenové hladiny, tj. 

prakticky rozdílu mezi domácí a zahraniční inflací. Pak (procentní) změnu měnového kurzu 

formálně definujme jako6: 

**(%)(%)(%) ππ −=∆−∆=∆ PPE , (1.2) 

kde E, P a P jsou definovány výše a π a π* je domácí, resp. zahraniční míra inflace. 

                                                           
4 Krátké období je definováno jako časový úsek o délce max. 1 rok, dlouhé období pak o délce větší než 1 rok. 
Velmi dlouhé období je pak definováno v ekonomické literatuře vágněji, obecně lze považovat za velmi dlouhé 
období časový úsek o délce větší než 5 nebo někdy až 10 let. 
5 Teorie PPP je založena na platnosti zákona jedné ceny. Podrobné teoretické vysvětlení viz např. Frait (1996, 
str. 75 – 80), resp. Mishkin a Eakins (2009, str. 309–313). 
6 Viz Frait (1996, str. 77). 
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K formování krátkodobého měnového kurzu ekonomická teorie přistupuje odlišně – 

pomocí trhů aktiv. Použitím teorie nekryté úrokové parity lze definovat krátkodobý 

rovnovážný měnový kurz následovně7: 

1*

1

+−
=

+

ii

E
E

t
e

t
, (1.3) 

kde Et je nominální měnový kurz v čase t, Ee
t+1 je očekávaný měnový kurz v čase t+1, 

i a i* jsou domácí, resp. zahraniční úroková sazba. 

Výše uvedená definice abstrahuje od rozdílné rizikovosti (domácích a zahraničních) 

aktiv. Proto po zahrnutí rizikové prémie σt lze rovnici (1.3) rozšířit na tvar více se blížící 

realitě: 

= ∗   (1.4) 

1.2.3 Vyrovnávací mechanismy platební bilance v režimu fixního 

měnového kurzu 

Následující text se zabývá problematikou vyrovnávacích mechanismů platební 

bilance, a to konkrétně mechanismy spjatými s existencí fixního kurzu (cenový, důchodový a 

monetární) a mechanismy, které jsou spjaty s flexibilními devizovými kurzy (kurzový). 

Jelikož v rámci teoretických konceptů vyrovnávání platební bilance se pracuje i s 

problematikou vzájemné provázanosti mezi měnovým kurzem, platební bilancí a ostatními 

výše zmíněnými veličinami, bude tato problematika zpracována v rámci jedné kapitoly.8 

1.2.3.1 Cenový vyrovnávací mechanismus 

Poprvé byl tento mechanismus formulován skotským filozofem Davidem Humem 

v roce 1752. Definováním a popsáním fungování tohoto mechanismu Hume dokázal, že 

                                                           
7 Zdroj: Frait (1996, str. 65 – 72), resp. Mishkin a Eakins (2009, str. 313 – 319). Rovnice nekryté úrokové parity 

je definována jako: 
t

tt
e

E

EE
ii

−
+=

+1* . Algebraickou manipulací lze pak dosáhnout vyjádření v rovnici (1.3).  

8 V této části práce se zabýváme automatickými vyrovnávacími mechanismy. Existuje ještě druhá skupina, a sice 
autonomní nástroje pro vyrovnání platební bilance, např. cla, kvóty apod., které jsou ovšem z teoretického i 
praktického hlediska svým konečným dopadem na hospodářskou aktivitu a konkurenceschopnost dané země 
problematické. 
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představy merkantilistů o trvalém a co možná největším přebytku platební bilance je 

nesmyslná. 

Předpokladem pro fungování tohoto mechanismu jsou zejména pružné ceny (oběma 

směry), režim fixního kurzu, plná kontrola centrální bankou (či ekvivalentní státní autoritou) 

nad peněžní zásobou, neexistuje volný pohyb kapitálu, tj. uvažujeme pouze běžný účet 

platební bilance, platí kvantitativní teorie peněz. V původní či první verzi tohoto mechanismu 

ještě existoval předpoklad, který byl až do pádu zlatého standardu platný, tj. že měny byly 

plnohodnotné, a tedy kryté zlatem. Vyrovnávání deficitů, resp. přebytků platebních bilancí 

mezi zeměmi pak probíhalo prostřednictvím fyzických transferů zlata mezi centrálními 

bankami obchodujících zemí. 

Schéma č. 1.2 Cenový vyrovnávací mechanismus běžného účtu platební bilance 

 

Zdroj: Durčáková – Mandel (2007, str. 411), vlastní úprava. 

Jak je zřejmé ze schématu 1.2, vyrovnávací proces byl zcela automatický a 

z dlouhodobého hlediska nemělo smysl se mu bránit. Veškeré snahy autorit o udržení trvalého 

kladného salda platební bilance musely být dle logiky fungování tohoto mechanismu 

odsouzeny k neúspěchu. V systému fixních kurzů a zlatého standardu tento mechanismus 

teoreticky zajišťoval vyrovnávání platebních bilancí poměrně rychle a efektivně.  

Z teoretického hlediska lze najít přinejmenším dva problémy, které mohou omezit 

hladké fungování tohoto mechanismu. Aby pokles cen v domácí ekonomice, a tedy i cen 

exportu, způsobil nárůst exportu a vyrovnání deficitního salda platební bilance, muselo dojít i 
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k nárůstu objemu fyzického exportu. Formálně lze vyjádřit vztah mezi procentní změnou 

reálného exportu a procentní změnou exportních cen jako: 

=	 ∆%∆% , (1.5) 

kde eEX je vlastní cenová elasticita exportu, EXR je reálný export a PD je domácí 

cenová hladina. Změny veličin jsou v procentech. Jestliže tedy má dojít k nárůstu exportu 

snížením domácí cenové hladiny (exportních cen), pak procentní pokles objemu exportu 

v absolutní hodnotě musí být menší než procentní pokles domácí cenové hladiny, taktéž 

v absolutní hodnotě.  

A dále, jak uvádí Durčáková – Mandel (2007, str. 412), „základním problémem 

cenového vyrovnávacího mechanismu je způsob a rychlost reakce domácí cenové hladiny na 

změny peněžní zásoby.“  Nárůst poptávky bude působit odlišnou silou na růst cenové hladiny, 

když bude ekonomika v recesní mezeře, nebo na či za úrovní potenciálního produktu. 

V prvním případě způsobí zvýšení peněžní zásoby spíše růst reálného produktu, zatímco 

v druhém případě se toto zvýšení projeví růstem domácí cenové hladiny. Důležitým faktem 

také je, že pokud poptávka roste, dochází spíše k růstu cen, zatímco při poklesu poptávky se 

spíše snižuje reálný produkt. 

Pokud jde o jeho fungování ve skutečnosti, pak Frait (1996, str. 38) uvádí, že 

„přizpůsobování platebních bilancí bylo příliš rychlé a hladké, než předpokládá výše uvedený 

mechanismus, a bylo doprovázeno pouze malými přesuny zlata. […] Vysvětlení spočívá v tom, 

že mobilita kapitálu byla poměrně značná a nerovnováhy platebních bilancí byly vyrovnávány 

spíše mezinárodními kapitálovými toky než toky zlata. […] Přesto je však nutno konstatovat, 

že v období zlatého standardu existoval […] automatický mechanismus [...], který fungoval, i 

když často za cenu deflace a dočasného zpomalení ekonomického růstu.“ 

1.2.3.2 Keynesiánský důchodový vyrovnávací mechanismus 

Teorie funkčnosti tohoto mechanismu byla rozpracována zejména ekonomy patřícími 

do keynesiánského názorového proudu, a tudíž jeho hlavním znakem je to, že jde o model 

recesní. Dalšími předpoklady jsou pak zejména existence nepružných cen (ceny jsou fixní), 

režim měnového kurzu je fixní taktéž. To znamená, že se nerozlišuje mezi reálnými a 
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nominálními veličinami. Pokud jde o fungování tohoto mechanismu v rámci běžného účtu 

platební bilance, pak zásadním vztahem bude funkce (1.6): 

= − − × , (1.6) 

kde NX označuje čistý export, EX je export, IMP0 je autonomní import, nezávislý na 

úrovni domácího důchodu, m je mezní sklon k importu a Y označuje důchod9. 

Čistý export, který je vedle vládních výdajů (G), spotřeby (C) a investic (I) jednou ze 

složek domácího agregátní poptávky a následně po multiplikaci i produktu (důchodu), je tedy 

tvořen rozdílem mezi exportem a importem. Export je v základním jednoduchém modelu 

považován za závislý na důchodu zahraniční ekonomiky a je tedy v tomto vztahu exogenní, 

resp. konstantní veličinou. Import se skládá z autonomní (na výši produktu nezávislé) složky 

a indukované složky. Čistý export tedy ovlivňuje důchod a ten následně ovlivňuje import, a 

tedy i čistý export. Schématicky pak fungování důchodového vyrovnávacího mechanismu lze 

zakreslit následovně, viz schéma 1.3. 

Vyrovnání např. přebytku běžného účtu proběhne následovně. V důsledku kladné 

hodnoty čistého exportu (přebytek) dochází k růstu agregátní poptávky, a tedy i důchodu. 

Růst důchodu pak znamená zvýšení indukovaného objemu importu, což vede ke snížení 

hodnoty čistého exportu (objem exportu je exogenní veličinou), a tedy k vyrovnání běžného 

účtu platební bilance. 

                                                           
9 Velmi podrobně je fungování důchodového vyrovnávacího mechanismu popsáno ve Frait (1996, str. 38–41), 
stručněji pak v Durčáková a Mandel (2007, str. 412–415).  
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Schéma 1.3 Důchodový vyrovnávací mechanismus běžného účtu platební bilance 

 

Zdroj: Durčáková – Mandel (2007, str. 414), vlastní úprava. 

Hlavním rozdílem dvou výše uvedených mechanismů je tedy zejména to, že 

u důchodového mechanismu dochází k vyrovnání díky změně domácího reálného důchodu, 

nikoliv však ke změnám cenové hladiny.  

V praxi pak samozřejmě uplatňují svůj vliv vyrovnávání platební bilance oba 

mechanismy. Který kanál převládne – zda cenový, či důchodový – závisí již na konkrétní 

situaci a ekonomice. 

1.2.3.3 Monetární přístup k vyrovnávání platební bilance 

Tento teoretický přístup k problematice platební bilance je posledním, kterým se 

budeme v této části věnované mechanismům platných při fixních kurzech zabývat. Tento 

teoretický koncept byl vypracován a rozvinut zejména během 60. a 70. let 20. století, kdy 

byly snahy zjistit, zda je (alespoň teoreticky) možné dospět k vyrovnané platební bilanci beze 

změny měnových kurzů, důchodů (produktů) a cen. 

Tento přístup se zabývá platební bilancí jako celkem, nikoliv pouze její vybranou 

částí, jako je tomu u teorií uvedených výše. Základní tezí tedy je, že platební bilance, resp. 

její saldo je závislé zejména na poptávce a nabídce (reálných) peněžních zůstatků 

v ekonomice, resp. jejich rozdílu. 
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Základními zjednodušujícími předpoklady, které platí pro tuto skupinu modelů, jsou10: 

domácí ekonomika se trvale nachází ve svém optimu, tj. na úrovni potenciálního produktu; 

domácí ekonomika je malá a otevřená, je tedy tzv. „price-taker“, a domácí ceny se tedy 

vyvíjejí a jsou určovány v souladu s vývojem světových cen; režim měnového kurzu je fixní, 

bez pásem oscilace; zahraniční a domácí aktiva jsou dokonalými substituty, tj. neexistuje zde 

riziková prémie.  

Jelikož v centru pozornosti tohoto přístupu stojí poptávka, resp. nabídka peněz, je 

nutné si tyto veličiny ve stručnosti definovat11. Poptávka po penězích v domácí ekonomice 

vychází z důchodové verze rovnice směny, tj: 

M = ×
,  (1.7) 

kde MD je domácí poptávka po penězích, PD je domácí cenová hladina, YD je domácí 

reálný důchod a VYD je domácí rychlost oběhu peněz a je považována za konstantní. 

Nabídku peněz v domácí ekonomice lze definovat vztahem: 

= × = × + , (1.8) 

kde MS je nabídka peněz v domácí ekonomice, m je stabilní peněžní multiplikátor, MB 

je domácí měnová báze, která se skládá z čistých domácích aktiv centrální banky (NDACB – 

daná zejména úvěrovými operacemi CB, tj. operacemi na volném trhu) a čistých zahraničních 

aktiv centrální banky (NFACB – zejména tvořeny devizovými rezervami, jejichž objem je 

závislý na zejména na devizových intervencích CB). 

Na peněžním trhu mohou tedy nastat dvě nerovnovážné situace. 

Za prvé, poptávka po penězích převyšuje nabídku peněz. Jestliže centrální banka není 

ochotna tuto přebytečnou poptávku saturovat např. koupí cenných papírů, pak ekonomické 

subjekty budou svou potřebu peněz řešit buď zvýšením exportu zboží, resp. služeb do 

zahraničí, nebo snížením importu, přičemž obojí bude mít za následek přebytek platební 

bilance. 

                                                           
10 Zdroj: Durčáková – Mandel (2007, str. 416). 
11 Viz Frait (1996, str. 85–86), resp. Durčáková – Mandel (2007, str. 416–417). 
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Za druhé, nabídka peněz převyšuje poptávku po penězích. Opět platí, že pokud 

centrální banka nebude chtít prodávat cenné papíry a tak stahovat přebytečné peníze 

(likviditu) z oběhu, budou ekonomické subjekty své přebytečné peníze „umísťovat“ do 

zahraničí – tj. dojde ke zvýšení importu zboží či služeb, případně ke snížení exportu. 

Automatický proces vyrovnávání výkonového salda platební bilance dle monetárního 

přístupu pak lze schématicky vyjádřit následovně: 

Schéma č. 1.4 Monetární přístup vyrovnávání výkonového účtu platební bilance 

 

Zdroj: Durčáková – Mandel (2012, str.418), vlastní úprava. 

Pokud je tedy výkonové saldo platební bilance deficitní, pak centrální banka při 

„obraně“ fixního kurzu musí nakupovat domácí měnu a prodávat devizové rezervy. Pak 

dochází ke snížení peněžní zásoby v ekonomice, což má za následek pokles poptávky po 

importu, resp. nárůst exportu, čímž dojde k obnovení rovnováhy výkonové bilance. 

Přehledné zobrazení, kde je velmi dobře vidět funkčnost monetárního vyrovnávacího 

mechanismu a propojenost produktu, cenové hladiny, trhu peněz a platební bilance nabízí také 

Frait (1996, str. 42), viz schéma 1.5. 
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Schéma č. 1.5 Monetární mechanismus přizpůsobení platební bilance 

 

Zdroj: Frait (1996, str. 42).  

 

1.2.4 Vyrovnávací mechanismy platební bilance v režimu 

plovoucího měnového kurzu 

Na rozdíl od výše uvedených mechanismů tento přístup považuje plovoucí devizový 

kurz za hlavní nástroj pro vyrovnávání salda platební bilance. Nejznámějším modelovým 

přístupem z této kategorie vyrovnávacích mechanismů je přístup z hlediska elasticit, často 

doplňovaný o tzv. absorpční přístup12. 

1.2.4.1 Přístup z hlediska elasticit 

Kromě pohyblivého kurzu je dalším základním předpokladem existence fixních 

domácích a zahraničních cen. Důvodem je to, že tento přístup je poptávkově orientován, a 

tudíž křivky nabídky pro domácí producenty exportu, resp. importu ze zahraničí jsou 

dokonale elastické. Pohyby poptávkových křivek tudíž nemají vliv na cenovou hladinu, nýbrž 

pouze a jedině na objem produkce domácího exportu, resp. zahraničního importu. 

Jestliže má domácí ekonomika deficit běžného účtu (resp. výkonové bilance), pak to 

ve většině případů značí, že její měna je nadhodnocená. Tudíž tento příliš vysoký („silný“) 

                                                           
12 Podrobně jsou tyto teoretické přístupy rozebrány např. v Frait (1996, str. 42–51), stručněji pak v Durčáková – 
Mandel (2007, str. 420–432). 
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kurz znamená omezení exportu a podporu importu. Oslabení (depreciace) kurzu by pak 

prostřednictvím změny relativních cen mělo vést k nápravě, tj. odstranění deficitního salda 

běžného účtu.  

Změna vnějších směnných relací však ještě nemusí znamenat kýžené odstranění 

nerovnováhy běžného účtu. Změna kurzu domácí měny totiž bude mít dva efekty, a to cenový 

a objemový efekt. Tyto efekty se pak promítnou do celkových příjmů z exportu, resp. výdajů 

na import (zahraniční export) – viz následující vztah13: 

∆ Ú = ∆ × ∆ − ∆ × ∆ , (1.9) 

kde BÚ označuje změnu salda běžného účtu (tj. fakticky účinek změny měnového kurzu), PEX 

je cena exportu, EX je objem exportu, PIMP je cena importu a IMP je objem importu. ∆ je 

operátor změny, ceny exportu a importu jsou vyjádřeny v zahraniční měně. 

O tom, zda převáží cenový efekt, či objemový efekt, resp. zda změna kurzu bude mít 

žádaný účinek, pak rozhoduje cenová elasticita domácí poptávky po importu (zahraničním 

exportu), resp. zahraniční poptávka po domácím exportu (zahraničním importu). 

V případě deficitu běžného účtu pak depreciace (či devalvace) měnového kurzu 

povede k nápravě tohoto deficitu tehdy, pokud součet výše uvedených elasticit bude 

v absolutní hodnotě větší než jedna. Jinak řečeno, změna (nárůst) objemu exportu musí být 

vyšší než změna (pokles) exportních cen, vyjádřených v cizí měně. 

Výše uvedená podmínka nutná pro nápravu bilance běžného účtu se nazývá Marshall-

Lernerova podmínka. Za předpokladu, že běžný účet byl původně vyrovnaný, lze podmínku 

formálně vyjádřit následujícím vztahem: 

∆ Ú = × ×∆
, (1.10) 

kde ∆ je operátor změny. BÚFX je běžný účet vyjádřený v cizí měně, EXFX je export vyjádřený 

v cizí měně, E je měnový kurz, ηEX je elasticita exportu, ηIMP je elasticita importu. Vztah 

(1.10) pak jednoznačně ukazuje, že k žádané změně bilance běžného účtu dojde pouze tehdy, 

když součet exportní a importní elasticity je větší než jedna. Schématicky lze působení 

kurzového vyrovnávacího mechanismu zapsat velmi jednoduše – viz schéma 1.6. 

                                                           
13 Zdroj: Frait (1996, str. 43). 
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Schéma č. 1.6 Kurzový vyrovnávací mechanismus běžného účtu platební bilance 

 

Zdroj: Durčáková – Mandel (2012, str. 420), vlastní úprava. 
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Vztah (1.11) tedy udává, že čistý export je v případě přebytku výsledkem převisu 

domácí produkce zboží a služeb nad domácí poptávkou po této produkci. V případě deficitu je 

situace opačná. 

Pokud tedy má znehodnocení kurzu přispět k vyrovnání běžného účtu, pak musí buď 

dojít k růstu produktu nebo poklesu absorpce. 

Tento závěr lze vysvětlit následujícím způsobem. Za prvé, při znehodnocení měny je 

třeba uvažovat vliv na změnu absorpce. Pokud lze očekávat standardní keynesiánský 

předpoklad indukovaných výdajů na import (viz vztah (1.6)), pak změna důchodu se projeví 

v absorpci vztahem α*∆Y, kde α označuje mezní sklon k absorpci.  

Za druhé, další vlivnou veličinou jsou ostatní změny absorpce, které nejsou spjaty se 

změnami důchodu (produktu). Tento přímý efekt na absorpci je označen jako ∆AD.  Celkovou 

změnu absorpce pak lze zapsat jako ∆A= α×∆Y +  ∆AD, a vztah (1.11) lze zapsat jako: 

∆ Ú = 1 − × ∆ − ∆ . (1.12) 

Z tohoto vztahu tedy lze vyvodit, že k zajištění vlivu znehodnocení měny na deficit 

běžného účtu platební bilance musíme znát vliv tohoto znehodnocení na důchod, resp. přímý 

vliv této změny kurzu na absorpci. 

Vliv znehodnocení měny na důchod 

Zde lze uvést dva vlivy. Prvním vlivem je tzv. efekt na výstup. Pokud domácí 

ekonomika nemá volné zdroje, tj. nachází se na potenciálním produktu a/ nebo neplatí 

Marshall – Lernerova podmínka, pak výsledkem znehodnocení měny bude pokles čistého 

exportu a následně i důchodu (produktu). 

Druhou vlivnou veličinou je tzv. efekt směnných poměrů. Znehodnocením měny totiž 

velmi často dochází ke zhoršení směnných relací, tj. ceny importu vzrostou, ale ceny exportu 

proporcionálně nikoliv. Následkem je pokles reálného produktu, protože aby ekonomika 

mohla získat při vyšších cenách daném množství importu, musí obětovat část exportu. Jinak 

řečeno, na jednu jednotku importu připadá po zhoršení směnných relací méně jednotek 

exportu. Při dané absorpci pak dochází k dalšímu zhoršení salda čistého exportu a tedy i k 

dalšímu poklesu důchodu (produktu). 
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Třetím efektem je pak tzv. efekt na alokaci zdrojů. Dle tohoto názoru by mělo 

znehodnocení měny vést k odbourávání různých omezení v rámci zahraničního obchodu, 

následkem čehož by mohla být efektivnější alokace zdrojů, a následný růst exportu, resp. 

reálného důchodu (produktu). 

Vliv znehodnocení měny na přímou absorpci 

První veličinu ovlivňující absorpci představuje tzv. efekt reálných peněžních zůstatků. 

Po znehodnocení měny dochází zpravidla k růstu cen, a pokud tento růst není akomodován 

zvýšením nabídky peněz na domácím peněžním trhu, následkem bude zvýšení úrokových měr 

a potažmo tedy pokles investiční aktivity, dlouhodobé spotřeby financované úvěry apod., a 

tedy finálním důsledkem je pokles produktu. 

Druhou veličinou ovlivňující přímou absorpci je tzv. efekt důchodové redistribuce. 

Tímto je míněno zejména to, že znehodnocením měny vyvolaný růst cen není okamžitě 

následován růstem mezd. Dochází tedy k redistribuci příjmů od mezd (zaměstnanců) 

k ziskům (firem). Vzhledem k existenci sklonu k úsporám by pak měla absorpce poklesnout. 

Posledním efektem je tzv. Lauersenův – Meltzerův efekt.  Znehodnocení kurzu a 

následné zhoršení směnných relací má dva efekty. První efekt je důchodový – zhoršení 

směnných relací vede ke snížení reálného důchodu, a tím i části absorpce. Druhý efekt je 

substituční – zhoršení směnných relací totiž znamená relativní zlevnění zboží vyráběného 

v domácí ekonomice, což může vést k růstu důchodu (produktu). 

Z výše uvedeného textu je tedy více než zřejmé, že v situaci, kdy ekonomika se 

nachází na úrovni potenciálního produktu (a přirozené míry nezaměstnanosti) a zároveň je její 

běžný účet platební bilance deficitní, je výsledný vliv znehodnocení měny na tento deficit 

poměrně nejistý. Pokles měny má dle tohoto přístupu mnoho protichůdných vlivů a je velmi 

obtížné odhadnout, zda celkový efekt bude pozitivní nebo negativní. Nicméně tento přístup 

nabízí jednoznačný závěr pro tvůrce hospodářské politiky – odstranit deficit běžného účtu při 

současném nacházení se na úrovni potenciálního produktu je nutné provést pomocí 

restriktivní hospodářské politiky, která povede ke snížení absorpce v domácí ekonomice. 
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1.3 Metodologie ekonometrického modelu 

K dosažení cíle práce byla použita metoda „impuls – reakce“ (dále IR). K odhadnutí 

reakce makroekonomických proměnných na kurzový šok pomocí této metody bylo nutné 

nejprve sestavit tzv. vektorově autoregresní model („vector – autoregression“, dále VAR) 

panelových dat. Struktura této části práce je tedy následující. Nejprve je teoreticky popsán 

princip panelových dat; pozornost je rovněž věnována problematice stacionarity, kointegrace 

a možnostem testování těchto jevů v souboru dat. Následující část se věnuje principům VAR 

modelů a nakonec je pojednáno o metodě IR. 

1.3.1 Analýza panelových dat 

Literatura věnující se problematice panelových dat je velmi obsáhlá, namátkou lze 

uvést Baltagi (2005), který se věnuje panelové analýze velmi podrobně, nebo Davidson – 

MacKinnon (2004) pro úvod do tohoto odvětví ekonometrické analýzy. 

1.3.1.1 Panelový přístup k analýze dat 

Panelový přístup umožňuje měřit data ve dvou dimenzích. První dimenzí je čas (t), 

druhou je pak dimenze „průřezu“ („cross-section“), neboli počtu zkoumaných jednotek (i). 

Těmito jednotkami mohou být např. fyzické osoby (pracovníci), firmy, státy apod. 

Jednoduchým příkladem panelového zápisu může být regresní lineární funkce: 

= + × +  ,  (1.13) 

kde i = 1, …, N; t = 1, …, T. 

α udává konstantu; β je K × 1 vektor koeficientů; X’
it je vektor hodnot časových řad 

jednotlivých proměnných v počtu K, které jsou „naskládány“ na sebe; uit je chybová složka 

modelu. 

Panelová přístup k analýze dat nám tedy umožňuje odhadnout případné vztahy mezi 

proměnnými souhrnně pro více jednotek. Velkou výhodou tohoto přístupu je možnost uplatnit 

ekonometrickou analýzu v situaci, kdy existují data pro větší počet jednotek, přičemž časové 

řady pro každou z nich jsou příliš krátké pro uplatnění smysluplné analýzy. 
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Výše uvedený přístup pro práci s panelově uspořádanými daty byl použit při 

specifikaci konkrétního modelu, který umožnil splnit cíle této disertace. Jedná se o přístup 

základní, který nezohledňuje možné přímo nepozorovatelné individuální vlivy na chybovou 

složku modelu uit (tzv. rezidua v případě konkrétního modelu). Přestože v této studii nebylo 

s těmito individuálními efekty pracováno (cílem bylo odhadnout reakci proměnných na 

kurzový šok v rámci skupiny vzorku zemí jako celku), je vhodné zde alespoň stručně tuto 

problematiku rozvést.14 

Jestliže je nutné zachytit možné individuální vlivy jednotek panelového vzorku na 

chybovou složku modelu uit, pak se většinou předpokládá následující vlastnost této chybové 

složky: 

= + ,  (1.14) 

kde µ i zachycuje nepozorovatelný individuální efekt, který je specifický pro každou 

jednotku. Tato veličina je konstantní v čase. țit je pak zbytková část chybové složky, která má 

charakter bílého šumu. 

Jestliže je nutné tento individuální efekt při modelování zachytit, je možné použít dvě 

metody. První metodou je tzv. model fixních efektů („fixed effects model“, dále FEM). 

U tohoto přístupu se předpokládá, že je třeba hodnoty µ i odhadnout jako fixní parametry a țit 

je bílý šum (tj. má charakter tzv. IID(0,σ2
ț) procesu). Tento typ modelu je vhodný v případě, 

kdy vzorek dat tvoří pevná skupina např. firem, či států a analýza se soustředí pouze na 

procesy v rámci tohoto vzorku.15 Nevýhodou tohoto přístupu může být skutečnost, že při 

odhadování velkého počtu parametrů dochází k velké ztrátě stupňů volnosti, což může 

způsobit problémy s validitou těchto parametrů. 

Druhou metodou je tzv. model náhodných efektů („random effects model“, dále 

REM). Vychází z předpokladu, že individuální komponenta µ i chybové složky uit je veličinou 

náhodného charakteru. Tento přístup je vhodné použít, jestliže jednotky panelu byly vybrány 

náhodně tak, aby tvořily reprezentativní populační výběr.16 U tohoto přístupu není z hlediska 

                                                           
14 Standardní literatura navíc zohlednění této možnosti v modelech VAR neuvádí – např. Arlt – Arltová (2007, 
str. 161 – 227); Davidson a MacKinnon (2004, str. 585–589) či Hamilton (1994, str. 291–351). 
15 Viz Baltagi (2005, str. 12). 
16 Viz Baltagi (2005, str. 14). 
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možnosti ztráty velkého počtu stupňů volnosti velký počet odhadovaných parametrů 

problémem.  

1.3.1.2 Stacionarita a její testování v případě panelových dat 

Na rozdíl od průřezové analýzy dat, kde data všech zkoumaných jednotek jsou 

k dispozici pouze pro jeden určitý okamžik, v případě časových řad je stacionarita, resp. její 

nepřítomnost v původním, neupraveném souboru dat závažným problémem. Jestliže jsou 

časové řady nestacionární a toto není v následné analýze zohledněno, vede ekonometrická 

analýza zpravidla k velmi zavádějícím výsledkům (tzv. „spurious regression“), která je 

charakteristická zejména velmi vysokými hodnotami ukazatele koeficientu determinace R2 

(resp. jeho upravené formy), který měří míru „proložení“ originálních dat daty generovanými 

ekonometrickým modelem.17 A jelikož panelová data obsahují časovou dimenzi (t), jak bylo 

ukázáno v předchozí části textu, je nutné vždy provést testování dat a jejich případné následné 

úpravy, jestliže data stacionární nejsou.18 

Data ve zkoumané časové řadě nejsou stacionární, jestliže obsahují tzv. jednotkový 

kořen („unit root“) a nemají konstantní střední hodnotu a rozptyl. Formálně lze existenci 

jednotkového kořene odvodit takto: 

Jestliže je časová řada yt generována tzv. procesem náhodné chůze („random walk 

process“), lze tuto skutečnost zapsat následující funkcí: 

= + , (1.15) 

kde ǫt je IID(0,σ2). Tento proces náhodné chůze lze zapsat taktéž pomocí tzv. 

operátoru zpoždění, tj. 

1 − × = . (1.16) 

Jestliže takový jednotkový kořen se v dané časové řadě vyskytuje, je možné data učinit 

stacionárními tzv. diferenciací: 

∆ = − = . (1.17) 

                                                           
17 Viz Davidson – MacKinnon(2004, str. 600–603). 
18 S výjimkou existence kointegračního vztahu mezi proměnnými, kdy všechny časové řady zkoumané skupiny 
dat naopak musí být nestacionární (viz Davidson – MacKinnon, 2004, str. 216). 
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Výsledná časová řada ∆yt je již stacionární, neboť ∆yt = ǫt ~ IID(0, σ2). Tato úprava má 

zejména u ekonomických (finančních) časových řad, které byly předtím zlogaritmovány, tu 

výhodu, že rozdělení se změní z log-normálního na normální.19 

 Metody testování přítomnosti jednotkového kořene v panelových datech 

Touto problematikou se podrobně zabývá Baltagi (2005, str. 239–263), který podává 

podrobný přehled jednotlivých metod, které byly pro testování stacionarity v panelových 

datech vyvinuty. Následující text vychází převážně z této publikace. 

Jak Baltagi (2005, str. 239) uvádí, metody testování stacionarity panelových dat jsou 

až na několik výjimek nedávnou záležitostí. Testy stacionarity lze rozdělit dle vstupních 

předpokladů na dvě skupiny. První, která obsahuje naprostou většinu standardně používaných 

testů a kterou se budeme dále zabývat, předpokládá průřezovou nezávislost dat – časové řady 

jednotlivých pozorovaných jednotek tedy nejsou korelovány. Druhá skupina tento často spíše 

restriktivní požadavek odmítá a v testovacích procedurách je s touto možností počítáno. 

Testy předpokládající průřezovou nezávislost dat zahrnují metody Levin, Lin, Chu 

(2002, dále LLC), Im, Pesaran, Shin (2003, dále IPS), Breitung (2000), testy Fisherova typu 

(dále FTT) vycházející z prací Maddala, Wu (1999) a Choi (2001) a metodu dle Hadri (2000). 

LLC (2002) tvrdí, že testování jednotlivých časových řad panelu, pokud jsou časové 

řady krátké, vede často k zamítnutí alternativní hypotézy – tj. testy indikují přítomnost 

jednotkového kořene, přestože se v datech nevyskytuje. Navrhli tedy třístupňovou testovací 

proceduru, kdy nulovou hypotézou je tvrzení, že každá jednotlivá časová řada obsahuje 

jednotkový kořen. Alternativní hypotézou je pak tvrzení, že žádná jednotlivá časová řada 

jednotkový kořen neobsahuje.20 Funkce pro testování hypotézy má pak tvar: 

∆ = , + ∑ ∆ , + + , (1.18) 

kde pro nulovou hypotézu H0: ρi = 0; a pro alternativní hypotézu H1: ρi ˂ 0.  

Autoři sami doporučují užití této metody jako nejvhodnější pro panely s počtem 

jednotek N = (10; 100) a délkou časové řady každé jednotky T = (25 – 250). Nicméně 

                                                           
19 Viz Arlt – Arltová (2003, str. 15). 
20 Viz Baltagi (2005, str. 240). 
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problémem není jeho užití i při velmi velkých hodnotách T, kdy se účinnost testu fakticky 

rovná testům stacionarity pro individuální časové řady. Metoda LLC vykazuje dva závažné 

nedostatky. Za prvé implicitně předpokládá, že časové řady jednotek panelu nejsou 

korelovány. Za druhé je jako velmi restriktivní vnímáno samotné stanovení hypotéz – buď je 

jednotkový kořen přítomen ve všech časových řadách panelu, nebo v žádné. 

Přístup IPS (2003) se od předchozího odlišuje v tom, že zmírňuje restrikci požadavku 

na (ne)stacionaritu všech časových řad všech jednotek v panelu. IPS umožňuje testovat 

nulovou hypotézu, že každá časová řada v panelu obsahuje jednotkový kořen (tj. H0: ρi = 0), 

oproti alternativní hypotéze, kdy pouze některé (ale ne všechny) časové řady mají jednotkový 

kořen, tj. 

:	 < 0		 	 = 1,… ,
= 0	 	 = ,… , . (1.19) 

Jak uvádí Baltagi (2005, str. 243) testy této metody za pomoci Monte-Carlo simulací 

ukazují, že i v případě malého rozsahu časových řad jednotek panelu vykazuje metoda IPS 

obecně lepší výsledky než LLC. 

Třetí metoda vychází z práce Breitung (2000), který dokázal, že síla testů LLC a IPS 

(tj. možnost, že nedojde k zamítnutí správné hypotézy) je vysoce závislá na správné 

specifikaci testovací funkce (1.18). Jestliže jsou ve funkci zahrnuty individuálně specifické 

proměnné pro trend, pak dochází ke značnému poklesu síly těchto testů. Breitung (2000) tento 

problém vyřešil úpravou třístupňového testovacího procesu užitého v metodě LLC.  

Metoda čtvrtá, odvozená z prací Maddala, Vu (1999) a Choi (2001), využívá testu 

Fisherova typu, kdy testovací funkce má tvar: 

= −2∑ ln . (1.20) 

Testuje se tedy kombinace všech p-hodnot testů jednotkových kořenů časové řady 

každé individuální jednotky panelu, které byly provedeny zvlášť. Vlastností P je to, že jeho 

rozložení má formu χ2 se dvěma stupni volnosti. Maddala, Vu (1999) ukázali, že tento test 

stejně jako IPS metoda zmírňuje restriktivní předpoklad alternativní hypotézy H1, jak je 

specifikován v metodě LLC, a to ve smyslu zápisu (1.19). Tento test má další výhody v tom, 

že pro testování jednotkových kořenů časových řad jednotlivých jednotek panelu může použít 
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různé metody, které byly vyvinuty primárně pro aplikace na časové řady nepanelových dat 

(jako např. Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, nebo Phillips-Perron (PP)), a taktéž, že 

panel nemusí být pro účely testu balancovaný. To znamená., že délka časové řady může být 

pro každou jednotku panelu různá. 

Pátou metodou je přístup Hadri (2000), který oproti předchozím metodám testuje 

nulovou hypotézu, že jednotkový kořen není přítomen, oproti alternativní hypotéze, kdy 

jednotkový kořen přítomen je. Vychází z následující testovací funkce: 

= + ,  i = 1, …, N; t = 1, …, T (1.21) 

resp.: 

= + + , (1.22) 

pokud je přítomen trend. = , +  je klasický proces náhodné chůze. ǫit a uit 

jsou navzájem nezávislé a charakterizovány jako IID (0, σ2). Zpětným dosazením funkcí 

(1.21) a (1.22) je vytvořena jedna testovací funkce: 

= + + ∑ + = + + , (1.23) 

kde = ∑ + . Nulová hypotéza pak tvrdí, že: H0: σ
2
u = 0. K testování Hadri 

(2000) použil na reziduích založený test využívající Langrageův multiplikátor (tzv. LM 

test).21 

1.3.1.3 Kointegrace panelových dat 

Jestliže je testy prokázáno, že časové řady všech proměnných jsou nestacionární, je 

tento problém možno řešit dvěma způsoby. Buď diferenciací ve smyslu zápisu (1.17), nebo 

testováním dat na přítomnost kointegrace. Jestliže jsou data označena za kointegrovaná, 

znamená to, že mezi nimi existuje vztah dlouhodobého charakteru (vyjádřen tzv. 

kointegračním vektorem), a v tomto případě by diferenciace dat vedla k odstranění těchto 

dlouhodobých vztahů. 

Proto je nutné při analyzování (nejenom panelových) dat, která obsahují nestacionární 

časové řady všech proměnných, vždy provést testování na přítomnost kointegrace. Stejně jako 
                                                           
21 Podrobně viz Baltagi (2005, str. 246–247). 
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v případě testů stacionarity byly vyvinuty metody speciálně zaměřené pro aplikaci na data 

panelového charakteru. Následující text opět vychází převážně z publikace Baltagi (2005, 

str. 252–263). 

Kao (1999) testuje nulovou hypotézu H0 o nepřítomnosti kointegrace mezi všemi 

proměnnými oproti alternativní hypotéze H1 o přítomnosti kointegrace mezi všemi 

proměnnými. Formálně testování probíhá takto:  

Předpokládejme jednoduchý panelový model ve tvaru: 

= + + ,  (1.24) 

kde yit a xit jsou nekointegrované časové řady a obsahující jednotkový kořen. Pro 

testování kointegrace pak Kao (1999) navrhl provést Dickey-Fuller (DF), resp. Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) test jednotkový kořenů reziduí eit, které jsou získány řešením vztahu 

(1.24) pomocí metody fixních efektů, tj. získáme: 

̂ = ̂ + , (1.25) 

kde ̂ = −  a = − . Pak H0: ρ = 1 a H1: ρ < 1. 

Pedroni (2000, 2004) zvolil složitější přístup, který je v souhrnu podrobněji popsán 

v Baltagi (2005, str. 254 – 255).  Stejně jako Kao (1999) testuje nulovou hypotézu H0 

o nepřítomnosti kointegrace oproti alternativní hypotéze H1 o přítomnosti kointegrace. 

Testovací procedury navržené autorem lze rozdělit do dvou typů. První typ testu je velmi 

podobný přístupu Kao (1999). V rámci druhého typu testu je situace mnohem složitější. Autor 

definoval čtyři typy testovacích statistik, které umožňují být datům panelu výrazně 

heterogenní, aniž by to negativně ovlivnilo výsledky testu. Obecně lze říci, že nulová 

hypotéza H0 je zamítnuta, jestliže dostatečný počet jednotek panelu má hodnoty testovacích 

statistik „výrazně“ vzdáleny od průměrných hodnot, které by teoreticky měly časové řady 

jednotlivých jednotek mít, jestliže by byly generovány v případě existence kointegračního 

vztahu22. 

                                                           
22 Viz Baltagi (2005, str. 255). 
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Závěrem je nutné zdůraznit, že testování a zejména konstrukce kointegračního modelu 

má smysl jenom v případě, kdy všechny proměnné datového vzorku jsou nestacionární – viz 

Davidson – MacKinnon (2004, str. 216). 

1.3.2 Vektorově autoregresní modely (VAR) 

Tento typ modelů nachází uplatnění zejména v případě, jestliže je třeba modelovat 

dynamické vztahy mezi proměnnými, které mají charakter časových řad. Jedná se v podstatě o 

systém simultánních rovnic, s tím rozdílem, že VAR modely nerozlišují mezi proměnnými 

exogenními a endogenními – všechny proměnné jsou považovány za rovnocenné a 

endogenní. Model umožňuje nacházet vztahy mezi proměnnými, které plynou z jejich 

skutečných, empirických vztahů, tak říkajíc „nechává mluvit data sama za sebe“. Model tedy 

nevyžaduje ex ante definování teoretických vztahů mezi proměnnými. Odborná literatura 

věnující se modelům VAR je poměrně rozsáhlá, vysoce podrobné a technické pojednání 

nabízí Hamilton (1994, str. 291–351), resp. Arlt – Arltová (2007, str. 161–230), stručnější a 

méně technické vysvětlení modelu nabízí Davidson – MacKinnon (2004, str. 585–589) či 

Gujarati – Porter (2009, str. 784–790). 

Obecný zápis modelu o počtu p zpoždění VAR(p) má tvar: 

= + ∑ + , (1.26) 

kde Yt je 1×g vektor endogenních proměnných o celkovém počtu g; α je 1×g vektor 

konstant; Φj je g×g matice koeficientů pro j = 1, …, p. Tyto matice je zapotřebí pomocí 

ekonometrické procedury odhadnout. 

Nejjednodušším příkladem vztahu (1.26) je VAR(1) pro proměnné Yit, kde i = {1, 2}: 

= ∅ , ∅ ,∅ , ∅ , × + , (1.27) 

K odhadnutí modelu (1.26) lze použít běžnou metodu nejmenších čtverců (OLS). 

Jestliže definujeme: 
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≡ 			 		…				 	a	 ≡ ...
, (1.28) 

pak vztah (1.26) lze zapsat jako lineární regresní model o více proměnných: 

= + ,										 ~	 , .	  (1.29) 

Jak uvádí Arlt – Arltová (2007, str. 196), resp. Lütkepohl (1993), je nejlepší metodou 

pro odhad vztahu (1.29) metoda nejmenších čtverců (OLS). Dále platí, že jestliže je vztah 

(1.26), resp. (1.29) stacionární a vektor reziduí  je vícerozměrný proces bílého šumu, tj. 

~ , , pak odhad matice koeficientů  je konzistentní a má asymptoticky normální 

rozdělení. Pro testování hypotéz u jednotlivých parametrů lze pak použít standardní  

t-statistiky. 

Z výše uvedeného plyne, že klíčovým faktorem pro výsledky modelu a jejich 

interpretaci je stanovení počtu zpoždění p. Existuje několik hodnotících kritérií, která mohou 

napomoci určit hodnotu p.23 Pokud existuje více vhodných modelů (z hlediska jejich validity 

– viz dále), vybere se ten model, který hodnotu těchto testovacích kritérií minimalizuje. 

Prvním kritériem je tzv. kritérium „chyby finální predikce“ („final prediction error“ – 

FPE). Výpočet probíhá dle vzorce: 

= , (1.30) 

kde T je délka časové řady; g označuje počet proměnných a p počet zpoždění. 

 označuje reziduální kovarianční matici modelu. 

Druhým kritériem je Akaikeho informační kritérium (AIC), mající pro VAR(p) tvar: 

= ln + . (1.31) 

Třetím kritériem je Hannan – Quinn kritérium (HQC) ve tvaru: 

                                                           
23 Viz Arlt – Arltová (2007, str. 201). 
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= ln + . (1.32) 

Čtvrtým je Schwartzovo kritérium (SIC) ve tvaru: 

= ln + . (1.33) 

Pátým a posledním je tzv. sekvenční modifikovaný test pravděpodobnostního poměru 

(„likelihood ratio“, dále LR) test: 

= − log − log }~ , (1.34) 

kde se za pomoci  statistiky testuje, zda jsou koeficienty při daném zpoždění l 

souhrnně statisticky nevýznamné.  

V praxi zřídka dochází k tomu, že by všechna kritéria doporučovala stejný počet 

zpoždění. Dobrým zvykem je vybrat takový počet zpoždění, na kterém se shodne největší 

počet výše uvedených kriteriálních ukazatelů. 

Jak bylo uvedeno výše, OLS je nejlepší metodou odhadu modelu VAR(p) a standardní 

testovací procedury (za pomoci t-statistiky) lze použít tehdy, jestliže je vztah (1.26) resp. 

(1.29) stacionární.  Jestliže máme obecný model VAR(p) ve tvaru (1.26), který převedeme na 

konkrétní případ modelu VAR(1), pak model bez konstanty bude mít tvar: 

= + , (1.35) 

resp. za pomoci operátoru zpoždění: 

− = , (1.36) 

kde  je jednotková matice a l udává rozměr (tj. počet proměnných) vektoru . Pak 

proces VAR(1) bude stacionární, leží-li tzv. charakteristická čísla matice  uvnitř tzv. 

jednotkového kruhu, tj. hodnoty těchto čísel jsou menší než jedna. 
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1.3.2.1 Testování validity modelu 

Po vytvoření a provedení odhadu parametrů modelu je nutné provést otestování jeho 

validity. Standardní testovací procedura zahrnuje testy reziduí a to pro případ: autokorelace, 

heteroskedasticity, normality.24 

Autokorelace reziduí 

Autokorelace reziduí označuje závislost náhodné složky modelu na svých vlastních 

zpožděných hodnotách. Tento jev je možno testovat dvěma způsoby. Buď za pomoci 

testovacích procedur (viz další text), nebo grafickým posouzením vývoje autokorelační, resp. 

parciální autokorelační funkce. Pro panelová data (zejména s větším počtem panelů) je 

grafické testování poměrně nevhodné kvůli velkému počtu grafů, proto se další text zabývá 

pouze testovacími statistickými metodami. 

Základem testování je odhadnutí výběrové autokorelační funkce ve tvaru: 

= ∑
∑ , (1.37) 

kde  je autokorelační funkce odhadnutých reziduí  modelu a k je počet zpoždění. 

Prvním typem standardně využívaného testu je tzv. portmanteau test autorů Box – Pierce 

(1970). Testuje nulovou hypotézu H0 o nepřítomnosti autokorelace oproti alternativní 

hypotéze H1 o přítomnosti autokorelace. Testovací statistika se počítá dle vzorce: 

= ∑ , (1.38) 

kde T je počet pozorování v dané časové řadě;  je autokorelační funkce, K je počet 

zpoždění. Tato statistika má při vysokých hodnotách T a K přibližnou podobu  rozdělení, 

oproti němuž se pak přítomnost či nepřítomnost autokorelace testuje. Tento postup však není 

efektivní pro data s malým rozsahem výběrů. V těchto případech se užívá alternativní 

statistika autorů Ljung – Box (1978), počítaná dle vzorce: 

= + 2 ∑ − . (1.39) 

                                                           
24 Následující text vychází převážně z Arlt – Arltová (2007). 
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Druhou možností jak testovat přítomnost autokorelace v reziduích modelu je Breusch 

– Godfrey LM (1986, dále BGT) test. Testuje nulovou hypotézu H0 o nepřítomnosti 

autokorelace vůči alternativní hypotéze H1, kdy je autokorelace přítomna. 

Princip testu spočívá v konstrukci pomocné regresní funkce: 

= + + , (1.40) 

kde  jsou odhadnutá rezidua původního modelu; X jsou vysvětlující proměnné 

modelu; W jsou dodatečné proměnné; ǫǫǫǫ jsou rezidua pomocné regresní funkce. Jestliže platí 

hypotéza H0 a autokorelace není přítomna, musí být závisle proměnné  funkce (1.40) 

nezávislé na X a nesmí být autokorelované. Prakticky to znamená, že H0 je považována za 

platnou, jestliže ukazatel determinace R2 nabývá velmi nízkých hodnot. 

Problematiku dopadu výskytu autokorelace na validitu modelu popisuje podrobně 

Gujarati – Porter (2009, str. 412–466). V případě výskytu tohoto jevu zůstávají odhady 

parametrů regresní funkce nevychýlené, konzistentní a asymptoticky normálně rozložené. 

Nicméně dochází ke ztrátě vydatnosti, tj. odhadnuté parametry nemají nejmenší možný 

rozptyl. Důsledkem toho je, že obvyklé testy statistické významnosti parametrů modelu 

nemusí být validní. 

Heteroskedasticita reziduí 

Jestliže rezidua modelu mají konstantní rozptyl, označují se jako homoskedastická. 

V opačném případě jsou rezidua heteroskedastická. Pro testování heteroskedasticity reziduí 

existuje mnoho metod (např. Goldfeld – Quandt test či Glejser test). Standardním testem 

použitelným i pro VAR modely je White test (White, 1980), který je konstrukčně velmi 

jednoduchý. Testuje nulovou hypotézu H0 o nepřítomnosti heteroskedasticity oproti 

alternativní hypotéze H1 o přítomnosti heteroskedasticity neznámého typu (tzn. není možné ji 

funkčně specifikovat). Postup je následující. Nejprve je třeba odhadnout navržený model, 

v tomto ilustrativním případě např. jednoduchého lineárního typu o dvou vysvětlujících 

proměnných: 

= + + + . (1.41) 

Následně je sestrojena pomocná regresní funkce: 
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̂ = + + + + + + , (1.42) 

V případě platnosti H0 je model jako celek nevýznamný, tj. p-hodnota F-testu celkové 

významnosti modelu je vyšší než zvolená „kritická hodnota“ (tzv. hladina významnosti). 

Heteroskedasticitu reziduí lze testovat i graficky, kdy se zkoumá, zda graficky 

vyjádřená (zpravidla standardizovaná) rezidua oscilují kolem nuly, či zda dochází k častému 

vzniku odlehlých hodnot, významně vzdálených od nuly. Tento postup může být vhodným 

doplňkem při užití exaktních testovacích metod, nicméně je zde nebezpečí subjektivity 

zkoumajícího. 

Problematiku heteroskedasticity, stejně jako autokorelace, podrobně popisuje Gujarati 

– Porter (2009, str. 365 – 411). Jako v případě autokorelace dochází ve většině případů, je-li 

tento jev přítomen, ke ztrátě vydatnosti odhadů parametrů modelu. Ostatní vlastnosti 

odhadnutých parametrů zůstávají v pořádku. Autoři rovněž upozorňují na to, že případný 

výskyt tohoto jevu v modelu nemusí být nutně na závadu a závažnost tohoto (případného) 

nedostatku nelze přeceňovat. 

Normalita reziduí 

Aby model mohl být uznán jako validní (a to zejména v případě jeho užití pro „out-of-

sample“ predikci), je nutné, aby rezidua byla normálně rozložena, v ideálním případě aby 

platilo, že ~	 0, . Standardním a často užívaným testem normality je tzv. Jarque – 

Bera test (Jarque – Bera, 1980; dále JBT). Tato metoda současně testuje šikmost a špičatost 

rozdělení reziduí. Základním předpokladem je, že při normovaném normálním rozdělení je 

hodnota šikmosti (SK) rovna 0 a špičatosti (KU) je rovna 3. Testové kritérium JBT má 

následující formu, přičemž jeho rozdělení má charakter : 

= + . (1.43) 

Test šikmosti (SK) probíhá dle vzorce: 

= / × / , (1.44) 

a špičatosti (KU) podle vzorce: 
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= / × − 3 . (1.45) 

Jestliže rezidua jsou normálně rozložena, pak platí nulová H0 hypotéza. Nicméně je 

třeba uvést, že modely časových řad (a zejména VAR) často dle tohoto testu nevykazují 

normalitu reziduí. To je většinou způsobeno nadměrnou špičatostí časových řad, která je pro 

ně často charakteristická. Proto v případě zamítnutí normality JB testem může být užitečné 

provést i vizuální kontrolu rozložení reziduí pomocí histogramu oproti křivce normálního 

rozdělení. Jestliže histogram dat tvarem odpovídá této křivce, je možné se domnívat, že 

rezidua jsou normálně rozložena alespoň asymptoticky, tj. lze očekávat, že s rostoucím 

počtem pozorování bude rozložení dat v histogramu svým tvarem konvergovat k „ideální“ 

křivce normálního rozdělení. 

1.3.3 Analýza „impuls – reakce“ 

Analýza pomocí funkce „impulse – reakce“ (IR) je používána k odhadům reakcí 

proměnných pokud dojde ke zvýšení náhodné složky (tzv. inovace) dané proměnné. 

Metodologii IR přístupu lze odvodit následovně.25 Obecný tvar VAR(p) funkce nechť je: 

= + + +⋯+ + , (1.46) 

kde  je (n×1) vektor a n udává počet proměnných; p je počet zpoždění; náhodná 

složka pak v ideálním případě má vlastnosti: ~ , . Vztah (1.46) lze zapsat jako tzv. 

„moving average“ proces, tj. MA(∞), jestliže je kovariančně stacionární: 

= + + + +⋯ . (1.47) 

Matici  lze pak interpretovat jako následek (reakci) i-té proměnné v čase t+s 

(tj.  , ) na změnu (impuls) ve smyslu zvýšení hodnoty inovace j-té proměnné v čase t (tj. 

) o jednotku za předpokladu, že všechny ostatní inovace jsou v čase t konstantní. Neboli: 

Ψ = . (1.48) 

Jestliže by došlo ke změně všech elementů n vektoru  o hodnotu , pak celkový 

dopad těchto změn na hodnoty vektoru  lze zapsat jako: 

                                                           
25 Následující text vychází z Hamilton (1994, str. 318 – 340). 
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∆ = + +⋯+ = , (1.49) 

kde = , 	 , … , . Funkce impulse – reakce (IR) je pak grafickým vyjádřením 

vztahu  

, , (1.50) 

který je funkcí s. Neboli graficky zachycuje reakci ,  na jednorázový inovační 

impuls v proměnné , přičemž ostatní proměnné v čase t jsou považovány za konstantní. 

Existuje několik technických přístupů, jak zkonstruovat reakční matici . V případě 

této disertační práce byla zvolena metoda tzv. generalizovaných impulsů (viz Pesaran, Shin 

(1998)), která na rozdíl od ostatních metod má tu podstatnou výhodu, že řazení proměnných 

ve vztahu (1.46) resp. (1.47) neovlivňuje výsledky a následnou interpretaci IR funkce. 

 

1.4 Přehled dosavadních výsledků výzkumu 

Práce věnující se předmětnému tématu jsou zaměřeny zpravidla na reakci jedné 

veličiny (zejména cen importu, nebo celkové cenové hladiny) na kurzový šok, což je odlišné 

od předmětné analýzy této doktorské disertační práce.26 Souhrnný přehled podává tabulka 1.2. 

Alexius – Post (2005) užili modelů VAR pro analýzu dopadů plovoucích bilaterálních 

měnových kurzů na malé a otevřené ekonomiky, které cílují inflaci. Na vzorku zemí Švédska, 

Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie ukazují, že měnové kurzy jsou spíše 

„nepropojeny“ se zbytkem ekonomiky a nepůsobí ani stabilizujícím, resp. destabilizujícím 

způsobem, ve smyslu dopadu na produkt a inflaci.  

An (2006) analyzovala dopad změny nominálního efektivního měnového kurzu na 

ceny v různých úrovních distribučního řetězce v ekonomikách Spojených států amerických, 

Japonska, Kanady, Itálie, Velké Británie, Finska, Švédska a Španělska. Dochází k závěru, že 

přenos kurzového šoku na ceny (tzv. „pass-through“) je silnější v případě menších ekonomik 

                                                           
26 Následný přehled stavu zkoumání je uspořádán abecedně (dle příjmení autorů), kteří se ve svých studiích 
zabývali stejnou či podobnou problematikou jako téma této doktorské disertační práce. Tento přehled si 
v žádném případě neklade nárok na úplnost – množství odborných prací v této oblasti je totiž značně rozsáhlé.  
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s vysokou mírou importu, více stabilními (resp. méně volatilními) měnovými kurzy, vyšší 

mírou inflace, nižší mírou volatility HDP a vyšší mírou volatility monetárních šoků. 

Asgeirsson (2011) ve své práci analyzoval přenos kurzového šoku do cen výrobců a 

spotřebitelů (koncových cen). K analýze použil model VAR, který aplikoval na ekonomiku 

Irska. Došel k závěru, že přenos změn kurzu do cen je rychlý a výrazný, a to v obou typech 

cenových indexů. Dále uvádí, že měnový kurz je hlavním faktorem, důležitým pro 

předpovídání budoucího vývoje cenových indexů.  

Babecká-Kucharčuková (2009) analyzovala přenos kurzového šoku na domácí inflaci 

v případě ekonomiky České republiky. Autorka užila několika metod pro odhad přenosu šoku 

– vektorové autoregrese (VAR) a vektorové modely korekce chyby (VEC), resp. jejich 

varianty. Dochází k závěru, že rychlost přenosu kurzového šoku do cen je poměrně vysoká, 

nicméně šok se promítne do cen v rozsahu nepřekračujícím 25–30 %.  

Bermingham (2005) analyzuje ve své studii dopady kurzového šoku na zaměstnanost a 

cenovou hladinu na případu ekonomiky Irska. V rámci svého modelu dochází k závěru, že 

v případě cen dojde při 15% posílení eura vůči koši měn (autor užívá tedy efektivní nominální 

kurz) k 7% poklesu cenové hladiny. Nicméně upozorňuje, že výsledky analýzy jsou citlivé na 

počáteční nastavení modelu a předpokladů. 

Bhattarai (2011) se zabýval dopadem měnového kurzu a peněžní zásoby na 

ekonomický růst, úrokové míry a inflaci v případě ekonomiky Velké Británie. Dochází 

k závěru, že depreciace nominálního bilaterálního kurzu vede k podpoře růstu z důvodu 

zvýšené cenové konkurenceschopnosti. Naopak negativně na ekonomický růst působí růst 

peněžní zásoby (a následně inflace) a úrokových měr. Dochází k závěru, že peníze nejsou 

v případě ekonomiky Velké Británie krátkodobě neutrální, tj. změna peněžní zásoby může 

krátkodobě ovlivnit ekonomický růst.  

Fair (1984) se zabýval na vzorku 17 zemí analýzou vztahu mezi úrokovou mírou a 

jejím vlivem na determinaci měnového kurzu. Testoval, zda strukturální modely determinace 

měnového kurzu si vedou skutečně tak špatně, jak naznačují výsledky studie Meese – Rogoff 

(1983), kteří došli k závěru, že jednoduché modely predikce měnového kurzu založené na 

teorii náhodné procházky si vedou stejně dobře, nebo i lépe než strukturální modely. Autor 

soudí, že strukturální modely si nevedou zdaleka tak špatně a že závěry Meese – Rogoff 
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(1983) mohou být až příliš negativní v neprospěch strukturálních modelů determinace 

měnového kurzu.  

Faruqee (2004) za pomoci modelů VAR analyzoval ve své studii dopad kurzového 

šoku na ceny v rámci eurozóny. Formuloval závěry, že přenos šoku na ceny v krátkém období 

je velmi nízký. Nicméně v čase roste, přičemž nejvyšší míry dosahuje v importních cenách. 

Reakce cen na kurzové šoky vykazuje rozdíly mezi zeměmi v rámci eurozóny.  

Janáček – Komárek (2012) se zabývali současným postavením amerického dolaru 

v globálním finančním systému a dále se pokusili zhodnotit možný vývoj pozice této měny do 

budoucna. Docházejí k závěru, že přestože ekonomická (a politická) síla USA již nedosahuje 

takové dominance jako v minulosti, je dominantní úloha amerického dolaru v současnosti 

nezpochybnitelná. Úvahy o možném nástupci této měny nejsou dle autorů nic jiného než 

pouhými spekulacemi. 

Lee (2007) studoval vztah mezi ekonomickými fundamentálními veličinami a 

měnovým kurzem v případě různých režimů měnového kurzu, a to na případu Jižní Koreje. 

Dochází k závěru, že dopad kurzového šoku je v případě plovoucího kurzu mnohem silnější 

než u kurzu fixního, resp. s omezenou flexibilitou. Dále tvrdí, že dopad kurzového šoku na 

inflaci není statisticky signifikantně odlišný v případě obou kurzových režimů. 

Nucu (2011) analyzovala na případu ekonomiky Rumunska empirické vztahy mezi 

měnovým kurzem a makroekonomickými veličinami (HDP, inflace, peněžní zásoba, platební 

bilance a úroková míra). Nachází inverzní vztah mezi měnovým bilaterálním kurzem 

EUR/RON  a HDP a peněžní zásobou. Pozitivní vztah nalezla mezi veličinou měnového 

kurzu a inflací, resp. úrokovou mírou.   

Saidón (2009) za pomoci modelů VEC analyzuje dopad šoku reálného měnového 

kurzu na HDP Argentiny v letech 1987–2007. Dochází k závěru, že počáteční dopad šoku na 

ekonomickou aktivitu (HDP) je negativní, nicméně po šesti měsících negativní reakce 

odeznívá a stává se pozitivním, tj. dochází k obnovení ekonomické aktivity. 

Vonnák (2010) se ve své studii zaměřil, mimo jiné, na míru přenosu kurzového šoku 

na ceny v zemích Maďarska, Polska a České republiky. Dochází k závěru, že průběh reakcí 

cen na kurzový šok byl ve všech třech ekonomikách prakticky shodný a vývoj cen v těchto 

ekonomikách autor označuje jako „konvergující k cenové stabilitě“ (Vonnák, 2010, str. 15). 
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Nicméně síla přenosu šoku do cen byla u této skupiny zemí vyšší než u zemí tzv. kontrolní 

skupiny, kterou tvořila Velká Británie, Kanada a Švédsko. 

Tabulka č. 1.2 Přehled studií a jejich metod a závěrů 

Autor Předmět studie 
Použitá 
metoda 

Užité 
proměnné 

Zkoumané 
země 

Závěr 

Alexius – Post 
(2005) 

Dopady 
plovoucích 
bilaterálních 
kurzů na 
otevřené 
ekonomiky. 

VAR. 
HDPr, CPI, 
FX. 

Švédsko, 
Kanada, 
Austrálie, 
Nový Zéland, 
Velká 
Británie. 

Měnové kurzy 
spíše neovlivňují 
HDP a inflaci. 

An (2006) 

Vliv změny 
nominálního 
efektivního 
měnového 
kurzu na ceny 
v různých 
úrovních 
distribučního 
řetězce. 

VAR 
s restrikcí 
znamének 
koeficientů 
proměnných. 

Poil, i, HDPgap, 
NEER, PEX, 
PIM, PPI, CPI. 

USA, 
Japonsko, 
Kanada, Itálie, 
Velká 
Británie, 
Finsko, 
Švédsko, 
Španělsko. 

Vliv kurzového 
šoku je silnější 
v případě 
menších 
ekonomik 
s vysokou mírou 
importu, více 
stabilními kurzy, 
vyšší mírou 
inflace, nižší 
mírou volatility 
HDP a vyšší 
mírou volatility 
monetárních 
šoků. 

Asgeirsson 
(2011) 

Přenos 
kurzového 
šoku do cen 
výrobců a 
spotřebitelů. 

VAR. 
Poil, HDPgap, 
FX, PPI, CPI. 

Irsko. 
Změny kurzu se 
přenáší rychle a 
výrazně. 

Babecká-
Kucharčuková 
(2009) 

Přenos 
kurzového 
šoku na inflaci 
ČR. 

VAR, VEC. 

Poil, i, HDPgap, 
NEER, w, 
PIM, PEX, PPI, 
CPI, CPIEUR. 

Česká 
republika. 

Přenos do cen 
rychlý, ale 
nepříliš výrazný. 

Bermingham 
(2005) 

Dopad 
kurzového 
šoku na 
zaměstnanost 
a inflaci. 

Model dle 
Barry (1997). 

Emp, GTR, 
GNTR, HICP, 
ε, NEER. 

Irsko. 

Posílení kurzu 
vede k poklesu 
cenové hladiny. 
Model je však 
velmi citlivý na 
počáteční 
nastavení 
podmínek. 

Bhattarai (2011) 

Změna kurzu a 
peněžní 
zásoby na růst 
HDP, inflaci a 
úrokovou 
míru. 

MSR. 
FX, CPI, 
HDPr, i, SM. 

Velká 
Británie. 

Peníze nejsou 
krátkodobě 
neutrální. 
Depreciace kurzu 
zvyšuje růst HDP. 

Fair (1984) 

Empirické 
testování 
strukturálních 
modelů 
determinace 
FX. 

Model dvou 
třísektorových 
ekonomik. 

i, PBONDS, 
PGOODS, RFX, 
HDPr, P, SM, 
DM, FX. 

Kanada, 
Japonsko, 
Austrálie, 
Německo, 
Rakousko, 
Belgie, 
Dánsko, 
Francie, Itálie, 
Nizozemí, 
Norsko, 
Švédsko, 

Strukturální 
modely dovedou 
předvídat kurzy 
lépe, než uvádějí 
Meese – Rogoff 
(1983). 
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Švýcarsko, 
Velká 
Británie, 
Finsko, Irsko, 
Portugalsko. 

Faruqee (2004) 

Dopad 
kurzového 
šoku na ceny 
v eurozóně. 

VAR. 
NEER, HICP, 
w, PIM, PEX, 
PPI. 

Eurozóna. 

Dopad šoku na 
ceny je v krátkém 
období 
minimální, v čase 
však roste. 
Existují velké 
rozdíly mezi 
členy eurozóny. 

Janáček a 
Komárek (2012) 

Postavení 
USD 
v globálním 
finančním 
systému. 

Deskriptivní 
přístup. 

- - 

Dominantní 
postavení USD je 
v současné době 
nezpochybnitelné. 

Lee (2007) 

Vztah kurzu a 
ekonomických 
veličin při 
různých 
kurzových 
režimech. 

OLS, 
GARCH, 
VAR. 

FX, SM, i, 
iBOND, P, PPI, 
CPI, RFX. 

Austrálie, 
Japonsko, 
Jižní Korea. 

Větší dopad 
kurzového šoku 
na ekonomické 
veličiny u 
plovoucích kurzů. 
Dopad na inflaci 
není odlišný u 
flexibilních, resp. 
fixních kurzů. 

Nucu (2011) 

Empirický 
vztah mezi 
kurzem a 
ekonomickými 
veličinami. 

OLS, 
korelační 
analýza. 

HDPr, CPI, 
SM, i, PB, FX. 

Rumunsko. 

Inverzní vztah 
mezi kurzem a 
HDP, resp. 
peněžní zásobou. 
Pozitivní vztah 
mezi kurzem a 
inflací, resp. 
úrokovou mírou. 

Saidón (2009) 
Dopad šoku 
reálného kurzu 
na HDP. 

VEC. 
HDPr, FXR, 
SM, ToT. 

Argentina. 

Negativní dopad 
prvních šest 
měsíců, následně 
dochází 
k pozitivní reakci. 

Vonnák (2010) 
Dopad 
kurzového 
šoku na ceny. 

VAR. 
NEER, IP, 
CPI, iBOND, i. 

Maďarsko, 
Polsko, Česká 
republika.  
 
Kontrolní 
skupina: 
Velká 
Británie, 
Kanada, 
Švédsko. 

Silnější reakce 
středoevropských 
ekonomik oproti 
kontrolní skupině. 
Ceny všech tří 
ekonomik 
konvergují 
k cenové stabilitě. 

Zdroj: vlastní úprava. 

Poznámka: HDPr – reálný HDP; IP – průmyslová produkce; CPI – index cen spotřebitelů; FX – 
bilaterální nominální měnový kurz; FXR – reálný měnový kurz; Poil – cena ropy; i - nominální úroková sazba; 
HDPgap – mezera produktu; NEER – nominální efektivní měnový kurz; PEX – index cen exportu; PIM – index cen 
importu; ToT – směnné relace zahraničního obchodu; PPI – index cen výrobců; CPI – index cen spotřebitelů; w 
– jednotkové náklady práce; CPIEUR – index spotřebitelských cen v eurozóně; Emp – zaměstnanost; GTR – 
obchodovatelné statky; GNTR – neobchodovatelné statky, HICP – harmonizovaný CPI; ε – elasticita pracovní 
síly; SM – peněžní zásoba; DM – poptávka po penězích;PBONDS – tržní cena dluhopisů; iBOND – úroková míra 
dluhopisů; PGOODS – tržní cena produkovaných statků; RFX – cizoměnové rezervy centrální banky; P – cenová 
hladina; PB – platební bilance; VAR – vektorová autoregrese; VEC – vektorové modely korekce chyby; MSR – 
model simultánních rovnic; OLS – metoda nejmenších čtverců; GARCH – generalizovaná autoregresivní 
heteroskedasticita. 
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2. Praktická část 

Tato část disertační práce je věnována konkrétnímu použitému ekonometrickému 

modelu a datům, jejich testování a interpretaci výsledků. Je rozdělena do tří hlavních částí. 

V první části jsou komplexně popsána data, užitá jako poklad pro odhad modelu, jejich 

testování a případné úpravy. V druhé části je specifikován model VAR(p), je proveden jeho 

odhad a testování jeho validity.27 V poslední části je proveden odhad funkce impuls – reakce 

(IR) a grafické výstupy této funkce jsou následně zhodnoceny. 

2.1 Data 

Veškerá data užitá v analýze byla získána z International Financial Statistics (IFS) 

Mezinárodního měnového fondu (IMF) ve verzi z prosince 2011. Časové řady jsou čtvrtletní, 

v celkovém rozsahu 1. kvartálu 1999 až 2. kvartálu 2011.28 Data byla rozdělena dle času na tři 

skupiny (dále označována jako období), přičemž bude možné následně porovnat výsledky 

analýzy IR funkce pro daná období a učinit mimo jiné závěr, zda finanční krize měla vliv na 

reakce makroekonomických proměnných na kurz USD. 

První časový úsek má délku celé dostupné časové řady, jak je uvedeno výše. Druhý 

časový úsek byl zvolen v rozsahu 1. čtvrtletí 1999 až 4. čtvrtletí 2007. Toto období lze označit 

jako „předkrizové“. Třetí časový úsek má rozsah 1. čtvrtletí 2008 až 2. čtvrtletí 2011. Právě 

počátkem roku 2008 dochází k výraznému zlomu ve vývoji ekonomik, většina indikátorů 

prudce klesá, vyspělé ekonomiky se dostávají do fáze hospodářské krize – toto je třeba 

zohlednit. Standardní literatura věnující se finančním krizím se většinou shoduje v tom, že 

samotná finanční krize, která se následně transformovala na krizi hospodářskou, trvala zhruba 

dva roky, tj. období let 2008 a 2009.29 Tato práce však volí období delší, až do poloviny roku 

2011.30 Důvodem je skutečnost, že přestože ona „počáteční“ finanční krize již skončila, 

zejména v zemích Evropské unie stále trvá, resp. přešla do podoby krize dluhové, která 

zásadně ovlivňuje reálné ekonomické prostředí a jeho výstup ve formě HDP. V době psaní 

této práce (počátek roku 2012) je situace stále velmi vážná a daleka finálního řešení. 

                                                           
27 Specifikace modelu byla konzultována s expertem České národní banky panem Tomášem Adamem, kterému 
tímto srdečně děkuji. 
28 Kódy časových řad z IFS jsou uvedeny v Příloze. 
29 Např. studie autorů Frank a Hesse (2009). 
30 Resp. do doby, do které byla v IFS dostupná aktuální data pro všechny země panelu. 
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Data jsou panelového charakteru, tzn. že zvolené časové řady makroekonomických 

proměnných v daném rozsahu byly zkompilovány pro skupinu zemí. V rámci této práce se 

analýza zaměřila na vyspělé ekonomiky sdružené v rámci Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD). Protože pro některé členské země, které jsou zároveň členy 

eurozóny, nebyly časové řady některých proměnných dostupné, byly tyto země jako 

samostatné jednotky nahrazeny jednou agregovanou veličinou, a to samotnou eurozónou.  

Prvky panelu tedy jsou: eurozóna, Austrálie, Kanada, Česká republika, Dánsko, 

Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, 

Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Protože jednou z proměnných modelu 

je bilaterální nominální měnový kurz národních měn vůči USD, nemohly být do panelu 

zařazeny Spojené státy americké. Celkem obsahuje panel 19 jednotek, přičemž každá 

obsahuje proměnné o délce 50 čtvrtletních pozorováních. Rozsah celého panelu je tedy 

19 × 50 = 950 pozorování. Všechna data byla sezónně očištěna. 

Proměnných, zastupující makroekonomické ukazatele, je sedm a jejich volba byla 

zdůvodněna v teoretické části práce. Zvoleny byly tedy ukazatele: reálný hrubý domácí 

produkt (GDPSALOG), výkonová bilance platební bilance (BALGISSA) zahrnující obchodní 

bilanci, bilanci služeb a bilanci výnosů, implicitní cenový deflátor (DEFLSALOG), finanční 

účet platební bilance (FINACSA), úroková míra (IRATE), peněžní zásoba v rozsahu agregátu 

M2 (M2LOG) a bilaterální nominální měnový kurz (FXLOG). 

Souhrnný přehled o vlastnostech dat uvádí tabulka 2.1.1. Časové řady proměnných 

BALGISSA a FINACSA byly převedeny na poměrové ukazatele a vyjadřují tedy podíl 

daného ukazatele na HDP v procentech. Protože procentní ukazatele se zpravidla 

nelogaritmují (diferenciace logaritmů aproximuje míru změny v procentech a diferenciace 

logaritmů procentních ukazatelů pak nutně přináší interpretační potíže)31, nebyly tyto 

proměnné a proměnná IRATE logaritmovány. 

                                                           
31 Viz Arlt (2003, str. 15). 
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Tab. č. 2.1.1 Základní charakteristiky proměnných v panelu 

Kód proměnné 
Název 

ekonomického 
ukazatele 

Jednotky Logaritmováno 

GDPSALOG 
Hrubý domácí 
produkt 

Index (2005 = 
100) 

Ano 

BALGISSA 
Saldo  
výkonové 
bilance 

% z HDP Ne 

DEFLSALOG 
Cenový 
deflátor HDP 

Index (2005 = 
100) 

Ano 

FINACSA 

Saldo 
finančního 
účtu platební 
bilance 

% z HDP Ne 

IRATE Úroková míra % Ne 

M2LOG 
Peněžní 
agregát M2 

Mld. USD Ano 

FXLOG 
Bilaterální 
nominální 
měnový kurz 

Měnový kurz 
(USD je 
bazickou 
měnou) 

Ano 

Zdroj: IFS, vlastní výpočty. 
 

Data proměnných GDPSALOG, DEFLSALOG, M2LOG a FXLOG byla 

logaritmována ze tří důvodů: Za prvé, protože proměnné jsou měřeny v různých jednotkách 

(indexy, mld. USD), dochází logaritmováním k převodu na stejný základ. Za druhé, jestliže 

jsou data, resp. jejich část nestacionární (jak dokládají výsledky testů uvedené níže), pak 

diferenciace logaritmovaných časových řad vede ke změně log-normálního rozložení dat na 

normální a zpravidla k dosažení stacionarity. Za třetí, logaritmizace pomáhá omezit případný 

výskyt heteroskedasticity reziduí modelu. 

2.1.1 Testování stacionarity dat 

Proměnné byly testovány za pomocí metod Levin, Lin, Chu (LLC), Im, Pesaran, Shin 

(IPS), Augmented Dickey – Fuller (ADF) a Phillips – Perron (PP). Výsledky pro jednotlivá 

období jsou uvedeny v následujících tabulkách 2.1.2 – 2.1.4.32  

                                                           
32 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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1. období: 1999 – 2011 

Toto období má rozsah 1. čtvrtletí 1999 až 2. čtvrtletí 2011.  

Tab. č. 2.1.2 Výsledky testů stacionarity dat pro období 1999 – 2011 

Proměnné LLC IPS ADF PP 
BALGISSA 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 
DEFLSALOG 0,0000*** 0,9859 0,1472 0,0011*** 
FINACSA 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 
FXLOG 0,5767 0,9429 0,8543 0,9636 
GDPSALOG 0,0000*** 0,6696 0,6102 0,2784 
IRATE 0,0037*** 0,0008*** 0,0041*** 0,0061*** 
M2LOG 0,1161 1,0000 0,9995 0,1417 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka:  ***,  **, -* statisticky významné na 1, 5 a 10% hladině významnosti. 

 
2. období: 1999 - 2007 

Časový rozsah byl stanoven na 1. čtvrtletí 1999 až 4. čtvrtletí 2007, tj. období, které 

lze označit jako „předkrizové“. 

Tab. č. 2.1.3 Výsledky testů stacionarity dat pro období 1999 – 2007 

Proměnné LLC IPS ADF PP 
BALGISSA 0,0208** 0,0018*** 0,0000*** 0,0000*** 
DEFLSALOG 0,5563 1,0000 0,6641 0,0038*** 
FINACSA 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 
FXLOG 1,0000 1,0000 0,9981 0,9981 
GDPSALOG 0,5740 1,0000 0,9999 0,9926 
IRATE 0,0745* 0,2474 0,3726 0,0650* 
M2LOG 1,0000 1,0000 1,0000 0,7060 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka:  ***,  **, -* statisticky významné na 1, 5 a 10% hladině významnosti. 

 
3. období: 2008 - 2011 

Toto období je označeno jako „krizové“ a jeho rozsah byl stanoven na 1. čtvrtletí 2008 

až 2. čtvrtletí 2011. 
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Tab. č. 2.1.4 Výsledky testů stacionarity dat pro období 2008 – 2011 

Proměnné LLC IPS ADF PP 
BALGISSA 0,0000*** 0,0009*** 0,0004*** 0,0000*** 
DEFLSALOG 0,0240** 0,9665 0,9788 0,5381 
FINACSA 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 
FXLOG 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,5206 
GDPSALOG 0,0025*** 0,4601 0,2926 0,9993 
IRATE 0,0002*** 0,2463 0,4681 0,9784 
M2LOG 0,0000*** 0,7236 0,1956 0,0543* 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka:  ***,  **, -* statisticky významné na 1, 5 a 10% hladině významnosti. 

 
2.1.1.1 Závěry plynoucí z testování 

Z výše uvedených testů lze vyvodit několik závěrů, přestože jednotlivé testovací 

metody se v případě některých proměnných i poměrně výrazně rozcházejí. Za prvé, některé 

proměnné, resp. jejich časové řady jsou stacionární, a to ve všech třech sledovaných 

obdobích. Proto, jak bylo uvedeno v teoretické části, nemá smysl v daném souboru 

proměnných sestavovat kointegrační model, resp. provádět testování, neboť v kointegračním 

modelu musí být proměnné nestacionární všechny (Davidson – MacKinnon, 2004, str. 216).  

Za druhé, jelikož kointegrací se dále nezabýváme, bude použit klasický model 

VAR(p), který vyžaduje všechny proměnné stacionární. Proto ve všech třech obdobích budou 

proměnné použité v modelu diferencovány a tak zajištěna jejich stacionarita. Protože 

kointegrace nemusí být zohledněna, není důvodu se obávat, že diferenciací budou odstraněny 

případné dlouhodobé vztahy mezi proměnnými. 

Původní časové řady byly tedy podrobeny následujícím transformacím: 

1) Proměnné DEFLSALOG, FXLOG, GDPSALOG a M2LOG byly přirozeně 
logaritmovány, 

2) a následně byly všechny proměnné diferencovány. 

Takto upravené časové řady byly použity v modelu VAR(p), který je specifikován pro 

jednotlivá období v následující části. 
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2.2 Specifikace modelu VAR 

Klíčovým faktorem při specifikování modelu VAR(p) je právě stanovení hodnoty 

počtu zpoždění p. Data tedy byla podrobena testům uvedeným v teoretické části, které měly 

pomoci určit správný počet zpoždění. Souhrnný přehled výsledků testovacích procedur pro 

všechna období uvádí tabulka 2.2.133. 

Tab. č. 2.2.1 Počet zpoždění dle testů pro modely VAR(p) jednotlivých období 

Období 
Testovací kritéria 

LR FPE AIC SIC HQT 
1. období 8 8 8 4 8 
2. období 8 8 8 4 5 
3. období 8 8 8 1 2 
Zdroj: vlastní výpočty. 

Jak bylo uvedeno výše v teoretické části, obecný tvar modelu VAR(p) má tvar: 

= + ∑ + , (2.1) 

resp. pro případ panelové analýzy: 

, = + ∑ , + , . (2.2) 

,  představuje vektor (n × 1) proměnných užitých v modelu, tzn. BALGISSA, 

DEFLSALOG, FINACSA, FXLOG, GDPSALOG, IRATE a M2LOG – tedy n = 7.  je n × 

n matice koeficientů proměnných při zpoždění j. ,  udává rezidua, tj. náhodnou složku 

modelu.  je konstanta. Index z udává počet jednotek (zemí) v panelu a tedy platí: z = 19.  

Počet zpoždění je stanoven indexem p, který pro příslušná zkoumaná období nabývá 

specifických hodnot, tedy: 

= 8														pro	1. období8														pro	2. období8														pro	3. období. (2.3) 

                                                           
33 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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2.2.1 Souhrnné statistiky modelů VAR(p) v jednotlivých obdobích 

Protože modely VAR(p) jsou v této práci užity jako nástroj pro odhad funkce IR, a 

tedy reakčních křivek makroekonomických proměnných na změnu kurzu, jsou v následujících 

tabulkách 2.2.2 – 2.2.4 uvedeny pouze vybrané souhrnné ukazatele pro jednotlivé modely. 

Plné výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 

Tab. č. 2.2.2 Souhrnné ukazatele modelu VAR(8) v prvním období 

Ukazatele 
Proměnné1) 

BALGISSA DEFLSALOG FINACSA FXLOG GDPSALOG IRATE M2LOG 
R2 0,5396 0,4481 0,4993 0,3398 0,2707 0,8244 0,2921 
Adj. R2 0,5019 0,4027 0,4582 0,2855 0,2108 0,8100 0,2339 
F-statistika 14,2612 9,8716 12,1280 6,2588 4,5143 57,0878 5,0178 
AIC 4,6163 -5,7633 7,6130 -3,1124 -6,0848 3,9856 -3,2339 
SIC 4,9719 -5,4077 7,9686 -2,7568 -5,7292 4,3412 -2,8783 

Kritéria pro celý model 
AIC -2,1873 
SIC 0,3019 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka: Zkoumané období je v rozsahu 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 

 

Koeficienty determinace R2, resp. Adj. R2 se pohybují pro všechny proměnné na 

úrovních hodnot, které jsou dle zkušeností autora pro lineární regrese diferencovaných 

(logaritmů) časových řad obvyklé. Relativně nízké hodnoty R2 je nutné nepřeceňovat. 

Koeficient determinace měří právě a pouze to, jak přesně data generovaná modelem 

prokládají původní (vstupní) data. Jak uvádí Davidson a MacKinnon (2004, str. 116–119 ), 

nebo Gujarati a Porter (2009, str. 206), přílišné soustředění se na co nejvyšší hodnotu 

koeficientu determinace může vést až ke špatné specifikaci modelu, resp. až ke škodlivé verzi 

tzv. „data-miningu“. Taktéž úprava dat diferenciací jejich logaritmů hodnoty R2 snižuje, 

protože odstraňuje možnost tzv. „nesmyslné regrese“ časových řad, která se vyznačuje právě 

velmi vysokými hodnotami ukazatele R2, často na úrovni těsně pod hodnotou 1. 

V případě tohoto modelu lze očekávat s vysokou pravděpodobností, že nebude 

vyhovovat klasickým předpokladům validity, tj. že bude přítomna autokorelace, 

heteroskedasticita reziduí a tato že nebudou rozložena dle Jarque–Bera testu normálně. 

Důvodem je přítomnost finanční a následné hospodářské krize v pozorovaném období, které 

působí výrazné zlomy v průběhu dat v období let 2008 a dále. 
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Tab. č. 2.2.3 Souhrnné ukazatele modelu VAR(8) v druhém období 

Ukazatele 
Proměnné1) 

BALGISSA DEFLSALOG FINACSA FXLOG GDPSALOG IRATE M2LOG 
R2 0,6428 0,5704 0,5998 0,3818 0,3862 0,8672 0,3687 
Adj. R2 0,5955 0,5136 0,5468 0,2999 0,3049 0,8496 0,2851 
F-statistika 13,5928 10,0300 11,3184 4,6640 4,7519 49,3118 4,4108 
AIC 4,1434 -5,8849 6,6220 -3,6926 -6,7235 4,2001 -3,0789 
SIC 4,6391 -5,3892 7,1176 -3,1969 -6,2279 4,6963 -2,5833 

Kritéria pro celý model 
AIC -4,5899 
SIC -1,1204 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka: Zkoumané období je v rozsahu 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 

Hodnoty koeficientu determinace R2 se pohybují pro všechny makroekonomické 

veličiny v úrovních obvyklých pro diferencované (logaritmy) časové řady. Validita modelu je 

v tomto období dopředu těžko odhadnutelná, snad pouze u testu normality lze čekat s vysokou 

pravděpodobností negativní výsledek, jak je uvedeno v teoretické části věnované testování 

normálního rozdělení reziduí.  

Tab. č. 2.2.4 Souhrnné ukazatele modelu VAR(8) ve třetím období 

Ukazatele 
Proměnné1) 

BALGISSA DEFLSALOG FINACSA FXLOG GDPSALOG IRATE M2LOG 
R2 0,6410 0,4407 0,7252 0,5575 0,4565 0,6174 0,5021 
Adj. R2 0,5409 0,2848 0,6486 0,4342 0,3050 0,5108 0,3634 
F-statistika 6,4077 2,8278 9,4705 4,5225 3,0144 5,7908 3,6192 
AIC 5,0499 -5,5637 8,0257 -2,6390 -5,6308 2,1173 -3,8178 
SIC 5,8349 -4,7788 8,8107 -1,8540 -4,8459 2,9022 -3,0329 

Kritéria pro celý model 
AIC -3,0359 
SIC 2,4588 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka: Zkoumané období je v rozsahu 1. čtvrtletí 2008 – 4. čtvrtletí 2011. 

Hodnoty koeficientu determinace R2 jsou na obvyklých úrovních při lineární regresi 

diferencovaných (logaritmů) časových řad. Validitu modelu lze dopředu těžko odhadnout, 

opět s výjimkou výsledku testu normality reziduí, kde lze očekávat negativní výsledek testu, 

tj. že rezidua nebudou normálně rozložena. 

2.2.2 Testy validity modelů VAR(p) v jednotlivých obdobích 

2.2.2.1 Výsledky testů modelu VAR(8) v prvním období 

Základní předpoklad stacionarity modelu je splněn, jak dokládá obrázek 2.2.1. 
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Obr. č. 2.2.1 Hodnoty kořenů v modelu VAR(8) 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

Výsledky testů autokorelace, heteroskedasticity a normality sumarizuje tabulka  

2.2.5.34 

Tab. č. 2.2.5 Přehled výsledků testů validity modelu VAR(8) pro první období 

 Autokorelace Heteroskedasticita Normalita 

B-G LM 
test 

Portmanteau 
test 

White test J-B test 

Histogram 
oproti 

teoretické 
křivce 

Hodnocení Přítomna Přítomna Přítomna 

Rezidua 
nejsou 

rozložena 
normálně 

Rezidua jsou 
rozložena 

asymptoticky 
normálně 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Výsledky testů potvrzují předpoklad, že model nebude ve smyslu klasických testů 

reziduí validní. Lze se domnívat, že je to zejména důsledek aplikace modelu na celou délku 

časové řady, kdy není zohledněna finanční, resp. následná hospodářská a dluhová krize, která 

začala v roce 2008. Tato vedla k prudkým změnám ve vývoji makroekonomických ukazatelů. 

Nicméně model je dle obrázku 2.2.1 stacionární, a protože je použit pouze jako podkladový 

                                                           
34 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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nástroj pro odhad IR funkce a nikoliv k predikci, lze tento model alespoň pro ilustrační 

zobrazení IR křivek aplikovat. Při hodnocení vývoje těchto křivek je však třeba mít toto 

omezení na paměti. 

2.2.2.2 Výsledky testů modelu VAR(8) ve druhém období 

Dle obrázku 2.2.2 je model stacionární. 

Obr. č. 2.2.2 Hodnoty kořenů v modelu VAR(8) 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

Tabulka 2.2.6 podává přehled testů validity modelu.35 

Tab. č. 2.2.6 Přehled výsledků testů validity modelu VAR(8) pro druhé období 

 Autokorelace Heteroskedasticita Normalita 

B-G LM 
test 

Portmanteau 
test 

White test J-B test 

Histogram 
oproti 

teoretické 
křivce 

Hodnocení Přítomna Přítomna Přítomna 

Rezidua 
nejsou 

rozložena 
normálně 

Rezidua jsou 
rozložena 

asymptoticky 
normálně 

Zdroj: vlastní výpočty. 

                                                           
35 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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Dle testů reziduí model opět stejně jako v prvním sledovaném období validní není 

(snad až na výjimku předpokládaného asymptoticky normálního rozložení reziduí). Jinak platí 

to, co bylo uvedeno u předchozího modelu – model je stacionární, rezidua jsou asymptoticky 

normální, model je užit jako podklad pro konstrukci IR křivek, a nikoliv pro predikci. 

2.2.2.3 Výsledky testů modelu VAR(8) ve třetím období 

Stejně jako v předchozích případech je model VAR(8) stacionární – viz obrázek 2.2.3. 

Obr. č. 2.2.3 Hodnoty kořenů v modelu VAR(8) 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

Přehled výsledků testů validity modelu je uveden v tabulce 2.2.736. Z pohledu 

výsledků testů validity modelu dopadl VAR(8) pro třetí, tzv. „krizové“ období nejlépe. 

Autokorelace je přítomna, nicméně oproti předchozím modelům je mnohem méně výrazná. 

Heteroskedasticita je nicméně stále indikována a normalita reziduí je předpokládána 

asymptotická, na základě analýzy histogramů.  Stejně jako v předchozích případech je model 

s přihlédnutím k jeho nedostatkům použit pro konstrukci reakčních IR křivek. 

                                                           
36 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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Tab. č. 2.2.7 Přehled výsledků testů validity modelu VAR(8) pro třetí období 

 Autokorelace Heteroskedasticita Normalita 

B-G LM test 
Portmanteau 

test 
White test J-B test 

Histogram 
oproti 

teoretické 
křivce 

Hodnocení 

Přítomna, ale 
slabší než 

v předchozích 
případech 

Přítomna, ale 
výrazně slabší 

než 
v předchozích 

případech 

Přítomna 

Rezidua 
nejsou 

rozložena 
normálně 

Rezidua jsou 
rozložena 

asymptoticky 
normálně 

Zdroj: vlastní výpočty. 

Závěrem je nutné se vyjádřit k nízké úspěšnosti modelů při testování jejich validity. 

Autokorelace i heteroskedasticita mohou mít mnoho příčin a často není možné, pokud má 

specifikovaný model zůstat zachován, tyto negativní jevy odstranit, či alespoň omezit. Jedna 

z možností, proč modely vykazují přítomnost těchto jevů, může být nedostatečný počet 

proměnných. Jak je uvedeno v teoretické části práce, jako významné, resp. fundamentální 

ekonomické veličiny lze uvádět i deficity státních, resp. veřejných rozpočtů a jejich dluh. 

Jakkoliv by bylo žádoucí tyto proměnné do modelu zahrnout, muselo být od tohoto upuštěno. 

Důvodem je velmi nízká frekvence tohoto typu dat – data týkající se státních, resp. veřejných 

financí jsou publikována ročně. Tyto časové řady je sice možné upravit umělým převodem 

např. do čtvrtletních frekvencí, ale jedná se o poměrně výrazný „kreativní“ zásah do modelu a 

dost možná již o příliš vážnou a negativní formu „data-miningu“. 

2.3 Specifikace alternativního modelu  

Jedním z dalších možných důvodů poměrně nízké úspěšnosti testů validity 

předchozího modelu může být volba proměnné bilaterálního nominálního měnového kurzu 

vůči USD. Jeví se zřejmým, že nejenom nominální kurz bilaterální vůči jedné měně bude mít 

dopad na makroekonomické veličiny. Alternativou užití bilaterálního kurzu může být jeho 

nahrazení kurzem efektivním. 

V případě efektivního nominálního kurzu je třeba dát velký pozor na metodologii jeho 

konstrukce. Z metodiky výpočtu této veličiny publikované v IFS Mezinárodního měnového 

fondu (viz Bayoumi et al. (2005)) vyplývá, že zvýšení hodnoty tohoto ukazatele znamená 

apreciaci a naopak. V případě přímo kótovaných bilaterálních nominálních měnových kurzů 
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je tomu opačně. Zvýšení hodnoty v tomto případě znamená depreciaci a naopak. Dále lze 

očekávat, že pokud kurz domácí měny vůči USD má velkou váhu v koši měn užitých pro 

výpočet kurzu efektivního, budou se reakční křivky IR funkce vyvíjet opačným směrem, než 

u modelu, kde je proměnná měnového kurzu zastoupena jeho bilaterální formou. 

Tento alternativní model vykázal v podstatě stejný výsledek z hlediska validity ve všech 

třech obdobích. Kritériím pro splnění validity modelu se nejvíce blížil odhad VARu pro  

3. období, které je proto níže uvedeno.  

Konstrukce modelu zůstává stejná, pouze namísto proměnné FXLOG je použit 

logaritmovaný nominální efektivní kurz (NEERLOG). Protože je použit nominální efektivní 

kurz, mohou být do panelu zahrnuty i data pro Spojené státy americké. Panel má tedy v tomto 

případě počet jednotek z = 20. Počet pozorování za celý panel je roven 20 × 50 = 1000. Pro  

3. období byl stanoven počet zpoždění p = 8.37 Testy stacionarity časových řad uvádí tabulka 

č. 2.3.1. Na základě výsledků těchto testů byla data diferencována a poté odhadnut model. 

Tab. č. 2.3.1 Výsledky testů stacionarity dat alternativního modelu  

pro období 2008 – 2011 

Proměnné LLC IPS ADF PP 
BALGISSA 0,0000*** 0,0012*** 0,0007*** 0,0000*** 
DEFLSALOG 0,0371** 0,9819 0,9879 0,6176 
FINACSA 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 0,0000*** 
NEERLOG 0,0001*** 0,0021*** 0,0033*** 0,0120** 
GDPSALOG 0,0010*** 0,3520 0,2036 0,9993 
IRATE 0,0000*** 0,0562* 0,0791* 0,2285 
M2LOG 0,0000*** 0,7366 0,2310 0,0560* 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka:  ***,  **, * - statisticky významné na 1, 5 a 10% hladině významnosti. 

Tab. č. 2.3.2 Souhrnné ukazatele alternativního modelu VAR(8) ve třetím období 

Ukazatele 
Proměnné1) 

BALGISSA DEFLSALOG FINACSA NEERLOG GDPSALOG IRATE M2LOG 
R2 0,6360 0,4397 0,7234 0,3731 0,4126 0,5710 0,4942 
Adj. R2 0,5412 0,2938 0,6514 0,2099 0,2596 0,4593 0,3625 
F-
statistika 

6,7093 3,0128 10,0417 2,2853 2,6964 5,1099 3,7518 

AIC 4,9882 -5,6340 7,9566 -3,0582 -5,6076 2,1737 -3,8704 
SIC 5,7438 -4,8784 8,7122 -2,3026 -4,8520 2,9294 -3,1147 

Kritéria pro celý model 

                                                           
37 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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AIC -3,4163 
SIC 1,8731 
Zdroj: vlastní výpočty. 
Poznámka: 1) Zkoumané období je v rozsahu 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 2011. 

Koeficienty determinace R2 nabývá nejnižší hodnoty zejména u proměnné 

NEERLOG. Protože se jedná o model v „krizovém“ období, lze tyto nízké hodnoty vysvětlit 

tak, že nominální efektivní kurz se vyvíjel v souvislosti s turbulentním prostředím na 

finančních trzích bez ohledu na fundamentální makroekonomické veličiny. 

2.3.1 Testování validity alternativního modelu 

Model VAR(8) je stacionární, jak dokazuje obrázek 2.3.1. 

Obr. č. 2.3.1 Hodnoty kořenů v modelu VAR(8) 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

Alternativní model VAR(8) pro třetí období vykazuje ze všech tří období nejlepší 

výsledky z hlediska kritérií validity. Nicméně pořád je příslušnými testy vykazována 

přítomnost autokorelace, heteroskedasticity a rezidua jsou rozložena normálně pouze 

asymptoticky – viz tabulka 2.3.3.38 

 

                                                           
38 Přímé výstupy z ekonometrického softwaru jsou uvedeny v Příloze. 
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Tab. č. 2.3.3 Přehled výsledků testů validity alternativního modelu VAR(8)  

pro třetí období 

 Autokorelace Heteroskedasticita Normalita 

B-G LM 
test 

Portmanteau 
test 

White test J-B test 

Histogram 
oproti 

teoretické 
křivce 

Hodnocení Přítomna Přítomna Přítomna 

Rezidua 
nejsou 

rozložena 
normálně 

Rezidua jsou 
rozložena 

asymptoticky 
normálně 

Zdroj: vlastní výpočty. 

2.4 Výsledky odhadů funkce „impuls – reakce“ 

Tato část práce popisuje za pomoci odhadu IR funkce makroekonomické dopady 

kurzu dolaru (USD), resp. nominálního měnového kurzu v případě alternativního modelu, na 

vybrané proměnné ve vyspělých zemích. Křivky reakcí jsou vždy konstruovány na základě 

modelu VAR(p) odhadnutého na základě dat v daném časovém rozsahu (období). Pro každou 

proměnnou byly zhotoveny celkem čtyři grafické výstupy IR funkce. 

Pro grafy prvního až třetího období platí, že kurzový šok (impuls) představuje 

depreciaci bilaterálního nominálního kurzu domácí měny vůči USD (proměnná FXLOG). 

V případě alternativního modelu, který je konstruován pro třetí období, naopak platí, že 

kurzový šok znamená apreciaci nominálního efektivního měnového kurzu domácí měny vůči 

koši měn zahraničních (proměnná NEERLOG). Vzhledem k charakteristice časových řad 

proměnných jsou reakce proměnných vyjádřeny v procentních bodech. Reakční křivky jsou 

odhadnuty pro horizont dvanácti čtvrtletí, tzn. tří let. 

První období má rozsah 1. čtvrtletí 1999 až 2. čtvrtletí 2011; druhé – 1. čtvrtletí 1999 

až 4. čtvrtletí 2007; třetí – 1. čtvrtletí 2008 až 2. čtvrtletí 2011. Čtvrtým grafem je reakční 

křivka generovaná alternativním modelem odhadnutým na základě dat z třetího období. 
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Pro každou proměnnou jsou nejprve zobrazeny a okomentovány tzv. individuální 

reakce, které se v čase nenačítají. Následně jsou popsány reakce kumulované. Individuální 

reakce lze považovat za krátkodobé. Kumulované pak za dlouhodobé.39 

Při hodnocení výsledků analýzy je třeba mít na paměti následující skutečnost. Modely 

VAR(p) a následná IR analýza nestanovují ex ante předpokládané vztahy mezi proměnnými. 

Výsledky, které užitím modelů vznikají, odpovídají čistě empirickým vztahům mezi 

veličinami, které model dokáže zachytit a za pomocí grafického vyjádření IR funkce zobrazit. 

Tento typ modelů tedy takříkajíc „nechává mluvit data sama za sebe“, a jestliže výsledky 

analýzy neodpovídají určitým teoretickým předpokladům, neznamená to nic víc, než že se 

skutečné vztahy mezi veličinami empiricky vyjádřených časovými řadami vyvíjely jinak, než 

teorie předpokládá.  

2.4.1 Reakce výkonové bilance platební bilance na kurzový šok 

Individuální reakční křivky proměnné BALGISSA na kurzový šok jsou zobrazeny 

v souhrnném grafu 2.4.1. 

Ve všech čtyřech případech ovlivní kurzový šok proměnnou výkonové bilance 

v rozsahu intervalu +/- 0,4 procentního bodu. Reakce v jednotlivých obdobích jsou ve všech 

případech rozkolísané, přičemž pozitivní a negativní reakce proměnné se téměř pravidelně 

střídají. V případě druhého období dochází v čase k nárůstu síly individuální reakce proměnné 

na kurzový šok. V případě alternativního modelu, kdy proměnná reaguje na rozdíl od 

ostatních případů na kurzový šok nominálního efektivního kurzu, dochází od 3. čtvrtletí 

k podstatnému snížení (zklidnění) síly reakce. 

Lze tedy učinit závěr, že kurzový šok nemá v žádné ze čtyř variant modelu pro různá 

časová období, resp. proměnnou měnového kurzu, jednoznačný pozitivní, či negativní dopad 

na výkonovou bilanci v jednotlivých čtvrtletích reakční doby. 

                                                           
39 Viz Babecká-Kucharčuková (2009). 
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Graf č. 2.4.1 Reakce proměnné BALGISSA na kurzový šok v jednotlivých 
obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  

O kumulovaných, tj. dlouhodobých reakcích podává přehled graf 2.4.2. 

V prvním a třetím období je dopad kurzového šoku proměnné FXLOG na výkonovou 

bilanci pozitivní po téměř celou (1. období) resp. celou (3. období) odhadovanou reakční 

dobu. Lze tedy učinit závěr, že v tzv. krizovém, tj. třetím, období let 2008–2011 měl kurzový 

šok celkově pozitivní dopad na výkonovou bilanci, který se však v čase snižoval. Tento závěr 

naznačuje, že („ceteris paribus“) obecný předpoklad pozitivního dopadu depreciace kurzu na 

saldo výkonové bilance (resp. bilance běžného účtu) se potvrzuje. 
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Ve 2. období, tzv. „předkrizovém“, které odpovídá časovému úseku 1999–2007, byla 

kumulovaná reakce na kurzový šok proměnné FXLOG prvních šest čtvrtletí negativní, pak 

začala kolísat mezi negativní a pozitivní reakcí. 

Pokud jde o alternativní model (viz graf 2.4.2), pak reakce výkonové bilance na 

kurzový šok nominálního efektivního kurzu (proměnná NEERLOG) je až na druhé čtvrtletí 

reakční doby v celém odhadovaném reakčním období negativní s tím, že hodnota této reakce 

zůstává pro naprostou většinu odhadovaného časového úseku přibližně na stejné úrovni. 

Znamená to tedy, že posílení nominálního efektivního kurzu působilo dle modelu ve třetím, 

tzv. krizovém období let 2008–2011, negativně na hodnotu výkonového salda platební 

bilance. 

Graf č. 2.4.2 Kumulované reakce proměnné BALGISSA na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  
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2.4.2 Reakce cenové hladiny na kurzový šok 

Individuální reakce cenové hladiny (proměnná DEFLSALOG) na kurzový šok 

v jednotlivých obdobích je zachycena grafem 2.4.3. 

Graf č. 2.4.3 Reakce proměnné DEFLSA na kurzový šok v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  

Z grafu 2.4.3 vyplývá, že cenová hladina vyjádřená implicitním cenovým deflátorem 

(DEFLSALOG) reaguje ve všech čtyřech případech na kurzový šok proměnné FXLOG velmi 

slabě, v řádech tisícin procentního bodu. Ve všech třech obdobích byla reakce cenové hladiny 

v prvním čtvrtletí reakční doby na kurzový šok proměnné FXLOG pozitivní, tj. došlo 

k nárůstu cenové hladiny. Následně se již průběh reakce liší. V prvním a třetím období došlo 

ve druhém čtvrtletí reakční doby k negativní reakci, která však byla slabší než počáteční 
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pozitivní reakce. Naopak v druhém, tzv. „předkrizovém“ období, byla reakce v dalších 

čtvrtletích nadále pozitivní, síla reakce ale v čase slábla. 

V případě alternativního modelu měl šok nominálního efektivního kurzu (NEERLOG) 

střídavý dopad na cenovou hladinu, nicméně síla negativního dopadu byla výrazně vyšší. 

Přehled o dlouhodobých, kumulovaných reakcích podává graf 2.4.4. 

Graf č. 2.4.4  Kumulované reakce proměnné DEFLSA na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  

Celkový (kumulovaný) dlouhodobý dopad kurzového šoku na cenovou hladinu lze 

zhodnotit následovně. Ve všech třech obdobích byl celkový dopad šoku pozitivní, tj. došlo 

k nárůstu cenové hladiny (byť v řádu tisícin procentního bodu). Síla celkové reakce se pro 
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jednotlivá období liší, nejsilněji reagovala cenová hladina v druhém, tzv. „předkrizovém“ 

období. Lze učinit závěr, že model potvrzuje obvyklý teoretický předpoklad („ceteris 

paribus“) pozitivního dopadu depreciace měnového kurzu na cenovou hladinu. 

V případě alternativního modelu, kde cenová hladina reaguje na šok nominálního 

efektivního kurzu (NEERLOG), byla apreciace efektivního kurzu následována poklesem 

cenové hladiny, kdy vrcholu dosáhla síla reakce v osmém čtvrtletí, následně pak postupně 

slábla. 

2.4.3 Reakce finančního účtu platební bilance na kurzový šok 

V případě proměnné FINACSA jsou individuální reakční křivky (viz graf 2.4.5) ve 

všech třech obdobích svým vývojem velmi podobné. Počáteční dopad depreciace 

bilaterálního kurzu byl pozitivní, další vývoj reakcí byl rozkolísaný, střídající pásma pozitivní 

a negativní reakce. Dále platí, že v rámci modelu pro druhé období jsou reakce slabší co do 

síly než reakce u ostatních modelů. Síla reakce ve všech variantách (obdobích) modelu se 

pohybuje do hranice dvou procentních bodů. 

V případě alternativního modelu reagovalo saldo finančního účtu na šok efektivního 

nominálního kurzu taktéž rozkolísaně, střídajíc pozitivní a negativní reakce.  

Jak dokládá graf 2.4.6, celkový (dlouhodobý) dopad kurzového šoku na saldo 

finančního účtu platební bilance byl spíše negativní v prvním a třetím období, a to v rámci 

celého rozsahu analyzované reakční doby tří let. Ve druhém, „předkrizovém“ období byla 

kumulovaná reakce salda finačního účtu spíše pozitivní, ovšem s velkými výkyvy. V případě 

alternativního modelu byla celková reakce finančního účtu na šok efektivního nominálního 

kurzu pozitivní, s výjimkou čtvrtého čtvrtletí. Apreciace efektivního nominálního kurzu tedy 

v rámci tohoto modelu měla kladný dopad na hodnotu salda finančního účtu platební bilance. 
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Graf č. 2.4.5 Reakce proměnné FINACSA na kurzový šok v jednotlivých 
obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  
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Graf č. 2.4.6 Kumulované reakce proměnné FINACSA na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.   

2.4.4 Reakce měnového kurzu na kurzový šok 

Jak naznačuje graf 2.4.7, reagovala veličina samotného měnového kurzu (ať se jedná o 

kurz bilaterální, nebo efektivní) na kurzový šok ve všech obdobích prakticky stejně. Stejně 
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křivka přesunula ve třetím čtvrtletí do negativního pásma, ovšem v mnohem menším rozsahu, 
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závěr, že bilaterální měnový kurz reaguje na depreciační šok dalším oslabením, síla šoku ale 

rychle mizí. V případě alternativního modelu reagoval efektivní nominální měnový kurz na 

apreciační šok dalším posílením, ovšem v dalších čtvrtletích vliv šoku rychle slábnul. Taktéž 

lze učinit závěr, že případná následná korekce výrazné reakce v prvním čtvrletí je mnohem 

slabší, resp. fakticky mizivá.  

Celkový (kumulovaný) vliv kurzového šoku na samotný měnový kurz zobrazuje  

graf 2.4.8. Za pozornost stojí zejména graf reakční funkce za druhé, „předkrizové“ období. 

V tomto jediném období pozitivní (ve smyslu nárůstu hodnoty) kumulovaná reakce na 

kurzový šok v čase rostla, a to až do osmého čtvrtletí. V ostatních obdobích, resp. u 

alternativního modelu, došlo po druhém čtvrtletí reakčního období k poklesu celkové 

pozitivní reakce na šok. Nicméně během celého tříletého reakčního období zůstává celkový 

dopad pozitivní (ve smyslu depreciace, resp. u alternativního modelu apreciace měnového 

kurzu). 
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Graf č. 2.4.7 Individuální reakce proměnné FXLOG (resp. NEERLOG) na 
kurzový šok v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  
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Graf č. 2.4.8 Kumulované reakce proměnné FX (resp. NEER) na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG.  

2.4.5 Reakce reálného hrubého domácího produktu na kurzový šok 

Dle grafu 2.4.9 reagoval reálný HDP na kurzový šok (depreciaci) proměnné FXLOG 

v prvním a druhém období negativně, tj. poklesem. Opět se projevuje rozdělení časové řady 
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čtvrtém, resp. třetím čtvrtletí, tj. za jeden rok od projevu kurzového šoku. Pokud jde 

o alternativní model – na šok efektivního nominálního kurzu reagoval reálný HDP pozitivně, 

tj. docházelo k jeho nárůstu. Ve čtvrtém čtvrtletí reakce přešel do záporu, nicméně v menším 
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rozsahu než v předchozích čtvrtletích. Síla reakce se ve všech případech pohybuje v rozsahu 

tisícin, resp. desetitisícin procentního bodu. 

Graf č. 2.4.9 Individuální reakce proměnné GDPSA na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG. 

O dlouhodobém (kumulovaném) dopadu kurzového šoku na reálný HDP podává 

přehled graf 2.4.10. 
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Graf č. 2.4.10 Kumulované reakce proměnné GDPSA na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG. 

V prvním a třetím („krizovém“) období kumulovaná reakce nejprve sílíla, pak od 

čtvrtého, resp. třetího čtvrtletí slábla. V druhém, „předkrizovém“ období kumulovaná 

negativní reakce rostla fakticky celou reakční dobu. Ve třetím, tzv. „krizovém“ období došlo 

k přechodu celkovýho dopadu šoku od osmého čtvrtletí do pozitivního pásma. V případě 

alternativního modelu reagoval kumulovaně reálný HDP na apreciační šok efektivního 

nominálního kurzu pozitivně v rámci celého reakčního období. 
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2.4.6 Reakce úrokové míry na kurzový šok 

Jak ukazuje graf 2.4.11, prvotní reakce na šok byla pro všechna tři období negativní. 

Síla reakce se ve všech případech pohybuje v desetinách procentního bodu. V druhém 

(„předkrizovém“) období však ihned negativní reakce vymizely a přešly ve slabě pozitivní, 

kde se nacházely až do pátého čtvrtletí. V prvním a třetím období rovněž reakce nakonec 

přešla do pozitivního pásma, ovšem později – v prvním období v osmém a ve třetím v pátém 

čtvrtletí.  

Graf č. 2.4.11 Individuální reakce proměnné IRATE na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG. 
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V rámci alternativního modelu reagovala úroková míra na šok nominálního 

efektivního kurzu pozitivně, přičemž pozitivní reakce trvala až do čtvrtého čtvrtletí, pak 

kolísala mezi pozitivním a negativním pásmem. 

Graf č. 2.4.12 Kumulované reakce proměnné IRATE na kurzový šok 
v jednotlivých obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG. 

Celkový (dlouhodobý) dopad kurzového šoku na úrokovou míru je ve všech třech 

obdobích negativní – viz graf 2.4.12. V prvním, resp. třetím období se po čase síla reakce 

snižovala, v případě druhého období dosáhla vrcholu v devátém čtvrtletí a pak se fakticky 

neměnila. Tento vývoj potvrzuje obecný teoretický předpoklad, že („ceteris paribus“) 

oslabení měnového kurzu (a tedy nárůst peněžní zásoby) by měl vést k poklesu úrokové míry 

v ekonomice. 
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V rámci alternativního modelu vedl kurzový šok nominální efektivního kurzu 

(NEERLOG) k nárůstu úrokové míry s tím, že síla reakce se po čtvrtém čtvrtletí postupně 

snižovala. Apreciace této veličiny tedy způsobí nárůst úrokové míry, což je opět v souladu 

s obecným teoretickým předpokladem, kdy apreciace kurzu (a tedy pokles peněžní zásoby) by 

měla („ceteris paribus“) způsobit nárůst úrokové míry v ekonomice.  

2.4.7 Reakce peněžní zásoby na kurzový šok 

Síla individuálních reakcí se pohybuje ve všech případech v rozsahu tisícin 

procentního bodu a je ve všech případech poměrně rozkolísaná – viz graf 2.4.13. Převážně 

negativně reagovala peněžní zásoba na kurzový šok proměnné FXLOG v modelu pro první a 

třetí období. Pro alternativní model platí, že šok nominálního efektivního kurzu způsobil 

převážně pozitivní reakci, tedy růst peněžní zásoby. 

Graf č. 2.4.13 Individuální reakce proměnné M2 na kurzový šok v jednotlivých 
obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky IR funkce 
― odhad IR funkce 
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Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG. 

 
Celkové dlouhodobé dopady kurzového šoku na peněžní zásobu zachycuje graf 2.4.14.  

Graf č. 2.4.14 Kumulované reakce proměnné M2 na kurzový šok v jednotlivých 
obdobích 

 
Zdroj: vlastní výpočty. 

--- odhad směrodatné odchylky kumulované IR funkce 
― odhad kumulované IR funkce 

Reakční období odpovídá dvanácti čtvrtletím, tj. třem rokům.  

Nadpisy: 1. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. 2. období – dle modelu 
VAR(8) za 1. čtvrtletí 1999 – 4. čtvrtletí 2007. 3. období – dle modelu VAR(8) za 1. čtvrtletí 2008 – 2. čtvrtletí 
2011; resp. dle alternativního modelu VAR(8), kde proměnná FXLOG je nahrazena proměnnou NEERLOG. 

Ve všech třech obdobích naznačují odhady modelů, že šok měnového kurzu vedl 

k poklesu cenové peněžní zásoby. To je sice v rozporu s teoretickou úvahou, že depreciační 

šok by měl způsobit nárůst této veličiny, nicméně je třeba mít na paměti, že na vývoj této 

veličiny působily i jiné faktory, které měly pravděpodobně větší váhu. Pro případ druhého, tj. 

předkrizového období lze jmenovat např. prudký nárůst objemů úvěrů subjektům 
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v ekonomice, dlouhodobě nízké úrokové sazby apod. Pro případ třetího, tj. krizového období 

mohl mít větší váhu na vývoj peněžní zásoby tzv. „credit crunch“, tzn. prudký pokles růstu či 

dokonce absolutní pokles objemu poskytnutých úvěrů. Hospodářská krize, negativní vývoj 

růstu HDP, rostoucí nezaměstnanost, klesající agregátní poptávka – to vše mohlo mít dopad 

na menší poptávku i nabídku peněz a převážit vliv případného depreciačního šoku kurzu. 

Ve smyslu výše uvedeného pak není překvapením, že dlouhodobá reakce peněžní 

zásoby na apreciační šok nominálního efektivního kurzu (NEERLOG) v případě 

alternativního modelu byla pozitivní, neboli docházelo k nárůstu peněžní zásoby. 

2.4.8 Souhrn výsledků IR analýzy 

Kurzový šok (impuls), a to ať již ve formě depreciačního šoku bilaterálního 

nominálního kurzu (proměnná FXLOG), nebo apreciačního šoku efektivního nominálního 

kurzu (proměnná NEERLOG v případě alternativního modelu), má dle výsledků IR analýzy 

dopady na vývoj makroekonomických veličin, resp. na jejich reakce. Reakce, jejich síla a 

průběh se samozřejmě liší jak u jednotlivých proměnných, tak i v rámci jednotlivých modelů, 

resp. období dat, na jejichž základě byly modely odhadnuty. 

Asi nejdůležitějším závěrem analýzy je skutečnost, že finanční, resp. následná 

hospodářská a dluhová krize, která započala v roce 2008, významně ovlivňuje tvar a průběh 

reakčních křivek u většiny proměnných. V některých případech se reakce liší pouze silou, 

v jiných i znaménkem reakce.  

Lze vyvodit, že při analýze pomocí modelů VAR(p), resp. VEC(p) v případě 

kointegrace, je nutno existenci krize zohlednit a časové řady jednotlivých proměnných rozdělit 

na příslušná období před a po krizi, aby nedošlo ke zkreslení výsledků a následně k jejich 

chybné interpretaci. 
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Závěr 

Cílem této disertační práce bylo pokusit se za pomoci ekonometrického modelu VAR 

a následně funkce „impuls – reakce“ odhadnout dopad změny bilaterálního měnového kurzu 

vůči americkému dolaru na vybrané makroekonomické veličiny vyspělých ekonomik.  

Analýza byla provedena na vzorku 20 vyspělých ekonomik. Kritériem pro zařazení 

země do skupiny vyspělých zemí bylo členství v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (OECD). Ty země, které jsou členy eurozóny, byly vyřazeny a nahrazeny eurozónou 

jako takovou. Analýza byla tedy provedena na panelu zemí, přičemž celková délka časových 

řad panelu byla v rozsahu 1. čtvrtletí 1999 – 2. čtvrtletí 2011. Protože v tomto období se 

vyskytla finanční a následná hospodářská a dluhová krize, a byly tedy obavy o negativní, 

resp. zkreslující dopad na výsledky analýzy, byly zkonstruovány tři modely pro různé délky 

časových řad, které umožnily porovnat reakce proměnných na kurzový šok v jednotlivých 

obdobích a taktéž odhalit případné distorzní efekty krizového období na výsledky analýzy. 

Byly uvažovány následující makroekonomické proměnné: nominální měnový kurz 

bilaterální, reálný hrubý domácí produkt, cenová hladina, úroková míra, peněžní zásoba, saldo 

výkonové bilance a finančního účtu platební bilance. Všechna data byla získána z databáze 

International Financial Statistics Mezinárodního měnového fondu. Data byla sezónně 

očištěna, testována na přítomnost jednotkového kořene a následně upravena logaritmováním a 

diferencováním. Vzhledem k vlastnostem dat nebyla uvažována přítomnost kointegrace.  

Souhrnné výsledky jednotlivých modelů VAR(p) byly shledány v pořádku. Modely 

nicméně ani v jednom případě nevyhověly striktním požadavkům na validitu – vždy byla 

v různém stupni síly přítomna autokorelace, heteroskedasticita a rezidua byla považována za 

normálně rozložená pouze asymptoticky. Nicméně jak je uvedeno v teoretické části věnované 

testování validity modelů, přítomnost těchto jevů znamená „pouze“ to, že odhady koeficientů 

modelů nejsou vydatné – to znamená, že nemají nejmenší možný rozptyl. Protože modely 

VAR(p) nebyly použity k predikci dat mimo rozsah vzorku (tzv. „out-of-sample prediction“), 

ale pouze pro konstrukci funkce „impuls – reakce“, bylo rozhodnuto, že modely lze 

s vědomím jejich nedostatků použít. Nicméně byl učiněn pokus o zlepšení validity modelů 

jejich modifikací, kdy byla proměnná bilaterálního měnového kurzu nahrazena kurzem 

nominálním efektivním. Tato modifikace se z pohledu validity modelu pouze částečně 
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osvědčila v případě modelu pro krizové období, a proto jsou v práci uvedeny pouze výsledky 

tohoto modelu.  

Výsledky analýzy „impuls – reakce“ kromě samotného zobrazení reakcí 

makroekonomických veličin na kurzový šok vedly ke dvěma hlavním závěrům. Za prvé, při 

provádění tohoto typu analýzy je třeba zohlednit existenci finanční, resp. následné 

hospodářské a dluhové krize, která v naprosté většině případů způsobila rozdílné vývoje 

reakčních křivek makroekonomických proměnných. Za druhé, v rámci skupiny zemí v panelu 

má kurz domácích měn vůči USD významnou úlohu a má velkou váhu v ukazateli 

nominálního efektivního měnového kurzu. Jestliže totiž tomu tak je, měly by se reakční 

křivky v alternativním modelu vyvíjet obráceným směrem. Kurzový šok v případě efektivního 

kurzu totiž znamená apreciaci, kdežto u bilaterálního kurzu depreciaci. U většiny reakčních 

křivek k tomuto jevu alespoň během části reakčního období docházelo. 

Budoucí výzkum by mohl být zaměřen na rozšíření vzorku zemí, resp. zohlednění 

možných individuálních efektů jednotlivých zemí v rámci modelů VAR(p). 
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Seznam zkratek 

ADF Augmented Dickey-Fuller  

 test 

AIC Akaike information criterion 

 (Akaikeho informační kritérium) 

BGT Breusch-Godfrey test 

CB centrální banka 

ČNB Česká národní banka 

DF Dickey-Fuller 

EUR euro 

FED federal reserve systém 

FEM fixed-effects model 

 (model fixních efektů) 

FPE final prediction error 

 (chyba finální predikce) 

FTT Fisher-type tests 

 (testy Fisherova typu) 

HDP hrubý domácí produkt 

HQC Hannah-Quinn criterion 

 (kritérium Hannah a Quinna) 

IFS International Financial Statistics 

 (Mezinárodní finanční statistika) 

IID independent and identically 

 distributed 

 (identické a nezávislé rozložení) 

IMF International Monetary Fund 

 (Mezinárodní měnový fond) 

IPS Im, Pesaran, Shin 

IR impuls – reakce 

JBT Jarque-Bera test 

KU kurtosis (špičatost) 

LLC Levin, Lin, Chu 

LM Langrageův multiplikátor 

LR likelihood ratio 

 (pravděpodobnostní poměr) 

MA moving average 

 (klouzavý průměr) 

NEER nominální efektivní měnový 

  kurz 

OECD Organization for Economic 

 Cooperation and Development 

 (Organizace pro ekonomickou 

  spolupráci a rozvoj) 

OLS ordinary  least squares 

 (metoda nejmenších čtverců) 

PP Phillips-Perron test 

PPP purchasing power parity  

 (parita kupní síly) 

REM random-effects model 

 (model náhodných efektů) 

REPEC Research Papers  

 in Economics 

RON rumunský nový lei 
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SIC Schwartz information criterion 

 (Schwartzovo informační kritérium) 

SK skewness (šikmost) 

USA Spojené státy americké 

USD americký dolar 

VAR vektorová autoregrese 

VEC vector-error correction 

 (model korekce chyby) 
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Příloha č. 1 a) Metadata vstupních dat pro proměnnou GDPSALOG 

Kód  Země 

99BVRZF… 
Eurozóna, Austrálie, Kanada, Japonsko, Mexiko, Nový Zéland, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy 
americké 

99BVPZF… Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Jižní Korea, Norsko, Polsko, Švédsko, Turecko 

Zdroj: IFS 

Příloha č. 1 b) Metadata vstupních dat pro proměnnou BALGISSA 

Kód výkonové bilance Země 

78AIDZF… 
Eurozóna, Austrálie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, 
Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Spojené státy americké 

Kód HDP Země 

99BRXW Eurozóna 

99BRYF Austrálie, Švýcarsko, Spojené státy americké 

99BRWF Kanada 

99BRVF Velká Británie 

99B..ZF… Česká republika, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Jižní Korea, Norsko, Turecko 

99BCZF.. Japonsko, Mexiko, Nový Zéland 

99BPYF Dánsko 

99BPXF Polsko 

99BPSF Švédsko 

Zdroj: IFS 

Příloha č. 1 c) Metadata vstupních dat pro proměnnou DEFLSALOG 

Kód  Země 

99BIRZF... 
Eurozóna, Austrálie, Kanada, Japonsko, Mexiko, Nový Zéland, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy 
americké 

99BIPZF... Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Jižní Korea, Norsko, Polsko, Švédsko,  Turecko 

Zdroj: IFS 
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Příloha č. 1 d) Metadata vstupních dat pro proměnnou FINACSA 

Kód bilance finančního 
účtu 

Země 

78BJDZF... 
Eurozóna, Eurozóna, Austrálie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Japonsko, 
Jižní Korea, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Spojené státy 
americké 

Kód HDP Země 

99BRXW Eurozóna 

99BRYF Austrálie, Švýcarsko, Spojené státy americké 

99BRWF Kanada 

99BRVF Velká Británie 

99B..ZF… Česká republika, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Jižní Korea, Norsko, Turecko 

99BCZF.. Japonsko, Mexiko, Nový Zéland 

99BPYF Dánsko 

99BPXF Polsko 

99BPSF Švédsko 

Zdroj: IFS 

Příloha č. 1 e) Metadata vstupních dat pro proměnnou IRATE 

Kód  Země 

60B..ZF... 
Eurozóna, Austrálie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Chile, Island, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko, Nový 
Zéland, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Spojené státy americké 

60...ZF... Maďarsko, Izrael 

60ZB.ZF... Norsko 

Zdroj: IFS 
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Příloha č. 1 f) Metadata vstupních dat pro proměnnou M2LOG 

Kód  Země 

59MBUZW... Eurozóna 

59MC.ZF... Austrálie 

59MB.ZF... 
Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, 
Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené státy americké 

59MBDZF... Kanada 

59MD.ZF... Velká Británie 

35L..ZF... Izrael 

Zdroj: IFS 

Příloha č. 1 g) Metadata vstupních dat pro proměnnou FXLOG 

Kód  Země 

..RF.ZF... 
Eurozóna, Austrálie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, 
Nový Zéland, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko,  

..WF.ZF... Mexiko 

..RH.ZF... Velká Británie 

Zdroj: IFS 

Příloha č. 1 h) Metadata vstupních dat pro proměnnou NEERLOG 

Kód  Země 

..NECZF... 
Eurozóna, Eurozóna, Austrálie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Chile, Island, Izrael, Japonsko, 
Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy americké 

..NELZF... Jižní Korea 

..RF.ZF... Turecko 

Zdroj: IFS 
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Příloha č. 2 Testy stacionarity časových řad v jednotlivých obdobích 

1. období 

 

Panel unit root test: Summary   

Series:  BALGISSA   

Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 4 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.99809  0.0000  19  897 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -5.17068  0.0000  19  897 

ADF - Fisher Chi-square  122.526  0.0000  19  897 

PP - Fisher Chi-square  194.279  0.0000  19  924 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  DEFLSALOG   
Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.86148  0.0000  19  927 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   2.19469  0.9859  19  927 

ADF - Fisher Chi-square  47.1281  0.1472  19  927 

PP - Fisher Chi-square  70.2119  0.0011  19  931 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  FINACSA   

Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 3 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -19.5033  0.0000  19  919 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -18.1184  0.0000  19  919 

ADF - Fisher Chi-square  371.114  0.0000  19  919 

PP - Fisher Chi-square  429.430  0.0000  19  924 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  FXLOG   
Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 4 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  0.19345  0.5767  19  902 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.57969  0.9429  19  902 

ADF - Fisher Chi-square  28.9571  0.8543  19  902 

PP - Fisher Chi-square  23.9190  0.9636  19  931 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  GDPSALOG   

Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 4 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.09724  0.0000  19  912 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.43889  0.6696  19  912 

ADF - Fisher Chi-square  34.9728  0.6102  19  912 

PP - Fisher Chi-square  42.6383  0.2784  19  931 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  IRATE   
Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 5 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.67976  0.0037  19  899 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.17071  0.0008  19  899 

ADF - Fisher Chi-square  65.0143  0.0041  19  899 

PP - Fisher Chi-square  63.3621  0.0061  19  925 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  M2LOG   

Sample: 1999Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 9 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.19487  0.1161  19  878 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   4.27695  1.0000  19  878 

ADF - Fisher Chi-square  15.6332  0.9995  19  878 

PP - Fisher Chi-square  47.3726  0.1417  19  910 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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2. období 

 

Panel unit root test: Summary   

Series:  BALGISSA   
Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 7 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.03702  0.0208  19  618 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.91014  0.0018  19  618 

ADF - Fisher Chi-square  89.2186  0.0000  19  618 

PP - Fisher Chi-square  163.275  0.0000  19  661 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  DEFLSALOG   
Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 7 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  0.14147  0.5563  19  652 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   4.63405  1.0000  19  652 

ADF - Fisher Chi-square  33.7974  0.6641  19  652 

PP - Fisher Chi-square  65.2921  0.0038  19  665 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  FINACSA   

Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 8 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -16.3528  0.0000  19  645 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -15.8870  0.0000  19  645 

ADF - Fisher Chi-square  302.975  0.0000  19  645 

PP - Fisher Chi-square  341.989  0.0000  19  661 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  FXLOG   
Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 5 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  4.89916  1.0000  19  658 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   6.08326  1.0000  19  658 

ADF - Fisher Chi-square  16.4024  0.9991  19  658 

PP - Fisher Chi-square  17.6005  0.9981  19  665 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  GDPSALOG   

Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 8 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  0.18652  0.5740  19  634 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   6.75965  1.0000  19  634 

ADF - Fisher Chi-square  13.8413  0.9999  19  634 

PP - Fisher Chi-square  20.0685  0.9926  19  665 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  IRATE   
Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 6 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.44317  0.0745  19  635 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.68277  0.2474  19  635 

ADF - Fisher Chi-square  40.2111  0.3726  19  635 

PP - Fisher Chi-square  51.9666  0.0650  19  659 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 

 



8 

 

 

Panel unit root test: Summary   

Series:  M2LOG   

Sample: 1999Q1 2007Q4   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 5 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  5.51639  1.0000  19  624 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   10.7017  1.0000  19  624 

ADF - Fisher Chi-square  9.37639  1.0000  19  624 

PP - Fisher Chi-square  32.8536  0.7060  19  649 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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3. období  

 

Panel unit root test: Summary   

Series:  BALGISSA   
Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.10892  0.0000  19  263 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.11490  0.0009  19  263 

ADF - Fisher Chi-square  73.7942  0.0004  19  263 

PP - Fisher Chi-square  83.0375  0.0000  19  263 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  DEFLSALOG   
Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.97683  0.0240  19  266 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.83131  0.9665  19  266 

ADF - Fisher Chi-square  22.4492  0.9788  19  266 

PP - Fisher Chi-square  36.5156  0.5381  19  266 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  FINACSA   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -8.71052  0.0000  19  263 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -7.46865  0.0000  19  263 

ADF - Fisher Chi-square  127.517  0.0000  19  263 

PP - Fisher Chi-square  143.308  0.0000  19  263 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  FXLOG   
Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.76633  0.0000  19  266 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4.70387  0.0000  19  266 

ADF - Fisher Chi-square  89.8296  0.0000  19  266 

PP - Fisher Chi-square  36.8912  0.5206  19  266 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  GDPSALOG   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -2.80794  0.0025  19  266 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.10020  0.4601  19  266 

ADF - Fisher Chi-square  42.2446  0.2926  19  266 

PP - Fisher Chi-square  16.1456  0.9993  19  266 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  IRATE   
Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.55249  0.0002  19  266 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.68631  0.2463  19  266 

ADF - Fisher Chi-square  38.0313  0.4681  19  266 

PP - Fisher Chi-square  22.5032  0.9784  19  266 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  M2LOG   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.83359  0.0000  19  261 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.59342  0.7236  19  261 

ADF - Fisher Chi-square  45.2305  0.1956  19  261 

PP - Fisher Chi-square  52.9467  0.0543  19  261 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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3. období – alternativní model  

 

Panel unit root test: Summary   

Series:  BALGISSA   
Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.17728  0.0000  20  277 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3.02939  0.0012  20  277 

ADF - Fisher Chi-square  74.9589  0.0007  20  277 

PP - Fisher Chi-square  84.6216  0.0000  20  277 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  DEFLSALOG   
Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.78547  0.0371  20  280 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   2.09390  0.9819  20  280 

ADF - Fisher Chi-square  22.5933  0.9879  20  280 

PP - Fisher Chi-square  36.7437  0.6176  20  280 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  FINACSA   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -9.12224  0.0000  20  277 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -7.67717  0.0000  20  277 

ADF - Fisher Chi-square  134.034  0.0000  20  277 

PP - Fisher Chi-square  149.684  0.0000  20  277 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  GDPSALOG   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.10447  0.0010  20  280 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.37982  0.3520  20  280 

ADF - Fisher Chi-square  47.1421  0.2036  20  280 

PP - Fisher Chi-square  17.4291  0.9993  20  280 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  IRATE   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.05085  0.0000  20  280 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1.58779  0.0562  20  280 

ADF - Fisher Chi-square  53.1928  0.0791  20  280 

PP - Fisher Chi-square  46.2968  0.2285  20  280 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

Panel unit root test: Summary   

Series:  M2LOG   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -4.94212  0.0000  20  275 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.63280  0.7366  20  275 

ADF - Fisher Chi-square  46.2155  0.2310  20  275 

PP - Fisher Chi-square  55.1387  0.0560  20  275 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Panel unit root test: Summary   

Series:  NEERLOG   

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 2 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.86453  0.0001  20  280 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.86319  0.0021  20  280 

ADF - Fisher Chi-square  68.5833  0.0033  20  280 

PP - Fisher Chi-square  62.8450  0.0120  20  280 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Příloha č. 3 Výsledky testů určujících počet zpoždění v modelech VAR 

1. období 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(FXLOG) D(GDPSALOG) D(IRATE) 
D(M2LOG)  

Exogenous variables: C      

Sample: 1999Q1 2011Q2     

Included observations: 738     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0 -515.1602 NA   9.71e-09  1.415068  1.458737  1.431907 

1 -34.90315  950.1019  3.02e-09  0.246350  0.595701  0.381064 

2  339.6462  733.8730  1.25e-09 -0.635897  0.019135 -0.383309 

3  561.2046  429.9075  7.82e-10 -1.103536 -0.142821 -0.733073 

4  784.5143  429.0692  4.88e-10 -1.575919  -0.309523* -1.087582 

5  900.8334  221.2901  4.07e-10 -1.758356 -0.186278 -1.152145 

6  1009.907  205.4358  3.46e-10 -1.921156 -0.043396 -1.197070 

7  1098.103  164.4422  3.11e-10 -2.027380  0.156063 -1.185419 

8  1206.101   199.3140*   2.65e-10*  -2.187267*  0.301858  -1.227432* 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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2. období 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(FXLOG) D(GDPSALOG) D(IRATE) 
D(M2LOG)  

Exogenous variables: C      

Sample: 1999Q1 2007Q4     

Included observations: 480     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0  95.53985 NA   1.63e-09 -0.368916 -0.308048 -0.344990 

1  476.1088  748.4522  4.10e-10 -1.750453 -1.263512 -1.559047 

2  742.3745  515.8899  1.66e-10 -2.655727 -1.742712 -2.296841 

3  937.4696  372.3064  9.02e-11 -3.264457 -1.925367 -2.738090 

4  1174.882  446.1372  4.12e-11 -4.049508  -2.284344* -3.355660 

5  1268.325  172.8699  3.42e-11 -4.234687 -2.043450  -3.373360* 

6  1339.318  129.2657  3.13e-11 -4.326323 -1.709012 -3.297515 

7  1424.586  152.7732  2.69e-11 -4.477443 -1.434057 -3.281154 

8  1500.565   133.9121*   2.41e-11*  -4.589854* -1.120394 -3.226084 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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3. období 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(FXLOG) D(GDPSALOG) D(IRATE) 
D(M2LOG)  

Exogenous variables: C      

Sample: 2008Q1 2011Q2     

Included observations: 258     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0  31.59503 NA   1.95e-09 -0.190659 -0.094261 -0.151897 

1  244.6191  412.8374  5.47e-10 -1.462164  -0.690979* -1.152066 

2  366.5707  229.7227  3.11e-10 -2.027679 -0.581708  -1.446247* 

3  434.1928  123.7119  2.70e-10 -2.172037 -0.051279 -1.319270 

4  517.9785  148.7358  2.07e-10 -2.441694  0.353852 -1.317592 

5  582.3729  110.8183  1.85e-10 -2.561030  0.909302 -1.165593 

6  642.9812  101.0138  1.70e-10 -2.651017  1.494102 -0.984245 

7  731.3842  142.5413  1.27e-10 -2.956467  1.863440 -1.018359 

8  790.6355   92.32179*   1.19e-10*  -3.035934*  2.458759 -0.826492 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 
 

 



4 

 

3. období – alternativní model 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(GDPSALOG) D(IRATE) D(M2LOG) 
D(NEERLOG)  

Exogenous variables: C      

Sample: 2008Q1 2011Q2     

Included observations: 272     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0  130.9766 NA   9.48e-10 -0.911593 -0.818797 -0.874338 

1  335.1111  396.2611  3.03e-10 -2.052288  -1.309917* -1.754251 

2  448.9523  215.1263  1.88e-10 -2.529061 -1.137115  -1.970243* 

3  524.1863  138.2978  1.55e-10 -2.721958 -0.680438 -1.902358 

4  600.4082  136.1907  1.28e-10 -2.922119 -0.231024 -1.841738 

5  655.4209  95.46320  1.23e-10 -2.966330  0.374339 -1.625167 

6  718.7868  106.6969  1.11e-10 -3.071962  0.918283 -1.470017 

7  800.8095  133.8901  8.83e-11 -3.314776  1.325043 -1.452050 

8  863.6199   99.29573*   8.09e-11*  -3.416322*  1.873071 -1.292815 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Příloha č. 4 Výstup ekonometrického softwaru pro odhad modelů VAR 

1. období 

 Vector Autoregression Estimates      

 Sample (adjusted): 2001Q2 2011Q2      

 Included observations: 738 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(FXLOG) D(GDPSALOG) D(IRATE) D(M2LOG) 
        
        

D(BALGISSA(-1)) -0.546589 -0.000344 -0.346562 -0.001247 -2.08E-05 -0.027286 -0.001221 

  (0.03723)  (0.00021)  (0.16658)  (0.00078)  (0.00018)  (0.02716)  (0.00073) 

 [-14.6812] [-1.65642] [-2.08043] [-1.59662] [-0.11796] [-1.00460] [-1.66182] 

        

D(BALGISSA(-2)) -0.299283 -0.000500 -0.458463 -0.000823  0.000152 -0.057806 -0.002703 

  (0.04269)  (0.00024)  (0.19102)  (0.00090)  (0.00020)  (0.03115)  (0.00084) 

 [-7.01029] [-2.10290] [-2.40010] [-0.91888] [ 0.75236] [-1.85602] [-3.20770] 

        

D(BALGISSA(-3)) -0.309917  7.81E-05 -0.606220  0.000614 -5.53E-05 -0.051802 -0.001853 

  (0.04321)  (0.00024)  (0.19335)  (0.00091)  (0.00021)  (0.03152)  (0.00085) 

 [-7.17196] [ 0.32419] [-3.13541] [ 0.67714] [-0.26964] [-1.64323] [-2.17174] 

        

D(BALGISSA(-4))  0.072762 -0.000651 -0.561280  0.000610 -0.000276 -0.035471 -0.003495 

  (0.04501)  (0.00025)  (0.20141)  (0.00094)  (0.00021)  (0.03284)  (0.00089) 

 [ 1.61644] [-2.59544] [-2.78679] [ 0.64556] [-1.29153] [-1.08014] [-3.93295] 

        

D(BALGISSA(-5))  0.111955 -0.000462 -0.491426  0.001780  0.000230  0.011248 -0.000501 

  (0.04394)  (0.00024)  (0.19658)  (0.00092)  (0.00021)  (0.03205)  (0.00087) 

 [ 2.54815] [-1.88813] [-2.49984] [ 1.93146] [ 1.10241] [ 0.35094] [-0.57758] 

        

D(BALGISSA(-6)) -0.150546 -0.000773  0.386307 -0.000914 -2.46E-05  0.047361 -0.001477 

  (0.04253)  (0.00024)  (0.19028)  (0.00089)  (0.00020)  (0.03102)  (0.00084) 

 [-3.54001] [-3.26288] [ 2.03021] [-1.02426] [-0.12202] [ 1.52654] [-1.75901] 

        

D(BALGISSA(-7)) -0.032180 -0.000534 -0.109694  0.000711 -8.15E-05  0.028928 -0.003074 

  (0.04160)  (0.00023)  (0.18612)  (0.00087)  (0.00020)  (0.03035)  (0.00082) 

 [-0.77361] [-2.30293] [-0.58937] [ 0.81482] [-0.41263] [ 0.95325] [-3.74344] 

        

D(BALGISSA(-8))  0.203552 -0.000562 -0.202368 -0.000480  6.88E-05  0.035839 -0.000761 

  (0.03877)  (0.00022)  (0.17345)  (0.00081)  (0.00018)  (0.02828)  (0.00077) 

 [ 5.25073] [-2.60330] [-1.16670] [-0.59023] [ 0.37419] [ 1.26725] [-0.99425] 

        

D(DEFLSALOG(-1))  12.08856  0.195124 -35.44617 -0.091866  0.037566 -12.71140 -0.138088 

  (6.74599)  (0.03760)  (30.1838)  (0.14150)  (0.03201)  (4.92141)  (0.13317) 

 [ 1.79196] [ 5.18993] [-1.17434] [-0.64921] [ 1.17344] [-2.58288] [-1.03695] 

        

D(DEFLSALOG(-2))  10.23855 -0.027212  1.207531  0.487875  0.010507 -9.577345 -0.002558 

  (6.85165)  (0.03819)  (30.6566)  (0.14372)  (0.03252)  (4.99849)  (0.13525) 

 [ 1.49432] [-0.71263] [ 0.03939] [ 3.39460] [ 0.32314] [-1.91605] [-0.01891] 

        

D(DEFLSALOG(-3))  8.954448  0.048830  38.30224  0.191699 -0.061674 -14.03380  0.310763 
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  (6.90382)  (0.03848)  (30.8900)  (0.14482)  (0.03276)  (5.03655)  (0.13628) 

 [ 1.29703] [ 1.26910] [ 1.23996] [ 1.32375] [-1.88244] [-2.78639] [ 2.28028] 

        

D(DEFLSALOG(-4)) -0.478586  0.158006 -42.80422  0.033964  0.084724 -11.58510  0.274446 

  (6.88131)  (0.03835)  (30.7893)  (0.14434)  (0.03266)  (5.02012)  (0.13584) 

 [-0.06955] [ 4.12004] [-1.39023] [ 0.23530] [ 2.59447] [-2.30773] [ 2.02039] 

        

D(DEFLSALOG(-5)) -11.38917 -0.034369  0.749249  0.009288 -0.011845 -31.22208  0.215725 

  (6.61098)  (0.03684)  (29.5797)  (0.13867)  (0.03137)  (4.82291)  (0.13050) 

 [-1.72277] [-0.93283] [ 0.02533] [ 0.06697] [-0.37755] [-6.47370] [ 1.65304] 

        

D(DEFLSALOG(-6))  6.737408  0.057871 -2.176643  0.202574 -0.026797 -23.85031 -0.156560 

  (6.62362)  (0.03691)  (29.6363)  (0.13894)  (0.03143)  (4.83214)  (0.13075) 

 [ 1.01718] [ 1.56770] [-0.07345] [ 1.45802] [-0.85253] [-4.93577] [-1.19739] 

        

D(DEFLSALOG(-7))  4.692488  0.094989 -71.50344  0.065874 -0.008203 -25.08248  0.161257 

  (6.54437)  (0.03647)  (29.2817)  (0.13728)  (0.03106)  (4.77432)  (0.12919) 

 [ 0.71703] [ 2.60437] [-2.44191] [ 0.47987] [-0.26414] [-5.25362] [ 1.24824] 

        

D(DEFLSALOG(-8)) -13.74363  0.169534  71.50683 -0.114106 -0.004596 -24.23584  0.186671 

  (6.50485)  (0.03625)  (29.1049)  (0.13645)  (0.03087)  (4.74549)  (0.12841) 

 [-2.11283] [ 4.67646] [ 2.45687] [-0.83627] [-0.14889] [-5.10714] [ 1.45375] 

        

D(FINACSA(-1))  0.000851  1.90E-05 -0.737591  0.000129 -4.83E-05 -0.010817  0.000140 

  (0.00905)  (5.0E-05)  (0.04048)  (0.00019)  (4.3E-05)  (0.00660)  (0.00018) 

 [ 0.09409] [ 0.37712] [-18.2225] [ 0.67836] [-1.12446] [-1.63899] [ 0.78666] 

        

D(FINACSA(-2)) -0.021771 -1.20E-05 -0.628789  4.96E-05 -2.97E-05 -0.015224 -0.000448 

  (0.01077)  (6.0E-05)  (0.04820)  (0.00023)  (5.1E-05)  (0.00786)  (0.00021) 

 [-2.02079] [-0.20014] [-13.0445] [ 0.21968] [-0.58067] [-1.93700] [-2.10627] 

        

D(FINACSA(-3)) -0.015030  0.000257 -0.452689  0.000987 -5.74E-05 -0.016915 -0.000206 

  (0.01219)  (6.8E-05)  (0.05455)  (0.00026)  (5.8E-05)  (0.00889)  (0.00024) 

 [-1.23279] [ 3.77565] [-8.29841] [ 3.85964] [-0.99213] [-1.90171] [-0.85446] 

        

D(FINACSA(-4)) -0.019864  0.000169 -0.656724  0.000576 -3.84E-05 -0.014652 -0.000123 

  (0.01330)  (7.4E-05)  (0.05949)  (0.00028)  (6.3E-05)  (0.00970)  (0.00026) 

 [-1.49404] [ 2.27741] [-11.0398] [ 2.06418] [-0.60814] [-1.51061] [-0.46799] 

        

D(FINACSA(-5))  0.058044  0.000106 -0.459421  0.000729 -5.57E-05 -0.014582  0.000511 

  (0.01383)  (7.7E-05)  (0.06190)  (0.00029)  (6.6E-05)  (0.01009)  (0.00027) 

 [ 4.19549] [ 1.37824] [-7.42178] [ 2.51105] [-0.84813] [-1.44473] [ 1.87101] 

        

D(FINACSA(-6))  0.056945 -2.93E-05 -0.431017  0.000240 -2.95E-05 -0.009391  3.23E-05 

  (0.01422)  (7.9E-05)  (0.06364)  (0.00030)  (6.8E-05)  (0.01038)  (0.00028) 

 [ 4.00345] [-0.36948] [-6.77239] [ 0.80413] [-0.43633] [-0.90502] [ 0.11520] 

        

D(FINACSA(-7))  0.080745 -3.63E-05 -0.389106  0.000226 -0.000139 -0.006820  0.000215 

  (0.01393)  (7.8E-05)  (0.06231)  (0.00029)  (6.6E-05)  (0.01016)  (0.00027) 

 [ 5.79809] [-0.46751] [-6.24465] [ 0.77221] [-2.10138] [-0.67130] [ 0.78351] 

        

D(FINACSA(-8))  0.078223 -2.96E-06 -0.151963  0.000256 -5.99E-05 -0.004092 -4.93E-05 

  (0.01259)  (7.0E-05)  (0.05632)  (0.00026)  (6.0E-05)  (0.00918)  (0.00025) 
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 [ 6.21429] [-0.04212] [-2.69816] [ 0.96982] [-1.00196] [-0.44561] [-0.19851] 

        

D(FXLOG(-1)) -2.744559 -0.011420 -15.89416  0.363841 -0.056469 -2.705098 -0.012642 

  (1.89742)  (0.01057)  (8.48969)  (0.03980)  (0.00900)  (1.38423)  (0.03746) 

 [-1.44647] [-1.07997] [-1.87217] [ 9.14164] [-6.27129] [-1.95423] [-0.33752] 

        

D(FXLOG(-2))  3.838234  0.004181  1.800616 -0.322496  0.024948 -2.361416  0.006300 

  (2.02027)  (0.01126)  (9.03936)  (0.04238)  (0.00959)  (1.47385)  (0.03988) 

 [ 1.89986] [ 0.37132] [ 0.19920] [-7.61011] [ 2.60216] [-1.60221] [ 0.15798] 

        

D(FXLOG(-3))  0.341740  0.000799 -1.576530  0.063311 -0.003704 -1.787127 -0.095236 

  (2.08618)  (0.01163)  (9.33429)  (0.04376)  (0.00990)  (1.52193)  (0.04118) 

 [ 0.16381] [ 0.06875] [-0.16890] [ 1.44678] [-0.37413] [-1.17425] [-2.31259] 

        

D(FXLOG(-4)) -1.217739  0.000367 -24.85578 -0.150880  0.015549 -3.109092 -0.013397 

  (2.02576)  (0.01129)  (9.06394)  (0.04249)  (0.00961)  (1.47785)  (0.03999) 

 [-0.60113] [ 0.03255] [-2.74227] [-3.55074] [ 1.61739] [-2.10379] [-0.33503] 

        

D(FXLOG(-5))  4.791286  0.015731 -3.195918  0.046756 -0.001098 -1.251241 -0.036869 

  (2.06490)  (0.01151)  (9.23904)  (0.04331)  (0.00980)  (1.50641)  (0.04076) 

 [ 2.32035] [ 1.36693] [-0.34591] [ 1.07949] [-0.11204] [-0.83061] [-0.90452] 

        

D(FXLOG(-6)) -2.078455 -9.13E-05 -0.291198  0.035659  0.011663 -2.819778  0.026798 

  (2.04401)  (0.01139)  (9.14561)  (0.04288)  (0.00970)  (1.49117)  (0.04035) 

 [-1.01685] [-0.00802] [-0.03184] [ 0.83169] [ 1.20233] [-1.89098] [ 0.66415] 

        

D(FXLOG(-7))  2.076455  0.020812 -5.803561  0.035787 -0.004165 -0.709056 -0.053540 

  (1.99036)  (0.01109)  (8.90554)  (0.04175)  (0.00945)  (1.45203)  (0.03929) 

 [ 1.04326] [ 1.87620] [-0.65168] [ 0.85717] [-0.44100] [-0.48832] [-1.36269] 

        

D(FXLOG(-8)) -5.316126  0.014378  12.29034 -0.059310  0.010929 -2.166572  0.009338 

  (1.91243)  (0.01066)  (8.55685)  (0.04012)  (0.00908)  (1.39518)  (0.03775) 

 [-2.77978] [ 1.34896] [ 1.43632] [-1.47850] [ 1.20420] [-1.55290] [ 0.24734] 

        

D(GDPSALOG(-1)) -9.650344  0.064470  20.72117 -0.255663  0.194534  14.24708  0.425747 

  (8.20477)  (0.04573)  (36.7109)  (0.17210)  (0.03894)  (5.98563)  (0.16196) 

 [-1.17619] [ 1.40991] [ 0.56444] [-1.48552] [ 4.99620] [ 2.38022] [ 2.62866] 

        

D(GDPSALOG(-2)) -23.07949 -0.002225  61.44936 -0.356209  0.171932  21.64913  0.129849 

  (8.24944)  (0.04598)  (36.9108)  (0.17304)  (0.03915)  (6.01822)  (0.16285) 

 [-2.79770] [-0.04840] [ 1.66481] [-2.05852] [ 4.39179] [ 3.59726] [ 0.79738] 

        

D(GDPSALOG(-3)) -17.31636 -0.008149 -15.58393  0.025739 -0.056224  15.55408  0.192391 

  (8.33909)  (0.04648)  (37.3119)  (0.17492)  (0.03957)  (6.08362)  (0.16462) 

 [-2.07653] [-0.17533] [-0.41767] [ 0.14715] [-1.42073] [ 2.55671] [ 1.16874] 

        

D(GDPSALOG(-4)) -6.393278  0.017762 -50.10032 -0.278871  0.123608  14.42397 -0.004933 

  (8.22335)  (0.04583)  (36.7940)  (0.17249)  (0.03902)  (5.99918)  (0.16233) 

 [-0.77745] [ 0.38755] [-1.36164] [-1.61670] [ 3.16745] [ 2.40432] [-0.03039] 

        

D(GDPSALOG(-5)) -7.822722 -0.067986  2.837925 -0.385265 -0.053538  3.686316 -0.048807 

  (8.25768)  (0.04602)  (36.9476)  (0.17321)  (0.03919)  (6.02423)  (0.16301) 

 [-0.94733] [-1.47727] [ 0.07681] [-2.22421] [-1.36620] [ 0.61191] [-0.29942] 
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D(GDPSALOG(-6))  4.512977 -0.049083 -4.358610  0.200712  0.036030 -9.287938  0.403622 

  (8.29496)  (0.04623)  (37.1144)  (0.17400)  (0.03936)  (6.05143)  (0.16374) 

 [ 0.54406] [-1.06173] [-0.11744] [ 1.15354] [ 0.91530] [-1.53483] [ 2.46496] 

        

D(GDPSALOG(-7)) -1.658058  0.067269 -8.341918  0.393297 -0.017652 -1.919551  0.027680 

  (8.15078)  (0.04543)  (36.4693)  (0.17097)  (0.03868)  (5.94624)  (0.16090) 

 [-0.20342] [ 1.48087] [-0.22874] [ 2.30037] [-0.45635] [-0.32282] [ 0.17204] 

        

D(GDPSALOG(-8)) -18.71337  0.031751  98.03628 -0.161621  0.069824 -2.172590  0.323529 

  (8.04292)  (0.04482)  (35.9867)  (0.16871)  (0.03817)  (5.86756)  (0.15877) 

 [-2.32669] [ 0.70835] [ 2.72423] [-0.95798] [ 1.82936] [-0.37027] [ 2.03773] 

        

D(IRATE(-1))  0.059805  0.000696 -0.161486  0.002213 -0.000671 -0.625094 -8.76E-05 

  (0.02434)  (0.00014)  (0.10889)  (0.00051)  (0.00012)  (0.01775)  (0.00048) 

 [ 2.45733] [ 5.13120] [-1.48296] [ 4.33423] [-5.80846] [-35.2068] [-0.18230] 

        

D(IRATE(-2))  0.038433  0.000447  0.076630  0.001410  7.51E-05 -0.481495  0.000328 

  (0.02261)  (0.00013)  (0.10116)  (0.00047)  (0.00011)  (0.01649)  (0.00045) 

 [ 1.69985] [ 3.55061] [ 0.75750] [ 2.97204] [ 0.69966] [-29.1915] [ 0.73420] 

        

D(IRATE(-3))  0.007129  0.000396  0.004276  0.001850 -0.000501 -0.322426 -4.35E-05 

  (0.02496)  (0.00014)  (0.11168)  (0.00052)  (0.00012)  (0.01821)  (0.00049) 

 [ 0.28562] [ 2.84927] [ 0.03829] [ 3.53279] [-4.22998] [-17.7074] [-0.08821] 

        

D(IRATE(-4))  0.017856  0.000737 -0.072374  0.000787  3.28E-05 -0.187604 -0.000228 

  (0.02418)  (0.00013)  (0.10819)  (0.00051)  (0.00011)  (0.01764)  (0.00048) 

 [ 0.73844] [ 5.46975] [-0.66893] [ 1.55086] [ 0.28569] [-10.6348] [-0.47683] 

        

D(IRATE(-5)) -0.028202 -9.46E-06  0.009881  0.000186 -0.000139 -0.113499  0.000138 

  (0.02450)  (0.00014)  (0.10961)  (0.00051)  (0.00012)  (0.01787)  (0.00048) 

 [-1.15116] [-0.06929] [ 0.09014] [ 0.36180] [-1.19614] [-6.35052] [ 0.28556] 

        

D(IRATE(-6)) -0.006735  0.000303 -0.030607  0.001193 -0.000135 -0.089579 -0.000826 

  (0.02368)  (0.00013)  (0.10597)  (0.00050)  (0.00011)  (0.01728)  (0.00047) 

 [-0.28440] [ 2.29262] [-0.28883] [ 2.40126] [-1.19921] [-5.18471] [-1.76705] 

        

D(IRATE(-7))  0.012289  2.79E-05 -0.049381  8.79E-05  1.00E-05 -0.040942 -0.000111 

  (0.02171)  (0.00012)  (0.09714)  (0.00046)  (0.00010)  (0.01584)  (0.00043) 

 [ 0.56602] [ 0.23052] [-0.50835] [ 0.19309] [ 0.09739] [-2.58496] [-0.25981] 

        

D(IRATE(-8)) -0.015880  0.000507  0.122119  0.000911 -2.12E-05 -0.009166 -0.000495 

  (0.02023)  (0.00011)  (0.09053)  (0.00042)  (9.6E-05)  (0.01476)  (0.00040) 

 [-0.78481] [ 4.49929] [ 1.34889] [ 2.14752] [-0.22051] [-0.62093] [-1.24049] 

        

D(M2LOG(-1))  5.152620  0.011914  0.903143  0.050455  0.007610 -0.265194 -0.285351 

  (1.95505)  (0.01090)  (8.74755)  (0.04101)  (0.00928)  (1.42627)  (0.03859) 

 [ 2.63554] [ 1.09345] [ 0.10325] [ 1.23033] [ 0.82026] [-0.18594] [-7.39385] 

        

D(M2LOG(-2))  2.561906  0.016107  27.34827  0.051332  0.010145  0.227163  0.017014 

  (2.01995)  (0.01126)  (9.03792)  (0.04237)  (0.00959)  (1.47361)  (0.03987) 

 [ 1.26830] [ 1.43075] [ 3.02595] [ 1.21150] [ 1.05837] [ 0.15415] [ 0.42669] 
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D(M2LOG(-3)) -0.529708  0.015213  15.90624 -0.002667  0.016311  3.968851  0.104354 

  (2.01018)  (0.01120)  (8.99423)  (0.04217)  (0.00954)  (1.46649)  (0.03968) 

 [-0.26351] [ 1.35790] [ 1.76849] [-0.06325] [ 1.70979] [ 2.70636] [ 2.62980] 

        

D(M2LOG(-4)) -5.258000  0.006048  16.28089  0.013406 -0.007177  5.638343 -0.004415 

  (2.01359)  (0.01122)  (9.00948)  (0.04224)  (0.00956)  (1.46898)  (0.03975) 

 [-2.61125] [ 0.53890] [ 1.80708] [ 0.31740] [-0.75110] [ 3.83828] [-0.11108] 

        

D(M2LOG(-5))  1.689002  0.013012  6.756173  0.045465 -0.012405  4.227048  0.019358 

  (1.97920)  (0.01103)  (8.85559)  (0.04152)  (0.00939)  (1.44388)  (0.03907) 

 [ 0.85338] [ 1.17962] [ 0.76293] [ 1.09512] [-1.32074] [ 2.92755] [ 0.49548] 

        

D(M2LOG(-6))  1.554838 -0.004984 -3.236956  0.054243  0.015233  2.185049  0.126515 

  (1.92676)  (0.01074)  (8.62096)  (0.04042)  (0.00914)  (1.40563)  (0.03803) 

 [ 0.80697] [-0.46412] [-0.37547] [ 1.34212] [ 1.66599] [ 1.55450] [ 3.32632] 

        

D(M2LOG(-7)) -1.735727 -0.006781 -21.95178 -0.049195 -0.001453  0.273855  0.031307 

  (1.99704)  (0.01113)  (8.93541)  (0.04189)  (0.00948)  (1.45690)  (0.03942) 

 [-0.86915] [-0.60929] [-2.45672] [-1.17438] [-0.15332] [ 0.18797] [ 0.79415] 

        

D(M2LOG(-8)) -2.822494  0.000266 -4.623303 -0.014273 -0.023486 -1.199285  0.062010 

  (1.92053)  (0.01070)  (8.59309)  (0.04029)  (0.00911)  (1.40109)  (0.03791) 

 [-1.46964] [ 0.02485] [-0.53803] [-0.35430] [-2.57686] [-0.85597] [ 1.63563] 

        

C  0.382945  0.001670 -1.221723 -0.010885  0.002504 -0.014720  0.003825 

  (0.15281)  (0.00085)  (0.68374)  (0.00321)  (0.00073)  (0.11148)  (0.00302) 

 [ 2.50595] [ 1.96124] [-1.78682] [-3.39588] [ 3.45273] [-0.13204] [ 1.26791] 
        
        

 R-squared  0.539750  0.448050  0.499326  0.339791  0.270720  0.824390  0.292097 

 Adj. R-squared  0.501902  0.402662  0.458154  0.285500  0.210750  0.809949  0.233884 

 Sum sq. resids  3744.014  0.116290  74953.95  1.647353  0.084317  1992.619  1.458947 

 S.E. equation  2.344742  0.013068  10.49116  0.049184  0.011127  1.710561  0.046286 

 F-statistic  14.26124  9.871552  12.12795  6.258768  4.514245  57.08777  5.017780 

 Log likelihood -1646.421  2183.644 -2752.210  1205.485  2302.278 -1413.690  1250.302 

 Akaike AIC  4.616318 -5.763264  7.613034 -3.112425 -6.084763  3.985610 -3.233881 

 Schwarz SC  4.971907 -5.407675  7.968623 -2.756836 -5.729174  4.341199 -2.878291 

 Mean dependent -0.005871  0.008634  0.000829 -0.007249  0.005975 -0.346096  0.023041 

 S.D. dependent  3.322293  0.016908  14.25233  0.058186  0.012525  3.923775  0.052881 
        
         Determinant resid covariance (dof 

adj.)  1.58E-10      

 Determinant resid covariance  8.98E-11      

 Log likelihood  1206.101      

 Akaike information criterion -2.187267      

 Schwarz criterion  0.301858      
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2. období 

 Vector Autoregression Estimates      

 Sample (adjusted): 2001Q2 2007Q4      

 Included observations: 480 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(FXLOG) D(GDPSALOG) D(IRATE) D(M2LOG) 
        
        

D(BALGISSA(-1)) -0.539485 -0.000158 -0.559643  0.001048 -0.000116 -0.001313 -0.000140 

  (0.04975)  (0.00033)  (0.17181)  (0.00099)  (0.00022)  (0.05120)  (0.00134) 

 [-10.8431] [-0.47861] [-3.25742] [ 1.05923] [-0.53229] [-0.02564] [-0.10426] 

        

D(BALGISSA(-2)) -0.415156 -0.000860 -0.698924  0.000697  0.000394 -0.065310 -0.005591 

  (0.05777)  (0.00038)  (0.19950)  (0.00115)  (0.00025)  (0.05945)  (0.00156) 

 [-7.18604] [-2.24080] [-3.50345] [ 0.60680] [ 1.56027] [-1.09857] [-3.58195] 

        

D(BALGISSA(-3)) -0.083316 -0.000479 -0.684593  0.000663 -0.000282 -0.124056 -0.002382 

  (0.06077)  (0.00040)  (0.20984)  (0.00121)  (0.00027)  (0.06253)  (0.00164) 

 [-1.37106] [-1.18702] [-3.26249] [ 0.54894] [-1.06282] [-1.98390] [-1.45098] 

        

D(BALGISSA(-4))  0.330519 -0.001171 -1.100713  1.19E-05 -0.000146 -0.135303 -0.004698 

  (0.06100)  (0.00041)  (0.21064)  (0.00121)  (0.00027)  (0.06277)  (0.00165) 

 [ 5.41840] [-2.88872] [-5.22560] [ 0.00981] [-0.54875] [-2.15553] [-2.85011] 

        

D(BALGISSA(-5)) -0.043873 -0.000564 -0.544712  0.000927 -0.000168 -0.089214 -0.002660 

  (0.06202)  (0.00041)  (0.21415)  (0.00123)  (0.00027)  (0.06382)  (0.00168) 

 [-0.70744] [-1.36812] [-2.54359] [ 0.75150] [-0.62193] [-1.39797] [-1.58716] 

        

D(BALGISSA(-6)) -0.170508 -1.25E-05 -0.062266 -0.000488 -0.000768  0.002226 -0.002531 

  (0.06372)  (0.00042)  (0.22004)  (0.00127)  (0.00028)  (0.06557)  (0.00172) 

 [-2.67577] [-0.02958] [-0.28297] [-0.38522] [-2.75974] [ 0.03395] [-1.47019] 

        

D(BALGISSA(-7)) -0.384983 -0.000361  0.067643  0.000911  7.73E-05  0.054896 -0.006354 

  (0.06093)  (0.00040)  (0.21041)  (0.00121)  (0.00027)  (0.06270)  (0.00165) 

 [-6.31801] [-0.89206] [ 0.32148] [ 0.75211] [ 0.29061] [ 0.87549] [-3.85917] 

        

D(BALGISSA(-8)) -0.077019 -2.75E-05 -0.136797 -0.000444 -5.80E-05  0.098280 -0.003462 

  (0.05634)  (0.00037)  (0.19456)  (0.00112)  (0.00025)  (0.05798)  (0.00152) 

 [-1.36694] [-0.07353] [-0.70310] [-0.39674] [-0.23572] [ 1.69506] [-2.27373] 

        
D(DEFLSALOG(-

1))  20.58601  0.088833  12.32264 -0.169102 -0.011506 -19.06444 -0.183778 

  (7.36295)  (0.04891)  (25.4252)  (0.14638)  (0.03216)  (7.57668)  (0.19895) 

 [ 2.79589] [ 1.81611] [ 0.48466] [-1.15520] [-0.35777] [-2.51620] [-0.92375] 

        
D(DEFLSALOG(-

2))  6.865635  0.121733 -40.55037  0.139113  0.025573 -19.65568 -0.129205 

  (7.38438)  (0.04906)  (25.4992)  (0.14681)  (0.03225)  (7.59874)  (0.19953) 

 [ 0.92975] [ 2.48149] [-1.59026] [ 0.94758] [ 0.79286] [-2.58670] [-0.64756] 

        
D(DEFLSALOG(-

3)) -1.497729  0.096825 -26.73900  0.116553 -0.040885 -12.47417  0.227765 

  (7.44762)  (0.04948)  (25.7175)  (0.14807)  (0.03253)  (7.66381)  (0.20123) 

 [-0.20110] [ 1.95699] [-1.03972] [ 0.78717] [-1.25682] [-1.62767] [ 1.13184] 
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D(DEFLSALOG(-

4)) -1.639130  0.191548 -3.013585 -0.211196  0.076071 -5.273093  0.198691 

  (7.42272)  (0.04931)  (25.6316)  (0.14757)  (0.03242)  (7.63818)  (0.20056) 

 [-0.22083] [ 3.88447] [-0.11757] [-1.43115] [ 2.34629] [-0.69036] [ 0.99067] 

        
D(DEFLSALOG(-

5)) -24.89511  0.013972  10.28591  0.259768  0.002974 -27.09315  0.341038 

  (7.26358)  (0.04825)  (25.0821)  (0.14441)  (0.03173)  (7.47443)  (0.19626) 

 [-3.42739] [ 0.28955] [ 0.41009] [ 1.79886] [ 0.09374] [-3.62478] [ 1.73767] 

        
D(DEFLSALOG(-

6))  11.82964 -0.009114  13.47264  0.184412  0.017825 -21.62321 -0.136535 

  (7.19680)  (0.04781)  (24.8515)  (0.14308)  (0.03144)  (7.40571)  (0.19446) 

 [ 1.64374] [-0.19062] [ 0.54213] [ 1.28888] [ 0.56703] [-2.91980] [-0.70213] 

        
D(DEFLSALOG(-

7))  9.216836  0.070722  4.153507  0.200442  0.032773 -28.15479  0.149945 

  (6.98917)  (0.04643)  (24.1345)  (0.13895)  (0.03053)  (7.19205)  (0.18885) 

 [ 1.31873] [ 1.52317] [ 0.17210] [ 1.44254] [ 1.07352] [-3.91471] [ 0.79400] 

        
D(DEFLSALOG(-

8)) -6.447071  0.157068  29.33259  0.024926 -0.010109 -29.57093  0.370305 

  (6.88240)  (0.04572)  (23.7658)  (0.13683)  (0.03006)  (7.08218)  (0.18596) 

 [-0.93675] [ 3.43532] [ 1.23424] [ 0.18217] [-0.33627] [-4.17540] [ 1.99129] 

        

D(FINACSA(-1)) -0.046610  0.000114 -0.834965  0.000377 -0.000173 -0.017032 -0.000296 

  (0.01419)  (9.4E-05)  (0.04901)  (0.00028)  (6.2E-05)  (0.01460)  (0.00038) 

 [-3.28408] [ 1.20560] [-17.0369] [ 1.33530] [-2.78534] [-1.16619] [-0.77248] 

        

D(FINACSA(-2)) -0.101866  3.36E-05 -0.739463  0.000359 -7.91E-05 -0.018187 -0.001538 

  (0.01927)  (0.00013)  (0.06655)  (0.00038)  (8.4E-05)  (0.01983)  (0.00052) 

 [-5.28520] [ 0.26206] [-11.1106] [ 0.93724] [-0.93994] [-0.91700] [-2.95363] 

        

D(FINACSA(-3)) -0.053598  0.000158 -0.846735  0.000535 -4.97E-05 -0.013209 -0.001271 

  (0.02243)  (0.00015)  (0.07746)  (0.00045)  (9.8E-05)  (0.02308)  (0.00061) 

 [-2.38940] [ 1.06186] [-10.9315] [ 1.20056] [-0.50693] [-0.57224] [-2.09628] 

        

D(FINACSA(-4)) -0.112853  0.000201 -0.744050  0.000605 -2.99E-05 -0.013666 -0.000712 

  (0.02569)  (0.00017)  (0.08871)  (0.00051)  (0.00011)  (0.02644)  (0.00069) 

 [-4.39280] [ 1.17741] [-8.38720] [ 1.18513] [-0.26616] [-0.51693] [-1.02562] 

        

D(FINACSA(-5)) -0.079701  0.000132 -0.210081  0.000786 -2.10E-05 -0.010769 -0.000605 

  (0.02812)  (0.00019)  (0.09711)  (0.00056)  (0.00012)  (0.02894)  (0.00076) 

 [-2.83394] [ 0.70613] [-2.16323] [ 1.40533] [-0.17130] [-0.37210] [-0.79604] 

        

D(FINACSA(-6))  0.014872 -5.46E-05 -0.097928  0.000506  3.95E-05  0.001609 -0.000544 

  (0.02714)  (0.00018)  (0.09373)  (0.00054)  (0.00012)  (0.02793)  (0.00073) 

 [ 0.54787] [-0.30305] [-1.04475] [ 0.93690] [ 0.33273] [ 0.05760] [-0.74122] 

        

D(FINACSA(-7)) -0.005758 -4.17E-05  0.096713  0.000420  3.10E-05  0.000164 -0.000449 

  (0.02499)  (0.00017)  (0.08630)  (0.00050)  (0.00011)  (0.02572)  (0.00068) 

 [-0.23038] [-0.25139] [ 1.12063] [ 0.84603] [ 0.28417] [ 0.00639] [-0.66536] 

        

D(FINACSA(-8)) -0.023880  0.000137  0.283792  0.000276  3.00E-05  0.001752 -0.001633 

  (0.01940)  (0.00013)  (0.06697)  (0.00039)  (8.5E-05)  (0.01996)  (0.00052) 
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 [-1.23123] [ 1.06402] [ 4.23739] [ 0.71463] [ 0.35428] [ 0.08778] [-3.11693] 

        

D(FXLOG(-1)) -3.650965  0.038351 -12.66561  0.237859 -0.022310 -4.006432 -0.062165 

  (2.52961)  (0.01680)  (8.73506)  (0.05029)  (0.01105)  (2.60304)  (0.06835) 

 [-1.44329] [ 2.28210] [-1.44997] [ 4.72965] [-2.01912] [-1.53914] [-0.90950] 

        

D(FXLOG(-2))  0.087272  0.017308 -6.240262 -0.037137 -0.001625 -0.350452  0.107946 

  (2.51358)  (0.01670)  (8.67971)  (0.04997)  (0.01098)  (2.58655)  (0.06792) 

 [ 0.03472] [ 1.03648] [-0.71895] [-0.74314] [-0.14805] [-0.13549] [ 1.58938] 

        

D(FXLOG(-3)) -3.261042 -0.004959  17.51458  0.168255 -0.012644  0.787247 -0.185899 

  (2.48088)  (0.01648)  (8.56679)  (0.04932)  (0.01084)  (2.55289)  (0.06703) 

 [-1.31447] [-0.30088] [ 2.04447] [ 3.41134] [-1.16678] [ 0.30837] [-2.77323] 

        

D(FXLOG(-4)) -1.025569 -0.024374 -3.923971 -0.019068  0.007204 -2.430942  0.089649 

  (2.45513)  (0.01631)  (8.47786)  (0.04881)  (0.01072)  (2.52639)  (0.06634) 

 [-0.41773] [-1.49441] [-0.46285] [-0.39066] [ 0.67177] [-0.96222] [ 1.35141] 

        

D(FXLOG(-5))  6.650278 -0.008553 -3.840578 -0.043532  0.011387 -0.273912 -0.020919 

  (2.41802)  (0.01606)  (8.34972)  (0.04807)  (0.01056)  (2.48821)  (0.06533) 

 [ 2.75030] [-0.53246] [-0.45996] [-0.90555] [ 1.07816] [-0.11008] [-0.32018] 

        

D(FXLOG(-6))  2.155774  0.001909  0.162080  0.019459 -0.024606 -3.244401  0.109112 

  (2.31150)  (0.01536)  (7.98191)  (0.04595)  (0.01010)  (2.37860)  (0.06246) 

 [ 0.93263] [ 0.12434] [ 0.02031] [ 0.42343] [-2.43711] [-1.36399] [ 1.74700] 

        

D(FXLOG(-7))  1.463759  0.014238  2.990702 -0.015424 -0.004980  0.496896 -0.163051 

  (2.33383)  (0.01550)  (8.05900)  (0.04640)  (0.01019)  (2.40158)  (0.06306) 

 [ 0.62719] [ 0.91834] [ 0.37110] [-0.33242] [-0.48855] [ 0.20690] [-2.58566] 

        

D(FXLOG(-8)) -6.389119  0.011810 -4.590480 -0.073659 -0.005645 -1.343206 -0.011030 

  (2.24680)  (0.01493)  (7.75848)  (0.04467)  (0.00981)  (2.31202)  (0.06071) 

 [-2.84365] [ 0.79125] [-0.59167] [-1.64900] [-0.57522] [-0.58097] [-0.18169] 

        
D(GDPSALOG(-

1)) -2.964182  0.004488 -1.011281 -0.192152 -0.028521  36.87767  0.502654 

  (10.7531)  (0.07144)  (37.1318)  (0.21378)  (0.04697)  (11.0652)  (0.29055) 

 [-0.27566] [ 0.06282] [-0.02723] [-0.89882] [-0.60722] [ 3.33275] [ 1.73002] 

        
D(GDPSALOG(-

2)) -25.09622 -0.008485  9.509806 -0.525659  0.162601  46.64381  0.066237 

  (10.0207)  (0.06657)  (34.6026)  (0.19922)  (0.04377)  (10.3115)  (0.27076) 

 [-2.50445] [-0.12747] [ 0.27483] [-2.63858] [ 3.71493] [ 4.52346] [ 0.24464] 

        
D(GDPSALOG(-

3)) -19.10127 -0.003240  63.41679 -0.357314  0.003562  28.24179  0.367301 

  (10.0392)  (0.06669)  (34.6667)  (0.19959)  (0.04385)  (10.3306)  (0.27126) 

 [-1.90267] [-0.04858] [ 1.82933] [-1.79024] [ 0.08122] [ 2.73379] [ 1.35406] 

        
D(GDPSALOG(-

4)) -16.12650 -0.061375  36.09101 -0.325280  0.221756  25.68833 -0.193761 

  (9.87436)  (0.06560)  (34.0974)  (0.19631)  (0.04313)  (10.1610)  (0.26680) 

 [-1.63317] [-0.93562] [ 1.05847] [-1.65695] [ 5.14150] [ 2.52813] [-0.72623] 

        
D(GDPSALOG(-

5))  4.572116 -0.111889  7.343767 -0.217464 -0.021114  1.547812 -0.133909 
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  (9.92749)  (0.06595)  (34.2809)  (0.19737)  (0.04336)  (10.2157)  (0.26824) 

 [ 0.46055] [-1.69654] [ 0.21422] [-1.10182] [-0.48692] [ 0.15151] [-0.49921] 

        
D(GDPSALOG(-

6))  17.06398 -0.106369 -10.22442  0.352605  0.041515 -22.62077  0.707654 

  (9.25190)  (0.06146)  (31.9480)  (0.18394)  (0.04041)  (9.52047)  (0.24999) 

 [ 1.84437] [-1.73062] [-0.32003] [ 1.91699] [ 1.02731] [-2.37601] [ 2.83077] 

        
D(GDPSALOG(-

7)) -3.216001  0.092453 -40.60790  0.545822  0.024197 -11.45790 -0.006739 

  (9.36750)  (0.06223)  (32.3472)  (0.18624)  (0.04092)  (9.63942)  (0.25311) 

 [-0.34331] [ 1.48564] [-1.25538] [ 2.93082] [ 0.59137] [-1.18865] [-0.02663] 

        
D(GDPSALOG(-

8)) -15.06522  0.071292  28.05775 -0.041922  0.084838 -7.446819  0.522715 

  (9.23806)  (0.06137)  (31.9002)  (0.18366)  (0.04035)  (9.50622)  (0.24961) 

 [-1.63078] [ 1.16165] [ 0.87955] [-0.22826] [ 2.10248] [-0.78336] [ 2.09411] 

        

D(IRATE(-1))  0.053174  0.000818 -0.224370  0.001602 -0.000617 -0.642453 -0.000707 

  (0.02059)  (0.00014)  (0.07112)  (0.00041)  (9.0E-05)  (0.02119)  (0.00056) 

 [ 2.58193] [ 5.97545] [-3.15500] [ 3.91270] [-6.85414] [-30.3153] [-1.26980] 

        

D(IRATE(-2))  0.019474  0.000518 -0.110653  0.001270 -0.000121 -0.466712  0.000166 

  (0.02132)  (0.00014)  (0.07363)  (0.00042)  (9.3E-05)  (0.02194)  (0.00058) 

 [ 0.91330] [ 3.65589] [-1.50283] [ 2.99674] [-1.30436] [-21.2707] [ 0.28843] 

        

D(IRATE(-3)) -0.008909  0.000386 -0.108952  0.001220 -0.000589 -0.299209 -0.000337 

  (0.02268)  (0.00015)  (0.07831)  (0.00045)  (9.9E-05)  (0.02334)  (0.00061) 

 [-0.39287] [ 2.56052] [-1.39131] [ 2.70698] [-5.94750] [-12.8217] [-0.54989] 

        

D(IRATE(-4)) -0.013431  0.000642 -0.048903 -0.000119 -1.63E-05 -0.153585 -0.000348 

  (0.02267)  (0.00015)  (0.07829)  (0.00045)  (9.9E-05)  (0.02333)  (0.00061) 

 [-0.59245] [ 4.26227] [-0.62467] [-0.26469] [-0.16472] [-6.58342] [-0.56845] 

        

D(IRATE(-5)) -0.064942  1.63E-05  0.022599 -0.000796  4.19E-05 -0.086786 -0.000425 

  (0.02258)  (0.00015)  (0.07796)  (0.00045)  (9.9E-05)  (0.02323)  (0.00061) 

 [-2.87659] [ 0.10863] [ 0.28988] [-1.77292] [ 0.42496] [-3.73572] [-0.69720] 

        

D(IRATE(-6)) -0.013689  0.000222  0.116888  0.000548 -1.93E-05 -0.076165 -0.000981 

  (0.02233)  (0.00015)  (0.07710)  (0.00044)  (9.8E-05)  (0.02298)  (0.00060) 

 [-0.61308] [ 1.49712] [ 1.51608] [ 1.23427] [-0.19740] [-3.31504] [-1.62617] 

        

D(IRATE(-7)) -0.007699 -1.16E-05  0.050927  2.45E-05  0.000142 -0.038305 -0.000621 

  (0.02019)  (0.00013)  (0.06971)  (0.00040)  (8.8E-05)  (0.02077)  (0.00055) 

 [-0.38137] [-0.08667] [ 0.73060] [ 0.06115] [ 1.60486] [-1.84405] [-1.13863] 

        

D(IRATE(-8)) -0.016113  0.000493  0.086308  0.000930  8.21E-05 -0.020241 -0.000669 

  (0.01809)  (0.00012)  (0.06246)  (0.00036)  (7.9E-05)  (0.01861)  (0.00049) 

 [-0.89077] [ 4.10536] [ 1.38178] [ 2.58731] [ 1.03959] [-1.08745] [-1.36891] 

        

D(M2LOG(-1))  6.342858  0.022229 -2.102257  0.063680  0.010830 -2.008336 -0.299429 

  (1.77657)  (0.01180)  (6.13472)  (0.03532)  (0.00776)  (1.82814)  (0.04800) 

 [ 3.57028] [ 1.88347] [-0.34268] [ 1.80295] [ 1.39565] [-1.09857] [-6.23773] 

        

D(M2LOG(-2))  0.974157  0.022280  4.044118  0.109697  0.008005 -0.670770  0.010740 
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  (1.89660)  (0.01260)  (6.54918)  (0.03771)  (0.00828)  (1.95165)  (0.05125) 

 [ 0.51363] [ 1.76828] [ 0.61750] [ 2.90926] [ 0.96624] [-0.34369] [ 0.20957] 

        

D(M2LOG(-3)) -1.244112  0.000650  3.312088 -0.018158  0.006521  3.874816  0.094975 

  (1.89880)  (0.01261)  (6.55680)  (0.03775)  (0.00829)  (1.95392)  (0.05131) 

 [-0.65521] [ 0.05153] [ 0.50514] [-0.48101] [ 0.78628] [ 1.98310] [ 1.85116] 

        

D(M2LOG(-4)) -5.473780 -0.006671  17.13860 -0.084885  0.001028  4.592363 -0.039421 

  (1.90079)  (0.01263)  (6.56366)  (0.03779)  (0.00830)  (1.95596)  (0.05136) 

 [-2.87974] [-0.52830] [ 2.61114] [-2.24627] [ 0.12377] [ 2.34788] [-0.76756] 

        

D(M2LOG(-5))  4.194036  0.006526 -18.18737 -0.028643 -0.008554  2.804479  0.036366 

  (1.89696)  (0.01260)  (6.55046)  (0.03771)  (0.00829)  (1.95203)  (0.05126) 

 [ 2.21092] [ 0.51787] [-2.77651] [-0.75948] [-1.03235] [ 1.43670] [ 0.70949] 

        

D(M2LOG(-6))  4.738005 -0.002007 -31.80507  0.017734  0.004882  1.542494  0.109869 

  (1.87420)  (0.01245)  (6.47186)  (0.03726)  (0.00819)  (1.92861)  (0.05064) 

 [ 2.52801] [-0.16121] [-4.91436] [ 0.47593] [ 0.59640] [ 0.79980] [ 2.16956] 

        

D(M2LOG(-7)) -7.156542  0.001688  9.695817 -0.023581 -0.018159 -0.028635 -0.003808 

  (1.93492)  (0.01285)  (6.68152)  (0.03847)  (0.00845)  (1.99109)  (0.05228) 

 [-3.69862] [ 0.13129] [ 1.45114] [-0.61301] [-2.14861] [-0.01438] [-0.07283] 

        

D(M2LOG(-8)) -4.478583 -0.000390  4.401976 -0.068696 -0.016193 -0.389257 -0.012541 

  (1.89803)  (0.01261)  (6.55413)  (0.03773)  (0.00829)  (1.95312)  (0.05128) 

 [-2.35960] [-0.03090] [ 0.67163] [-1.82050] [-1.95325] [-0.19930] [-0.24454] 

        

C  0.277917  0.002782 -0.365223 -0.008162  0.003331 -0.072114  0.004479 

  (0.19788)  (0.00131)  (0.68332)  (0.00393)  (0.00086)  (0.20363)  (0.00535) 

 [ 1.40444] [ 2.11637] [-0.53448] [-2.07458] [ 3.85363] [-0.35414] [ 0.83771] 
        
        

 R-squared  0.642795  0.570420  0.599747  0.381746  0.386158  0.867167  0.368663 

 Adj. R-squared  0.595506  0.513549  0.546758  0.299896  0.304893  0.849582  0.285082 

 Sum sq. resids  1396.658  0.061639  16653.85  0.552034  0.026647  1478.919  1.019669 

 S.E. equation  1.817083  0.012071  6.274615  0.036125  0.007937  1.869830  0.049097 

 F-statistic  13.59275  10.03004  11.31841  4.664006  4.751838  49.31179  4.410833 

 Log likelihood -937.4228  1469.369 -1532.277  943.2132  1670.640 -951.1579  795.9435 

 Akaike AIC  4.143428 -5.884872  6.621988 -3.692555 -6.723499  4.200658 -3.078931 

 Schwarz SC  4.639065 -5.389235  7.117625 -3.196918 -6.227862  4.696295 -2.583294 

 Mean dependent -0.067464  0.009312  0.147746 -0.012265  0.008411 -0.387073  0.026587 

 S.D. dependent  2.857054  0.017308  9.320132  0.043175  0.009520  4.821167  0.058067 
        
         Determinant resid covariance (dof 

adj.)  1.10E-11      

 Determinant resid covariance  4.54E-12      

 Log likelihood  1500.565      

 Akaike information criterion -4.589854      

 Schwarz criterion -1.120394      
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3. období 

 Vector Autoregression Estimates      

 Sample: 2008Q1 2011Q2      

 Included observations: 258      

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(FXLOG) D(GDPSALOG) D(IRATE) D(M2LOG) 
        
        

D(BALGISSA(-1)) -0.512459 -0.000718 -0.092533 -0.004880  2.85E-05 -0.009674 -0.003287 

  (0.06925)  (0.00034)  (0.30664)  (0.00148)  (0.00033)  (0.01598)  (0.00082) 

 [-7.39963] [-2.09181] [-0.30176] [-3.29324] [ 0.08580] [-0.60532] [-3.99919] 

        

D(BALGISSA(-2)) -0.322156 -0.000721  0.617108 -0.002796  6.19E-05  0.004705 -0.001959 

  (0.07644)  (0.00038)  (0.33845)  (0.00164)  (0.00037)  (0.01764)  (0.00091) 

 [-4.21460] [-1.90386] [ 1.82335] [-1.70962] [ 0.16904] [ 0.26671] [-2.15940] 

        

D(BALGISSA(-3)) -0.369953 -0.000202 -0.266990 -0.002772  0.000280  0.031856 -0.001739 

  (0.07762)  (0.00038)  (0.34368)  (0.00166)  (0.00037)  (0.01791)  (0.00092) 

 [-4.76623] [-0.52552] [-0.77686] [-1.66884] [ 0.75333] [ 1.77845] [-1.88782] 

        

D(BALGISSA(-4))  0.015008 -0.000491 -0.766097 -0.003098 -4.76E-05  0.024156 -0.002725 

  (0.07995)  (0.00040)  (0.35400)  (0.00171)  (0.00038)  (0.01845)  (0.00095) 

 [ 0.18772] [-1.23794] [-2.16409] [-1.81058] [-0.12421] [ 1.30925] [-2.87185] 

        

D(BALGISSA(-5))  0.043687 -0.000102 -0.192042  4.95E-07  0.000251  0.062132 -0.000234 

  (0.08004)  (0.00040)  (0.35439)  (0.00171)  (0.00038)  (0.01847)  (0.00095) 

 [ 0.54582] [-0.25702] [-0.54189] [ 0.00029] [ 0.65316] [ 3.36383] [-0.24626] 

        

D(BALGISSA(-6)) -0.229931 -0.000739  0.538362 -0.004197  0.000406  0.031541 -0.000799 

  (0.07867)  (0.00039)  (0.34835)  (0.00168)  (0.00038)  (0.01816)  (0.00093) 

 [-2.92258] [-1.89437] [ 1.54547] [-2.49321] [ 1.07686] [ 1.73727] [-0.85597] 

        

D(BALGISSA(-7)) -0.094532  2.37E-05  0.051915 -0.000293 -0.000255  0.019050 -0.001194 

  (0.07908)  (0.00039)  (0.35014)  (0.00169)  (0.00038)  (0.01825)  (0.00094) 

 [-1.19540] [ 0.06036] [ 0.14827] [-0.17316] [-0.67389] [ 1.04387] [-1.27240] 

        

D(BALGISSA(-8))  0.210136 -0.000631  0.221229 -0.000239 -4.17E-05  0.005711 -0.000281 

  (0.07043)  (0.00035)  (0.31182)  (0.00151)  (0.00034)  (0.01625)  (0.00084) 

 [ 2.98382] [-1.80705] [ 0.70947] [-0.15847] [-0.12362] [ 0.35140] [-0.33637] 

        

D(DEFLSALOG(-1))  14.74166  0.263039 -84.10941 -0.042884  0.051542  9.570867  0.127295 

  (13.9365)  (0.06909)  (61.7071)  (0.29822)  (0.06681)  (3.21610)  (0.16540) 

 [ 1.05777] [ 3.80708] [-1.36304] [-0.14380] [ 0.77145] [ 2.97592] [ 0.76960] 

        

D(DEFLSALOG(-2))  10.51840 -0.185002 -34.40979  0.744697  0.025445  1.463882  0.277949 

  (14.9256)  (0.07400)  (66.0867)  (0.31939)  (0.07155)  (3.44436)  (0.17714) 

 [ 0.70472] [-2.50017] [-0.52068] [ 2.33166] [ 0.35560] [ 0.42501] [ 1.56907] 

        

D(DEFLSALOG(-3))  15.57355  0.109098  49.01716  0.012426 -0.113372 -4.212706  0.170952 

  (15.2689)  (0.07570)  (67.6064)  (0.32673)  (0.07320)  (3.52357)  (0.18122) 

 [ 1.01995] [ 1.44123] [ 0.72504] [ 0.03803] [-1.54881] [-1.19558] [ 0.94336] 
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D(DEFLSALOG(-4)) -23.46920  0.102482 -40.53475  1.013715 -0.023879 -1.687424  0.194680 

  (15.4988)  (0.07684)  (68.6246)  (0.33165)  (0.07430)  (3.57663)  (0.18395) 

 [-1.51426] [ 1.33375] [-0.59067] [ 3.05657] [-0.32138] [-0.47179] [ 1.05835] 

        

D(DEFLSALOG(-5)) -21.84515 -0.102064 -50.18212 -0.547570  0.058571 -2.929605 -0.150463 

  (15.4964)  (0.07683)  (68.6141)  (0.33160)  (0.07429)  (3.57608)  (0.18392) 

 [-1.40969] [-1.32851] [-0.73137] [-1.65130] [ 0.78840] [-0.81922] [-0.81810] 

        

D(DEFLSALOG(-6))  7.166389  0.075238  2.680415  1.029887 -0.091851  2.211549  0.249493 

  (15.7360)  (0.07801)  (69.6748)  (0.33673)  (0.07544)  (3.63137)  (0.18676) 

 [ 0.45541] [ 0.96443] [ 0.03847] [ 3.05853] [-1.21754] [ 0.60901] [ 1.33590] 

        

D(DEFLSALOG(-7))  9.283926 -0.021687 -95.89131 -0.320996  0.009637 -3.358734  0.318487 

  (15.3377)  (0.07604)  (67.9111)  (0.32820)  (0.07353)  (3.53945)  (0.18203) 

 [ 0.60530] [-0.28521] [-1.41201] [-0.97804] [ 0.13106] [-0.94894] [ 1.74961] 

        

D(DEFLSALOG(-8))  4.269179  0.187264  29.29752 -0.231733  0.028423  0.505506 -0.026454 

  (14.7755)  (0.07325)  (65.4219)  (0.31617)  (0.07083)  (3.40971)  (0.17536) 

 [ 0.28894] [ 2.55646] [ 0.44782] [-0.73293] [ 0.40126] [ 0.14825] [-0.15085] 

        

D(FINACSA(-1))  0.010018  1.97E-05 -0.704622 -2.07E-05 -3.71E-05  0.001125 -5.95E-05 

  (0.01776)  (8.8E-05)  (0.07864)  (0.00038)  (8.5E-05)  (0.00410)  (0.00021) 

 [ 0.56407] [ 0.22403] [-8.96055] [-0.05452] [-0.43529] [ 0.27440] [-0.28213] 

        

D(FINACSA(-2)) -0.039670 -1.36E-05 -0.439543 -0.000142 -8.27E-05  0.005531 -0.000130 

  (0.01858)  (9.2E-05)  (0.08228)  (0.00040)  (8.9E-05)  (0.00429)  (0.00022) 

 [-2.13472] [-0.14814] [-5.34187] [-0.35738] [-0.92876] [ 1.28970] [-0.59054] 

        

D(FINACSA(-3)) -0.032225  0.000276 -0.285365  0.000530  4.08E-07  0.005277  0.000174 

  (0.02001)  (9.9E-05)  (0.08861)  (0.00043)  (9.6E-05)  (0.00462)  (0.00024) 

 [-1.61029] [ 2.78679] [-3.22054] [ 1.23816] [ 0.00425] [ 1.14267] [ 0.73403] 

        

D(FINACSA(-4)) -0.009684  0.000144 -0.442234  1.40E-06  6.12E-05  0.001103 -0.000282 

  (0.02295)  (0.00011)  (0.10161)  (0.00049)  (0.00011)  (0.00530)  (0.00027) 

 [-0.42196] [ 1.26236] [-4.35213] [ 0.00286] [ 0.55582] [ 0.20834] [-1.03674] 

        

D(FINACSA(-5))  0.048910  0.000142 -0.474113  0.000543 -2.22E-05  0.005533  0.000584 

  (0.02200)  (0.00011)  (0.09740)  (0.00047)  (0.00011)  (0.00508)  (0.00026) 

 [ 2.22336] [ 1.30434] [-4.86763] [ 1.15267] [-0.21065] [ 1.08997] [ 2.23768] 

        

D(FINACSA(-6))  0.034894  8.43E-05 -0.579480 -4.80E-05  1.42E-05  0.006297  0.000239 

  (0.02343)  (0.00012)  (0.10372)  (0.00050)  (0.00011)  (0.00541)  (0.00028) 

 [ 1.48953] [ 0.72548] [-5.58676] [-0.09584] [ 0.12647] [ 1.16476] [ 0.85976] 

        

D(FINACSA(-7))  0.056246  7.34E-05 -0.318725  0.000209 -3.74E-05  0.005083  0.000549 

  (0.02436)  (0.00012)  (0.10785)  (0.00052)  (0.00012)  (0.00562)  (0.00029) 

 [ 2.30910] [ 0.60796] [-2.95519] [ 0.40105] [-0.32006] [ 0.90434] [ 1.89960] 

        

D(FINACSA(-8))  0.087561 -6.16E-05 -0.191953  0.000138  4.25E-05  0.004882  0.000724 

  (0.02193)  (0.00011)  (0.09708)  (0.00047)  (0.00011)  (0.00506)  (0.00026) 

 [ 3.99346] [-0.56628] [-1.97722] [ 0.29369] [ 0.40423] [ 0.96480] [ 2.78305] 

        

D(FXLOG(-1)) -2.047987 -0.025938 -4.852958  0.444250 -0.062449 -3.369143 -0.011955 
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  (3.42925)  (0.01700)  (15.1838)  (0.07338)  (0.01644)  (0.79136)  (0.04070) 

 [-0.59721] [-1.52568] [-0.31961] [ 6.05405] [-3.79858] [-4.25740] [-0.29374] 

        

D(FXLOG(-2))  3.170082 -0.008199  5.642836 -0.540127  0.027644  1.231803 -0.108820 

  (3.92196)  (0.01944)  (17.3654)  (0.08392)  (0.01880)  (0.90506)  (0.04655) 

 [ 0.80829] [-0.42171] [ 0.32495] [-6.43592] [ 1.47025] [ 1.36101] [-2.33783] 

        

D(FXLOG(-3))  1.294861 -0.013629  10.99489  0.147099 -0.000696 -1.269201 -0.013839 

  (4.22383)  (0.02094)  (18.7020)  (0.09038)  (0.02025)  (0.97472)  (0.05013) 

 [ 0.30656] [-0.65085] [ 0.58790] [ 1.62750] [-0.03439] [-1.30211] [-0.27606] 

        

D(FXLOG(-4))  0.598337 -0.005603 -13.20693 -0.413883  0.029569  1.027779 -0.100843 

  (4.18867)  (0.02077)  (18.5463)  (0.08963)  (0.02008)  (0.96661)  (0.04971) 

 [ 0.14285] [-0.26981] [-0.71211] [-4.61762] [ 1.47250] [ 1.06328] [-2.02851] 

        

D(FXLOG(-5))  2.435453  0.030604 -14.57176  0.165972 -0.031292  0.210268 -0.025143 

  (4.28294)  (0.02123)  (18.9637)  (0.09165)  (0.02053)  (0.98837)  (0.05083) 

 [ 0.56864] [ 1.44132] [-0.76840] [ 1.81097] [-1.52399] [ 0.21274] [-0.49464] 

        

D(FXLOG(-6)) -3.343226  0.012409 -14.73713 -0.119499  0.052752 -0.448632 -0.099891 

  (4.27708)  (0.02120)  (18.9378)  (0.09152)  (0.02050)  (0.98701)  (0.05076) 

 [-0.78166] [ 0.58523] [-0.77819] [-1.30567] [ 2.57271] [-0.45453] [-1.96783] 

        

D(FXLOG(-7)) -4.908569  0.041121  16.52303  0.122542 -0.038353  1.163513  0.042551 

  (4.18135)  (0.02073)  (18.5139)  (0.08947)  (0.02005)  (0.96492)  (0.04963) 

 [-1.17392] [ 1.98369] [ 0.89247] [ 1.36958] [-1.91331] [ 1.20581] [ 0.85743] 

        

D(FXLOG(-8)) -3.232892  0.014797  20.53718 -0.173229  0.030741 -0.368201 -0.080248 

  (4.13983)  (0.02052)  (18.3300)  (0.08859)  (0.01985)  (0.95534)  (0.04913) 

 [-0.78092] [ 0.72099] [ 1.12041] [-1.95549] [ 1.54894] [-0.38541] [-1.63328] 

        

D(GDPSALOG(-1)) -20.33948  0.035635  42.09504 -0.045914  0.280392  9.005905  0.147680 

  (15.8229)  (0.07844)  (70.0593)  (0.33858)  (0.07586)  (3.65141)  (0.18779) 

 [-1.28545] [ 0.45427] [ 0.60085] [-0.13560] [ 3.69640] [ 2.46642] [ 0.78641] 

        

D(GDPSALOG(-2)) -22.32669 -0.031641  116.5126 -0.761073  0.194679  2.518021  0.114490 

  (16.2530)  (0.08058)  (71.9641)  (0.34779)  (0.07792)  (3.75068)  (0.19290) 

 [-1.37369] [-0.39268] [ 1.61904] [-2.18831] [ 2.49851] [ 0.67135] [ 0.59353] 

        

D(GDPSALOG(-3)) -14.25220 -0.036029 -26.27918  0.482367 -0.180979  6.702982  0.012668 

  (16.5682)  (0.08214)  (73.3594)  (0.35453)  (0.07943)  (3.82341)  (0.19664) 

 [-0.86021] [-0.43863] [-0.35822] [ 1.36057] [-2.27851] [ 1.75314] [ 0.06442] 

        

D(GDPSALOG(-4)) -7.847236  0.111494 -29.55117 -0.187950 -0.051892  2.072228  0.124553 

  (16.2912)  (0.08077)  (72.1331)  (0.34861)  (0.07810)  (3.75949)  (0.19335) 

 [-0.48169] [ 1.38046] [-0.40968] [-0.53915] [-0.66442] [ 0.55120] [ 0.64418] 

        

D(GDPSALOG(-5)) -24.87804  0.056571 -41.82356 -0.746527  0.073814 -3.907458 -0.084470 

  (16.7072)  (0.08283)  (73.9752)  (0.35751)  (0.08010)  (3.85550)  (0.19829) 

 [-1.48906] [ 0.68299] [-0.56537] [-2.08813] [ 0.92158] [-1.01348] [-0.42600] 

        

D(GDPSALOG(-6)) -12.20959 -0.016359  59.59841  0.387757  0.028518  0.379579 -0.115638 

  (17.2341)  (0.08544)  (76.3078)  (0.36878)  (0.08262)  (3.97707)  (0.20454) 
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 [-0.70846] [-0.19147] [ 0.78103] [ 1.05145] [ 0.34517] [ 0.09544] [-0.56536] 

        

D(GDPSALOG(-7))  0.138091  0.018211  144.9832  0.292001 -0.145901 -4.219386  0.426889 

  (17.0820)  (0.08469)  (75.6346)  (0.36553)  (0.08189)  (3.94199)  (0.20274) 

 [ 0.00808] [ 0.21504] [ 1.91689] [ 0.79884] [-1.78163] [-1.07037] [ 2.10564] 

        

D(GDPSALOG(-8))  0.404323  0.040580  71.17715 -0.591494  0.107166  4.370001 -0.208688 

  (16.8881)  (0.08372)  (74.7759)  (0.36138)  (0.08096)  (3.89723)  (0.20043) 

 [ 0.02394] [ 0.48469] [ 0.95187] [-1.63677] [ 1.32365] [ 1.12131] [-1.04118] 

        

D(IRATE(-1))  0.070569 -0.002808 -0.154872  0.001701 -0.004091  0.432835 -0.009232 

  (0.31799)  (0.00158)  (1.40800)  (0.00680)  (0.00152)  (0.07338)  (0.00377) 

 [ 0.22192] [-1.78119] [-0.10999] [ 0.25004] [-2.68343] [ 5.89829] [-2.44620] 

        

D(IRATE(-2))  0.225629 -6.26E-05  1.782152  0.010778 -0.000676 -0.208896  0.006885 

  (0.36396)  (0.00180)  (1.61153)  (0.00779)  (0.00174)  (0.08399)  (0.00432) 

 [ 0.61992] [-0.03470] [ 1.10588] [ 1.38383] [-0.38750] [-2.48712] [ 1.59386] 

        

D(IRATE(-3))  0.236254  9.38E-05 -2.423168 -0.010116  0.004567  0.044863 -0.001190 

  (0.36256)  (0.00180)  (1.60532)  (0.00776)  (0.00174)  (0.08367)  (0.00430) 

 [ 0.65163] [ 0.05216] [-1.50946] [-1.30393] [ 2.62737] [ 0.53620] [-0.27644] 

        

D(IRATE(-4))  0.026381 -0.001017  1.695468  0.007232 -0.003651  0.141834 -0.004888 

  (0.36740)  (0.00182)  (1.62673)  (0.00786)  (0.00176)  (0.08478)  (0.00436) 

 [ 0.07181] [-0.55862] [ 1.04226] [ 0.91985] [-2.07264] [ 1.67290] [-1.12092] 

        

D(IRATE(-5)) -0.129750  0.001128 -0.364696  0.002128 -0.003491 -0.008279  0.002538 

  (0.37667)  (0.00187)  (1.66781)  (0.00806)  (0.00181)  (0.08692)  (0.00447) 

 [-0.34446] [ 0.60384] [-0.21867] [ 0.26395] [-1.93311] [-0.09525] [ 0.56765] 

        

D(IRATE(-6)) -0.496131  0.000763 -4.256390 -0.001440  0.001488 -0.085783 -0.001859 

  (0.34779)  (0.00172)  (1.53991)  (0.00744)  (0.00167)  (0.08026)  (0.00413) 

 [-1.42654] [ 0.44247] [-2.76406] [-0.19348] [ 0.89231] [-1.06884] [-0.45029] 

        

D(IRATE(-7)) -0.253891  0.000897  3.265337  0.008100 -0.003365  0.115726 -0.006945 

  (0.35967)  (0.00178)  (1.59253)  (0.00770)  (0.00172)  (0.08300)  (0.00427) 

 [-0.70590] [ 0.50328] [ 2.05041] [ 1.05238] [-1.95177] [ 1.39428] [-1.62688] 

        

D(IRATE(-8)) -0.076597 -0.004333  1.812968  0.001084 -0.000756  0.002011  0.005613 

  (0.30302)  (0.00150)  (1.34169)  (0.00648)  (0.00145)  (0.06993)  (0.00360) 

 [-0.25278] [-2.88405] [ 1.35126] [ 0.16713] [-0.52034] [ 0.02877] [ 1.56080] 

        

D(M2LOG(-1)) -3.297423 -0.012404 -2.135327  0.010089 -0.016895  2.592485 -0.005964 

  (6.20620)  (0.03077)  (27.4794)  (0.13280)  (0.02975)  (1.43219)  (0.07366) 

 [-0.53131] [-0.40316] [-0.07771] [ 0.07597] [-0.56783] [ 1.81015] [-0.08097] 

        

D(M2LOG(-2))  10.94684  0.000979  16.12854 -0.322905  0.077766 -4.587221 -0.089856 

  (6.07444)  (0.03011)  (26.8960)  (0.12998)  (0.02912)  (1.40179)  (0.07209) 

 [ 1.80212] [ 0.03251] [ 0.59966] [-2.48420] [ 2.67042] [-3.27241] [-1.24638] 

        

D(M2LOG(-3)) -3.086092  0.045253  28.21838  0.130893 -0.007475  3.056066  0.079542 

  (6.29902)  (0.03123)  (27.8904)  (0.13479)  (0.03020)  (1.45361)  (0.07476) 

 [-0.48993] [ 1.44911] [ 1.01176] [ 0.97109] [-0.24752] [ 2.10239] [ 1.06397] 
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D(M2LOG(-4))  0.377250  0.027687 -45.01627  0.282889 -0.035676  0.971959  0.076156 

  (6.12314)  (0.03036)  (27.1116)  (0.13103)  (0.02935)  (1.41303)  (0.07267) 

 [ 0.06161] [ 0.91206] [-1.66041] [ 2.15904] [-1.21535] [ 0.68786] [ 1.04794] 

        

D(M2LOG(-5))  4.494170  0.040226  72.12195  0.052959  0.048722 -2.532229 -0.002570 

  (6.00547)  (0.02977)  (26.5906)  (0.12851)  (0.02879)  (1.38587)  (0.07128) 

 [ 0.74835] [ 1.35111] [ 2.71231] [ 0.41211] [ 1.69231] [-1.82717] [-0.03606] 

        

D(M2LOG(-6)) -7.179620  0.002768  74.60232  0.225018 -0.004875  0.593775  0.252779 

  (6.25095)  (0.03099)  (27.6775)  (0.13376)  (0.02997)  (1.44252)  (0.07419) 

 [-1.14856] [ 0.08933] [ 2.69541] [ 1.68225] [-0.16267] [ 0.41162] [ 3.40724] 

        

D(M2LOG(-7))  16.47888 -0.038924 -161.3767 -0.116663  0.023173 -3.772969 -0.119423 

  (7.51104)  (0.03724)  (33.2568)  (0.16072)  (0.03601)  (1.73331)  (0.08914) 

 [ 2.19396] [-1.04531] [-4.85244] [-0.72585] [ 0.64353] [-2.17675] [-1.33966] 

        

D(M2LOG(-8)) -0.848056  0.040742 -47.29344  0.341690 -0.076423 -3.020614  0.123444 

  (7.91021)  (0.03922)  (35.0243)  (0.16927)  (0.03792)  (1.82542)  (0.09388) 

 [-0.10721] [ 1.03892] [-1.35030] [ 2.01865] [-2.01528] [-1.65475] [ 1.31489] 

        

C -0.162334  0.000552  2.732914 -0.017402 -0.000706 -0.020016 -0.002579 

  (0.39981)  (0.00198)  (1.77026)  (0.00856)  (0.00192)  (0.09226)  (0.00475) 

 [-0.40603] [ 0.27873] [ 1.54379] [-2.03408] [-0.36836] [-0.21695] [-0.54347] 
        
        

 R-squared  0.640963  0.440668  0.725165  0.557521  0.456472  0.617350  0.502077 

 Adj. R-squared  0.540932  0.284835  0.648594  0.434243  0.305042  0.510741  0.363353 

 Sum sq. resids  1514.980  0.037235  29700.88  0.693700  0.034819  80.67861  0.213398 

 S.E. equation  2.745399  0.013611  12.15589  0.058747  0.013162  0.633550  0.032583 

 F-statistic  6.407683  2.827813  9.470502  4.522478  3.014402  5.790786  3.619235 

 Log likelihood -594.4417  774.7198 -978.3166  397.4230  783.3764 -216.1254  549.4988 

 Akaike AIC  5.049936 -5.563719  8.025710 -2.638938 -5.630825  2.117251 -3.817820 

 Schwarz SC  5.834892 -4.778763  8.810666 -1.853982 -4.845869  2.902208 -3.032864 

 Mean dependent  0.108720  0.007372 -0.272504  0.002084  0.001443 -0.269859  0.016442 

 S.D. dependent  4.051978  0.016094  20.50605  0.078104  0.015788  0.905757  0.040836 
        
         Determinant resid covariance (dof 

adj.)  2.95E-11      

 Determinant resid covariance  5.14E-12      

 Log likelihood  790.6355      

 Akaike information criterion -3.035934      

 Schwarz criterion  2.458759      
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3. období – alternativní model 

 Vector Autoregression Estimates      

 Sample: 2008Q1 2011Q2      

 Included observations: 272      

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 D(BALGISSA) D(DEFLSALOG) D(FINACSA) D(GDPSALOG) D(IRATE) D(M2LOG) D(NEERLOG) 
        
        

D(BALGISSA(-1)) -0.478430 -0.000734 -0.208131  1.82E-05 -0.009037 -0.003349  0.003416 

  (0.06592)  (0.00033)  (0.29082)  (0.00033)  (0.01614)  (0.00079)  (0.00118) 

 [-7.25736] [-2.25582] [-0.71567] [ 0.05506] [-0.55994] [-4.26108] [ 2.89542] 

        

D(BALGISSA(-2)) -0.320538 -0.000559  0.489290  0.000102  0.008469 -0.001977  0.001269 

  (0.07284)  (0.00036)  (0.32135)  (0.00036)  (0.01783)  (0.00087)  (0.00130) 

 [-4.40032] [-1.55322] [ 1.52261] [ 0.27964] [ 0.47486] [-2.27596] [ 0.97334] 

        

D(BALGISSA(-3)) -0.380604  4.38E-05 -0.304232  0.000110  0.031774 -0.001667  0.000130 

  (0.07453)  (0.00037)  (0.32880)  (0.00037)  (0.01825)  (0.00089)  (0.00133) 

 [-5.10649] [ 0.11911] [-0.92528] [ 0.29572] [ 1.74129] [-1.87591] [ 0.09736] 

        

D(BALGISSA(-4))  0.010516 -0.000409 -0.717763 -0.000119  0.021909 -0.002671  0.001377 

  (0.07789)  (0.00038)  (0.34361)  (0.00039)  (0.01907)  (0.00093)  (0.00139) 

 [ 0.13501] [-1.06477] [-2.08891] [-0.30507] [ 1.14892] [-2.87578] [ 0.98785] 

        

D(BALGISSA(-5))  0.049684 -9.94E-06 -0.251770  0.000133  0.061030 -0.000188 -0.001013 

  (0.07784)  (0.00038)  (0.34338)  (0.00039)  (0.01906)  (0.00093)  (0.00139) 

 [ 0.63830] [-0.02586] [-0.73321] [ 0.34194] [ 3.20255] [-0.20211] [-0.72728] 

        

D(BALGISSA(-6)) -0.203097 -0.000872  0.498403  0.000119  0.020283 -0.000704  0.001933 

  (0.07538)  (0.00037)  (0.33252)  (0.00038)  (0.01845)  (0.00090)  (0.00135) 

 [-2.69444] [-2.34403] [ 1.49887] [ 0.31662] [ 1.09910] [-0.78368] [ 1.43265] 

        

D(BALGISSA(-7)) -0.058023 -0.000167 -0.042626 -0.000166  0.021636 -0.001419  0.000498 

  (0.07445)  (0.00037)  (0.32845)  (0.00037)  (0.01823)  (0.00089)  (0.00133) 

 [-0.77931] [-0.45492] [-0.12978] [-0.44446] [ 1.18695] [-1.59820] [ 0.37375] 

        

D(BALGISSA(-8))  0.250296 -0.000670  0.035535 -0.000115  0.006575 -0.000391 -0.001013 

  (0.06634)  (0.00033)  (0.29263)  (0.00033)  (0.01624)  (0.00079)  (0.00119) 

 [ 3.77320] [-2.04524] [ 0.12143] [-0.34771] [ 0.40486] [-0.49462] [-0.85354] 

        
D(DEFLSALOG(-

1))  8.808576  0.312310 -84.87668  0.030816  7.479015  0.162779 -0.330291 

  (13.2746)  (0.06553)  (58.5604)  (0.06640)  (3.24995)  (0.15828)  (0.23756) 

 [ 0.66356] [ 4.76575] [-1.44939] [ 0.46408] [ 2.30127] [ 1.02843] [-1.39033] 

        
D(DEFLSALOG(-

2))  13.53143 -0.202554 -19.48141  0.027078  1.394983  0.322417 -0.400691 

  (14.5260)  (0.07171)  (64.0809)  (0.07266)  (3.55632)  (0.17320)  (0.25996) 

 [ 0.93153] [-2.82463] [-0.30401] [ 0.37266] [ 0.39225] [ 1.86153] [-1.54137] 

        
D(DEFLSALOG(-

3))  16.45993  0.073320  62.00758 -0.141992 -7.095210  0.205374  0.269858 

  (14.4816)  (0.07149)  (63.8848)  (0.07244)  (3.54544)  (0.17267)  (0.25916) 

 [ 1.13661] [ 1.02559] [ 0.97062] [-1.96014] [-2.00122] [ 1.18940] [ 1.04127] 
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D(DEFLSALOG(-

4)) -23.16268  0.051385 -46.88580  0.024120 -1.505040  0.200541 -0.605418 

  (14.6643)  (0.07239)  (64.6908)  (0.07335)  (3.59017)  (0.17485)  (0.26243) 

 [-1.57953] [ 0.70981] [-0.72477] [ 0.32882] [-0.41921] [ 1.14694] [-2.30695] 

        
D(DEFLSALOG(-

5)) -15.32898 -0.072560 -69.85069 -0.016864 -4.783454 -0.158947  0.302197 

  (14.5269)  (0.07171)  (64.0846)  (0.07267)  (3.55653)  (0.17321)  (0.25997) 

 [-1.05521] [-1.01180] [-1.08998] [-0.23207] [-1.34498] [-0.91765] [ 1.16242] 

        
D(DEFLSALOG(-

6))  6.909413  0.021071 -2.702697  0.007074  2.665443  0.199615 -0.665749 

  (14.6447)  (0.07230)  (64.6043)  (0.07326)  (3.58537)  (0.17461)  (0.26208) 

 [ 0.47180] [ 0.29145] [-0.04183] [ 0.09657] [ 0.74342] [ 1.14317] [-2.54024] 

        
D(DEFLSALOG(-

7))  10.46108  0.014226 -109.3680 -0.071365 -3.512355  0.353163  0.184540 

  (14.2248)  (0.07022)  (62.7521)  (0.07115)  (3.48257)  (0.16961)  (0.25457) 

 [ 0.73541] [ 0.20258] [-1.74286] [-1.00295] [-1.00855] [ 2.08223] [ 0.72492] 

        
D(DEFLSALOG(-

8)) -1.124263  0.193999  34.24018  0.090244  0.456101 -0.085631  0.177679 

  (13.9910)  (0.06907)  (61.7206)  (0.06999)  (3.42533)  (0.16682)  (0.25038) 

 [-0.08036] [ 2.80880] [ 0.55476] [ 1.28947] [ 0.13316] [-0.51331] [ 0.70963] 

        

D(FINACSA(-1))  0.012486  2.88E-05 -0.706302 -3.05E-05  0.000341 -3.91E-05 -6.31E-05 

  (0.01719)  (8.5E-05)  (0.07583)  (8.6E-05)  (0.00421)  (0.00020)  (0.00031) 

 [ 0.72641] [ 0.33961] [-9.31455] [-0.35468] [ 0.08103] [-0.19092] [-0.20524] 

        

D(FINACSA(-2)) -0.031939 -5.02E-06 -0.452456 -0.000119  0.005051 -0.000113  0.000110 

  (0.01789)  (8.8E-05)  (0.07894)  (9.0E-05)  (0.00438)  (0.00021)  (0.00032) 

 [-1.78489] [-0.05688] [-5.73164] [-1.33340] [ 1.15302] [-0.52786] [ 0.34315] 

        

D(FINACSA(-3)) -0.023068  0.000251 -0.308314 -3.37E-05  0.005843  0.000164 -0.000539 

  (0.01923)  (9.5E-05)  (0.08484)  (9.6E-05)  (0.00471)  (0.00023)  (0.00034) 

 [-1.19951] [ 2.64699] [-3.63418] [-0.35001] [ 1.24101] [ 0.71684] [-1.56718] 

        

D(FINACSA(-4))  0.003979  0.000130 -0.498121 -1.17E-05  0.001627 -0.000338 -3.77E-05 

  (0.02194)  (0.00011)  (0.09679)  (0.00011)  (0.00537)  (0.00026)  (0.00039) 

 [ 0.18133] [ 1.19923] [-5.14617] [-0.10615] [ 0.30291] [-1.29064] [-0.09591] 

        

D(FINACSA(-5))  0.052664  0.000106 -0.503299 -5.73E-05  0.005220  0.000542 -0.000315 

  (0.02129)  (0.00011)  (0.09391)  (0.00011)  (0.00521)  (0.00025)  (0.00038) 

 [ 2.47381] [ 1.01084] [-5.35916] [-0.53810] [ 1.00147] [ 2.13460] [-0.82730] 

        

D(FINACSA(-6))  0.040209  6.77E-05 -0.616344 -3.01E-05  0.006133  0.000102  8.45E-05 

  (0.02280)  (0.00011)  (0.10060)  (0.00011)  (0.00558)  (0.00027)  (0.00041) 

 [ 1.76332] [ 0.60111] [-6.12695] [-0.26376] [ 1.09860] [ 0.37609] [ 0.20703] 

        

D(FINACSA(-7))  0.065243  4.91E-05 -0.340433 -2.09E-05  0.006239  0.000380  0.000127 

  (0.02364)  (0.00012)  (0.10427)  (0.00012)  (0.00579)  (0.00028)  (0.00042) 

 [ 2.76034] [ 0.42101] [-3.26495] [-0.17638] [ 1.07813] [ 1.34831] [ 0.30054] 

        

D(FINACSA(-8))  0.093450 -5.99E-05 -0.228657  4.03E-05  0.006133  0.000585 -0.000234 

  (0.02143)  (0.00011)  (0.09452)  (0.00011)  (0.00525)  (0.00026)  (0.00038) 
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 [ 4.36130] [-0.56586] [-2.41903] [ 0.37568] [ 1.16902] [ 2.29086] [-0.61084] 

        
D(GDPSALOG(-

1)) -21.04965  0.139061  37.21072  0.353958  15.20535  0.176109  0.020230 

  (13.8769)  (0.06851)  (61.2174)  (0.06941)  (3.39740)  (0.16546)  (0.24834) 

 [-1.51688] [ 2.02992] [ 0.60785] [ 5.09918] [ 4.47558] [ 1.06436] [ 0.08146] 

        
D(GDPSALOG(-

2)) -24.25776  0.006221  91.06185  0.136785  0.234766  0.170307 -0.161513 

  (15.0599)  (0.07435)  (66.4361)  (0.07533)  (3.68703)  (0.17957)  (0.26951) 

 [-1.61075] [ 0.08367] [ 1.37067] [ 1.81576] [ 0.06367] [ 0.94844] [-0.59928] 

        
D(GDPSALOG(-

3)) -14.19879 -0.029192 -17.81252 -0.192109  7.642417  0.080072  0.480731 

  (15.5846)  (0.07694)  (68.7509)  (0.07796)  (3.81549)  (0.18582)  (0.27890) 

 [-0.91108] [-0.37943] [-0.25909] [-2.46429] [ 2.00300] [ 0.43091] [ 1.72365] 

        
D(GDPSALOG(-

4)) -15.27638  0.106298 -15.64781 -0.047240  0.612021  0.178899 -0.047254 

  (15.7507)  (0.07776)  (69.4834)  (0.07879)  (3.85614)  (0.18780)  (0.28187) 

 [-0.96989] [ 1.36708] [-0.22520] [-0.59958] [ 0.15871] [ 0.95259] [-0.16764] 

        
D(GDPSALOG(-

5)) -22.46616  0.066013 -26.00275  0.018853 -4.712309 -0.032877  0.181518 

  (16.1970)  (0.07996)  (71.4521)  (0.08102)  (3.96540)  (0.19312)  (0.28986) 

 [-1.38706] [ 0.82559] [-0.36392] [ 0.23270] [-1.18836] [-0.17024] [ 0.62623] 

        
D(GDPSALOG(-

6)) -4.086253 -0.071568  96.88370  0.102732  3.564309 -0.091406 -0.022320 

  (16.5770)  (0.08183)  (73.1286)  (0.08292)  (4.05844)  (0.19765)  (0.29666) 

 [-0.24650] [-0.87455] [ 1.32484] [ 1.23892] [ 0.87825] [-0.46246] [-0.07524] 

        
D(GDPSALOG(-

7))  4.721899  0.008585  81.44183 -0.158765 -4.378055  0.433712  0.247230 

  (16.5813)  (0.08186)  (73.1476)  (0.08294)  (4.05950)  (0.19771)  (0.29674) 

 [ 0.28477] [ 0.10488] [ 1.11339] [-1.91416] [-1.07847] [ 2.19372] [ 0.83316] 

        
D(GDPSALOG(-

8)) -3.687272  0.038143  39.96576  0.036116  3.845321 -0.072196  0.015511 

  (16.1063)  (0.07951)  (71.0523)  (0.08057)  (3.94321)  (0.19204)  (0.28824) 

 [-0.22893] [ 0.47972] [ 0.56248] [ 0.44827] [ 0.97517] [-0.37594] [ 0.05381] 

        

D(IRATE(-1))  0.019171 -0.002114 -0.219053 -0.003154  0.451971 -0.007445  0.002566 

  (0.28633)  (0.00141)  (1.26311)  (0.00143)  (0.07010)  (0.00341)  (0.00512) 

 [ 0.06696] [-1.49560] [-0.17342] [-2.20204] [ 6.44757] [-2.18068] [ 0.50081] 

        

D(IRATE(-2))  0.108280  0.000447  1.611928 -0.001839 -0.211451  0.008356 -0.011860 

  (0.32606)  (0.00161)  (1.43838)  (0.00163)  (0.07983)  (0.00389)  (0.00584) 

 [ 0.33209] [ 0.27777] [ 1.12065] [-1.12768] [-2.64889] [ 2.14931] [-2.03259] 

        

D(IRATE(-3))  0.292176  0.000817 -2.172796  0.003337  0.035727 -0.000200 -0.002300 

  (0.33140)  (0.00164)  (1.46194)  (0.00166)  (0.08113)  (0.00395)  (0.00593) 

 [ 0.88165] [ 0.49933] [-1.48624] [ 2.01331] [ 0.44034] [-0.05066] [-0.38786] 

        

D(IRATE(-4))  0.063451 -0.002364  1.754450 -0.002778  0.088010 -0.003639 -0.002723 

  (0.33268)  (0.00164)  (1.46758)  (0.00166)  (0.08145)  (0.00397)  (0.00595) 

 [ 0.19073] [-1.43965] [ 1.19547] [-1.66912] [ 1.08058] [-0.91731] [-0.45732] 
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D(IRATE(-5)) -0.066875  0.000807 -0.225748 -0.004886  0.002573  0.004143 -0.005952 

  (0.34051)  (0.00168)  (1.50216)  (0.00170)  (0.08337)  (0.00406)  (0.00609) 

 [-0.19640] [ 0.48009] [-0.15028] [-2.86860] [ 0.03086] [ 1.02035] [-0.97665] 

        

D(IRATE(-6)) -0.317840  0.000717 -4.263241  0.002363 -0.073575 -0.001807  0.001924 

  (0.32544)  (0.00161)  (1.43566)  (0.00163)  (0.07968)  (0.00388)  (0.00582) 

 [-0.97665] [ 0.44612] [-2.96954] [ 1.45136] [-0.92343] [-0.46578] [ 0.33031] 

        

D(IRATE(-7)) -0.140624  0.000197  2.394564 -0.003153  0.110796 -0.005537 -0.004134 

  (0.33403)  (0.00165)  (1.47355)  (0.00167)  (0.08178)  (0.00398)  (0.00598) 

 [-0.42099] [ 0.11933] [ 1.62503] [-1.88705] [ 1.35484] [-1.39029] [-0.69157] 

        

D(IRATE(-8)) -0.138681 -0.003502  2.109889 -0.001655  0.008588  0.005927 -0.001954 

  (0.28265)  (0.00140)  (1.24688)  (0.00141)  (0.06920)  (0.00337)  (0.00506) 

 [-0.49065] [-2.50985] [ 1.69213] [-1.17080] [ 0.12410] [ 1.75864] [-0.38621] 

        

D(M2LOG(-1)) -3.813810 -0.020278  0.950421 -0.053497  1.150365  0.000688 -0.008383 

  (5.75995)  (0.02843)  (25.4097)  (0.02881)  (1.41017)  (0.06868)  (0.10308) 

 [-0.66213] [-0.71315] [ 0.03740] [-1.85673] [ 0.81576] [ 0.01001] [-0.08133] 

        

D(M2LOG(-2))  11.08431 -0.011405  18.35089  0.077098 -4.028765 -0.126318  0.049544 

  (5.65798)  (0.02793)  (24.9599)  (0.02830)  (1.38521)  (0.06746)  (0.10125) 

 [ 1.95906] [-0.40831] [ 0.73522] [ 2.72411] [-2.90842] [-1.87242] [ 0.48930] 

        

D(M2LOG(-3)) -1.843070  0.044500  32.98474  0.009730  2.998965  0.076166 -0.000463 

  (5.77842)  (0.02853)  (25.4912)  (0.02890)  (1.41469)  (0.06890)  (0.10341) 

 [-0.31896] [ 1.56000] [ 1.29397] [ 0.33662] [ 2.11987] [ 1.10548] [-0.00448] 

        

D(M2LOG(-4))  0.643315  0.010612 -47.56503 -0.032377  1.093144  0.068936 -0.144804 

  (5.70980)  (0.02819)  (25.1885)  (0.02856)  (1.39789)  (0.06808)  (0.10218) 

 [ 0.11267] [ 0.37648] [-1.88836] [-1.13359] [ 0.78199] [ 1.01257] [-1.41712] 

        

D(M2LOG(-5))  6.694673  0.043534  61.32117  0.040791 -2.215320 -0.032759  0.006484 

  (5.60712)  (0.02768)  (24.7355)  (0.02805)  (1.37276)  (0.06686)  (0.10034) 

 [ 1.19396] [ 1.57274] [ 2.47907] [ 1.45434] [-1.61377] [-0.48999] [ 0.06462] 

        

D(M2LOG(-6)) -7.493866 -0.010606  68.82794  0.008644 -0.098804  0.237349 -0.177294 

  (5.72833)  (0.02828)  (25.2702)  (0.02865)  (1.40243)  (0.06830)  (0.10251) 

 [-1.30821] [-0.37504] [ 2.72368] [ 0.30165] [-0.07045] [ 3.47503] [-1.72946] 

        

D(M2LOG(-7))  11.77876 -0.027681 -145.9676  0.028305 -2.918367 -0.126485  0.048416 

  (6.58925)  (0.03253)  (29.0682)  (0.03296)  (1.61321)  (0.07857)  (0.11792) 

 [ 1.78757] [-0.85096] [-5.02156] [ 0.85876] [-1.80905] [-1.60991] [ 0.41058] 

        

D(M2LOG(-8)) -4.044571  0.055574 -19.22548 -0.049036 -3.027096  0.131160 -0.094689 

  (6.93691)  (0.03425)  (30.6018)  (0.03470)  (1.69832)  (0.08271)  (0.12414) 

 [-0.58305] [ 1.62284] [-0.62825] [-1.41317] [-1.78241] [ 1.58575] [-0.76275] 

        

D(NEERLOG(-1))  5.772595  0.016210  3.472434  0.009971  1.232704  0.026735  0.311886 

  (3.76012)  (0.01856)  (16.5876)  (0.01881)  (0.92057)  (0.04483)  (0.06729) 

 [ 1.53522] [ 0.87329] [ 0.20934] [ 0.53015] [ 1.33907] [ 0.59632] [ 4.63489] 

        

D(NEERLOG(-2)) -5.831946 -0.044121  1.634105  0.036602  0.353481  0.086750 -0.284408 
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  (4.04482)  (0.01997)  (17.8435)  (0.02023)  (0.99027)  (0.04823)  (0.07239) 

 [-1.44183] [-2.20961] [ 0.09158] [ 1.80905] [ 0.35696] [ 1.79875] [-3.92905] 

        

D(NEERLOG(-3))  0.946781  0.030013 -23.66731 -0.034815 -0.415930  0.008411  0.119122 

  (4.30169)  (0.02124)  (18.9767)  (0.02152)  (1.05315)  (0.05129)  (0.07698) 

 [ 0.22010] [ 1.41333] [-1.24718] [-1.61796] [-0.39494] [ 0.16399] [ 1.54739] 

        

D(NEERLOG(-4)) -3.851313 -0.020481  27.66492  0.031001 -0.392394  0.066792 -0.159581 

  (4.43966)  (0.02192)  (19.5853)  (0.02221)  (1.08693)  (0.05294)  (0.07945) 

 [-0.86748] [-0.93449] [ 1.41253] [ 1.39597] [-0.36101] [ 1.26175] [-2.00853] 

        

D(NEERLOG(-5)) -1.501445 -0.012371  14.38395  0.015507  0.194389 -0.008707  0.003994 

  (4.44701)  (0.02195)  (19.6178)  (0.02224)  (1.08873)  (0.05302)  (0.07958) 

 [-0.33763] [-0.56352] [ 0.73321] [ 0.69709] [ 0.17855] [-0.16421] [ 0.05019] 

        

D(NEERLOG(-6))  0.741151 -0.046245  35.28689  0.002601 -0.148710  0.108642 -0.043930 

  (4.30197)  (0.02124)  (18.9779)  (0.02152)  (1.05322)  (0.05129)  (0.07699) 

 [ 0.17228] [-2.17753] [ 1.85937] [ 0.12088] [-0.14120] [ 2.11801] [-0.57061] 

        

D(NEERLOG(-7))  1.526355  0.000673 -21.22890  0.030464 -0.413839 -0.049151  0.070022 

  (4.08138)  (0.02015)  (18.0048)  (0.02042)  (0.99922)  (0.04866)  (0.07304) 

 [ 0.37398] [ 0.03341] [-1.17907] [ 1.49216] [-0.41416] [-1.01001] [ 0.95868] 

        

D(NEERLOG(-8))  0.574347 -0.014798 -4.308717 -0.008353 -1.328299  0.105154 -0.150911 

  (3.97800)  (0.01964)  (17.5487)  (0.01990)  (0.97391)  (0.04743)  (0.07119) 

 [ 0.14438] [-0.75356] [-0.24553] [-0.41975] [-1.36388] [ 2.21697] [-2.11983] 

        

C  0.000441  0.000507  2.164524 -0.001597 -0.001872  0.001300  0.006311 

  (0.33788)  (0.00167)  (1.49055)  (0.00169)  (0.08272)  (0.00403)  (0.00605) 

 [ 0.00131] [ 0.30377] [ 1.45217] [-0.94505] [-0.02263] [ 0.32258] [ 1.04365] 
        
        

 R-squared  0.636039  0.439690  0.723415  0.412566  0.570989  0.494240  0.373132 

 Adj. R-squared  0.541240  0.293749  0.651374  0.259560  0.459247  0.362507  0.209855 

 Sum sq. resids  1536.034  0.037434  29892.58  0.038434  92.06779  0.218374  0.491938 

 S.E. equation  2.672890  0.013195  11.79132  0.013370  0.654387  0.031870  0.047834 

 F-statistic  6.709336  3.012793  10.04174  2.696401  5.109874  3.751828  2.285269 

 Log likelihood -621.3886  823.2227 -1025.092  819.6358 -238.6256  583.3678  472.9165 

 Akaike AIC  4.988151 -5.633990  7.956558 -5.607616  2.173718 -3.870352 -3.058209 

 Schwarz SC  5.743779 -4.878363  8.712186 -4.851989  2.929345 -3.114724 -2.302582 

 Mean dependent  0.104386  0.007198 -0.261704  0.001354 -0.272157  0.016307 -0.000884 

 S.D. dependent  3.946284  0.015701  19.97021  0.015538  0.889888  0.039916  0.053812 
        
         Determinant resid covariance 

(dof adj.)  2.14E-11      

 Determinant resid covariance  4.12E-12      

 Log likelihood  863.6199      

 Akaike information criterion -3.416322      

 Schwarz criterion  1.873071      
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Příloha č. 5 Výstupy testů validity modelů VAR 

1. období 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Sample: 1999Q1 2011Q2 

Included observations: 738 
   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   

1  1221.235  0.0000 

2  714.3213  0.0000 

3  453.4921  0.0000 

4  308.5594  0.0000 

5  292.0066  0.0000 

6  225.8572  0.0000 

7  173.0010  0.0000 

8  190.4084  0.0000 

9  109.6891  0.0000 

10  146.3759  0.0000 

11  130.4800  0.0000 

12  110.7152  0.0000 
   
   

Probs from chi-square with 49 df. 
 
 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Sample: 1999Q1 2011Q2    

Included observations: 738    
      
      

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      

1  451.7532 NA*  452.3661 NA* NA* 

2  746.6440 NA*  748.0583 NA* NA* 

3  914.3145 NA*  916.4132 NA* NA* 

4  1018.274 NA*  1020.939 NA* NA* 

5  1111.051 NA*  1114.349 NA* NA* 

6  1175.626 NA*  1179.453 NA* NA* 

7  1231.024 NA*  1235.382 NA* NA* 

8  1294.158 NA*  1299.207 NA* NA* 

9  1356.878  0.0000  1362.702  0.0000 49 

10  1457.837  0.0000  1465.048  0.0000 98 

11  1533.655  0.0000  1542.013  0.0000 147 

12  1593.558  0.0000  1602.907  0.0000 196 
      
      

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 1999Q1 2011Q2    

Included observations: 738    
      
      
      

   Joint test:     
      
      

Chi-sq df Prob.    
      
      

 7528.533 3136  0.0000    
      
      

      

   Individual components:    
      
      

Dependent R-squared F(112,625) Prob. Chi-sq(112) Prob. 
      
      

res1*res1  0.436542  4.323413  0.0000  322.1681  0.0000 

res2*res2  0.151916  0.999600  0.4877  112.1139  0.4792 

res3*res3  0.710965  13.72650  0.0000  524.6922  0.0000 

res4*res4  0.207671  1.462622  0.0028  153.2611  0.0059 

res5*res5  0.261670  1.977726  0.0000  193.1127  0.0000 

res6*res6  0.878869  40.48840  0.0000  648.6053  0.0000 

res7*res7  0.392331  3.602854  0.0000  289.5399  0.0000 

res2*res1  0.317712  2.598532  0.0000  234.4715  0.0000 

res3*res1  0.427056  4.159432  0.0000  315.1671  0.0000 

res3*res2  0.448645  4.540805  0.0000  331.0997  0.0000 

res4*res1  0.282422  2.196297  0.0000  208.4273  0.0000 

res4*res2  0.201981  1.412406  0.0061  149.0621  0.0110 

res4*res3  0.383727  3.474646  0.0000  283.1903  0.0000 

res5*res1  0.254424  1.904267  0.0000  187.7648  0.0000 

res5*res2  0.224552  1.615944  0.0002  165.7194  0.0007 

res5*res3  0.560676  7.121796  0.0000  413.7791  0.0000 

res5*res4  0.146235  0.955820  0.6086  107.9217  0.5914 

res6*res1  0.375552  3.356107  0.0000  277.1574  0.0000 

res6*res2  0.442723  4.433253  0.0000  326.7294  0.0000 

res6*res3  0.558005  7.045036  0.0000  411.8079  0.0000 

res6*res4  0.337778  2.846355  0.0000  249.2799  0.0000 

res6*res5  0.348187  2.980930  0.0000  256.9621  0.0000 

res7*res1  0.516964  5.972321  0.0000  381.5196  0.0000 

res7*res2  0.332261  2.776730  0.0000  245.2083  0.0000 

res7*res3  0.696644  12.81504  0.0000  514.1231  0.0000 

res7*res4  0.485095  5.257292  0.0000  358.0003  0.0000 

res7*res5  0.495769  5.486703  0.0000  365.8774  0.0000 

res7*res6  0.526630  6.208209  0.0000  388.6527  0.0000 
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VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Residual Correlation (Doornik-Hansen) 

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Sample: 1999Q1 2011Q2   

Included observations: 738   
     
     
     

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     

1  0.206997  5.267207 1  0.0217 

2  0.524685  30.71133 1  0.0000 

3  0.151964  2.865211 1  0.0905 

4  0.829099  66.98448 1  0.0000 

5 -0.327147  12.78218 1  0.0003 

6 -0.588216  37.60856 1  0.0000 

7 -0.677597  48.00132 1  0.0000 
     
     

Joint   204.2203 7  0.0000 
     
     
     

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     

1  7.669642  273.6239 1  0.0000 

2  9.742804  368.0038 1  0.0000 

3  13.22794  794.2499 1  0.0000 

4  4.809134  0.410145 1  0.5219 

5  6.392110  150.9126 1  0.0000 

6  8.325630  227.3434 1  0.0000 

7  51.47667  4233.807 1  0.0000 
     
     

Joint   6048.351 7  0.0000 
     
     
     

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     

1  278.8912 2  0.0000  

2  398.7151 2  0.0000  

3  797.1151 2  0.0000  

4  67.39462 2  0.0000  

5  163.6948 2  0.0000  

6  264.9520 2  0.0000  

7  4281.808 2  0.0000  
     
     

Joint  6252.571 14  0.0000  
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2. období 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Sample: 1999Q1 2007Q4 

Included observations: 480 
   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   

1  859.3370  0.0000 

2  525.8410  0.0000 

3  295.4836  0.0000 

4  194.2004  0.0000 

5  218.4221  0.0000 

6  153.8643  0.0000 

7  142.1204  0.0000 

8  145.7409  0.0000 

9  71.43125  0.0199 

10  87.75934  0.0006 

11  85.51994  0.0010 

12  67.68985  0.0396 
   
   

Probs from chi-square with 49 df. 
 
 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Sample: 1999Q1 2007Q4    

Included observations: 480    
      
      

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      

1  322.3683 NA*  323.0413 NA* NA* 

2  548.5912 NA*  550.2107 NA* NA* 

3  675.0937 NA*  677.5088 NA* NA* 

4  755.4559 NA*  758.5463 NA* NA* 

5  838.1452 NA*  842.1061 NA* NA* 

6  897.5824 NA*  902.2956 NA* NA* 

7  950.5801 NA*  956.0776 NA* NA* 

8  1005.177 NA*  1011.600 NA* NA* 

9  1045.532  0.0000  1052.726  0.0000 49 

10  1094.130  0.0000  1102.358  0.0000 98 

11  1139.782  0.0000  1149.081  0.0000 147 

12  1172.819  0.0000  1182.965  0.0000 196 
      
      

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 1999Q1 2007Q4    

Included observations: 480    
      
      
      

   Joint test:     
      
      

Chi-sq df Prob.    
      
      

 5714.679 3136  0.0000    
      
      

      

   Individual components:    
      
      

Dependent R-squared F(112,367) Prob. Chi-sq(112) Prob. 
      
      

res1*res1  0.569991  4.343478  0.0000  273.5954  0.0000 

res2*res2  0.207081  0.855777  0.8359  99.39910  0.7969 

res3*res3  0.649812  6.080427  0.0000  311.9096  0.0000 

res4*res4  0.350094  1.765149  0.0000  168.0449  0.0005 

res5*res5  0.450443  2.685808  0.0000  216.2126  0.0000 

res6*res6  0.826392  15.59780  0.0000  396.6680  0.0000 

res7*res7  0.588194  4.680332  0.0000  282.3333  0.0000 

res2*res1  0.382016  2.025596  0.0000  183.3678  0.0000 

res3*res1  0.441742  2.592881  0.0000  212.0364  0.0000 

res3*res2  0.464682  2.844407  0.0000  223.0473  0.0000 

res4*res1  0.308079  1.458994  0.0050  147.8779  0.0131 

res4*res2  0.290938  1.344509  0.0220  139.6501  0.0394 

res4*res3  0.499943  3.276042  0.0000  239.9728  0.0000 

res5*res1  0.346578  1.738022  0.0001  166.3574  0.0007 

res5*res2  0.295357  1.373494  0.0154  141.7715  0.0301 

res5*res3  0.476221  2.979266  0.0000  228.5863  0.0000 

res5*res4  0.313232  1.494527  0.0030  150.3513  0.0091 

res6*res1  0.369238  1.918181  0.0000  177.2344  0.0001 

res6*res2  0.373849  1.956430  0.0000  179.4473  0.0001 

res6*res3  0.606036  5.040693  0.0000  290.8974  0.0000 

res6*res4  0.510200  3.413268  0.0000  244.8962  0.0000 

res6*res5  0.377595  1.987933  0.0000  181.2458  0.0000 

res7*res1  0.652073  6.141240  0.0000  312.9950  0.0000 

res7*res2  0.450102  2.682109  0.0000  216.0489  0.0000 

res7*res3  0.523289  3.596956  0.0000  251.1789  0.0000 

res7*res4  0.526494  3.643479  0.0000  252.7172  0.0000 

res7*res5  0.705130  7.835872  0.0000  338.4626  0.0000 

res7*res6  0.642027  5.876946  0.0000  308.1731  0.0000 
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VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Residual Correlation (Doornik-Hansen) 

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Sample: 1999Q1 2007Q4   

Included observations: 480   
     
     
     

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     

1  0.216053  3.764886 1  0.0523 

2  0.901839  50.45734 1  0.0000 

3  0.241356  4.673828 1  0.0306 

4  0.111002  1.009735 1  0.3150 

5 -0.012073  0.012014 1  0.9127 

6 -0.120577  1.190204 1  0.2753 

7 -0.040865  0.137540 1  0.7107 
     
     

Joint   61.24555 7  0.0000 
     
     
     

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     

1  3.585540  4.704730 1  0.0301 

2  12.99914  309.0523 1  0.0000 

3  7.806345  188.7085 1  0.0000 

4  1.833418  48.69204 1  0.0000 

5  4.213590  25.02057 1  0.0000 

6  4.180984  22.37047 1  0.0000 

7  29.08893  1552.531 1  0.0000 
     
     

Joint   2151.079 7  0.0000 
     
     
     

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     

1  8.469616 2  0.0145  

2  359.5097 2  0.0000  

3  193.3824 2  0.0000  

4  49.70177 2  0.0000  

5  25.03258 2  0.0000  

6  23.56068 2  0.0000  

7  1552.668 2  0.0000  
     
     

Joint  2212.325 14  0.0000  
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3. období 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Sample: 2008Q1 2011Q2 

Included observations: 258 
   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   

1  87.15963  0.0006 

2  128.4545  0.0000 

3  72.45176  0.0163 

4  102.3879  0.0000 

5  73.82751  0.0125 

6  61.36549  0.1106 

7  48.30862  0.5011 

8  82.38478  0.0020 

9  47.01635  0.5539 

10  34.98095  0.9345 

11  72.15507  0.0173 

12  62.91025  0.0875 
   
   

Probs from chi-square with 49 df. 
 
 
 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Sample: 2008Q1 2011Q2    

Included observations: 258    
      
      

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      

1  12.19713 NA*  12.24459 NA* NA* 

2  47.56735 NA*  47.89114 NA* NA* 

3  65.37280 NA*  65.90607 NA* NA* 

4  93.57306 NA*  94.55042 NA* NA* 

5  114.7666 NA*  116.1628 NA* NA* 

6  133.1847 NA*  135.0194 NA* NA* 

7  146.8974 NA*  149.1145 NA* NA* 

8  169.1131 NA*  172.0411 NA* NA* 

9  185.6578  0.0000  189.1839  0.0000 49 

10  195.1032  0.0000  199.0101  0.0000 98 

11  205.5995  0.0010  209.9739  0.0005 147 

12  211.5746  0.2118  216.2405  0.1533 196 
      
      

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 2008Q1 2011Q2    

Included observations: 258    
      
      
      

   Joint test:     
      
      

Chi-sq df Prob.    
      
      

 3648.681 3136  0.0000    
      
      

      

   Individual components:    
      
      

Dependent R-squared F(112,145) Prob. Chi-sq(112) Prob. 
      
      

res1*res1  0.638805  2.289687  0.0000  164.8116  0.0009 

res2*res2  0.578619  1.777736  0.0006  149.2836  0.0107 

res3*res3  0.762040  4.145951  0.0000  196.6064  0.0000 

res4*res4  0.418320  0.931054  0.6527  107.9266  0.5913 

res5*res5  0.463210  1.117181  0.2642  119.5082  0.2963 

res6*res6  0.381267  0.797767  0.8948  98.36694  0.8175 

res7*res7  0.404210  0.878344  0.7636  104.2863  0.6854 

res2*res1  0.658211  2.493200  0.0000  169.8184  0.0003 

res3*res1  0.686053  2.829124  0.0000  177.0018  0.0001 

res3*res2  0.693946  2.935463  0.0000  179.0379  0.0001 

res4*res1  0.370455  0.761832  0.9341  95.57747  0.8667 

res4*res2  0.429150  0.973278  0.5573  110.7207  0.5164 

res4*res3  0.381425  0.798302  0.8941  98.40774  0.8167 

res5*res1  0.475695  1.174614  0.1806  122.7294  0.2298 

res5*res2  0.515664  1.378382  0.0346  133.0412  0.0853 

res5*res3  0.521318  1.409955  0.0259  134.5000  0.0726 

res5*res4  0.332973  0.646273  0.9920  85.90709  0.9682 

res6*res1  0.540614  1.523557  0.0086  139.4783  0.0402 

res6*res2  0.454695  1.079522  0.3309  117.3114  0.3469 

res6*res3  0.484472  1.216651  0.1332  124.9937  0.1892 

res6*res4  0.324725  0.622564  0.9955  83.77896  0.9787 

res6*res5  0.493792  1.262889  0.0931  127.3984  0.1517 

res7*res1  0.730611  3.511198  0.0000  188.4975  0.0000 

res7*res2  0.612557  2.046865  0.0000  158.0398  0.0027 

res7*res3  0.661479  2.529766  0.0000  170.6616  0.0003 

res7*res4  0.442069  1.025792  0.4402  114.0537  0.4282 

res7*res5  0.588986  1.855232  0.0002  151.9584  0.0072 

res7*res6  0.499223  1.290625  0.0743  128.7995  0.1325 
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VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Residual Correlation (Doornik-Hansen) 

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Included observations: 258   
     
     
     

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     

1 -0.108091  0.527312 1  0.4677 

2 -0.042579  0.082193 1  0.7743 

3  0.124093  0.693831 1  0.4049 

4  0.165607  1.229048 1  0.2676 

5 -0.091343  0.377141 1  0.5391 

6 -0.312812  4.253535 1  0.0392 

7 -1.254751  45.81885 1  0.0000 
     
     

Joint   52.98191 7  0.0000 
     
     
     

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     

1  2.009491  16.36992 1  0.0001 

2  1.420854  66.17869 1  0.0000 

3  1.743597  32.75927 1  0.0000 

4  1.698980  38.50705 1  0.0000 

5  2.025836  15.32937 1  0.0001 

6  1.921307  32.01189 1  0.0000 

7  11.11903  53.38384 1  0.0000 
     
     

Joint   254.5400 7  0.0000 
     
     
     

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     

1  16.89723 2  0.0002  

2  66.26088 2  0.0000  

3  33.45310 2  0.0000  

4  39.73610 2  0.0000  

5  15.70651 2  0.0004  

6  36.26542 2  0.0000  

7  99.20269 2  0.0000  
     
     

Joint  307.5219 14  0.0000  
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3. období – alternativní model 

 
 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Sample: 2008Q1 2011Q2 

Included observations: 272 
   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   

1  85.74864  0.0009 

2  110.6194  0.0000 

3  79.78851  0.0036 

4  92.87895  0.0002 

5  75.23434  0.0094 

6  75.26615  0.0093 

7  54.92674  0.2602 

8  77.02801  0.0065 

9  38.41114  0.8620 

10  38.17662  0.8681 

11  68.57452  0.0338 

12  55.56290  0.2413 
   
   

Probs from chi-square with 49 df. 
 
 

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations  
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h  

Sample: 2008Q1 2011Q2    

Included observations: 272    
      
      

Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df 
      
      

1  12.33793 NA*  12.38345 NA* NA* 

2  42.37656 NA*  42.64460 NA* NA* 

3  61.04990 NA*  61.52619 NA* NA* 

4  83.31577 NA*  84.12439 NA* NA* 

5  104.0827 NA*  105.2802 NA* NA* 

6  124.7432 NA*  126.4067 NA* NA* 

7  139.3512 NA*  141.4006 NA* NA* 

8  160.0304 NA*  162.7065 NA* NA* 

9  174.4449  0.0000  177.6142  0.0000 49 

10  185.5743  0.0000  189.1684  0.0000 98 

11  195.0055  0.0049  198.9971  0.0028 147 

12  200.1416  0.4046  204.3702  0.3262 196 
      
      

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order. 

df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution 
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VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 2008Q1 2011Q2    

Included observations: 272    
      
      
      

   Joint test:     
      
      

Chi-sq df Prob.    
      
      

 3705.858 3136  0.0000    
      
      

      

   Individual components:    
      
      

Dependent R-squared F(112,159) Prob. Chi-sq(112) Prob. 
      
      

res1*res1  0.595735  2.092024  0.0000  162.0400  0.0014 

res2*res2  0.609454  2.215377  0.0000  165.7715  0.0007 

res3*res3  0.753161  4.331658  0.0000  204.8599  0.0000 

res4*res4  0.474918  1.284015  0.0737  129.1776  0.1276 

res5*res5  0.358434  0.793136  0.9042  97.49415  0.8338 

res6*res6  0.361844  0.804960  0.8892  98.42167  0.8164 

res7*res7  0.463994  1.228913  0.1160  126.2063  0.1696 

res2*res1  0.595262  2.087918  0.0000  161.9113  0.0014 

res3*res1  0.669523  2.876102  0.0000  182.1104  0.0000 

res3*res2  0.686047  3.102187  0.0000  186.6047  0.0000 

res4*res1  0.494953  1.391268  0.0279  134.6271  0.0715 

res4*res2  0.481682  1.319299  0.0542  131.0175  0.1058 

res4*res3  0.435029  1.093130  0.3013  118.3280  0.3230 

res5*res1  0.506364  1.456249  0.0147  137.7311  0.0498 

res5*res2  0.507992  1.465762  0.0134  138.1738  0.0472 

res5*res3  0.454655  1.183559  0.1639  123.6662  0.2124 

res5*res4  0.420572  1.030435  0.4279  114.3957  0.4194 

res6*res1  0.708653  3.453047  0.0000  192.7537  0.0000 

res6*res2  0.620465  2.320833  0.0000  168.7664  0.0004 

res6*res3  0.625584  2.371977  0.0000  170.1589  0.0003 

res6*res4  0.556026  1.777940  0.0004  151.2392  0.0080 

res6*res5  0.484024  1.331733  0.0485  131.6546  0.0990 

res7*res1  0.409044  0.982639  0.5359  111.2600  0.5020 

res7*res2  0.616963  2.286638  0.0000  167.8139  0.0005 

res7*res3  0.430840  1.074633  0.3362  117.1884  0.3498 

res7*res4  0.445946  1.142641  0.2190  121.2974  0.2581 

res7*res5  0.330069  0.699445  0.9777  89.77875  0.9395 

res7*res6  0.432647  1.082580  0.3209  117.6801  0.3381 
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VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Residual Correlation (Doornik-Hansen) 

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  

Sample: 2008Q1 2011Q2   

Included observations: 272   
     
     
     

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     

1 -0.159033  1.192912 1  0.2747 

2 -0.006576  0.002063 1  0.9638 

3  0.116519  0.643776 1  0.4223 

4 -0.169486  1.352795 1  0.2448 

5 -0.374618  6.302448 1  0.0121 

6 -1.199744  45.16520 1  0.0000 

7  0.153969  1.118950 1  0.2901 
     
     

Joint   55.77815 7  0.0000 
     
     
     

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     

1  2.482911  3.860263 1  0.0494 

2  1.592773  45.94768 1  0.0000 

3  1.885696  24.18582 1  0.0000 

4  1.988192  20.23647 1  0.0000 

5  2.128949  25.87246 1  0.0000 

6  10.93301  61.42091 1  0.0000 

7  3.954575  9.620976 1  0.0019 
     
     

Joint   191.1446 7  0.0000 
     
     
     

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     

1  5.053175 2  0.0799  

2  45.94975 2  0.0000  

3  24.82959 2  0.0000  

4  21.58927 2  0.0000  

5  32.17491 2  0.0000  

6  106.5861 2  0.0000  

7  10.73993 2  0.0047  
     
     

Joint  246.9227 14  0.0000  
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