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Abstrakt 

Analytici skúmajúci rast a hospodárske cykly sú vždy postavení pred zásadný problém, akým 
spôsobom majú oddeliť cyklické fluktuácie od dlhodobého vývoja. Klasický a najjednoduchší 
postup, ktorý využíva lineárny deterministický trend a reziduál tohto modelu ako cyklickú 
zložku, nie je pre modelovanie v ekonomikách krajín Visegrádskej štvorky vhodný. Dôvodom 
je výrazný prepad spôsobený spoločenskými zmenami na začiatku deväťdesiatych rokov, 
ktorý sa prejaví ako štrukturálna zmena. V príspevku prezentujeme postupy, ktoré sa núkajú 
ako náhrada, pričom pripomíname, že výsledky analýz výrazne závisia od použitej metódy. 
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Abstract 

Analytics studying the growth and business cycles are faced with the fundamental problem of 
separating cyclical fluctuations from long-run movements. The traditional simplest method of 
modelling trends uses deterministic linear time trend and cyclical component is observed by 
residual of the trend model. This approach is straightforward inapplicable to the economies of 
Visegrad group due to the breakdown caused by socioeconomic changes in early 90s. We 
present several other methods and draw the attention to dependence of results to employed 
method. 
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ÚVOD 
Najjednoduchšie postupy na oddelenie cyklických fluktuácií od dlhodobého vývoja 
vychádzajú z logiky, ktorá sa používa pri dekompozícii časového radu. Ak časový rad tvoria 
trendová, cyklická, sezónna a náhodná zložka, tak po odpočítaní trendu získame výkyvové 
zložky. Pri analýze ročných údajov postačuje rozdelenie radu na dlhodobý trend a cyklickú 
zložku. Pre odhad trendu sa potom zvykne používať logaritmicko-lineárny model. 

Ak model rastu (model ekvivalentný zloženému úrokovaniu) má tvar: 

 ( )0 1 t
t u

ty y r e= +  (1) 

kde r je súhrnná miera rastu, t je čas, ut predstavuje náhodnú zložku a e základ prirodzeného 
logaritmu. Po zlogaritmovaní a následnej substitúcii dostaneme logaritmicko-lineárny model: 

 ( )0 0 1ln ln ln 1 ln tu
t ty y t r e t uβ β= + + + = + +  (2) 

Deterministická časť modelu predstavuje trend a reziduál modelu reprezentuje cyklickú časť. 

Jednoduchosť prístupu je splatená predpokladom konštantnej miery rastu. Vážnejší problém 
je spojený so štrukturálnymi zmenami. Tie sú bežne prítomné pri modelovaní dlhodobejších 
vzťahov, čo je aj prípad analýz rastu a hospodárskych cyklov. V tranzitívnych ekonomikách 
krajín V4 sú zreteľné po spoločenských zmenách, ktoré nastali v roku 1989 (pozri obr.1). 
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Obr.1: Priebeh analyzovaných radov logaritmu HDP na obyvateľa krajín V4 

Aj keď začiatok zmeny vo všetkých krajinách nenastal úplne súčasne, v Maďarsku a Poľsku 
sa dá spozorovať už v roku 1989, kým v Čechách a na Slovensku až od roku 1990, tak táto je 
natoľko významná, že jej ignorovaním sa skreslia závery celej analýzy. 

Takisto trvanie tohto prepadu nie je rovnaké. V Poľsku nastáva obrat už po roku 1991, kým 
v Čechách a Maďarsku ešte po roku 1991 doznieva mierny pokles, ktorý trvá až do roku 
1993, čo je zároveň rok, po ktorý sa slovenská ekonomika prudko prepadala. 

Aby bola situácia ešte zaujímavejšia, v prípade Poľska a Slovenska môžeme jednoznačne 
konštatovať rýchlejší rast ako pred touto zmenou, česká ekonomika vyzerá, že sa vrátila na 
svoju pôvodnú mieru rastu a najkomplikovanejšie sa prejavuje Maďarsko, ktoré by sme po 
poslednú krízu mohli priradiť k prvej dvojici, ale kvôli jej koncu už skôr k Čechám. 
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Obr.2: Odhad dlhodobého vývoja jednoduchým deterministickým lineárnym trendom 

Z obr.2, kde sme aplikovali pre jednotlivé krajiny jednoduchý deterministický lineárny model 
trendu, vidíme, že tento prístup by mal byť jednoznačne upravený. V našom príspevku 
prezentujeme tri postupy, ktoré sa ponúkajú ako náhrada, ale pritom zostávajú jednoduchou 
alternatívou uvedeného prístupu. 



1 TREND LINEÁRNY PO ČASTIACH  
Najjednoduchším riešením štrukturálnej zmeny je odhad trendu lineárneho po častiach za 
pomoci umelých premenných. Toto štandardné riešenie prezentované väčšinou základných 
ekonometrických učebníc má jednu nevýhodu, analytik musí sám určiť obdobie štrukturálnej 
zmeny. Druhým nedostatkom tohto prístupu je, že trendová funkcia už nie je spojitá. 

Ak by sme uvažovali jeden zlom (zmena, ktorá nastala v jednom období), model by mal tvar: 

 ( ) ( )0 1 0 0 1 1ln t t t ty t d d t uβ β γ β γ β= + + − + − + , (3) 

kde d predstavuje umelú premennú, ktorá sa rovná 0 pred zmenou a 1 po zmene. Model sa dá 
rozšíriť aj na dva zlomy (obrat nadol a následne o rok až tri opätovne obrat nahor), ale stále 
nám chýbajú hladké prechody medzi jednotlivými režimami: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2ln t t t t t ty t d d t d d t uβ β γ β γ β δ β δ β= + + − + − + − + − + , (4) 

kde umelé premenné sú teraz dve d1 a d2, pričom d1 sa rovná 0 okrem obdobia poklesu a d2 sa 
rovná 1 až pre obdobie následného rastu. 
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Obr.3: Odhad dlhodobého vývoja trendom lineárnym po častiach 

Z obr.3, kde sme aplikovali pre jednotlivé krajiny model lineárny po častiach, vidíme, že tento 
prístup je jednoznačne vhodnejší ako jednoduchý trend. Analýzou cyklických zložiek zistíme, 
ako sa rozlišuje frekvencia cyklu v jednotlivých krajinách V4. Údaje sú zoskupené v tab.1. 

Tab.1: Odhad frekvencie cyklickej zložky – trend lineárny po častiach 

Krajina Frekvencia cyklu Faktor utlmovania 
Česká republika 3,85 roka 0,62 
Maďarsko 2,27 roka 0,84 
Poľsko 3,51 roka 0,83 
Slovensko 3,62 roka 0,86 

2 TREND S PLYNULÝMI PRECHODMI 
Mills (2003) prezentuje inú možnosť ako sa dajú odhadovať štrukturálne zlomy, a to pomocou 
modelu trendu s plynulými prechodmi, ktorý umožňuje plynulú a hladkú zmenu medzi dvoma 
režimami. 



Trend s logistickými plynulými prechodmi má tvar: 

 ( ) ( )( ) 1

0 1 0 1ln 1 t T
t ty t t e uθ τβ β γ γ

−− −= + + + + + , (5) 

kde T je počet pozorovaní, e je základ prirodzeného logaritmu, parameter θ predstavuje 
rýchlosť prechodu (nízke hodnoty znamenajú dlhé obdobie prechodu a naopak) a parameter τ 
stanoví prostredné obdobie prechodu. Na rozdiel od po častiach lineárneho trendu nemusíme 
stanoviť presné obdobie štrukturálneho zlomu a jeho trvanie, ale oba údaje sa odhadnú. 
Nevýhodou je nelinearita modelu, ktorá si vyžaduje preverovať rôzne inicializačné hodnoty 
pre odhadovú procedúru (a tým preveriť rôzne lokálne extrémy). 
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Obr.4: Odhad dlhodobého vývoja trendom s logistickými plynulými prechodmi 

Z obr.4, kde sme aplikovali pre jednotlivé krajiny model trendu s logistickými plynulými 
prechodmi, takisto vidíme, že tento prístup je vhodnejší ako jednoduchý trend. Analýzou 
cyklických zložiek zistíme, ako sa rozlišuje frekvencia cyklu v jednotlivých krajinách, po 
odhade trendu týmto spôsobom. Údaje sú zoskupené v tab.2. 

Tab.2: Odhad frekvencie cyklickej zložky – trend s plynulými prechodmi 

Krajina Frekvencia cyklu Faktor utlmovania 
Česká republika 9,27 roka 0,62 
Maďarsko 11,21 roka 0,84 
Poľsko 9,12 roka 0,83 
Slovensko 8,47 roka 0,86 

3 HENDERSONOVE KĹZAVÉ PRIEMERY 
Alternatívnou metódou na odhad trendovej zložky sú kĺzavé priemery. Pre ľubovoľný časový 
rad yt , t = 1, 2, ..., T sa jednoduché kĺzavé priemery dĺžky k < T určia nasledovne: 
• prvý kĺzavý priemer sa vypočíta ako priemer prvých k hodnôt časového radu y1, y2, ..., yk 
• druhý kĺzavý priemer sa vypočíta rovnako z hodnôt y2, y3, ..., yk+1 
• tretí kĺzavý priemer z hodnôt y3 , y4 , ..., yk+2 a tak ďalej. 

Kĺzavé priemery priraďujeme prostrednému obdobiu kĺzavej časti k, preto dĺžka kĺzavej časti, 
označovaná MA je nepárne číslo. Ak k = 2m + 1, potom m = (k – 1)/2 označuje počet prvých 
a posledných kĺzavých priemerov, ktoré nemožno vypočítať. 



Všeobecný vzorec pre výpočet kĺzavých priemerov: 

 
1 m

t t j
j m

T y
k +

=−

= ∑ , pre t = m +1, …, n – m – 1 (6) 

Najzložitejšou otázkou pri aplikácii kĺzavých priemerov je určenie správnej dĺžky kĺzavej 
časti k (rádu kĺzavých priemerov). V časových radoch so sezónnou zložkou je dĺžka kĺzavej 
časti rovná počtu sezón. Všeobecne, čím je dĺžka kĺzavej časti k väčšia, tým sa viac hodnoty 
radu vyrovnajú a trend má hladší priebeh, ale časový rad kĺzavých priemerov je kratší. 

Skúmané časové rady obsahujú zvraty s nepravidelnou periodicitou. Použitie jednoduchých 
kĺzavých priemerov je v takomto prípade nevhodné, pretože hodnoty kĺzavých priemerov by 
nadhodnocovali alebo podhodnocovali skutočný trend, nakoľko predpoklad lineárneho trendu 
v každej kĺzavej časti nie je opodstatnený. Ak priebeh hodnôt kĺzavej časti dĺžky k popíšeme 
parabolou druhého stupňa, výpočet kĺzavého priemeru vyžaduje systém váh, ktoré sa menia 
s dĺžkou kĺzavej časti k. Takéto kĺzavé priemery sa nazývajú vážené kĺzavé priemery: 

 
1 m

t j t j
j m

T a y
k +

=−

= ∑ , pre t = m +1, …, n – m – 1 (7) 

kde a sú symetrické váhy aj = a–j, ktorých súčet je 1. Systém váh sa odvodzuje metódou 
najmenších štvorcov. Špeciálne typy vážených kĺzavých priemerov sa nazývajú filtrami 
a existuje mnoho odporúčaných schém pre váhy – Hendersonove, Spencerove atď. My sme 
vybrali Hendersonove kĺzavé priemery, ktoré používa Americký úrad pre sčítanie ľudu. 
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Obr.5: Odhad dlhodobého vývoja získaný Hendersonovými kĺzavými priemermi 

Z obr.5, kde sme aplikovali pre jednotlivé krajiny Hendersonove kĺzavé priemery, vidíme, že 
tento prístup je opäť vhodnejší ako jednoduchý trend. Analýzou cyklických zložiek zistíme, 
ako sa rozlišuje frekvencia cyklu v jednotlivých krajinách. Údaje sú zoskupené v tab.3. 

Tab.3: Odhad frekvencie cyklickej zložky – 13 členné Hendersonove kĺzavé priemery 

Krajina Frekvencia cyklu Faktor utlmovania 
Česká republika 6,11 roka 0,80 
Maďarsko 6,20 roka 0,80 
Poľsko 6,20 roka 0,69 
Slovensko 6,88 roka 0,87 



Okrem 13 členných Hendersonových kĺzavých priemerov sme postupne analyzovali 5, 7 a 9 
členné Hendersonove kĺzavé priemery. V USA sa zvyknú používať aj 23 členné kĺzavé 
priemery, ale zároveň aj dĺžka radov je podstatne dlhšia ako nami uvažovaných 42 
pozorovaní. Kvôli strate veľkého počtu pozorovaní pri takejto dĺžke kĺzavého priemeru sme 
tento typ neuvažovali. Pre porovnanie všetkých typov priemerov pozri tab.4. 

Tab.4: Odhad frekvencie cyklickej zložky jednotlivých krajín – Hendersonove kĺzavé priemery 

 Česká republika Maďarsko Poľsko Slovensko 
Henderson MA(5) 3,07 roka (0,76) 2,69 roka (0,65) 3,12 roka (0,80) 3,64 roka (0,78) 
Henderson MA(7) 3,54 roka (0,70) 3,50 roka (0,59) 3,54 roka (0,77) 4,52 roka (0,78) 
Henderson MA(9) 4,75 roka (0,69) 5,24 roka (0,71) 4,36 roka (0,64) 5,33 roka (0,83) 
Henderson MA(13) 6,11 roka (0,80) 6,20 roka (0,80) 6,20 roka (0,69) 6,88 roka (0,87) 

ZÁVER 
Klasický a najjednoduchší postup, ktorý využíva lineárny deterministický trend a reziduál 
tohto modelu ako cyklickú zložku pri skúmaní rastu a hospodárskych cyklov, nie je vhodný. 
Dôvodom je existencia štrukturálnych zmien. V príspevku prezentujeme viacero iných metód, 
ktoré slúžia ako náhrada tohto postupu: po častiach lineárny trend, trend s logistickými 
plynulými prechodmi a Hendersonove kĺzavé priemery. Výsledky analýz potvrdzujú známu 
skutočnosť, že rozhodnutie o dĺžke cyklu výrazne závisí od použitej metódy. Ak akceptujeme 
priemernú dĺžku povojnového cyklu v USA podľa NBER, čo je 73 mesiacov (6,08 roka), tak 
najvhodnejšou metódou pre krajiny V4 sa javia 13 členné Hendersonove kĺzavé priemery. 
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