
doteraz na odhad štrukturálneho salda aj na MF SR a tretím aplikovaným prístupom je 
prístup ECB, ktorý sme ilustrovali  za predpokladu jednotkovej elasticity. Na záver sme 
uplatnili jednoduchý postup - hľadala sa trendová zložka v podieloch jednotlivých daní na 
HDP. V materiáli sú predostreté výhody, či nevýhody aplikovaných metodík a zároveň sa 
poukazuje na ich hlavné odlišnosti.  
 
Fiškálny impulz je jednoduchý analytický koncept, ktorý dáva informáciu o tom, či je 
fiškálna politika vlády expanzívna alebo reštriktívna. Je predmetom šiestej kapitoly. 
Vyčíslenie sa uskutočňuje tak na hotovostnej ako aj na akruálnej báze. 
 
 
1. Meranie produkčnej medzery pomocou štatistických metód 
 
Základom týchto najjednoduchších metód je predpoklad, že skutočný HDP osciluje okolo 
svojej potenciálnej úrovne. Použité ekonometrické techniky sa snažia odfiltrovať trendovú 
časť produktu od cyklickej. Na odfiltrovanie cyklickej zložky sa používa viacero metód, ako 
napr. Hodrick-Prescott (HP) filter, Band-Pass filter, lineárne detrendovanie a pod. Metóda 
deterministického trendu je založená na predpoklade, že trendová časť produktu je 
lineárnou funkciou času. Produkčná medzera je teda len odchýlka aktuálneho HDP od tohto 
trendu. Samozrejme, ide o veľmi reštriktívny predpoklad, ktorý navyše pre tranzitívne 
ekonomiky je ešte viac problémový ako pre vyspelé krajiny. Reštrikciu konštantného trendu 
čiastočne odstraňuje o niečo sofistikovanejšia metóda vyhladzovania - HP filter (Hodrick and 
Prescott 1997). Táto metóda je schopná extrahovať trendovú časť z pozorovaných dát tak, že 
sa snaží nájsť krivku, ktorá má na jednej strane dosť blízko k skutočným dátam a zároveň 
vykazuje určitý stupeň hladkosti. 
 
Ak y označuje úroveň HDP v stálych cenách, Hodrick-Prescott filter je definovaný ako  
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kde yt* je vyhladený komponent, ktorý je odhadom potenciálneho HDP. Jednoducho 
povedané, táto procedúra zahŕňa dve úlohy: (i) minimalizovať vzdialenosť medzi skutočnou 
a trendovou hodnotou časového radu a (ii) minimalizovať zmeny v trendovej časti. 
 
Je jasné, že si tieto dva ciele navzájom odporujú. Preto sa obidvom arbitrárne prisudzuje 
určitá váha, čo sa robí voľbou faktora λ ako kľúčového parametra filtra. Ak sa λ blíži k 
nekonečnu, tak celá váha je daná na maximálnu hladkosť, čo vedie k lineárnemu trendu. Ak  
λ je nula, tak celá váha je daná na presnosť priľnavosti k pôvodným dátam, a teda 
odhadnutý trend bude vždy rovný skutočným dátam. Veľkosť parametra lambda je kľúčová 
pri výpočte potenciálneho produktu3, pretože jeho veľkosť nepriamo určuje rýchlosť, s akou 
dovolíme meniť tempo rastu potenciálneho produktu. V literatúre sa zaužívalo používať 
λ=1600 pre štvrťročné dáta, a preto toto nastavenie používame aj my.4 No v tranzitívnych 
ekonomikách, ako Slovensko, sa vplyvom politík môže meniť tempo rastu potenciálneho 

                                                      
3 Lambda je vlastne vyjadrením určitého pomeru medzi dôležitosťou ponukových a dopytových šokov 
v ekonomike pre vývoj potenciálneho produktu; jej štandardné hodnoty vychádzajú z historických pozorovaní 
hospodárskych cyklov v Spojených štátoch. 
4 Hodrick a Prescott (1997) vo svojej práci obhajovali nastavenie parametra λ na hodnotu 1600 pre štvrťročné 
údaje. Toto nastavenie implicitne predpokladá, že 5 percentná cyklická zložka je zhruba rovnaká ako jedna 
osmina jednopercentnej zmeny medzikvartálneho rastu. Dostaneme tak 
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produktu rýchlejšie ako vo vyspelých ekonomikách. Pri zrýchľovaní potenciálneho rastu (a 
zároveň skutočného HDP) filter vždy detekuje pozitívnu produkčnú medzeru, aj keď tomu 
tak v skutočnosti nemusí byť. 
 
Hlavnou výhodou tohto prístupu je jeho jednoduchá implementácia a  žiadne ďalšie 
požiadavky na časové rady iných ekonomických indikátorov. Na druhej strane, tento postup 
nevie zachytiť vplyv rozvoja ponukovej strany ekonomiky, vyhladzuje štrukturálne zmeny, 
na koncoch dátovej vzorky vždy produkuje vychýlený odhad a výsledok závisí aj na 
arbitrárne zvolenej veľkosti parametra λ. Navyše, dlhodobé zotrvanie produktu pod alebo 
nad svojim potenciálom filter po určitom čase vyhodnotí ako dosiahnutie potenciálu. Baxter 
and King (1995) vo svojej práci upozorňujú, že na získanie stabilného odhadu HP filtra pre 
určitý kvartál potrebujeme údaje o ďalších za ním nasledujúcich 12-tich kvartáloch. Takže 
odhady produkčnej medzery vieme získať pre obdobie až tri roky dozadu. Aj keď sa tento 
problém dá čiastočne odstrániť použitím predpovedí premennej, ide vždy len o približný 
výpočet. 
 
Napriek nedostatkom štatistických metód sme sa rozhodli prezentovať výsledky HP filtra.  
 

Odhad produkčnej medzery použitím HP filtra.
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Zdroj:  MF SR 

 
Je stále populárny, a preto môže poslúžiť na porovnanie s výsledkami, ktoré boli 
prezentované v minulej literatúre a ako „benchmark“ pre výsledky z iných metód. 
Porovnaním štatistickej a viac sofistikovanej – štrukturálnej metódy – môžeme zhodnotiť 
stupeň, do akého je štatistický prístup schopný zachytiť trendy v ekonomike. 
 
 
 
2. Štrukturálne a semištrukturálne metódy 
 
 

Štrukturálne metódy sa snažia využiť vzťah medzi potenciálnym produktom a jeho 
štrukturálnymi determinantmi. Tento spôsob je užitočný pri objasňovaní kľúčových 
ekonomických faktorov, ktoré určujú vývoj produktu v strednodobom horizonte, pričom sa 
používa ekonomická teória ako základ. 
 
Pre účely merania potenciálneho produktu môžeme použiť metódu produkčnej funkcie. 
Táto metóda dáva možnosť modelovať ekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú potenciálny 
produkt. Navyše, táto metóda oproti filtračným technikám umožňuje produkovať 
ekonomicky interpretovateľnejšie predpovede a vytvárať simulačné scenáre vývoja. 
Nakoniec, metóda produkčnej funkcie je prístup, ktorý si osvojila EK a OECD ako 
referenčný, čo samo o sebe vytvára potrebu vykonávať tieto výpočty na MF SR. 
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