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ABSTRAKT 

Dizertačná práca je zameraná na vzťah devízových kurzov a zahraničného 

obchodu. Cieľom práce je zhodnotiť krátkodobé a dlhodobé efekty úrovne devízových 

kurzov a ich volatility na zahraničný obchod krajín Vyšehradskej štvorky. Empirická 

analýza využíva teritoriálne i komoditné členenie dát zahraničného obchodu a je 

realizovaná za obdobie 1999:Q1 – 2014:Q3. V analýze efektov úrovne devízových 

kurzov je použitá kointegračná analýza dlhodobých efektov a testovanie krátkodobých 

efektov pomocou modelu korekcie chyby. K odhaleniu efektov kurzovej volatility je 

použitá metóda panelovej regresie, ktorá je aplikovaná na gravitačný model 

zahraničného obchodu. Celkové a prevažná časť čiastkových bilaterálnych obchodných 

bilancií sú charakteristické spoločným dlhodobým vzťahom s bilaterálnymi devízovými 

kurzami. Volatilita devízového kurzu vedie na bilaterálnej úrovni k znižovaniu objemu 

obratu zahraničného obchodu. Závery analýz na produktovej úrovni nie je možné 

zovšeobecniť.  

ABSTRACT 

The dissertation thesis focuses on the relationship between exchange rates and 

foreign trade. The aim of  this thesis is to assess the short and long term effects of the 

level of exchange rates and their volatility in the foreign trade of the Visegrad 

Countries. An empirical analysis uses territorial and commodity structuring of foreign 

trade data and is realized for the period 1999:Q1 – 2014:Q3. The effects of exchange 

rates levels are analysed by Johansen cointegration analysis to reveal the long term 

effects and by applying vector error correction model to detect the short term effects. To 

detect the effects of exchange rate volatility, the thesis uses panel regression, which is 

applied to the gravity model of foreign trade. Aggregate and majority of partial trade 

balances are cointegrated with bilateral exchange rate in the long term. Exchange rate 

volatility leads to decreasing of foreign trade turnover on the bilateral level. The 

comodity-level results can not be generalized across different product categories. 
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Úvod 

Prvé ekonomické teórie zahraničného obchodu považujú za výlučné 

determinanty účasti krajiny na medzinárodných obchodných transakciách jednoduché 

príčiny ako je rozdielna vybavenosť výrobnými faktormi, spotrebiteľské preferencie 

a úroveň technológií. Konkrétny zahraničný obchod medzi dvoma krajinami bol 

pripisovaný ich vzájomnej vzdialenosti a demografickým premenným aproximujúcim 

exportnú ponuku a importný dopyt, spoločný jazyk, politickú situáciu alebo dopravné 

náklady a clá (Srivastava a Green, 1986). Exportná ponuka a importný dopyt krajiny sú 

závislé na produkčnej kapacite a národnom dôchodku, ktorý na jednej strane zvyšuje 

tendenciu vyvážať, no na druhej strane vyvíja importné tlaky. Pre charakter súčasného 

medzinárodného obchodu však tieto zmienené faktory neposkytujú dostatočné 

vysvetlenie. Podľa Martinez-Zarzosoa a Ramosa (2008), do popredia tak vstupujú 

vplyvy technologických inovácií, členstvo v obchodných organizáciách, ekonomická 

situácia krajiny, trend globalizácie a v neposlednom rade je to devízový kurz. 

Vplyv devízových kurzov na zahraničný obchod je možné vnímať v dvoch 

rovinách. Prvou rovinou je úroveň devízového kurzu, ktorá priamo ovplyvňuje ceny 

obchodovaných tovarov. Všeobecne sa predpokladá, že depreciácia znižuje cenu 

exportovaných tovarov a stimuluje tak vývoz, pričom dochádza k simultánnemu 

zdražovaniu dovážaných tovarov a obmedzovaniu importu. Apreciačný vývoj 

analogicky pôsobí na obchodné toky v opačnom smere. Druhou rovinou je volatilita 

devízového kurzu, ktorá znamená neistotu na medzinárodných trhoch. S rastom 

volatility devízového kurzu sa teda predpokladá znižovanie objemu zahraničného 

obchodu. Tieto jednoduché závery však nie je možné aplikovať naprieč krajinami.  

Ako vhodná skupina krajín sa pre účel skúmania tohto vzťahu  javí Vyšehradská 

štvorka (V4), ktorá zahŕňa Českú republiku (CZ), Maďarsko (HU), Poľsko (PL) 

a Slovensko (SK). Z ekonomickej perspektívy sa jedná o zoskupenie geograficky 

blízkych otvorených ekonomík situovaných v strednej Európe, ktoré úspešne dokončili 

transformačný proces na tržnú ekonomiku. Po významných politických transformáciách 

a reformách na trhoch krajín V4 zaznamenal podstatné zmeny v tejto oblasti aj ich 

zahraničný obchod. Tento proces sa začal preorientovaním obchodu z východu na 

západ, čím výrazne zmenil štruktúru a intenzitu obchodných tokov. Relatívne izolovaný 
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obchodný blok, ktorého obmedzená interakcia so svetovým hospodárstvom bola 

založená viac na štátnych zásahoch než na tržných rozhodnutiach a cenách sa zmenil na 

región, ktorý ako celok predstavuje významný podiel na medzinárodných trhoch.  

Napriek mnohým spoločným ekonomickým rysom, ktorými toto zoskupenie 

krajín disponuje, v oblasti medzinárodného obchodu nevystupuje ako celkom 

homogénna skupina. Je to možné vidieť aj na otvorenosti jednotlivých ekonomík, ktorá 

síce v čase u každej ekonomiky rástla, no jej miera sa naprieč krajinami líši. Tento fakt 

je možné ilustrovať pomocou podielu zahraničného obchodu na ich HDP medzi rokmi 

1993 – 2014. Pre Českú republiku tento podiel vzrástol zo 74 % na takmer 150 %, pre 

Maďarsko zo 63 % na 156 %, pre Poľsko z 39 % na 78 % a pre Slovensko z 91 % na 

173 %. Proces transformácie sa v krajinách V4 odzrkadlil aj na vývoji devízových 

kurzov. Krajiny opustili režimy pevných devízových kurzov a posunuli sa 

prostredníctvom rôznych stratégií a v rôznych časoch smerom k flexibilným kurzovým 

režimom. Navyše Slovensko, ako prvé z krajín tohto zoskupenia vstúpilo do eurozóny. 

Pre ostatné ekonomiky tak výsledky tejto práce môžu slúžiť ako jeden z argumentov pri 

rozhodovaní o ďalšom rozhodovaní v oblasti politiky devízových kurzov. Krajiny 

s uvedenými dvoma základnými charakteristikami, a to vysokou mierou zapojenia do 

zahraničného obchodu a postupným príklonom k plávajúcim devízovým kurzom, činia 

z V4 krajiny vhodné pre výskum. 

Vzhľadom k tomu, že rôzne produktové kategórie sú charakteristické odlišnou 

cenovou elasticitou, čelia kurzovej neistote v rozdielnej miere a v každej krajine sa 

nachádzajú subjekty s rôznymi spotrebiteľskými a výrobnými vzorcami správania,  

práca člení zahraničný obchod na teritoriálnu a komoditnú úroveň. Takéto členenie 

nielen že umožní izolovať špecifické efekty devízových kurzov na konkrétne 

produktové kategórie, ale taktiež odstraňuje nedostatky predchádzajúcich štúdií 

vyplývajúcich z použitia agregovaných údajov. Práca tak predstavuje prvú komplexnú 

štúdiu zhodnotenia efektov devízových kurzov na zahraničný obchod pre krajiny V4, 

kde je predmetný vzťah skúmaný tak na úrovni bilaterálneho obchodu ako aj obchodu 

s jednotlivými produktovými skupinami. 

Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť krátkodobé a dlhodobé efekty úrovne 

devízových kurzov a ich volatility na zahraničný obchod krajín V4. Ekonomická realita 

je veľmi komplexným fenoménom a jej skúmanie nedáva  možnosť postihnúť súčasne 

hustú sieť vzťahov medzi všetkými prvkami ekonomického systému tak, ako reálne 
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existujú. V prípade tejto dizertačnej práce je preto celý výskum rozdelený do 

niekoľkých častí, tak aby boli zodpovedané výskumné otázky vychádzajúce z cieľa 

dizertačnej práce. Práca má stanovené dve základné otázky: 

 Aké sú efekty úrovne devízových kurzov na zahraničný obchod v porovnaní 

krátkeho a dlhého obdobia?  

 Aké sú efekty volatility devízových kurzov na objem zahraničného obchodu? 

Vzhľadom k tomu, že rôzne produktové kategórie sú charakteristické odlišnou 

cenovou elasticitou, mierou ovplyvnenia a v každej krajine sa nachádzajú subjekty 

s rôznymi spotrebiteľskými a výrobnými vzorcami správania,  členenie na bilaterálnu 

a komoditnú úroveň umožní izolovať špecifické účinky na konkrétny tovar v rámci 

jednotlivých obchodných tokov. Okrem hlavných výskumných otázok sú preto 

stanovené tri čiastkové otázky: 

 Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na agregovaný a bilaterálny 

zahraničný obchod?  

 Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na obchodné toky v rôznych 

produktových skupinách?  

 Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na zahraničný obchod naprieč 

krajinami Vyšehradskej štvorky? 

Vzhľadom k stanovenému cieľu je dizertačná práca rozdelená do piatich 

hlavných kapitol. Teoretická časť práce obsahuje komparáciu rozdielnych prístupov ku 

skúmanému vzťahu a stanovuje predpoklady pre empirický výskum. Zložitá 

problematika devízových kurzov a zahraničného obchodu je pritom rozčlenená do 

dvoch základných rovín vychádzajúcich z cieľa práce. Na zahraničný obchod je tak 

nahliadané z pohľadu roviny efektov úrovne devízových kurzov a z pohľadu roviny 

efektov ich volatility. Druhá kapitola sa venuje diskusii empirických štúdií daných 

vzťahov. Používané ekonometrické modely, metodológia vhodná k testovaniu 

skúmaných efektov a zvolené empirické modelovanie je popísané v tretej kapitole. V 

štvrtej kapitole je charakterizovaný zahraničný obchod a devízové kurzy analyzovaných 

krajín V4 a v poslednej kapitole je uskutočnená empirická analýza efektov devízových 

kurzov na zahraničný obchod krajín V4 v období rokov 1999 – 2014. V rovine analýzy 
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efektov úrovne devízových kurzov je najskôr použitá kointegračná analýza k odhaleniu 

dlhodobých efektov a následne je uskutočnené testovanie krátkodobých efektov 

pomocou modelu korekcie chyby. K analýze efektov kurzovej volatility je použitá 

metóda panelovej regresie, ktorá je aplikovaná na gravitačný model zahraničného 

obchodu. Takto uskutočnená analýza umožní v závere zodpovedať vyššie uvedené 

výskumné otázky. 
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1 Teoretické vymedzenie vzťahu medzi devízovými kurzami 

a zahraničným obchodom 

Táto kapitola je zameraná na prehľad teoretických východísk dopadu 

devízových kurzov na zahraničný obchod a vymedzenie teoretického hľadiska, 

z ktorého bude vychádzať dizertačná práca. Vzhľadom na zameranie dizertačnej práce 

popísaná teória abstrahuje od ďalších faktorov, ktoré majú priamu súvislosť 

s devízovými kurzami a zahraničným obchodom (napr. determinácia devízových 

kurzov, politika devízových kurzov, či motívy zahraničného obchodu). 

Medzinárodná ekonómia definuje zahraničný obchod ako ekonomické transakcie 

medzi zahraničnými a domácimi subjektmi, spojené s nákupom a predajom tovarov 

a služieb (Cihelková a kol., 2008). Zahraničný obchod je teda konkrétnym prejavom 

ekonomických vzťahov medzi jednotlivými ekonomikami, či ekonomickými 

zoskupeniami a ich vonkajším ekonomickým prostredím, a to vo forme obojsmerných 

tokov hmotného i nehmotného tovaru a služieb. Zahraničný obchod tak prepojuje 

jednotlivé štáty, umožňuje efektívnejšiu alokáciu zdrojov a deľbu práce,  zaisťuje lepšiu 

efektivitu jednotlivých ekonomík a spája národné hospodárstvo krajiny so svetovým 

hospodárstvom.  

Zahraničný obchod umožňuje spotrebiteľom v danej krajine spotrebovávať aj 

tovary a služby, ktoré krajina nie je sama schopná produkovať, resp. by ich produkovala 

s príliš vysokými nákladmi a zároveň umožňuje efektívne využívanie domácich 

zdrojov. Krajina zapojená do svetového obchodu sa orientuje na výrobu tovarov 

a služieb, ktoré je schopná vyrábať za relatívne lepších podmienok ako obchodní 

partneri, čo umožňuje efektívnejšiu alokáciu dostupných zdrojov vo vnútri danej krajiny 

a tým vytvára dodatočné možnosti ekonomického rastu. Z pohľadu teórie sa tak deje na 

základe princípu komparatívnej výhody popísanej Davidom Ricardom (Ricardo, 2004). 

Devízový kurz je jednou z veličín sprostredkujúcich vplyv vonkajších 

ekonomických vzťahov na ekonomické subjekty v tuzemskej ekonomike 

a ovplyvňujúcich rozhodovanie konkrétnych ekonomických subjektov o exporte 

a importe tovarov a služieb. Devízový kurz je cena menovej jednotky jednej krajiny 

vyjadrená v menových  jednotkách inej krajiny, popr. v súbore mien v menovom koši 

(Durčáková a Mandel, 2010). Devízový kurz je kvantitatívne premenlivá veličina, ktorá 
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v priebehu času kolíše a tento pohyb, jeho rýchlosť a rozsah pôsobí na ceny tovarov 

a služieb, čím sa premieta do výšky celkových nákladov a výnosov plynúcich zo 

zahraničného obchodu a teda do celkového dopytu a ponuky medzinárodne 

obchodovaných tovarov. Význam devízového kurzu rastie priamo úmerne s tým, do 

akej miery je domáca ekonomika otvorená voči ostatným krajinám.  

1.1 Teoretické vymedzenie vzťahu medzi úrovňou devízového kurzu 

a zahraničným obchodom 

Pri objasňovaní analyzovaného vzťahu úrovne devízového kurzu a zahraničného 

obchodu budeme vychádzať z vyrovnávacieho procesu bežnej a obchodnej bilancie, 

ktorý dáva do súvislosti bilanciu bežného účtu s cenovou hladinou, dôchodkom, 

peňažnou zásobou a menovým kurzom (Jankovská, 2003).  Popis vyrovnávacích 

procesov nám umožní pochopiť základné vzťahy medzi zahraničným obchodom 

a devízovým kurzom. 

 Ekonomická teória postupne formuluje niekoľko možností trhového vyrovnania 

bežnej bilancie, ktoré je možné rozdeliť na dva základné typy. Prvým typom sú 

automaticky pôsobiace mechanizmy, ktoré sú uvádzané do pohybu automaticky pri 

vzniku nerovnováhy, nevyžadujú zásahy štátnych orgánov a pôsobia kým nie je 

obnovený rovnovážny stav. Druhým typom sú mechanizmy pôsobiace prostredníctvom 

hospodárskej politiky, čiže konkrétnymi krokmi štátnych orgánov zameranými na 

odstránenie nerovnovážneho stavu (clá, kvóty, podpora exportu a pod.). Tieto opatrenia 

sú pomerne problematické, no často používané v snahe zmierniť alebo oddialiť 

nepriaznivé účinky, ktoré so sebou prinášajú automatické mechanizmy. 

V systéme flexibilných devízových kurzov je možné deficit na bežnom účte 

platobnej bilancie eliminovať prostredníctvom depreciácie meny. Rovnaký princíp je 

možné použiť aj pre systém pevných kurzov v situácii, kedy je uskutočnená oficiálna 

devalvácia meny. Pokles hodnoty domácej meny voči zahraničným menám zníži ceny 

domáceho tovaru v zahraničných menových jednotkách a zvýši ceny importovaného 

tovaru v domácich jednotkách. Dôjde teda k zmene externých relatívnych cien exportu 

a importu, čo spôsobí presun výdajov domácich aj zahraničných spotrebiteľov od 

relatívne drahšieho zahraničného tovaru k relatívne lacnejšiemu domácemu tovaru. Rast 

exportu a pokles importu by mali zaistiť vyrovnanie bežného účtu.  



7 

 

Na to, či devalvácia skutočne vyrovná deficit bilancie bežného účtu však 

existujú medzi ekonómami rôzne názory, ktoré sa odrážajú v niekoľkých prístupoch 

k vyrovnávaniu bežného účtu platobnej bilancie. Ich základné princípy sa postupne 

vyvíjajú spolu s hospodárskym prostredím a ekonomickou teóriou. 

Počas šestnásteho až osemnásteho storočia je dominantným smerom 

hospodárskej politiky väčšiny priemyselných krajín merkantilizmus. Merkantilistický 

prístup k medzinárodnému obchodu predpokladá, že bohatstvo národa závisí 

predovšetkým od jeho schopnosti vlastniť drahé kovy (zlato alebo striebro). 

K zvyšovaniu držby týchto kovov dochádza  jednak domácou ťažbou drahých kovov, 

v prípade ich nedostatku koloniálnou expanziou za účelom ťažby alebo v neskoršej fáze 

aktívnou obchodnou bilanciou.  

Práve v neskoršej fáze merkantilizmu vychádzajú krajiny z predpokladu, že pre 

štát je výhodnejšie, aby viac vyvážal ako dovážal a dosahoval tak aktívnu bilanciu 

zahraničného obchodu.  Hospodárska politika je teda zameraná na podporu exportu 

a eliminovanie dovozu prostredníctvom zavedenia nadmerných importných sadzieb, 

ciel, vývozných subvencií, ai. (Peukert, 2012). Autor pojmu bilancia zahraničného 

obchodu  Edward Misselden  (Misselden, 1969) tvrdí, že štát by sa mal zameriavať nie 

na uplatňovanie reštrikcií, ale na sledovanie obchodnej výmeny, teda na obchodnú 

bilanciu. Inými slovami, vlády by mali podporovať export a obmedzovať import, aby 

bolo dosahované trvalého prebytku obchodnej bilancie. 

Po takmer troch storočiach nestability a ekonomických zlyhaní spojených 

s fungovaním merkantilistických princípov začína byť tento smer silne kritizovaný. 

Táto kritika vedie k posunu smerom ku klasickej teórii medzinárodného obchodu, ktorej 

začiatok sa spája s dielami Adama Smitha - Bohatstvo národov (Smith, 2003), Davida 

Ricarda - O princípoch politickej ekonómie a zdanenia (Ricardo, 2004) a David Humea 

– Politické rozpravy (1752).  Klasická teória obchodu rozpracovaná Smithom 

a Ricardom dokazuje výhodnosť medzinárodného obchodu bez ohľadu na vyspelosť 

ekonomík, pričom vysvetlenie je možné nájsť v nasledujúcich mechanizmoch 

odstraňujúcich nerovnováhy v bežnej a obchodnej bilancii.  

1.1.1 AUTOMATICKÝ CENOVÝ MECHANIZMUS 

Hume (1752) svojím pohľadom na platobnú bilanciu podáva ostrú kritiku 

merkantilizmu a svojou teóriou dokazuje, že trvalý prebytok alebo deficit nie je 
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dosiahnuteľný, pretože nerovnováha je časom automaticky odstránená. Zdôrazňuje, že 

merkantilisti sa príliš zameriavajú na relatívne nevýznamnú zložku národného bohatstva 

- drahé kovy, pričom ignorujú hlavný zdroj bohatstva - výrobné kapacity. Zdôrazňuje 

tiež, že protekcionistická politika podpory exportu a obmedzovania importu bohatstvo 

národa skôr znižuje než zvyšuje. Hume (1752) formuluje podstatu cenového 

mechanizmu prispôsobovania platobnej bilancie prostredníctvom fungovania 

kombinácie cenových a menových efektov.  

PEVNÉ DEVÍZOVÉ KURZY 

Aby automatický  cenový vyrovnávací mechanizmus vyrovnával medzinárodné 

platby a cenové hladiny v modeli dvoch krajín, medzi ktorými prebieha medzinárodný 

obchod, musí byť splnený predpoklad fixných devízových kurzov. Deficity a prebytky 

platobnej bilancie sa tak premietajú do zmeny menových rezerv a nedochádza 

k apreciácii, či depreciácii meny, ako by to bolo v prípade flexibilných devízových 

kurzov. Automatický cenový vyrovnávací mechanismus je formulovaný v období 

zlatého štandardu, ktorý je možné použiť ako modelový vzor systému pevných 

devízových kurzov.   

Dopyt po zahraničných menách v tejto dobe vyplýva predovšetkým 

z medzinárodného pohybu tovarov (pohyb kapitálu vo svetovej ekonomike hrá menšiu 

rolu) a je tak možné stotožniť platobnú bilanciu s bilanciou obchodnou. Menové kurzy 

sú v rámci tohto systému určené zlatými paritami a môžu vzniknúť len minimálne 

odchýlky od týchto zlatých parít.  Vzniknuté nerovnováhy tak nevplývajú na pohyb 

kurzu mien, ale dochádza k medzinárodnému pohybu zlata.  

Model ďalej vychádza z predpokladu, že domáca krajina disponuje deficitom na 

bežnom účte a u zahraničnej krajiny je naopak prebytok. Pretože peňažná zásoba 

v rámci zlatého štandardu je tvorená buď zlatom alebo papierovými peniazmi krytými 

zlatom, dochádza v deficitnej krajine k odlivu zlata a zníženiu peňažnej zásoby, zatiaľ 

čo v krajine s prebytkovou obchodnou bilanciou k prílivu zlata a k zvýšeniu jej 

peňažnej zásoby. To pôsobí na pokles vnútorných cien v deficitnej krajine a rast 

vnútorných cien v krajine s prebytkom. Rozdiel vo vývoji cenových hladín tak pôsobí 

v prospech deficitnej krajiny, pretože jej export je zvýhodnený relatívne nižšími cenami, 

takže dochádza k zvýšeniu exportu a zníženiu importu, čo má za následok postupné 
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vyrovnávanie platobnej bilancie. V krajine s počiatočným prebytok vedie zvýšenie cien 

k zvýšeniu importu a zníženiu exportu, čo postupne odstraňuje prebytok platobnej 

bilancie a vedia k vyrovnanej či pasívnej bilancii, kým opäť nezačne pôsobiť 

vyrovnávací mechanizmus (za predpokladu, že export a import  reagujú na zmeny 

relatívnych cien). 

V období zlatého štandardu sa od krajín predpokladá, že budú dodržiavať 

„pravidlá hry“ (neuskutočňovanie sterilizácie devízových intervencií), zmeny menových 

rezerv sa tak môžu premietnuť do zmeny peňažnej zásoby. Cenové hladiny by sa mali 

vyvíjať v súlade s kvantitatívnou teóriou peňazí, z ktorej vyplýva, že krajiny s deficitom 

platobnej bilancie, ktorá sa musí vzdať časti svojho zlata a znížiť tak zásobu peňazí, by 

mali byť vystavené deflácii. Naopak príliv zlata do krajiny s aktívnou platobnou 

bilanciou zvyšuje jej peňažnú ponuku, čo by malo viesť naopak k inflácii (Frait, 1996). 

Za vyššie popísaných predpokladov a existencie nulovej mobility kapitálu, sa zlepšenie 

bilancie na bežnom účte  premieta do zlepšenia celkovej platobnej bilancie tak, ako je to 

znázornené na Obrázku 1.  

Obrázok 1 Mechanizmus automatického cenového vyrovnania platobnej bilancie 

 
Zdroj: Jankovská (2003) 

FLEXIBILNÉ DEVÍZOVÉ KURZY 

Za podmienky uplatňovania politiky voľného obchodu a splnenia stanovených 

podmienok dochádza v jednotlivých ekonomikách k automatickému obnovovaniu 

vonkajšej rovnováhy. Postupne však jednotlivé krajiny začínajú prechádzať na politiku 

flexibilných kurzov a na to reflektuje aj cenový vyrovnávací mechanizmus, ktorý je 
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modifikovaný do podoby tzv. kurzového vyrovnávacieho mechanizmu, kde 

k vyrovnaniu dochádza prostredníctvom zmeny devízového kurzu.  Kurzový 

vyrovnávací mechanizmus hovorí, že ak zmena menového kurzu pri nezmenených 

cenách vývozu (vyjadrených v domácej mene) a nezmenených cenách dovozu 

(vyjadrených v zahraničnej mene) vedie k zmene relatívnych cien, ktorá následne 

iniciuje vyrovnávací proces, potom zmena cien dovozu alebo vývozu pri nezmenenom 

menovom kurze musí fungovať na rovnakom princípe.  

V krajine s pasívnou bilanciou dochádza k previsu ponuky domácej meny nad 

dopytom (platby do zahraničia), čo vedie k depreciácii domácej meny. Následne sa to 

premieta do lacnejšieho tuzemského tovaru a drahších dovozov, čo vedie v konečnom 

dôsledku k vyrovnaniu vonkajšej nerovnováhy.  Na druhej strane v krajine s aktívnou 

bilanciou dochádza k previsu dopytu po domácej mene nad jej ponukou (exportéri 

predávajú zahraničnú menu a nakupujú domácu menu), dochádza k apreciácii domácej 

meny, nasledovanej zdražením vyvážanej produkcie a zlacnením dovážanej produkcie 

až kým nedôjde k vyrovnaniu bilancie (Majerová a Nezval, 2011). Kubišta (2009) však 

upozorňuje, že cenový vyrovnávací mechanizmus môže byť funkčný iba  v prípade 

dostatočnej cenovej pružnosti dopytu po domácom vývoze a domácom dopyte po 

dovoze. 

1.1.2 KEYNESIÁNSKY DÔCHODKOVÝ MODEL VYROVNÁVANIA PLATOBNEJ BILANCIE 

Napriek tomu, že Keynes (1936) v jeho „Všeobecnej teórii zamestnanosti, úroku 

a peňazí“ rozvíja novú makroekonomickú teóriu zameranú výhradne na uzavretú 

ekonomiku, poskytuje v nej dostatočný základ pre rozpracovanie do podoby ďalšieho 

mechanizmu vyrovnávania platobnej bilancie. Ekonómovia Harrod (1939) a Machlup 

(1943) na tomto základe vytvárajú keynesiánsky dôchodkový prístup k platobnej 

bilancii, ktorý hovorí, že cenový efekt vyvolaný depreciáciou alebo zmenami cenových 

hladín, vyvolá len časť prispôsobenia platobnej bilancie a zvyšná časť je realizovaná 

zmenami reálneho dôchodku. Jedná sa teda o aplikáciu Keynesovských myšlienok na 

otvorenú ekonomiku.  

Základným predpokladom tohto prístupu je fakt, že zmeny platobnej bilancie sa 

odrážajú v zmenách agregátneho dopytu, ktoré vedú k multiplikovaným zmenám 

reálneho dôchodku a tie zabezpečujú čiastočné prispôsobenie platobnej bilancie. Tento 

prístup zdôrazňuje stranu ponuky a implicitne predpokladá, že v ekonomike existuje 
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dostatočný dopyt po exporte krajiny a substitútoch po jej importe. Vonkajšia rovnováha 

je podľa keynesiánskej koncepcie obnovovaná prostredníctvom zmien v dôchodkoch, 

zamestnanosti a výrobe nezávisle na tom, k akým zmenám dochádza v cenách a ako je 

financovaný deficit platobnej bilancie. Preto má byť udržovanie rovnováhy platobnej 

bilancie jedným zo základných cieľov hospodárskej politiky každého štátu. 

Keynesiánska teória tak zdôvodňuje nutnosť širokého štátneho intervencionizmu 

v oblasti medzinárodných menových vzťahov. Frait (1996) však konštatuje, že vlády  

ekonomicky vyspelých štátov prevažne sledujú iné ciele a inú politiku, nie vyrovnanosť 

platobnej bilancie, ktorá v hierarchii hospodárskej politiky zväčša nezaujíma popredné 

miesta a realizácia tohto cieľa značne zaostáva za teoretickým zdôvodnením jej 

prospešnosti.  

Dôchodkový prístup k vyrovnaniu platobnej bilancie vychádza z rozkladu ex 

post identity reálneho dôchodku na domácu a zahraničnú zložku. Reálny dôchodok Y je 

v štvorsektorovom modeli ekonomiky daný rovnicou: 

 𝑌 = (𝐶 + 𝐼 + 𝐺) + (𝑋 − 𝑀) (1) 

kde sú všetky premenné merané v reálnom vyjadrení, nakoľko tento prístup 

predpokladá konštantné ceny. Domácu zložku reálneho dôchodku predstavuje suma 

(C+I+G),  čo sú vo svojej podstate výdaje na tovary a služby vo vnútri danej 

ekonomiky. V medzinárodnej ekonómii sa táto zložka označuje ako domáca absorpcia 

A. Zahraničnú zložku reálneho dôchodku tvorí čistý export, čiže rozdiel medzi 

exportom a importom NX (X-M). Spotreba C je definovaná jednoduchou spotrebnou 

funkciou 𝐶 =  𝐶0 + 𝑐𝑌, kde C0 je autonómna zložka spotreby, cY je indukovaná zložka 

spotreby a c je medzný sklon k spotrebe, respektíve medzný sklon k úsporám s (1-c). 

Investície I a vládne výdaje G sú považované za plne autonómne. 

Ďalším dôležitým bodom dôchodkového prístupu je definícia čistého exportu, 

ktorý spája obchodnú bilanciu NX a národný dôchodok Y. Jednoduchý keynesiánsky 

model predpokladá, že export závisí len na ekonomickej situácii zahraničných 

ekonomík, čo pri konštantných cenách znamená pevné devízové kurzy.  Výdaje na 

export sú teda výdajmi autonómnymi X0 a sú dané ekonomickou aktivitou hlavných 

obchodných partnerov danej krajiny. Výdaje na import predstavujú únik z domáceho 

výdajového toku a ich výška závisí na úrovni domáceho národného dôchodku. Importnú 

funkciu M je tiež možné definovať ako súčet autonómnej M0 a indukovanej zložky mY, 
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kde M0 je autonómny import a m je medzný sklon k importu. Funkciu čistého exportu je 

teda možné zapísať ako: 

 𝑁𝑋 = 𝑋0 − (𝑀0 + 𝑚𝑌) (2) 

Táto funkcia predpokladá, že akcelerácia hospodárskeho rastu sa prejaví 

poklesom čistého exportu. Hospodárska politika preto považuje za jeden zo spôsobov 

obmedzenia rastu deficitu bežného účtu platobnej bilancie spomalenie agregátnych 

výdajov. Základná keynesiánska rovnica determinácie reálneho dôchodku je teda: 

 𝑌 = 𝛼. (𝐶0 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀0) (3) 

kde α je výdajový multiplikátor zastávajúci vzťah 1/(s+m). Oproti uzavretej ekonomike 

znižuje zavedenie čistého exportu hodnotu multiplikátoru vplyvom medzného sklonu 

k importu. Import podobne ako úspory totiž predstavuje únik z výdajového toku, čo 

znamená, že daná úroveň dôchodku generuje menšie domáce výdaje, než tomu bolo 

v uzavretej ekonomike. Existencia zahraničného obchodu teda ovplyvňuje dôchodok 

v závislosti od hodnoty čistého exportu. Z uvedených vzťahov môžeme vyjadriť rovnicu 

pre čistý export ako: 

 𝑁𝑋 = 𝑋0 − 𝑀0 − 𝑚𝛼(𝐶0 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀0) (4) 

Z predchádzajúcich rovníc je zrejmá aj väzba medzi  zahraničným obchodom 

a dôchodkom. Zmeny autonómnych výdajových položiek ovplyvňujú multiplikovane 

reálny dôchodok a zároveň čistý export. Vplyv zmien autonómnych faktorov na čistý 

export však nie je rovnaký. Rast štátnych výdajov vedie k rastu dôchodku vplyvom 

multiplikátoru, ale znižuje čistý export o podiel exogénneho rastu výdajov. Rast exportu 

zvyšuje dôchodok vplyvom multiplikátoru a zlepšuje čistý export. Rast čistého exportu 

je len čiastočne eliminovaný indukovaným rastom importu.  

Frait (1996) konštatuje, že z predchádzajúcej analýzy vyplývajú dva dôležité 

závery. Keynesiánsky dôchodkový efekt musí byť zahrnutý do akéhokoľvek modelu, 

ktorý sa snaží vysvetliť zmeny obchodnej bilancie v rámci makroekonomickej 

rovnováhy otvorenej ekonomiky.  Dôchodkový efekt taktiež umožňuje vysvetliť 

medzinárodný prenos hospodárskeho cyklu. Export je exogénny pre domácu 

ekonomiku, ale je zároveň endogénny pre zahraničných partnerov. Takže napr. 

konjunktúra, ktorá zvýši import v zahraničí zvýši tuzemský export a vyvolá konjunktúru 

i v domácej ekonomike. 
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PEVNÉ DEVÍZOVÉ KURZY 

Dôchodkový prístup vychádza z toho, že  v systéme pevných devízových kurzov 

sa vonkajšie impulzy nemôžu prenášať na ekonomiku prostredníctvom informácie 

obsiahnutej v zmene devízového kurzu a preto sa prenášajú skôr vo forme priamych 

dôchodkových efektov. Priamy dôchodkový efekt znamená, že zvýšenie reálneho 

dôchodku v domácej ekonomike sa prenáša prostredníctvom čistého exportu na 

zahraničnú ekonomiku a naopak zvýšenie reálneho dôchodku v zahraničí sa prenáša 

prostredníctvom čistého exportu na domácu ekonomiku. Stupeň vzájomného prenosu 

zmien reálneho dôchodku závisí na medznom sklone k dovozu v domácej a zahraničnej 

ekonomike a taktiež na výdajovom multiplikátore zahraničného obchodu oboch 

ekonomík. Pri platnosti štandardných keynesiánskych predpokladov rast exportu 

zvyšuje agregátny dopyt, reálny dôchodok i zamestnanosť. Rast importu, ktorý znamená 

únik dopytu na zahraničné trhy vedie naopak k poklesu agregátneho dopytu a zníženie 

reálneho dôchodku a zamestnanosti. Vzájomné prepojenie ekonomík prostredníctvom 

čistého exportu a multiplikačný efekt by tak mali zaisťovať automatické 

prispôsobovanie obchodnej bilancie (Ali et al., 2014).  

FLEXIBILNÉ DEVÍZOVÉ KURZY 

Alexander (1952) ďalej rozpracováva keynesiánsky prístup a vytvára model 

absorpčného prístupu, ktorý je možné uplatniť v systéme flexibilných devízových 

kurzov. Alexander (1952) vychádza z predpokladu, že bežný účet platobnej bilancie 

odráža rozdiely medzi celkovou výrobou tovarov a služieb v jednotlivých štátoch a ich 

absorpciou (tj. zdrojmi danými pre spotrebu, investície a štátne výdaje). Alexandrova 

analýza upozorňuje na fakt, že keynesiánsky dôchodkový účinok platí len pre situáciu, 

kedy v ekonomike existujú nevyužité kapacity a krivka agregátnej ponuky je dokonale 

elastická. V prípade, že by bola ekonomika v stave plnej zamestnanosti, výroba nemôže 

ďalej rásť a devalvácia vedie predovšetkým k inflácii bez zlepšenia obchodnej bilancie.  

Alexander (1952) navrhuje absorpčný prístup, ktorý vchádza zo známej keynesovskej 

identity: 

 𝑌 = 𝐴 + (𝑋 − 𝑀) = 𝐴 + 𝑁𝑋 (5) 

Táto rovnica  hovorí, že v otvorenej ekonomike sa rovnovážny národný 

dôchodok rovná domácej absorpcii a čistému exportu. Analogicky je teda možné 
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obchodnú bilanciu definovať ako funkciu f(Y, A), teda ako rozdiel medzi reálnymi 

dôchodkami Y a absorpciou A: 

 𝑁𝑋 =  𝑌 −  𝐴 =  (𝐶 +  𝐼 + 𝐺 + 𝑋) − (𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝑀)

=  𝑋 − 𝑀 

(6) 

To znamená, že zmena obchodnej bilancie sa rovná zmene v reálnom dôchodku 

očistenom o  zmenu v súčte zvyšných troch premenných, spotreby, investícií a vládnych 

výdajov: 

 𝛥 (𝑋 −  𝑀) =  𝛥𝑌 − 𝛥(𝐶 + 𝐼 +  𝐺) (7) 

Inými slovami, obchodná bilancia sa zlepší len vtedy, ak rast domácej produkcie 

prevyšuje domácu absorpciu. Prebytok bežného účtu vzniká vtedy, ak je celkový dopyt 

po tovare  a službách pre domáce využitie menší než celková domáca výroba tovarov 

a služieb. Negatívny čistý export naopak znamená, že domáca absorpcia prevyšuje 

národný dôchodok, celkový dopyt po tovaroch a službách pre domáce využitie je väčší 

než celková domáca výroba tovarov a služieb. Pomer reálneho dôchodku a domácej 

absorpcie je pre vyrovnanie bilancie bežného účtu veľmi dôležitý a absorpčný prístup sa 

zameriava práve naň.  

Po depreciácii môže nastať odstránenie deficitu obchodnej bilancie z dvoch 

základných dôvodov. Jednak vplyvom zmeny dôchodku, čo sú štandardné keynesiánske 

indukované výdaje alebo ostatnými zmenami absorpcie, ktoré nie sú dané zmenami 

dôchodku, označujú sa ako priamy efekt na absorpciu ΔAD. Matematicky je to možné 

zapísať do vzťahu: 

 𝛥𝑁𝑋 = (1 − 𝛼)𝛥𝑌 − 𝛥𝐴𝐷 (8) 

Z tejto rovnice vyplýva, že ak chceme poznať efekt depreciácie na bežný účet, 

musíme poznať jej efekt na dôchodok a jej priamy efekt na absorpciu. 

VPLYV DEPRECIÁCIE NA ZAHRANIČNÝ OBCHOD CEZ DÔCHODOK 

Prvým efektom je efekt na výstup. Pokiaľ nie je v ekonomike dosiahnuté plnej 

zamestnanosti a je splnená Marshall-Lernerova podmienka (ďalej rozpracovaná 

v podkapitole 1.1.3), devalvácia zvyšuje exportný dopyt a vyvoláva multiplikovaný rast 

produkcie (časť dodatočného výstupu nájde realizáciu ako export a časť ako náhrada 

zdraženého importu). Vyvolaný rast reálneho dôchodku však nakoniec prostredníctvom 

rastu importu neutralizuje časť pôvodného zlepšenia bilancie na bežnom účte, ktoré 
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bolo umožnené depreciáciou. Pokiaľ však v ekonomike nie sú voľné zdroje alebo nie je 

splnená Marshall-Lernerová podmienka, čistý export a s ním aj reálny dôchodok 

poklesnú.  

Druhým efektom je efekt výmenných pomerov. Všeobecne sa predpokladá, že 

depreciácia vedie k zhoršeniu výmenných pomerov. Devalvácia zvýši ceny importu, čo 

nebýva spojené s odpovedajúcim rastom cien exportu. V takom prípade dôjde k poklesu 

reálneho dôchodku, nakoľko k získaniu daného množstva importu sa musí krajina vzdať 

väčšieho množstva jednotiek exportu. To pri danej absorpcii zvýši deficit bežného účtu.  

K týmto dvom efektom dopĺňa Machlup (1943) ešte efekt na alokáciu zdrojov. 

Devalvácia podľa neho umožňuje obmedzenie obchodných reštrikcií, ktoré vytvárajú 

mikroekonomické distorzie. Po zrušení týchto reštrikcií a depreciácii podporujúcej 

export by sa mala zvýšiť efektívnosť alokácie zdrojov a reálny dôchodok by mal vzrásť. 

VPLYV DEPRECIÁCIE NA ZAHRANIČNÝ OBCHOD CEZ PRIAMU ABSORPCIU 

Pokiaľ depreciácia znižuje priamu absorpciu, pomáha zlepšovať bežný účet 

a pokiaľ ju naopak zvyšuje, bežný účet sa zhoršuje. Depreciácia môže priamo ovplyvniť 

absorpciu tiež z niekoľkých dôvodov. Tie súvisia predovšetkým s tým, že po depreciácii 

obvykle rastú ceny. Pokiaľ nedôjde po depreciácii ku zvýšeniu peňažnej zásoby, prejaví 

sa efekt reálnych peňažných zostatkov. Ten spočíva v tom, že reálna hodnota peňažných 

zostatkov sa pri raste cien znižuje. Následne rastú podľa keynesiánskeho prístupu 

úrokové sadzby, ktoré vedú k poklesu investícií. Podľa monetaristickej koncepcie vedie 

pokles hodnoty reálnych peňažných zostatkov k preskupeniu portfólia likvidných aktív 

a k zníženiu spotrebných výdajov. Absorpcia by mala teda klesať.  

Efekt dôchodkovej redistribúcie je založený na tom, že podepreciačný rast cien 

mení redistribúciu dôchodkov. V krajine s progresívnymi daňovými sadzbami sa 

s rastom cien ľudia dostávajú do vyšších daňových pásiem a dôchodok je 

redsitribuovaný od súkromného do štátneho sektoru. Keby štát realizoval svoje výdaje 

nezávisle na dôchodku, mal by zvýšiť prebytok štátneho rozpočtu a absorpcia by mala 

klesnúť. Frait (1996) však konštatuje, že sa jedná o špekulatívnu úvahu, nakoľko mnoho 

cien bezprostredne po depreciácii ihneď rastie, zatiaľ čo mzdy rastú s oneskorením, 

dochádza k redistribúcii od miezd k ziskom.  
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Laursen a Metzler (1950) vychádzajú z toho, že zhoršenie výmenných pomerov 

po devalvácii má na absorpciu dva účinky – dôchodkový a substitučný. Zhoršenie 

výmenných pomerov znižuje reálny dôchodok a s ním zviazanú časť absorpcie, no 

zároveň vedie k relatívnemu zlacneniu tovarov vyrábaných v domácej ekonomike, čo 

vedie k presunu záujmu smerom k tomuto tovaru. Dôchodkový efekt tak znižuje 

absorpciu, zatiaľ čo substitučný efekt ju zvyšuje. Opäť záleží na tom, ktorý efekt 

preváži. Depreciácia meny zlepšuje obchodnú bilanciu teda v prípade, že substitúcia 

domácim tovarov v reakcii na relatívnu zmenu ceny zvyšuje výstup viac než absorpciu. 

V praxi je to možné v ekonomike s produkčnou medzerou, kde funguje keynesiánsky 

multiplikačný efekt (Edward a Wildcox, 2003).  

Absorpčný prístup je po určitú dobu chápaný ako konkurenčná teória prístupu 

z hľadiska elasticít. Tieto dva prístupy sú však komplementárne. Pokiaľ nie je 

ekonomika v stave plnej zamestnanosti, prístup z hľadiska elasticít môže byť 

relevantný. Dôchodok teda môže rásť a depreciácia zlepší aspoň čiastočne bilanciu na 

bežnom účte. V ekonomike s takmer plnou zamestnanosťou, alebo s existenciou silnej 

výrobnej prekážky, nie je možné zvýšiť výstup, a preto sa obchodná bilancia môže 

zlepšiť len vtedy, ak absorpcia klesá. Inflačné tlaky tiež narúšajú relatívne cenové 

zmeny, ktoré vyvolávajú zvýšenie exportnej produkcie a pokles spotreby dovážaného 

tovaru (Kim, 2009). V momente, kedy je jedna z ekonomík v stave plnej (alebo takmer 

plnej) zamestnanosti, je nutné spojiť dôchodkový prístup s prístupom z hľadiska 

elasticít (alebo s Humeovým cenovým mechanizmom). Pokiaľ je jedna krajina už 

v stave plnej zamestnanosti, nevyvolá u nej rast exportu tlak na rast reálneho dôchodku, 

ale tlak na rast cenovej hladiny. Zlepšenie bilancie bežného účtu druhej krajiny potom 

závisí na tom, aký veľký nárast importu v prvej krajine je vyvolaný nárastom cien, teda 

na cenovej elasticite dopytu po importe.  

1.1.3 MECHANIZMUS VYROVNÁVANIA PLATOBNEJ BILANCIE  CEZ ELASTICITY 

Ekonomické správanie subjektov je založené na uspokojovaní neobmedzených 

potrieb za pomoci obmedzených zdrojov. Jedným z dôsledkov skutočnosti 

rozpočtových obmedzení je, že spotrebitelia a firmy substituujú medzi tovarmi, tak aby 

vzhľadom k daným cenám využili čo najefektívnejšie svoje rozpočty. Rozhodujúcou 

koncepciou pre stanovenie spotrebných vzorcov je pri tom relatívna cena tovarov. 

Prístup k obchodnej bilancii cez elasticity skúma, ako môže zmena relatívnych cien 
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tuzemských i zahraničných výrobkov ovplyvniť obchodnú bilanciu a poskytuje tak 

vysvetlenie ako depreciácia vplýva na obchodnú bilanciu v závislosti na pružnosti 

ponuky a dopytu medzinárodne obchodovaného tovaru.  

Teoretický základ, ktorý modeluje vzťah medzi nominálnymi cenami dovozu 

a vývozu ako funkcie importovaného a exportovaného množstva tovaru, sa objavuje 

prvýkrát v článkoch Bickerdikeho (1920), Robinsona (1947), Lernera (1944) a Metzlera 

(1948).  Na ich základoch je vymedzená teória, ktorá hovorí, že zmena hodnoty 

obchodnej bilancie vyjadrenej v cudzej mene závisí na elasticitách  dopytu po dovoze 

a vývoze a na počiatočnom objeme obchodu. Jadro tohto pohľadu je dané substitučnými 

efektmi v spotrebe a výrobe vyvolané relatívnou zmenou cien spôsobenou depreciáciou. 

Tento prístup zdôrazňuje stranu dopytu a implicitne predpokladá, že ekonomika je 

v recesnej medzere a existuje tak možnosť uspokojenia dodatočného dopytu po exporte 

a substitútoch importu.  

MODEL BICKERDIKE-ROBINSON-METZLER 

Model Bickerdike-Robinson-Metzler je model parciálnej rovnováhy  dvoch 

krajín (domáca a zahraničná) a dvoch tovarov (vývoz a dovoz). Vplyvy zmien 

devízových kurzov sú analyzované z hľadiska samostatných trhov pre dovoz a vývoz.  

Rovnica, ktorá definuje model hovorí, že domáci dopyt po importe (zahraničný vývoz) 

je funkciou  nominálnej ceny dovozov meraných v domácej mene. Model vychádza 

z mikroekonomického vzťahu medzi zmenou ceny a celkovým príjmom z predaja 

v závislosti na cenovej elasticite dopytu. Toto pravidlo hovorí, že celkový príjem 

z predaja pri znížení ceny vzrastie len vtedy, ak je cenová elasticita dopytu (vyjadrená 

v absolútnej hodnote) väčšia ako 1. V prípade, že by cenová elasticita dopytu 

v absolútnej hodnote bola menšia ako 1, celkový príjem z predaja daného výrobku by 

pri znížení cien poklesol. Ak by naopak došlo pri cenovo elastickom dopyte k zvýšeniu 

ceny, celkový príjem z predaja by poklesol. Ak by sa naopak cena zvýšila pri cenovo 

neelastickom dopyte, príjmy z predaja by vzrástli.  

Cenová elasticita dopytu po dovoze a vývoze tak udáva, o koľko percent sa 

zvýši (zníži) zahraničný dopyt po exportnom tovare danej krajiny, ak sa jeho cena zníži 

(zvýši) o 1 %. Cenové elasticity dopytu po dovoze a vývoze ukazujú na citlivosť 

objemu vývozu a dovozu na zmeny cien. Vonkajšia nerovnováha krajiny nevyvoláva 
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zmeny vnútorných cien ekonomiky, ale zmeny devízového kurzu a jeho 

prostredníctvom zmeny cien tovarov vyjadrených v cudzej mene. Cenová pružnosť  

dovozu a vývozu tak závisí na substitúcii tuzemského tovaru zahraničným. Čím 

jednoduchšie je možné tovar substituovať, tým je cenová elasticita dopytu po dovoze 

a vývoze vyššia. Ak je zahraničný aj domáci dopyt po dovoze a vývoze elastický, malá 

zmena v devízovom kurze môže mať podstatný vplyv na obchodnú bilanciu. 

ANALÝZA TRHU VÝVOZU 

Na Obrázku 2 je znázornený exportný trh, kde je bezprostredne po depreciácii 

domácej meny možné zakúpiť tuzemský tovar v zahraničí pri nižších cenách 

(vyjadrených v zahraničnej mene). Pre zahraničných importérov to znamená zvýšenie 

ponuky českého tovaru (posun krivky ponuky z S0 na S1). Objem ich importu sa zvýši 

a cena v importujúcej krajine poklesne. Naopak pre tuzemských exportérov to znamená 

zvýšenie dopytu po ich tovare (posun krivky dopytu z D0 na D1). Množstvo exportu sa 

zvýši a domáca cena exportu vzrastie. Fyzický objem tuzemského exportu sa zvyšuje 

a zahraničná cena exportu taktiež klesá.  

Obrázok 2 Vplyv depreciácie na export 

 
Zdroj: Frait (1996) 

Nižšie ceny exportovaného tovaru v dôsledku depreciácie meny zvýšia 

zahraničný dopyt po domácom tovare len v prípade, ak je zahraničný dopyt elastický. 

Naopak, ak je zahraničná elasticita dopytu po tuzemských výrobkoch nízka, množstvo 

domáceho tovaru nestúpa do miery, ktorá by presiahla pokles hodnoty vývozu 

v dôsledku nižších cien (Marshall a Groenewegen, 1923). 
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ANALÝZA TRHU DOVOZU 

Bezprostredne po depreciácii domácej meny na importnom trhu dochádza 

k zvýšeniu ceny importu v domácej mene, tak ako je to znázornené na Obrázku 3. 

V dôsledku toho poklesne fyzický objem importu zahraničného tovaru. Celkové výdaje 

na import v zahraničnej mene však poklesnú len v prípade, že dopyt po importe zo 

strany domácich importérov bude cenovo elastický. Len v tomto prípade bude 

proporcionálny pokles fyzického objemu väčší než proporcionálne zvýšenie ceny. Keby 

bol dopyt po importe neelastický, zvýšenie ceny by prevážilo nad znížením fyzického 

objemu a výdaje v domácej mene by vzrástli, tým by sa prípadný deficit bežného účtu 

ešte viac prehĺbil. 

Obrázok 3 Vplyv depreciácie na import 

 

Zdroj: Frait (1996) 

Depreciácia je chápaná tuzemskými importérmi ako obmedzenie ponuky, 

pretože k získaniu zahraničnej meny je potreba viac jednotiek domácej meny potrebnej 

ku kúpe jednotky importu. Preto sa ponuková krivka domáceho importu posunie doľava 

(posun krivky ponuky z S0 na S1). Ako dôsledok obmedzenia ponuky sa domáca cena 

importu zvýši z p0 na p1 a fyzické množstvo importu klesne z M0 na M1. Na 

zahraničnom trhu je depreciácia príčinou zníženia tuzemského dopytu po ich 

výrobkoch. Preto sa dopytová krivka zahraničných exportov posunie doľava z D0 na D1. 

Fyzický objem predaného tovaru klesne z M0 na M1 a cena v zahraničí klesne z q0 na q1. 

MARSHALL-LERNEROVA PODMIENKA 

Lerner (1944) ďalej rozširuje teóriu vzťahu medzi devízovými kurzami 

a zahraničným obchodom pri zohľadnení cenových elasticít (pružnosti) dopytu po 
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dovoze a vývoze a tvrdí, že zvýšenie vývozu a zníženie dovozu v dôsledku menového 

oslabenia nemusí byť zákonite nasledované korekciou deficitu obchodnej bilancie. 

Podľa Lernera  (1944) sa má na obchodnú bilanciu pozerať nie len cez fyzický objem 

obchodovaných tovarov, ale aj cez ich skutočné hodnoty.  

Tento prístup vychádza z faktu, že depreciácia má na bežný účet dvojitý efekt. 

Jedná sa o efekt objemový, ktorý deficit odstraňuje a efekt cenový, ktorý ho ďalej 

prehlbuje. Východiskovým stavom pred depreciáciou je vyrovnaná obchodná bilancia  

(hodnota vývozu vyjadreného v cudzej mene sa rovná hodnote dovozu vyjadreného 

v cudzej mene) a denominácia cien obchodovaných tovarov v mene predajcu. To 

znamená, že dopytové elasticity sú nekonečné.  

Znehodnotenie meny odstraňuje deficit prostredníctvom cenového mechanizmu, 

kedy pokles hodnoty domácej meny spôsobí zmenu relatívnych cien domáceho 

a zahraničného tovaru. Znehodnotenie domácej meny zvyšuje konkurenčnú schopnosť 

domáceho tovaru na zahraničných trhoch a objem exportu rastie. Klesá naopak 

konkurenčná schopnosť zahraničného tovaru na domácom trhu a objem importu klesá. 

Rast objemu importu však nemusí ešte znamenať zlepšenie bilancie na bežnom účte. Tá 

sa zlepší alebo zhorší podľa toho, ako sa budú vyvíjať príjmy z exportu (ponuka devíz) 

a výdaje na import (dopyt po devízach).  

Pokles hodnoty domácej meny bude mať efekt objemový (ovplyvní fyzický 

objem exportu a importu) a efekt cenový (ovplyvní relatívnej ceny exportu a importu). 

Konečný výsledok tak bude závisieť na relatívnych zmenách cien a objemu exportov 

a relatívnych zmenách cien a objemu importov. 

Vplyv depreciácie na bežný účet závisí na cenovej elasticite dopytu domácich 

spotrebiteľov po importe a cenovej elasticite dopytu zahraničných spotrebiteľov po 

domácom exporte. Aby depreciácia meny viedla k odstráneniu schodku obchodnej 

bilancie, musí byť splnená tzv. Marshall-Lernerova podmienka, ktorá je vymedzená 

vzťahom: 

 𝑒𝑀 +  𝑒𝑋 > 1  (9) 

kde eM  je elasticita dopytu po importe a eX je elasticita dopytu po exporte. Z tohto 

prístupu vyplýva, že ak je mena devalvovaná so zámerom zlepšiť obchodnú bilanciu, 

dopyt po vývoze a dovoze tovarov by mal byť dostatočne elastický. Za predpokladu, že 

obchod so službami, toky investícií, príjmy a jednostranné prevody sú rovné nule 

(obchodný účet sa rovná bežnému účtu), Marshall-Lernerova podmienka hovorí, že 
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k zlepšeniu obchodnej bilancie po depreciácii dôjde, ak je súčet absolútnych hodnôt 

oboch elasticít vyšší ako jedna. Ak je súčet elasticít rovný 1, potom depreciácia nemá 

žiaden vplyv na čistý export. V prípade súčtu elasticít menšieho než je 1, depreciácia 

čistý export zhoršuje. 

Inými slovami, zmena dopytovaného množstva importu  oproti dopytovanému 

množstvu exportu musí byť dostatočne veľká, aby kompenzovala nižšie ceny exportu 

krajiny v jednotkách cudzej meny po uskutočnení devalvácie. Aj v prípade splnenia 

Marshall-Lernerovej podmienky však môže nastať skutočnosť, že devalvácia bude mať 

len čiastočný alebo dokonca žiadny vplyv. Taký prípad nastáva, ak sa exportné kapacity 

nemôžu rozširovať, teda domáca ponuka exportu je absolútne neelastická (elasticita 

ponuky je rovná nule). Potom tuzemské ceny exportu rastú v priamej úmere 

k devalvácii, nedôjde k zníženiu zahraničných cien a  nezvýši sa teda ani veľkosť 

exportu. Konkurenčná výhoda získaná depreciáciou je úplne vyrovnaná 

proporcionálnym rastom exportov.  

Marshall-Lernerova podmienka tiež svedčí o stabilite rovnováhy. V prípade, že 

súčet oboch elasticít dopytu po importe a exporte nepresahuje hodnotu 1, rovnováha je 

nestabilná a ekonomický model s nestabilnou rovnováhou môže byť nedostatočný pre 

meranie výsledku menovej  depreciácie na obchod (Borkakati, 1998). 

TEÓRIA J-KRIVKY 

Takmer tri desaťročia po zovšeobecnení Marshall-Lernerovej podmienky 

popisuje Magee (1973) vzťah medzi depreciáciou meny a obchodnou bilanciou 

pomocou zohľadnenia faktoru času a vzniká tak teória J-krivky.  Teória J-krivky je 

považovaná za dynamický pohľad na prístup  vyrovnávania obchodnej bilancie cez 

elasticity (Niehans, 1984).  Bezprostredne po depreciácii meny domáci dovozcovia 

v krátokodobom horizonte čelia zvýšeným dovozným cenám (vyjadreným v národnej 

mene); to znamená, že čistá hodnota vývozu klesá. Na druhej strane, domáci 

vývozcovia čelia nižším vývozným cenám, pretože dopyt po vývoze a dovoze je 

pomerne neelastický v krátkom období. Táto nepružnosť dopytu je spôsobená 

stagnáciou v zmene správania spotrebiteľa a oneskorením v korekcii obchodných 

kontraktov. Inými slovami, v krátkom období,  keď sú ceny relatívne konštantné, 

obchodná bilancia čelí poklesu kvôli strnulosti cien a stagnácii.  Ceny sú strnulé, pokiaľ 
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sa tovar stále obchoduje v cenových hladinách pred znehodnotením. Toto krátkodobé 

obdobie je známe ako „kurzové prechodné obdobie" (Mackintosh, Brown, a Costello, 

1996). 

Postupne však dochádza k presunu domáceho dopytu zo zahraničných na 

domáce výrobky v reakcii na zvýšenie cien dovozu, čo spôsobuje zlepšenie stavu 

obchodnej bilancie. Okrem toho, trhy v krajine zaznamenajú nárast objemu vývozu 

v dôsledku poklesu vývozných cien. Perióda týchto dvoch dlhodobých faktorov, je 

všeobecne známa ako „objemové adaptačné obdobie" a má priaznivý vplyv na 

obchodnú bilanciu (Mackintosh et al., 1996). Teória J-krivky tak predpokladá, že 

v obchodnej bilancii dôjde k zlepšeniu v dlhodobom horizonte na vyššiu úroveň 

v porovnaní s jeho úrovňou pred depreciáciou meny.  

Dopyt po obchodovaných tovaroch má teda tendenciu byť neelastický 

v krátkodobom horizonte, nakoľko prispôsobenie sa novým podmienkam vyžaduje 

určitý čas. To znamená, že Marshall-Lernerova podmienka nie je splnená a depreciácia 

zhoršuje obchodnú bilanciu, keďže tu prevažuje cenový efekt nad efektom objemovým. 

V dlhodobom horizonte sa však môžu subjekty na trhu prispôsobiť novým cenám 

a obchodná bilancia sa zlepší. Dynamická reakcia obchodnej bilancie v podobe 

krátkodobého zhoršenia a dlhodobého zlepšenie má tvar splošteného písmena J, tak ako 

je vidieť na Obrázku  4. 

Obrázok 4 Grafické znázornenie J-krivky 

 

Zdroj: Krueger (1983) 

Junz a Rhomberg (1973) pripisujú efekt J-krivky oneskoreniu v zaznamenaní 

zmien devízových kurzov subjektmi na trhu a následnom prejavení sa do zmien 

reálnych veličín, v dodacích lehotách, v nahradení zásob a materiálov a v produkcii. 
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Krueger (1983) vysvetľuje tento priebeh faktom, že v čase kedy dochádza k zmene 

devízového kurzu, je už tovar väčšinou vyexpedovaný alebo podlieha dlhodobému 

kontraktu a ukončenie týchto transakcií spôsobuje krátkodobé zmeny v obchodnej 

bilancii. Hodnota predzmluvnenej úrovne dovozu stúpa, čo znamená, že je zrejmý 

počiatočný pokles bežného účtu platobnej bilancie. Navyše, v prípade, že je vývoz 

dovozne náročný, firmám môže trvať nejaký čas adaptovať sa na nové ceny, nájsť nové 

subtitúty z radov miestnych výrobkov, či prejsť na novú produkčnú techniku. Na druhej 

strane, zvýšenie predaja tovaru v zahraničí tiež vyžaduje adaptáciu na nové ceny. Pokiaľ 

v dlhodobom horizonte dôjde k prispôsobeniu subjektov na oboch stranách trhu, 

s rastom elasticity obchodovaných tovarov dochádza k zlepšeniu obchodnej bilancie. 

1.1.4 MONETARISTICKÝ PRÍSTUP 

Monetaristický prístup k platobnej bilancie je založený na teoretickom vzťahu 

medzi vývojom menových, poprípade úverových agregátov na jednej strane a saldami 

platobnej bilancie (obchodnej, výkonovej, bežnej alebo celkovej platobnej bilancie) na 

druhej strane. Tento vzťah je obojstranný, čo znamená, že zmeny menových agregátov 

a saldo platobnej bilancie sa vzájomne ovplyvňujú (Mandel a Tomšík, 2003). 

Monetaristi pracujú s mierou nezamestnanosti na úrovni potenciálu, s predpokladom 

platnosti podmienky parity kúpnej sily meny a podmienky parity úrokových sadzieb.  

Pilotné príspevky tohto prístupu Johnsona (1972),  Frenkela a Rodrigueza (1975) 

sa objavili takmer súčasne s teóriou J-krivky. Monetaristi tvrdia, že platobná bilancia je 

v prvom rade monetárny fenomén. To znamená, že by pri jej analýze je dôležitým 

faktorom domáca ponuka peňazí a domáci dopyt po peniazoch. Schodok platobnej 

bilancie je len peňažný jav spôsobený predovšetkým nadmernou ponukou peňazí. 

Depreciácia meny má vplyv na platobnú bilanciu iba prostredníctvom  vplyvu na reálnu 

peňažnú ponuku. Depreciácia zlyháva v prípade, ak nasleduje ďalšie zvyšovanie ponuky 

peňazí, ktoré by obnovilo pôvodnú nerovnováhu. Dlhodobý vplyv na obchodnú bilanciu 

je teda nejednoznačný.  

Keď krajina znehodnotí menu, reálna hodnota peňazí klesá v dôsledku zvýšenia 

cien obchodovaných komodít a služieb meraných v cenách na domácom trhu. 

Matematicky je to možné vyjadriť ako: 

 𝑀𝑆

𝑃
= 𝑀𝐷(𝑌, 𝐸) 

(10) 
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kde 𝑀S je nominálna peňažná zásoba, 𝑀D je dopyt po peniazoch, 𝑌 je dôchodok 

(výstup), a 𝐸 je nominálny devízový kurz. Podľa tohto vzťahu vedie depreciácia meny 

k zvýšeniu cien obchodovaných tovarov a služieb, a preto znižuje reálnu hodnotu 

peňažných prostriedkov, čo nakoniec spôsobuje zníženie výdavkov, aby sa obnovila 

reálna hodnota jeho držby peňazí. Pokles vo výsledkoch spotreby v konečnom dôsledku 

vedie k zníženiu absorpcie a k zlepšeniu bilancie obchodu. 

PEVNÉ DEVÍZOVÉ KURZY 

Pokiaľ domáce subjekty držia iné množstvo peňazí než chcú držať (napr. 

vplyvom menovej politiky centrálnej banky), nachádzajú sa v nerovnovážnom stave. 

V prípade, že existuje previs ponuky peňazí nad dopytom po peniazoch, za účelom 

návratu do stavu rovnováhy sa domáce subjekty začnú zbavovať prebytočných zásob 

peňazí tak, že ich môžu použiť buď na nákup tovarov a služieb, alebo na nákup 

finančných aktív. V prípade, že časť prebytočnej zásoby peňazí použijú na nákup 

zahraničného tovaru a služieb, resp. zahraničných aktív, tak saldo výkonovej bilancie 

(za predpokladu počiatočného nulového salda) naberá záporné hodnoty (Kubišta, 2009).  

Pasívne saldo výkonovej bilancie pri pevnom kurze núti centrálnu banku predávať 

devízy, aby nedošlo k znehodnoteniu kurzu domácej meny. Tým zároveň nakupuje 

domácu menu, znižuje domácu peňažnú zásobu a zároveň dochádza k tlaku na pokles 

importu alebo na rast exportu tovarov a služieb. Výkonová bilancia by vtedy opäť mala 

obnoviť svoju rovnováhu (Durčáková a Mandel, 2007). 

V prípade situácie, kedy je dopyt po peniazoch vyšší ako ponuka, sa ekonomické 

subjekty snažia doplniť chýbajúci peňažný nedostatok predajom finančných aktív do 

zahraničia alebo vývozom tovaru do zahraničia. Výsledkom vývozu tovaru a predajom 

finančných aktív do zahraničia je prebytok na bežnom a finančnom účte. Aktívne saldo 

výkonovej bilancie pri pevnom kurze núti centrálnu banku nakupovať devízy, aby 

nedošlo k zhodnoteniu kurzu domácej meny. Tým zároveň dochádza k predaju domácej 

meny a k zvýšeniu domácej peňažnej zásoby a k tlaku na zvýšenie importu alebo na 

pokles exportu tovarov a služieb. Takto by výkonová bilancia mala obnoviť svoju 

rovnováhu (Jankovská, 2003).  
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Obrázok 5 Mechanizmus monetárneho vyrovnania platobnej bilancie 

 
Zdroj: Jankovská (2003) 

FLEXIBILNÉ DEVÍZOVÉ KURZY 

V systéme flexibilného menového kurzu, v prípade previsu ponuky peňazí nad 

dopytom po peniazoch nastane schodok platobnej bilancie. Rast peňažnej zásoby sa 

prenesie do rastu domácej cenovej hladiny. Rast domácej cenovej hladiny vedie k rastu 

dopytu po peniazoch, a tým je opäť nastolená rovnováha na peňažnom trhu. V systéme 

flexibilného menového kurzu a v prípade, že ponuka peňazí je menšia než dopyt po 

peniazoch, dochádza k prebytku platobnej bilancie krajiny. Pokles peňažnej zásoby 

vyvolá pokles domácej cenovej hladiny (Neumann et al., 2010). 

1.2 Teoretické vymedzenie vzťahu medzi volatilitou devízového kurzu 

a zahraničným obchodom 

Volatilita neustále vychyľuje devízové kurzy preč od úrovne, ktorá odráža 

inflačné a nákladové rozdiely medzi krajinami, následne sú posielané nesprávne cenové 

signály, ktoré by mohli destabilizovať medzinárodné obchodné toky, mohli by vychýliť 

alokáciu zdrojov v ekonomike, mohli by zmeniť investičné rozhodnutie a mohli by 

viesť k presunu zdrojov medzi jednotlivými sektormi ekonomiky (IMF, 1984). 

V priereze dostupnej teoretickej literatúry je možné vidieť, že všeobecne sa 

predpokladajú negatívne efekty kurzových rizík na zahraničný obchod, no tento 

predpoklad je silne podmienený. V literatúre preto nájdeme teoretické vysvetlenie 

negatívneho ale aj pozitívneho dopadu kurzovej volatility na zahraničný obchod.  
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1.2.1 NEGATÍVNY VPLYV VOLATILITY DEVÍZOVÝCH KURZOV NA ZAHRANIČNÝ 

OBCHOD 

Základný mikroekonomický model popisujúci všeobecný negatívny vplyv 

volatility devízového kurzu na zahraničný obchod je k dispozícii v kľúčovej štúdii 

Clarka (1973). Clark popisuje hypotetický prípad firmy vyrábajúcej v dokonale 

konkurenčných podmienkach jediný výrobok, na ktorého výrobu nemusí dovážať 

žiadne medzivstupy a je určený výhradne pre exportné trhy. Firma prijíma platby 

výlučne v cudzej mene, teda aj celkové príjmy z jej vývozu v domácej mene sú závislé 

na (nepredvídateľnej) úrovni menového kurzu. V Clarkovom modeli sa predpokladá 

malá firma s minimálnou tržnou silou, ktorá vyrába len jediný druh komodity a má 

limitovaný prístup k zaisteniu voči menovému riziku. Ďalej sa vzhľadom k vysokým 

nákladom na prispôsobovanie výroby na iných faktoroch, ako je samotný dopyt, 

predpokladá, že jej výstupy budú nemenné v reakcii na priaznivé alebo nepriaznivé 

zmeny v ziskovosti svojich vývozov vyplývajúcich z kurzových zmien. Neistota 

ohľadne budúcich devízových kurzov sa priamo premieta do neistoty ohľadom 

budúcich príjmov v domácej mene. Preto firma musí nastaviť úroveň výstupu tak, aby 

zakomponovala do svojho výpočtu aj túto neistotu.  

Ak vezmeme do úvahy, že firma maximalizuje svoj zisk a má averziu k riziku 

vyššiu ako nula, primárnou podmienkou pre produkciu tejto firmy je, aby jej marginálne 

príjmy boli vyššie ako marginálne náklady na vyrovnanie devízového rizika, ktoré 

nesie. Z tohto dôvodu v situácii, v ktorej variabilita zisku závisí len na devízovom 

kurze, väčšia kurzová volatilita (bez nutnej zmeny vo svojej priemernej úrovni) má za 

následok zníženie produkcie a vývozu, čo odráža zníženú expozíciu rizika. Znížením 

produkcie sa zníži variabilita tržieb, tržby samotné, ale očakávaný úžitok sa zvýši.  

Ethier (1973) zdieľa tento názor a tvrdí, že volatilita výmenného kurzu má 

negatívny vplyv na objem zahraničného obchodu, pričom negatívny vplyv nie je 

odstránený dokonca ani existenciou forwardového či futures zaistenia, nakoľko ich trhy 

nemôžu úplne neutralizovať riziko. Ethier (1973) sa domnieva, že riziko nie je možné 

vylúčiť aj z dôvodu, že volatilita devízového kurzu ovplyvňuje exportujúce podniky aj 

nepriamymi kanálmi, ktoré znižujú zisk pre firmy. 

 Na túto štúdiu nadväzuje Baron (1976), ktorý odstraňuje takmer nereálnu 

podmienku dokonalej konkurencie a má za cieľ analyzovať efekt volatility menového 
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kurzu na vývoj cien, so zameraním na rolu fakturačnej meny. Podľa Barona (1976) 

vývozcovia síce môžu diverzifikovať svoje kurzové riziko zmiešaním fakturácií 

v domácej a zahraničnej mene (v závislosti na ich tržnej sile), no stále čelia určitej 

výške rizika. Pokiaľ exportér fakturuje v cudzej mene, tak sa dopytované množstvo po 

jeho exporte nemení, pretože ceny na zahraničných trhoch zostávajú rovnaké. Menia sa 

však jeho realizované a očakávané príjmy, ale aj jeho výrobné náklady. Na druhej 

strane, ak exportér fakturuje v jeho domácej mene, čelí neistote množstva dopytovaného 

tovaru, nakoľko pre kupujúcich vniká neistota spojená s cenami. Štúdia predpokladá 

firmu averznú k riziku, ktorá sa snaží minimalizovať ohrozenie kurzovým rizikom. 

Pokiaľ firma fakturuje v cudzej mene, potom sa nárast rizika premietne do rastu cien, 

lebo vyššia cena tu síce znižuje očakávané výnosy, ale zároveň zvyšuje očakávaný 

úžitok. Pokiaľ firma fakturuje v domácej mene, potom celkový efekt zmien záleží na 

vlastnostiach dopytu na exportnom trhu. Ak je dopyt lineárny, ceny budú klesať. Pokles 

cien síce znamená vyššie dopytované množstvo, ale nižšia celková marža spôsobí nižšie 

očakávané zisky, aj ich variabilitu. 

 Práca Hoopera a Kohlhagena (1978) sa odlišuje od predchádzajúcich štúdií tým, 

že sa nezameriava na jednu stranu trhu, ale definuje tu tržnú rovnováhu, ktorá zahŕňa 

exportnú ponuku a importný dopyt. Dovozcovia a vývozcovia, ktorí nesú kurzové riziko 

sú firmami maximalizujúcimi svoj úžitok. Celkovo sú v tomto modeli zameranom na 

účinky kurzovej volatility na ceny a objem obchodu rozhodujúce preferencie dovozcov 

a vývozcov ohľadne rizika, podiel jednotlivých strán trhu na riziku a miera zaistenia 

voči kurzovému riziku. V tomto prípade je z pohľadu dovozcu (pre vývozcu platí 

naopak) časť kontraktu nominovaná v exportérovej domácej mene a len určitá časť 

importérovho kontraktu je zaistená. Týmto je vytvorená neistota a táto neistota 

ovplyvňuje rovnovážnu cenu a množstvo tovaru na trhu. Averzia k riziku môže mať 

potom dvojaký vplyv na cenu. Pokiaľ sú importéri averzní voči riziku, budú dopytovať 

menej tovaru, tým pádom bude klesať množstvo obchodovaného tovaru, aj jeho cena. 

Pokiaľ sú exportéri averzní k riziku (a ponesú riziko), znižujú  celkové ponúkané 

množstvo tovaru, pričom cena bude stúpať vzhľadom k rizikovej prirážke. V oboch 

prípadoch s rastúcou volatilitou devízových kurzov celkový objem obchodu klesá. 

Znížiť neistotu generovanú kolísaním devízových kurzov pomáha dostupnosť 

zaisťovacích nástrojov na devízových trhov. Je však nutné podotknúť, že firmy nemajú 

rovnaký prístup k zabezpečeniu a môžu sa správať rozdielne v závislosti od toho, na 
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ktorej strane zaisťovania sa nachádzajú. Baron (1976) dokazuje, že v prípade, ak je 

jediným zdrojom neistoty práve kurzové kolísanie, dokonalé forwardové trhy 

neutralizujú účinky kurzovej volatility na objem obchodu. Viaene a de Vries (1992) 

však doplňujú, že forwardové trhy vytvárajú porazených a víťazov medzi vývozcami 

a dovozcami, ktorí sa nachádzajú na opačných stranách forwardových transakcií.  

 Caporale a Doroodian (1994) potvrdzujú, že aj keď majú firmy k dispozícii 

hedgingové nástroje, súvisia s nimi náklady a problémy spojené s nedostatkom 

predvídavosti zúčastnených firiem, hlavne čo sa týka načasovania a objemu devízových 

transakcií. Obstfeld a Rogoff (1998) konštatujú, že rizikovo averzné firmy sa na jednej 

strane zaisťujú proti pohybu devízového kurzu, no na strane druhej premietajú náklady 

na zaisťovanie kurzového rizika do vyšších vývozných cien, čo má za následok 

nepriaznivý vplyv na produkciu a hlavne spotrebu. 

 

1.2.2 POZITÍVNY VPLYV VOLATILITY DEVÍZOVÝCH KURZOV NA ZAHRANIČNÝ 

OBCHOD 

 V niektorých teoretických modeloch dopad zvýšenej volatility devízových kurzov 

na obchodné toky závisí vo veľkej miere na averzii obchodníkov voči riziku. U rizikovo 

neutrálnych obchodníkov je nepravdepodobné, že budú ovplyvnený kurzovou neistotou. 

Paradoxne, pre obchodníkov veľmi rizikovo averzných, by mohol práve vyšší objem 

obchodu predstavovať odpoveď na zvýšenú volatilitu, aby tak vykompenzovali 

očakávaný pokles príjmov za exportovanú jednotku. Toto tvrdenie môžeme nájsť u De 

Grauwea (1988), ktorý konštatuje, že vo všeobecnosti sú vývozcovia ovplyvnení 

kurzovou volatilitou síce negatívne, niektorí sa však môžu rozhodnúť, že budú 

exportovať väčší objem tovarov. Pozitívny vplyv je determinovaný dominanciou 

účinkov príjmového efektu nad efektom substitučným.  

 Podľa Frankeho (1991), nárast objemu vývozu firiem čeliacich kurzovej volatilite 

závisí na optimálnom časovom nastavení vstupov a výstupov zo zahraničných trhov.  

Franke (1991) vysvetľuje, že firmy v čase zvýšenej volatility vstupujú na medzinárodné 

trhy skôr a opúšťajú ich neskôr. V dôsledku tohto časového nesúladu sa zvýši počet 

medzinárodne obchodujúcich firiem a tým aj objem zahraničného obchodu. 

V súlade s týmito myšlienkami, De Grauwe (1992) uvádza, že nakoľko budúce 

zmeny devízového kurzu vytvárajú neistotu budúcich príjmov firiem, v ekonomike kde 
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sú rizikovo averzní jedinci preferujúci budúci istý výnos, kurzová volatilita vedie 

k strate blahobytu. V dôsledku faktu, že subjekty akceptujú vyššie riziko len v prípade, 

že výnos u rizikovejšej varianty je vyšší ako výnos u menej rizikovej varianty, subjekty 

sa majú tendenciu vracať na zahraničný trh len v prípade, že je tam predpoklad vyššieho 

zisku. Z pohľadu De Grauwea (1992), export pre firmu znamená možnosť umiestnenia 

produkcie na zahraničné trhy v momente, keď je kurz z jej pozície priaznivý. Čím je 

vyššia variabilita kurzu, tým je hodnota opcie a celkového exportu vyššia. Analogicky, 

s rastom volatility devízového kurzu v tomto prípade dochádza k rastu objemu 

zahraničného obchodu. De Grauwe (1992) však upozorňuje na fakt, že k vykresleniu 

daného prípadu je použitý hypotetický subjekt, ktorý je na trhu tzv. price-takerom a jeho 

záver tak nemusí úplne korešpondovať s teóriou firmy. 

 Viaene a de Vries (1992) pripisujú pozitívny efekt volatility tomu, že importéri 

a exportéri sú na opačných stranách  rizikom poznačeného vzťahu, ich pozícia je teda 

obrátená a vedie ku pozitívnemu efektu volatility pre jedného z nich. 

Niektoré teoretické modely zas zdôrazňujú účinky kurzovej variability viac 

v závislosti od kompozície, než na hrubom objeme obchodu. Kumar (1992) ukazuje, že 

zatiaľ čo vzťah medzi kurzovými výkyvmi a hrubou úrovňou obchodu je 

nejednoznačný, fluktuácie majú pozitívny vplyv na medziodvetvový obchod. Logika 

argumentu spočíva v tom, že riziko devízového kurzu pôsobí ako daň komparatívnej 

výhody na strane exportujúceho sektora oproti sektoru umiestňujúceho produkciu na 

domáci trh. Ak je komparatívna výhoda znížená, ekonomiky obchodujúcich krajín budú 

menej špecializované a medziodvetvový obchod bude narastať. V tomto modeli kurzové 

riziko redukuje čistý obchod, čo je rozdiel medzi hrubým a medziodvetvovým 

obchodom. 

Existencia pozitívneho vzťahu medzi kurzovou volatilitou a vývozom je  

teoreticky potvrdená aj pre podniky, ktoré sú schopné pružne reagovať na zmeny 

devízových kurzov a prerozdeliť ich produkty medzi domáci a zahraničný trh (Broll 

a Eckwert, 1999). Pomocou takéhoto procesu je možné optimalizovať zisky z obchodu 

v prostredí zvýšenej volatility. Prerozdeľovanie má svoje obmedzenia a funguje len 

vtedy, ak majú príslušné podniky k dispozícii dostatočne veľký domáci trh, kam môže 

byť umiestnená ich produkcia. Ako uvádzajú autori štúdií, exportná stratégia je len 

jedna z možností, domáci trh vystupuje ako trh istý, použiteľný bez ohľadu na kurzovú 

volatilitu (Auboin a Ruta, 2013). 
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1.3 Súhrn teoretického vymedzenia vzťahu medzi devízovým kurzom 

a zahraničným obchodom 

Táto kapitola dizertačnej práce predstavila ekonomickú teóriu zaoberajúcu sa 

vzťahom medzi devízovými kurzami a zahraničným obchodom v dvoch rovinách. 

Prvou predstavenou rovinou bol vzťah medzi menovou depreciáciou a obchodnou 

bilanciou z hľadiska štyroch základných prístupov vyrovnávania platobnej bilancie. Aj 

keď niektorí ekonómovia konštatujú, že každý z uvedených prístupov je vo svojej 

podstate správny (Kim, 2009), v prijateľnosti ich záverov je niekoľko faktov, ktoré 

ovplyvňujú ich empirickú použiteľnosť.  

Napriek tomu, že klasická ekonómia stavajúc do popredia voľný obchod 

prostredníctvom zásad absolútnych výhod Adama Smitha a komparatívnych výhod 

Davida Ricarda poskytla základy pre neskoršie prístupy, jej použitie na skúmanie 

účinkov devízových kurzov sa javí ako nedostatočné. Keynesiánsky prístup 

a monetaristický prístup sa zameriavajú na makroekonomické väzby a identity, tak aby 

umožnili pochopenie základných vzťahov medzi zahraničným obchodom, devízovými 

kurzami a ďalšími makroekonomickými premennými, pričom mikroekonomické vzťahy 

sú pozorovateľné až v prístupe využívajúcom elasticity. Vzhľadom k stanovenému 

cieľu tejto dizertačnej práce sa preto javí ako najvhodnejšia aplikácia teórie J-krivky, 

ktorej empirické testovanie môže nepriamo otestovať teóriu zaoberajúcu sa prístupom 

elasticít a Marshall-Lernerovu podmienku. Aplikácia tejto teórie zároveň umožní 

sledovanie efektu depreciácie na obchodnú bilanciu v čase. 

 Druhá rovina tejto kapitoly predstavovala popis teoretických predpokladov 

volatility devízového kurzu na objem zahraničného obchodu. V zmienených 

teoretických východiskách vzťahu medzi zahraničným obchodom a volatilitou 

devízového kurzu je možné vidieť mnoho zásadne rozdielnych názorov. Situácia, kedy 

sa javí sledovaný vzťah ako nejasný a silne podmienený, vedie k potrebe použitia 

stabilného modelu, do ktorého bude zakomponovaný nejednoznačný efekt kurzovej 

volatility. Použitie modelu pre účely dizertačnej práce bude teda vo významnej miere 

vyplývať z prehľadu empirickej literatúry popísanej v druhej kapitole dizertačnej práce. 

Základné predpoklady vzťahu medzi devízovými kurzami a zahraničným 

obchodom prijaté k empirickému skúmaniu na základe ich teoretického vymedzenia sú 

zhrnuté v Tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Základné teoretické predpoklady vzťahu medzi devízovými kurzami a zahraničným 

obchodom 

Rovina vzťahu 
Pohyb Predpoklady Konečný efekt 

Úroveň devízových 

kurzov 

Menová 

depreciácia 

Rozdielnosť efektov v čase: 

-prevýšenie cenového efektu 

v krátkom období 

-prevýšenie objemového efektu 

v dlhom období  

Splnenie Marshall-Lernerovej 

podmienky 

Obchodná bilancia: 

- krátkodobé zhoršenie  

- dlhodobé zlepšenie  

Volatilita 

devízových kurzov 

Zvýšenie 

volatility 

Aproximácia volatility za riziko Zníženie objemu 

zahraničného obchodu 

Zdroj: spracovanie autora 
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2 Prehľad empirickej literatúry 

Otázka efektov devízových kurzov na zahraničný obchod významnejšie vstupuje 

do popredia akademického záujmu po skončení Bretton-Woodskeho systému. Po 

skončení tridsaťročnej relatívnej stability nominálnych a reálnych devízových kurzov 

vzrastá všeobecná neistota v oblasti kurzového vývoja a na to reflektuje mnoho 

výskumných prác a statí. Napriek tomu, že väčšina empirických analýz je sústredená 

mimo krajiny strednej Európy, v ich záveroch môžeme nájsť relevantné modely 

a ekonometrické techniky použiteľné v rámci ekonomík Vyšehradskej skupiny. 

2.1 Empirické štúdie zamerané na testovanie teórie J-krivky 

Empirické testovanie J-krivky umožňuje nepriamo testovať mechanizmus 

vyrovnávania platobnej bilancie v systéme plávajúcich devízových kurzov prístupom 

cez elasticity, Marshall-Lernerovu podmienku a aplikácia tejto teórie zároveň umožní 

sledovanie efektu depreciácie na obchodnú bilanciu v čase. V práci predpokladáme, že 

efekty menovej depreciácie sú z hľadiska časového rozlíšenia rozdielne. Štandardná 

ekonomická teória definuje dlhé obdobia za obdobie, v ktorom sú všetky ceny úplne 

flexibilné (Soukup, 2009). Z dlhodobého hľadiska majú ceny, oproti krátkemu obdobiu, 

čas na prispôsobenie sa akejkoľvek zmene v ekonomike. V prípade, že trhy nemajú 

žiadne deformácie, pohyb devízového kurzu nemá teda žiaden dlhodobý vplyv na 

obchodné toky alebo na reálnu ekonomickú aktivitu, nakoľko nemení relatívne ceny. Ak 

však zoberieme na zreteľ možnosti tržného zlyhania, dospejeme k záveru, že obchodné 

toky sú ovplyvnené aj z dlhodobého hľadiska. Bagwell (1991) ukazuje túto skutočnosť 

na tržnom zlyhaní vo forme informačnej asymetrie, kedy pre zahraničných 

spotrebiteľov nie je známa kvalita vývozného tovaru. Vysoko kvalitný vývozca musí 

preto signalizovať kvalitu predávaného tovaru, čo je príliš nákladné. Firmy môžu niesť 

tiež spoločnú neistotu ohľadom ziskovosti exportu, čo môže viesť k problémom 

s koordináciou v zahraničnom obchode (Freund a Pierola, 2010).  

Depreciácia meny má dlhodobé účinky aj z dôvodu, že je umožnené vývozcom 

vstúpiť na zahraničné trhy, a tým prekonať počiatočnú neefektívnosť. Konkrétne by sa 

dalo očakávať, že depreciácia meny je spojená so vstupom na nové trhy a zavedením 
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novej produktovej rady (t.j. intenzívnou maržou z obchodu). To sa v dlhodobom 

horizonte prejaví ako zlepšenie zahraničného obchodu. V tejto oblasti sa predpokladá, 

že tržné zlyhania hrajú podstatnejšiu úlohu v rozvíjajúcich sa než v rozvinutých 

ekonomikách, preto sú tieto dlhodobé efekty slabšie práve v druhej skupine krajín.  

Z krátkodobého hľadiska, môžu byť dopady posunu devízových kurzov na 

obchodné toky rôzne. Dôvodom je to, že ak prispôsobenie niektorých cien v ekonomike 

nejakú dobu trvá, potom pohyby devízových kurzov môžu meniť relatívne ceny 

a ovplyvňovať jednak alokáciu zdrojov medzi neobchodovateľnými 

a obchodovateľnými sektormi a zároveň štruktúru medzinárodných obchodných tokov 

(Auboin a Ruta, 2013). Podľa Staigera a Sykesa (2010), obchodné účinky krátkodobých 

výkyvov kurzu, nie sú jednoznačné a sú závislé aj na tom, v ktorej mene domáci 

výrobcovia fakturujú svoje výrobky. V prípade, že výrobcovia nastavia ceny 

exportovaných tovarov v domácej mene, neočakávaná depreciácia znižuje ceny 

domáceho tovaru v pomere k zahraničnému tovaru. Efekt depreciácie je odlišný pre 

domácich výrobcov fakturujúcich v mene zahraničných partnerov poprípade v svetovej 

mene ako je napríklad dolár alebo euro. 

Ako bolo konštatované v kapitole venovanej teoretickému vymedzeniu vzťahu 

úrovne devízových kurzov a zahraničného obchodu, tradičný spôsob posúdenia vplyvu 

depreciácie na obchodnú bilanciu pri zohľadnení času vychádza z odhadu platnosti 

teórie J-krivky a s ňou súvisiacej Marshall–Lernerovej podmienky. Marshall–Lernerova 

podmienka hovorí, že ak je súčet dopytových elasticít po vývoze a dovoze najmenej 

jedna, potom depreciácia meny zlepšuje obchodnú bilanciu.  

2.1.1 PREHĽAD ZÁVEROV EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ NA AGREGOVANEJ ÚROVNI 

V empirickej literatúre je možné nájsť mnoho štúdií zaoberajúcich sa overeniu 

platnosti efektu J-krivky, pričom prvé empirické štúdie z tejto oblasti sa zameriavajú na 

použitie súhrnných vývozných a dovozných dát medzi danou krajinou a zvyškom sveta.  

Prvou empirickou štúdiou v tejto oblasti je Junz a Rhomberg (1973), ktorá je 

zameraná na odhad dopadov zmeny relatívnych cien na vývozné toky 13 krajín a je 

realizovaná pomocou ročných údajov za obdobie 1953 – 1969. V štúdii sú kalkulované 

cenové elasticity podielov na trhu s využitím oneskorení až do päť rokov. Štúdia 

ukazuje, že reakcia obchodných tokov na zmeny relatívnych cien trvá dlhšie, než sa 

často predpokladá a činí spravidla až 4-5 rokov. Štúdia poskytuje základ ďalším 
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výskumom (napr. Cooper, 1971; Laffer, 1976; Salant, 1976), ktorých závery však 

následne vo svojej štúdii spochybňuje Miles (1979).  

Miles (1979) zdôrazňuje potrebu rozlíšiť efekt depreciácie na zlepšenie 

obchodnej bilancie na dočasný a trvalý, porovnáva obdobie pred a po depreciácii 

a zahŕňa do skúmania alternatívne premenné. Miles (1979) tvrdí, že zlepšenie 

obchodnej bilancie spôsobené depreciáciou, by malo byť štatisticky pozorovateľné bez 

ohľadu na to, ktorý teoretický prístup je použitý. Ako argument používa skúmanie 

vzťahu depreciácie tak na obchodnú bilanciu, ako aj na platobnú bilanciu pomocou 

niekoľkých teoretických prístupov a testovaní ročných údajov z 14 krajín v období 1956 

– 1972. Výsledky jeho testov ukazujú, že depreciácia nezlepšuje obchodnú bilanciu.  

Na rozdiel od Milesa (1979), Himarios (1985) pomocou absorpčného prístupu 

modeluje obchodnú bilanciu ako funkciu domácich a zahraničných dôchodkov, 

peňažnej zásoby, vládnych výdavkov, reálneho devízového kurzu pomocou údajov z 10 

priemyselných krajín a dochádza k záveru, že po reálnej depreciácii na strane obchodnej 

bilancie dochádza k zlepšeniu. 

Za prvú štúdiu zaoberajúcu sa konkrétne overením efektu J-krivky je 

považovaný Bahmani-Oskooee (1985), ktorý aplikuje modelovanie na štyri rozvojové 

krajiny (Grécko, India, Kórea a Thajsko) so štvrťročnými údajmi za obdobie 1973 – 

1980. Bahmani-Oskooee rozširuje model Kruegera (1983) založeného na 

multiplikátoroch a zahŕňa do testovania svetový dôchodok a monetárne premenné 

reprezentujúce tak tuzemsko ako aj zahraničie. Za účelom posúdenia efektu J-krivky je 

použitá Almonova štruktúra oneskorenia devízových kurzov a determinácia devízového 

kurzu v jednotkách cudzej meny na jednotku domácej meny. Výsledky ukazujú, že 

obchodná bilancia sa zhoršuje v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte v Grécku, Indii 

a Kórei, pričom v Thajsku sa obchodná bilancia zlepšuje v krátkodobom a zhoršuje 

v dlhodobom horizonte.  

Bahmani-Oskooee (1989) v ďalšej štúdii opravuje vymedzenie kurzu a definuje 

ho ako počet domácej meny za jednotku cudzej meny pri zohľadnení domácej cenovej 

hladiny. Preto v súvislosti s teóriou J-krivky očakávame pozitívny vzťah premennej 

reálneho devízového kurzu v dlhodobom horizonte a negatívny vzťah v krátkodobom 

horizonte. Pri prepočítaní rovnakej rovnice pre rovnaké časové obdobie pomocou novej 

definície je zistené, že obchodná bilancia všetkých štyroch krajín sa bezprostredne po 

depreciácii zlepšuje a následne zhoršuje, pričom tvorí tzv. inverznú J-krivku.  
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Himarios (1989) skúma či sa nominálna depreciácia premieta do reálneho 

devízového kurzu tak, že obchodné toky reagujú na reálnu depreciáciu v súlade 

s ekonomickou teóriou J-krivky. Jeho štúdia sa snaží odpovedať na otázku, či 

nedosiahnutie očakávaného zlepšenia obchodnej bilancie ja z dôvodu neprepísania 

nominálnej depreciácie do reálnych veličín alebo z dôvodu nízkej elasticity 

obchodovaných tovarov. Vzťah nominálneho a reálneho devízového kurzu je skúmaný 

pomocou korelačnej analýzy, ktorá potvrdzuje ich úzke prepojenie. Tento záver je 

potvrdení v oboch analyzovaných obdobiach; t.j. pre Bretton-Woodske obdobie 1953 – 

1973, i pre post Bretton-Woodske obdobie 1975 – 1984.  Za účelom testovania citlivosti 

obchodných tokov na zmeny relatívnych cien, Himarios (1989) používa model 

vysvetľujúci obchodnú bilanciu ako funkciu reálnych dôchodkov, reálnych vládnych 

výdajov, reálnych peňažných zostatkov, nákladov obetovanej príležitosti z držby peňazí 

v domácej i cudzej krajiny, reálnych výmenných rýchlostí a očakávanej depreciácie 

o jednotku v ďalšom období. V prvej vzorke Bretton-Woodskeho obdobia 1953 – 1973, 

je zistené, že reálna depreciácia má štatisticky významný vplyv na obchodnú bilanciu 

(až 80%), pričom vo väčšine týchto prípadov je tento efekt pozitívny. J-krivka je 

pozorovaná len pre Veľkú Britániu. Pri testovaní priamych účinkov nominálneho kurzu 

je zistené, že vo viac ako 85% prípadov, kumulatívny nominálny kurz má štatisticky 

významný vplyv na obchodnú bilanciu. Na základe tohto záveru, v druhom skúmanom 

období 1975 – 1984, je rovnica bilancie zahraničného obchodu odhadovaná pomocou 

nominálnych devízových kurzov pre rôzne skupiny krajín. V tomto období (podobne 

ako v prvom) je  zistené, že depreciácia signifikantne ovplyvňuje obchodnú bilanciu vo 

viac ako 80% prípadov, no J-krivka je preukázaná len v Ekvádore, Francúzsku, Grécku 

a Zambii. 

Oproti predchádzajúcim štúdiám, Rose (1990) používa neštrukturálny model, 

ktorý vyžaduje menej predpokladov ako štrukturálny prístup a vytvára tak priestor na 

jednoduchšie testovanie. Rose (1990) vysvetľuje obchodnú bilancie ako funkciu 

reálneho kurzu a mieru domácich a zahraničných dôchodkov. V období 1970 – 1988 

skúma vplyv zmien reálnych devízových na obchodné bilancie 30 rozvojových krajín. 

V tomto modeli obchodná bilancia nie je štatisticky významne ovplyvnená zmenami 

reálnych devízových kurzov u 28 krajín, s výnimkou Tanzánie a Tuniska, pričom záver 

pretrváva aj pri zmene frekvencie dát z ročnej na štvrťročnú. Rose (1991) ďalej 

nadväzuje na svoju predchádzajúcu štúdiu a rozširuje ju o nový ekonometrický prístup, 
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pričom testuje účinnosť depreciácie na zlepšenie obchodnej bilancie v Bickerdike-

Robinson-Metzlerovom modeli pomocou bežných regresných techník na mesačných 

údajoch z 5 krajín (Veľká Británia, Kanada, Nemecko, Japonsko a USA). Výsledky síce 

neukazujú silný vzťah medzi devízovým kurzom a obchodnými tokmi, no nasvedčujú 

tomu, že zaradenie krátkodobých dynamík do testovania nemá tendenciu zakrývať 

efekty v rámci dlhého obdobia.  

Bahmani-Oskooee a Malix (1992) definujú obchodnú bilanciu ako pomer 

vývozu nad dovozom závislý na domácom a svetovom produkte, reálnom efektívnom 

devízovom kurze, reálnej domácej i svetovej peňažnej zásobe. V analýze krátkeho 

obdobia využívajú Almonovu štruktúru oneskorení, v dlhodobom horizonte je to súčet 

koeficientov týchto oneskorení. Pre obdobie 1973 – 1985, je zistené, že klasická J-

krivka je pozorovaná iba pre Brazíliu, Grécko, Indiu a Pakistan, pričom dlhodobé 

zlepšenie obchodnej bilancie po depreciácii nastáva u ôsmych z 13 krajín.  

Ďalšia empirická analýza obchodnej bilancie je štúdia Bahmani-Oskooeeho 

(1992), ktorá analyzuje rovnováhu obchodnej bilancie USA vo vzťahu 

s makroekonomických premenných peňažnej zásoby, úrokovej miery, devízového kurzu 

a výmenných relácií, pričom používajú prístup cez elasticity, keynesiánsky dôchodkový 

prístup a aj monetaristický prístup k vyrovnaniu deficitu na bežnom účte platobnej 

bilancie. V empirickej analýze sú pre ponuku peňazí využívané proxy agregátov M1 

a M2, v prípade prístupu cez elasticity sú použité nominálne aj reálne efektívne 

devízové kurzy. Použitím Engle-Grangerovho kointegračného prístupu, je zistené, že 

ani nominálny, ani reálny efektívny kurz, nemajú z dlhodobého hľadiska efekt na bežný 

účet, či obchodnú bilanciu. Tieto závery sú podporené aj prepočtom rovnakých dát 

pomocou novšej kointegračnej techniky Johansena a Juseliusa (1990) (Bahmani-

Oskooee, 1995). 

Bahmani-Oskooee a Alse (1994) porovnávajú štúdie Milesa (1979)  so 

stacionárnymi údajmi veličín na prvej diferencii a Himariosa (1989) s použitím 

nestacionárnych údajov, pričom upozorňujú na problémové užívania 

makroekonomických veličín s jednotkovými koreňmi. Bahmani-Oskooee a Alse (1994), 

tak prepočítavajú dlhodobé a krátkodobé vzťahy medzi obchodnou bilanciou 

a devízovým kurzom pre 19 rozvinutých a 22 menej rozvinutých krajín za obdobie 1971 

– 1990 pomocou kointegrácie Engleho a Grangera a modelu korekcie chýb. Premenná 

obchodnej bilancie je definovaná pomerom vývozu nad dovozom v súlade s tvrdením 
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Haynesa a Stoneho (1982), že pomer nie je citlivý na merné jednotky a možno ho 

interpretovať v reálnom aj v nominálnom vyjadrení, pričom pomer sa nemení ani 

s ohľadom na voľbu cenového indexu. Vo väčšine skúmaných krajín nie je v tomto 

prípade potvrdený dlhodobý vzťah medzi obchodnou bilanciou a devízovým kurzom, 

výsledky modelu korekcie chýb však poskytujú určitú podporu pre krátkodobý vzťah 

a efekt J-krivky. 

Aj Demirden a Pastine (1995) upozorňujú na dôležitosť zvolenej metódy odhadu 

J-krivky, nakoľko jej voľba má podstatný význam pri hodnotení skúmaných efektov. 

Napriek tomu, že metóda najmenších štvorcov (OLS), je vhodná pre testovanie efektu J-

krivky, v režime flexibilného devízového kurzu by mali byť tiež vzaté v úvahu spätné 

účinky kurzu. Vzhľadom k tomu, že tieto účinky spätnej väzby nie sú začlenené do OLS 

odhadu, ponúkajú ako riešenie vektorovú autoregresiu (VAR). S cieľom preukázať 

dôležitosť voľby metódy, ktorá zahŕňa vplyv spätnej väzby, analýzu aplikujú na 

štvrťročné údaje USA za obdobie 1978 – 1993. Z výsledkov vyplýva, že zatiaľ čo 

metóda OLS nepreukazuje vzor J-krivky,  metóda VAR prezentuje vzor J-krivky 

prostredníctvom funkcie impulz-odozva. Z ich štúdie vyplýva, že účinky spätnej väzba 

môžu byť ekonomicky dôležité a môžu zmeniť výsledky empirických štúdií. 

Štúdie vykonávané na agregovanej úrovni sprostredkovávajú zmiešané výsledky 

a zároveň väčšinou dokazujú, že vzor J-krivky je pozorovateľný len u obmedzeného 

počtu krajín. V empirickej literatúre môžeme nájsť aj ďalšie štúdie na agregovanej 

úrovni, ktoré efekt J-krivky potvrdzujú (napr. Rosenweig a Koch, 1988; Mahdavi 

a Sohrabian, 1993), či štúdie, ktoré tento fenomén vyvracajú (napr. Ferninghama and 

Divisekera, 1986; Ferningham, 1988; Demirdena a Patinea, 1995). Navyše, zatiaľ čo 

v prípade niektorých krajín viaceré štúdie odhaľujú rovnaký efekt J-krivky, v niektorých 

krajinách sú výsledky rôznych štúdií v rozpore. Možno teda povedať, že analyzované 

časové obdobie a techniky používané pri skúmaní efektu J-krivky vedú k rôznym 

záverom. 

2.1.2 PREHĽAD ZÁVEROV EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ NA BILATERÁLNEJ ÚROVNI 

Kým predchádzajúce empirické state boli venované skúmaniu J-krivky na 

agregovanej úrovni, táto podkapitola prezentuje štúdie zamerané na testovanie tohto 

efektu na bilaterálnych obchodných tokoch, pričom tak ako v predošlých štúdiách, aj 
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bilaterálne toky sú analyzované na základe predpokladu formulovaného Mageem 

(1973).  

Práca Roseho a Yellenovej (1989) je považovaná za prvú empirickú štúdiu 

použitú na skúmanie vzťahu devízového kurzu a zahraničného obchodu na bilaterálnej 

úrovni. Okrem zníženia agregačného skreslenia, prístup cez bilaterálnu analýzu 

umožňuje testovanie bez konštrukcie proxy premenných pre zvyšok sveta. Táto 

konštrukcia je považovaná za ad hoc zavádzajúcu (Bahmani-Oskooee a Brooks, 1999). 

Naviac, Carter a Pick (1989) konštatujú, že pri disagregovaných  dátach dochádza 

k eliminovaniu problémov pri meraní dát vyžadujúcich pre testovanie efektu J-krivky. 

Ďalšia výhoda bilaterálneho prístupu je formulovaná Wilsonom a Tatom (2001), ktorí 

tvrdia, že použitím dvojstranných dát sa vyhýbame asymetrickým reakciám obchodných 

tokov na zmeny devízových kurzov v jednotlivých krajinách. 

Rose a Yellen (1989) skúmajú existenciu J-krivky pre bilaterálny obchod USA 

s ostatnými členmi skupiny G7 v období 1963 - 1988, pričom pre porovnanie sú okrem 

bilaterálnych použité aj agregované dáta. Na modelovanie je použitá redukovaná forma 

modelu vyjadrenia dopadu na obchodnú bilanciu. Rose a Yellen (1989) uvádzajú, že 

vplyv zmeny devízového kurzu  na obchodnú bilanciu, závisí na znamienku parciálnej 

derivácie obchodnej bilancie s ohľadom na devízový kurz v rovnici.  Napriek tomu, že 

ich štúdia ukazuje zvyšovanie obchodnej bilancie v čase, štatisticky významné 

negatívne krátkodobé efekty podporujúce teóriu J-krivky nie sú preukázané. Pri 

testovaní agregovaných dát je nájdená slabá podpora teórie J-krivky. Rose a Yellen 

(1989) v závere konštatujú, že problematické sú jednotkové korene v použitých 

premenných, ktoré vyžadujú transformáciu časových radov.  

Marwah a Klein (1996) odhadujú a analyzujú daný vzťah pre obchod Kanady 

a USA taktiež s krajinami G7. K analýze metódou, ktorá predpokladá spojitý priebeh 

váh oneskorení v čase (polynomial distributed lag model – PDL) a taktiež metódou OLS 

sú použité dáta za obdobie 1977 – 1992. Výsledky odhadu PDL ukazujú, že zatiaľ čo 

v prípade USA sa efekt na obchodnú bilanciu po depreciácii mení na pozitívny 

v priebehu tretieho štvrťroka, pre Kanadu nastáva zlepšenie už v prvom kvartáli. 

Metóda OLS generuje rovnaké výsledky. 

Bahmani-Oskooee a Brooks (1999) však v predchádzajúcich štúdiách 

nachádzajú nedostatky a zároveň formulujú spôsob ich odstránenia. V práci Roseho 

a Yellenovej (1989) kritizujú závery vysoko citlivé na jednotky merania, použitie 
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kointegračnej techniky, ktorá je založená na nízkej sile testovania jednotkového koreňa 

a nepoužitie modelovania korekcie chýb ani štandardného informačného kritéria pri 

voľbe oneskorenia. Preto síce nasledujú definíciu obchodnej bilancie Roseho 

a Yellenovej (1989) a definujú ju ako pomer exportu nad vývozom, čo zabezpečuje 

bezjednotkovú veličinu odrážajúcu dynamiku obchodnej bilancie v reálnych aj 

nominálnych hodnotách, Bahmani-Oskooee a Brooks (1999) naviac však všetky 

veličiny upravujú logaritmickou transformáciou. Podľa Onafowora (2003) 

logaritmizácia prispieva k presnejšiemu odhadu Marshall-Lernerovej podmienky. V ich 

štúdii je použitý model korekcie chýb a  ARDL (Autoregressive distributed lag) 

kointegračný prístup Pesarana a Shina (1995). Analýza je uplatnená pre bilaterálne 

obchodné toky medzi USA a jeho šiestimi najväčšími obchodnými partnermi (Kanada, 

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené kráľovstvo) za obdobie 1973- 

1996. Štúdia dokazuje, že zatiaľ čo z krátkodobého pohľadu obchodná bilancia nemusí 

po depreciácii nutne nasledovať vzor J-krivky, v dlhom období dochádza k jej 

zlepšeniu. 

Nasledovaním Roseho a Yellenovej (1989) a akceptovaním nových poznatkov 

od Bahmani-Oskooeea a Brooksa (1999) vznikajú štúdie, ktoré skúmajú efekt J-krivky 

v bilaterálnom obchode rôznych krajín pomocou rôznych ekonometrických techník. 

Ekonometrické techniky určené k testovaniu J-krivky je možné rozdeliť do dvoch 

základných skupín na ARDL prístup kointegrácie od Pesarana, Shina a Smitha (2001) 

a  kointegračný prístup od Johansena (1997) s využitím vektorového modelu korekcie 

chyby VECM.  

ARDL prístup je použitý napríklad v štúdiách Arora et al. (2003), Bahmani-

Oskooee a Goswami (2003), Bahmani-Oskooee a Ratha (2004), či Bahmani-Oskooee, 

Goswami a Talukdar (2005; 2008), Bahmani-Oskooee, Economidou a Goswami (2006). 

Aby bolo možné vziať do úvahy spätné väzby medzi premennými, Johannsenov 

kointegračný prístup doplnený o využitie funkcie impulz-odozva využívajú napríklad 

Onafowora (2003), Bahmani-Oskooee a Harvey (2006), či Bahmani-Oskooee a Ratha 

(2007).  

Väčšina štúdií na bilaterálnej úrovni potvrdzuje dlhodobý pozitívny vzťah medzi 

depreciáciou a obchodnou bilanciou, no krátkodobé efekty potvrdzujúce teóriu J-krivky 

sú len sporadické. Podľa Arndta a Dorranceho (1987) je existencia efektu J-krivky 

pravdepodobnejšia v rozvinutých krajinách fakturujúcich exportné a importné toky 
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v mene predávajúceho. Na bilaterálnych tokoch otvorených ekonomík s nízkou trhovou 

silou tento záver potvrdil aj Wilson a Tat (2001) a Wilson (2001). Wilson (2001) 

zároveň konštatuje, že preukázaný efekt J-krivky v  otvorenej ekonomike môže byť 

spôsobený aj fakturáciou vývozu v cudzej mene. V nemalej miere k rozdielnosti 

výsledkov prispieva aj štruktúra ekonomiky a efekt depreciácie naprieč exportami 

a importami rôznych firiem, na základe ich špecifickej štruktúry nákladov, cenových 

stratégií, výkonnosti, či produkcie (Berman et al., 2009). 

2.1.3 PREHĽAD ZÁVEROV EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ NA KOMODITNEJ ÚROVNI 

Nedostatky využitia agregovaných údajov niektoré štúdie odstránili členením 

súhrnných dát na priemyselnú alebo komoditnú úroveň. Tento prístup umožňuje odhaliť 

rozdiely  v dynamike efektu depreciácie na konkrétne odvetvie. Už Meade (1988) pri 

skúmaní obchodov v neropnom priemysle, kapitálových statkoch a spotrebných 

tovaroch zisťuje, že efekty depreciácie na obchodnú bilanciu spojenými s týmito 

sektormi sa dramaticky líšia a celkový efekt je závislý na množstve realizovaných 

obchodov v danom odvetví.  

Doroodian et al. (1999) uskutočňujú štúdiu s použitím odvetvových obchodných 

údajov USA a konštatujú, že efekt J-krivky je výraznejší u poľnohospodárskych 

výrobkov v porovnaní s priemyselnými komoditami. V poľnohospodárskom sektore 

totiž existuje dlhšie oneskorenie jednak v dobe splatnosti a jednak vo výrobe. To 

znamená, že u poľnohospodárskych výrobkov sa očakáva, že na znehodnotenie reagujú 

po dlhšej dobe ako finálne statky.  Slabá emprirická podpora efektu J-krivky je v štúdii 

pripisovaná používaniu súhrnných údajov a analýze krajín, v ktorých zahraničný 

obchod dominujú predovšetkým priemyselné tovary. 

Bahmani-Oskooee a Ardalani (2006) sa zameriavajú taktiež na americké súhrnné 

údaje o obchode na komoditnej úrovni. Používajú dve samostatné rovnice pre importný 

a exportný dopyt a skúmajú pomocou nich citlivosti dovozných a vývozných hodnôt 66 

amerických priemyselných odvetví na zmenu devízového kurzu, pročom aplikujú 

ARDL kointegračný prístup a VECM model na mesačných dátach v období 1991 – 

2002. Autori zisťujú, že v krátkodobom horizonte skúmané odvetvia priemyslu 

nenasledujú vzor J-krivky (pozorovateľný len v prípade 6 odvetví). V dlhodobom 

horizonte je dokázané, že depreciácia zlepšuje vývoz mnohých amerických 

priemyselných odvetví a nemá takmer žiadny vplyv na väčšinu dovozu. Štúdia tak  
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predpokladá, že reálne menové znehodnotenie vedie k zlepšeniu obchodnej bilancie 

USA aj v dlhodobom horizonte.  

Podľa Bahmani - Oskooeea a Ardalaniho (2006) je však možné vidieť rastúce 

množstvo literatúry, ktorá tvrdí, že štúdie používajúceho rozčlenenie agregovaných dát 

na komoditnú úroveň môže stále trpieť problémom skreslenia. Významné kurzové 

dopady na niektoré odvetvia/komodity v krajine, by mohli byť kompenzované 

bezvýznamnými kurzovými vplyvmi na ostatné odvetvia, čo môže mať za následok 

celkový nevýznamný vplyv devízového kurzu a naopak. Preto najnovšia štúdie 

rozčleňujú dáta nielen teritoriálne alebo komoditne, ale rozčleňujú ich v týchto dvoch 

rovinách súčasne. 

Heterogenita firiem na globálnych trhoch, zlepšenie a dostupnosť dát na 

komoditnej úrovni dáva možnosť pre dôkladnejšie skúmanie väzieb medzi jednotlivými 

vonkajšími a domácimi sektormi hospodárstva a depreciáciou meny. V tejto oblasti boli 

iniciované štúdie tretej generácie, ktoré využívajú disagregovanie analyzovaných dát 

v dvoch rovinách. Breuer a Clements (2003), by sa dala považovať za prvú štúdiu, ktorá 

rozdelila medzinárodné obchodné údaje na bilaterálne toky na úrovni komodít/odvetví. 

Breuer a Clements (2003) sa pri analýze bilaterálneho obchodu medzi USA 

a Japonskom opierajú o tvrdenie,  že v dalšom členení údaje umožňujú doložiť rozdiely 

v reakciách na depreciáciu medzi rôznymi komoditami. Tieto rozdiely nie je väčšinou 

v súhrnných údajoch možné odhaliť. Takéto rozčlenenie dát umožňuje vysvetliť aj 

rozdiely efektov depreciácie vo vzťahu k cenovej elasticite obchodovaných tovarov, 

ktoré sa analogicky prenášajú do efektov na celkovú obchodnú bilanciu. Breuer 

a Clements (2003) pri skúmaní 58 druhov komodít potvrdzujú štatistickú významnosť 

efektov depreciácie pri exporte 40 komodít a pri importe 24 komodít. 

Baek (2006) skúma účinky zmien devízových kurzov na bilaterálnu obchodnú 

bilanciu lesných produktov USA a Kanady. Pomocou ARDL kointegračného prístupu 

a použitia teoretického rámca Roseho a Yellenovej (1989) zisťujú, že v dlhodobom 

horizonte existuje výrazne pozitívny vzťah medzi zmenami reálnych devízových kurzov 

a obchodných bilancií ihličnatého reziva, tvrdého dreva, preglejkových produktov 

a ďalších výrobkov z dreva, avšak zmena hodnoty amerického dolára voči kanadskému 

doláru nepodporuje efekt J-krivky. 

Bahmani-Oskooee a Wang (2007) skúmajú efekt J-krivky v austrálskej 

obchodnej bilancii s jej druhým najväčším obchodným partnerom USA za použitia 108 
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priemyselných odvetví v období rokov 1962 – 2003. Podľa tejto štúdie, nemohli 

predchádzajúce analýzy preukázať dôkazy o štatisticky významnom vzťah medzi 

obchodnou bilanciou a devízovým kurzom pre Austráliu vzhľadom k agregátnemu 

skresleniu. Krátkodobé zhoršenie v kombinácii s dlhodobým zlepšením obchodnej 

bilancie je zistené v 35 odvetviach, pričom zistenia naznačujú, že niektoré odvetvia 

v obchode medzi Austráliou a USA nie sú ovplyvnené depreciáciou vôbec. 

Bahmani-Oskooee a Bolhasani (2008) skúmajú účinky reálnej depreciácie 

kanadskej obchodnej bilancie s USA cez 152 komodít v období rokov 1962 - 2004. 

V tejto štúdii sa vychádza z príspevku Bahmani-Oskooeea a Niroomandaa (1998), kde 

je zistené, že Marshall-Lernerova podmienka pre Kanadu nie je splnená, takže sa 

neočakáva, že by reálna depreciácia kanadského dolára viedla k zlepšeniu obchodnej 

bilancie v dlhodobom horizonte. Literatúra na bilaterálnej úrovni tiež svedčí 

o chýbajúcom dlhodobom efekte reálnej depreciácie meny na obchod medzi Kanadou 

a USA. Vyhľadávaním odvetví, pre ktoré je toto tvrdenie platné však zisťujú, že zatiaľ 

čo väčšina odvetví (102 z 152), reaguje na zmeny reálnych devízových kurzov 

v krátkodobom horizonte, len u 85 odvetví sa krátkodobý efekt prepisuje do dlhodobého 

efektu. Reálne oslabenie kanadského dolára má tak krátkodobý ako aj dlhodobý vplyv 

na vývoj obchodnej bilancie väčšiny priemyselných odvetví. 

Využívanie definície J-krivky Roseho a Yellenovej (1989) aplikujú pre 

zisťovanie efektov na komoditné obchodné bilancie nájdeme aj v ďalších štúdiách. 

Napríklad sú to Bahmani-Oskooee a Wang (2007), Bahmani-Oskooee a Kovyryalova 

(2008), Bahmani-Oskooee a Mitra (2009), Bahmani-Oskooee a Satawatananon (2010), 

Bahmani-Oskooee a Hegerty (2011), či Bahmani-Oskooee et al. (2014). 

2.1.4 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY V KRAJINÁCH V4 

Štúdií zaoberajúcimi sa  problematikou efektov devízových kurzov na 

zahraničný obchod je pomerne mnoho, no len niekoľko z nich sa zaoberá krajinami V4. 

Prehľad ich záverov je možné vidieť v Tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Prehľad záverov empirických štúdií J-krivky pre krajiny V4 

Štúdia 
Metóda 

Obdobie 

Dáta 

Krajina 

V4 
J-krivka 

Hacker a Hatemi 

(2004) 

kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1993 - 2002 

bilaterálne 

 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

áno (DE) 

áno (DE) 

áno (DE) 

Bahmani-Oskooee 

a Kutan (2009) 

kointegrácia (ARDL) 

model korekcie chyby 

1990 – 2005 

agregované 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

nie 

nie 

nie 

nie 

Hsing (2009) 
kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1996 – 2004 

bilaterálne 

 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

nie (USA) 

nie (USA) 

nie (USA) 

nie (USA) 

Šimáková a 

Stavárek (2012) 

kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1997 – 2010 

agregované 
Slovensko inverzná 

Šimáková (2012a) 
kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1997 – 2010 

bilaterálne 

 

Slovenko 

áno (HU) 

čiastočne (CZ) 

 

Šimáková (2012b) 
kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1997 – 2010 

bilaterálne 

 

Česko 

áno (FR) 

inverzná (SK, 

VB) 

Nusair (2013) 
kointegrácia (ARDL) 

model korekcie chyby 

1999 – 2012  

agregované 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

nie 

nie 

nie 

nie 

Šimáková 

a Stavárek (2013) 

kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1997 – 2010 

bilaterálne 
Poľsko čiastočne (DE) 

Šimáková (2013a) 
kointegrácia (Johansen) 

impulz – odozva 

1997 – 2010 

bilaterálne 
Maďarsko áno (VB) 

Šimáková (2014a) 
kointegrácia (Johansen) 

VEC model 

1997 – 2013 

agregované 

bilaterálne 

 

Slovensko 

 

inverzná 

čiastočne (HU) 

 

Šimáková (2014b) 
kointegrácia (Johansen) 

VEC model 

1997 – 2013 

komoditné 
Poľsko 

zmiešané 

výsledky 

Šimáková 

a Stavárek (2015) 

kointegrácia (Johansen) 

VEC model 

1993 – 2013 

komoditné 
Česko 

zmiešané 

výsledky  

Zdroj: spracovanie autora 

Bahmani-Oskooee a Kutan (2009) je najkomplexnejšiu štúdiou efektu J-krivky 

v rozvíjajúcej sa Európe. Autori aplikujú ARDL kointegračný prístup a príslušný model 

korekcie chyby. Na základe mesačných údajov z 12 krajín, ktoré pokrývajú obdobie 

1990 – 2005 dokazujú empirickú podporu J-krivky pre Bulharsko, Chorvátsko a Rusko. 

Pre krajiny V4 nie sú zistené závery konzistentné so skúmanou ekonomickou teóriou.  

Novšia štúdia Nusaira (2013) používa podobnú metodiku ARDL kointegrácie 

a príslušný model korekcie chýb na dátach za obdobie 1991 – 2012 v 17 
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transformujúcich sa ekonomikách. Sú tu použité agregované údaje a reálny efektívny 

devízový kurz. Výsledky empiricky podporujú záporné krátkodobé a dlhodobé 

pozitívne efekty len pre Arménsko, Gruzínsko a Ukrajinu. Pre krajiny V4 sa dlhodobé 

pozitívne efekty depreciácie na ich zahraničný obchod opäť nepotvrdzujú. 

Potvrdený efekt J-krivky pre tri krajiny V4 naopak nájdeme v štúdiách Hackera 

a Hatemiho (2004). Pomocou zovšeobecnených funkcií impulzu a odozvy Hacker 

a Hatemi (2004) testujú efekt J-krivky pre tri tranzitívne krajiny strednej Európy (Česká 

republika, Maďarsko a Poľsko) v bilaterálnom obchode s Nemeckom. Ich zistenia 

preukazujú, že pre každú z uvedených krajín existujú zhodné vlastnosti spojené 

s efektom J-krivky. Po reálnom a nominálnom znehodnotení príslušnej národnej meny 

teda bilaterálna obchodná bilancia krátkodobo klesne pod počiatočnú hodnotu, no počas 

niekoľkých mesiacov stúpa z dlhodobého hľadiska na rovnovážnu hodnotu vyššiu ako 

bola pôvodná. 

Na bilaterálnych dátach testuje platnosť teórie J-krivky aj Hsing (2009).  Jeho 

štúdia je aplikovaná na bilaterálny obchod Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, 

Poľska, Slovenska a Slovinska s USA. Empirická podpora pre negatívne krátkodobé 

vzťahy nasledované dlhodobým zlepšením tu však naopak nie je dokázaná. Tento 

rozpor môže súvisieť s relatívne nevýznamným podielom USA v zahraničnom obchode 

krajín strednej a východnej Európy. 

Šimáková a Stavárek (2012) vo svojej štúdii aplikovanej na agregované údaje 

Slovenska za obdobie 1997 – 2010 používajú efektívny devízový kurz a celkovú 

obchodnú bilanciu. Simuláciou šoku v časovej rade devízového kurzu pomocou funkcie 

impulz – odozva v príslušnom modeli vektorovej korekcie chyby  nachádzajú pre 

slovenskú obchodnú bilanciu efekt inverznej J-krivky, čiže po depreciácii dochádza 

k okamžitému zlepšeniu bez dlhodobého zhoršenia pod jej úvodnú hodnotu. Šimáková 

(2012a) pre rovnaké obdobie ďalej analyzuje vplyv devízových kurzov na bilaterálne 

obchodné toky medzi Slovenskom a jeho siedmimi hlavnými obchodnými partnermi. 

Efekt J-krivky skúmaný opäť funkciou impuls – odozva  bol preukázaný v prípade 

obchodu s Maďarskom a čiastočne s Českou republikou.  

S rovnakou ekonometrickou technikou je na bilaterálnej úrovni uskutočnená aj 

štúdia pre Českú republiku. Šimáková (2012b) na dátach za obdobie 1997 – 2010 

potvrdzuje efekt J-krivky pre obchod s Francúzskom a inverznú J-krivku potvrdzuje pre 

obchod so Slovenskom a Veľkou Britániou. Pre Poľsko počiatočné zhoršenie obchodnej 
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bilancie nasledované zlepšením bolo preukázané čiastočne pre Nemecko (Šimáková 

a Stavárek, 2013). Pre Maďarsko Šimáková (2013a) uskutočnila analýzu na bilaterálnej 

úrovni za obdobie rokov 1997 – 2012 a potvrdila J-krivku v prípade obchodu s Veľkou 

Britániou.  

Šimáková (2014a) diskutuje problémy vyplývajúce z použitia agregovaných 

údajov a na prípade Slovenska demonštruje efekt skreslenia na výsledkoch 

uskutočnených analýz. Zatiaľ čo na agregovanej úrovni je počas obdobia 1997 – 2013 

dokázaná inverzná J-krivka, na bilaterálnej úrovni je efekt nejednoznačný a pre obchod 

s Maďarskom dokonca vykazuje zhodu s efektom klasickej J-krivky. 

Štúdie uskutočnené na komoditných dátach sú doteraz aplikované pre Českú 

republiku v období 1993 – 2013 a pre Poľsko v období 1997 – 2013. Šimáková 

a Stavárek (2015) pomocou Johansenovho kointegračného testu potvrdzujú prítomnosť 

dlhodobej väzby s devízovým kurzom pre takmer všetky čiastkové obchodné bilancie 

Českej republiky zostavené na základe rozdelenia Štandardnej klasifikácie zahraničného 

obchodu, pričom prevažná časť preukazuje pozitívne efekty depreciácie. Vektorový 

model korekcie chýb nepreukuzaje takmer žiadne štatisticky významné vzťahy. 

Šimáková (2014b) dochádza k rovnakým záverom aj pre prípad Poľska.   

2.2 Empirické štúdie zamerané na vzťah medzi volatilitou devízových 

kurzov a zahraničným obchodom 

Prvé empirické štúdie zamerané na efekty kurzovej volatility na zahraničný 

obchod sú postavené na pomerne jednoduchých regresných metódach.  V priebehu času 

však aj v tomto prípade dochádza k zahrnutiu ekonometrického pokroku a začínajú sa 

používať distribučné rozdelenia, inštrumentálne premenné, či mnoho techník 

odstraňujúcich autokoreláciu. Miesto jednoduchej regresie sa začínajú používať VAR 

modely, kointegračné techniky a v neposlednom rade metódy panelovej regresie.  

 

2.2.1 PREHĽAD ZÁVEROV EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ NA AGREGOVANEJ ÚROVNI 

Agregované údaje zahraničného obchodu v tomto ponímaní predstavujú objem 

obchodných tokov krajiny voči všetkým obchodným partnerom, respektíve voči zvyšku 

sveta a sú analyzované zvlášť pre exportné a zvlášť pre importné toky. Prvotné štúdie sú 
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vykonávané pomocou základných regresií, pričom závisle premennú väčšinou 

predstavuje export, ktorý je funkciou svetového HDP, relatívnych cien a kurzovej 

volatility.  

Akhtar a Hilton (1984) využívajú v OLS odhade vplyvu kurzovej volatility na 

zahraničný obchod polynomické distribučné rozdelenie oneskorenia. Tieto oneskorenia 

umožňujú zahrnúť oneskorené účinky tak, že obchodníci môžu reagovať nielen na 

kurzovú volatilitu z predchádzajúceho obdobia, ale aj na jej aktuálny stav. Autori objem 

exportu determinujú ako funkciu vývoja zahraničných dôchodkov, využitia 

zahraničných kapacít a relatívnych cien. Rovnako tak modelujú objem dovozu 

v závislosti na domácom dôchodku, na podiele využitia zahraničných k domácim 

kapacitám a cenových reláciách. Pri odhade vzťahu používajú štvrťročné údaje pre 

obchod USA a Nemecka za obdobie 1974 – 1981. Autori zisťujú, že volatilita má 

štatisticky významný negatívny vplyv na nemecký export, nemecký import a dovoz do 

USA, no nemá vplyv na vývoz z USA. Ich závery sú teda v súlade s teóriou, že vyššie 

riziko znižuje objem obchodných tokov. 

Na túto štúdiu reaguje Gotur (1985), ktorý znovu špecifikuje danú rovnicu 

a dochádza k výrazne odlišným výsledkom. Za použitia rovnakej metodiky ako Akhtar 

a Hilton (1984) do štúdie okrem Nemecka a USA zahŕňa aj Francúzsko, Veľkú Britániu 

a Japonsko. Nemecký export a import aj v tejto analýze prejavuje negatívne 

ovplyvnenie kurzovou volatilitou, u exportu Japonska je preukázaný štatisticky 

pozitívny vplyv, no pre ostatných sedem obchodných tokoch nie je preukázaný žiadny 

vplyv. Gotur (1985) hodnotí robustnosť výsledkov štúdie Akhtara a Hiltona (1984), 

pričom kritizuje použitie Cochrane-Orcuttovej procedúry aj pre prípady, v ktorých 

nebol prítomný problém autokorelácie. Gotur (1985) aplikuje túto procedúru len 

v prípade, keď to vyžaduje Durbin-Watsonova štatistika a dochádza k záverom, že  

väčšina výsledkov je štatisticky nevýznamných, popierajúcich závery Akhtara a Hiltona 

(1984). Špecifikácia modelu sa tak javí ako hlavnou príčinou rozdielnosti v štatistickej 

významnosti výsledkov analýz na rovnakých dátach.  

OLS model (s úpravami sériovej korelácie, ale bez oneskorenia) je použitý aj pre 

odhad objemu exportu ako funkcie zahraničných dôchodkov, relatívnych cien, volatility 

a exportných výnosov krajín produkujúcich ropu. Bailey et al. (1987) tak skúmajú 

teoretické základy možných negatívnych i pozitívnych vplyvov kurzovej neistoty na 

objem obchodu a empiricky testujú tieto vplyvy pre 11 krajín OECD. Empiricky je tu 
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dokázaná veľmi malá podpora oboch hypotéz. Autori používajú štyri miery volatility: 

absolútne percento zmeny v nominálnych a efektívnych devízových kurzoch, rovnako 

ako smerodajnú odchýlku oboch sadzieb. Z 33 odhadovaných regresií, potvrdzujú 

štatisticky významný negatívny koeficient volatility len tri. Otázne však je, či je 

chýbajúca štatistická významnosť regresií spôsobená samotnou špecifikáciou modelu 

alebo nepoužitím oneskorení. 

Miesto špecifikácie modelov sa mnohí ekonómovia v tomto období sústreďujú 

viac na nájdenie aproximácie, ktorá najlepšie vystihuje kurzovú volatilitu. Pereé 

a Steinherr (1989) navrhujú dokonca vlastný prístup založený na disparitách dlhodobej 

volatility pre ich OLS odhad objemu vývozu Veľkej Británie, Belgicka, Nemecka, 

Japonska a USA, pričom používajú ročné údaje za obdobie 1960 – 1985. Exportná 

funkcia je determinovaná svetovým dopytom (HDP), reálnym kurzom, jeho volatilitou 

a relatívnymi cenami. Autori konštatujú, že ich vlastné vyjadrenie volatility nefunguje 

o nič lepšie, ako akékoľvek iné spôsoby jej merania, a tiež zisťujú, že s výnimkou USA, 

volatilita devízového kurzu má štatisticky významný negatívny vplyv na objem 

obchodu.  

Na počiatočné štúdie skúmajúce vývoz rozvinutých ekonomík nadväzujú analýzy 

pre menej rozvinuté krajiny. Napríklad Corbo a Caballaero (1989) volatilitu aproximujú 

za  smerodajnú odchýlku reálneho kurzu a na odhad vývoznej funkcie Čile, Kolumbie, 

Peru, Filipín, Thajska a Turecka používajú metódu OLS. Autori konštatujú, že použitie 

OLS má za následok klesajúce skreslenie cenovej pružnosti. Výsledky tejto štúdie 

dokazujú, že volatilita má negatívny vplyv na objem vývozu skúmaných menej 

rozvinutých krajín. Bahmani-Oskooee a Ltaifa (1992) skúmajú 19 rozvinutých a 67 

menej rozvinutých krajín na ročných dátach v období 1973 – 1980, pričom konštatujú, 

že zahraničný obchod menej rozvinutých krajín je citlivejší na kurzovú volatilitu. 

 Široko využívaná metóda OLS je postupne nahradzovaná modernejšími 

ekonometrickými technikami. Do popredia sa postupne dostávajú prierezové dáta, 

panelové modely, poprípade nové techniky umožňujúce integráciu vlastností 

premenných tak, aby bola odstránená zdanlivá regresia. Napríklad Lastraper a Koray 

(1990) aplikujú VAR model na zahraničný obchod USA, pričom efekt kurzovej 

volatility skúmajú pomocou mesačných údajov objemu vývozu, objemu dovozu, 

kurzovej volatility (vyjadrenej ako 12-mesačná pohyblivá smerodajná odchýlka 

reálneho efektívneho kurzu), menového agregátu M1, trojmesačnej sadzby T-bill, HDP 
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a indexu CPI v období 1973 – 1987. Autori nepotvrdzujú žiadny vplyv volatility 

devízového kurzu na vývoz, ale nachádzajú malý negatívny vplyv na dovoz. 

Na začiatku 90-tych rokov sa začína využívať ku skúmaniu predmetného vzťahu 

aj kointegračná analýza. Asseery a Peel (1991), v ich často citovanej štúdii, využívajú 

túto metódu pre analýzu vývozu Japonska, Západného Nemecka, USA, Veľkej Británie, 

a Austrálie za obdobie 1972 – 1987. Objem vývozu vyjadrujú ako závisle premennú 

HDP, relatívnych cien a miery kurzovej volatility meranej pomocou ARIMA procesu 

a zisťujú, že kurzová volatilita má na pozitívny vplyv na vývoz väčšiny krajín.  

Kointegračná analýza je aplikovaná aj na krajiny G7 za obdobie 1973 – 1990. 

Chowdhury (1993) do modelu taktiež zahŕňa zahraničné HDP, relatívne ceny, no 

kurzovú volatilitu vyjadruje pomocou smerodajnej odchýlky. Všetky sledované krajiny 

v takto prevedenej analýze vykazujú štatisticky významný negatívny dopad kurzovej 

volatility na ich zahraničný obchod. Chowdhury (1993) dospieva k záveru, že 

predchádzajúce analýzy časových radov detekujú odlišné závery, pretože samotné 

modely neberú do úvahy ich nestacionaritu. Práve kointegračná analýza je ním chápaná 

ako metóda, ktorá dokáže zachytiť vzťahy, ktoré iné štúdie prehliadajú.  

Tento predpoklad využívajú aj ďalšie štúdie, pričom niektoré z nich využívajú 

metódu kointegrácie podľa Engleho a Grangera (1987) a testujú stacionaritu reziduí 

OLS odhadu stacionárnych premenných: Arize (1995, 1996, 1997), Arize a Ghosh 

(1994), Arize a Malindretos (1998), Doroodian (1999), Arize et al. (2003), ďalšie štúdie 

využívajú kointegračnú analýzu podľa Johansena (1997) a testujú prítomnosť 

kointegračných vektorov: Arize (1998), Arize et al. (2000), Bahmani-Oskooee (2002).   

Výsledky štúdií na agregovanej úrovni prezentujú síce zmiešané výsledky, no je 

tu zrejmá prevaha dokázaných negatívnych dopadov volatility devízových kurzov na za 

importné a exportné toky. Bahmani-Oskooee a Hegerty (2004) pripisujú tento fakt 

použitiu nie vždy vhodnej ekonometrickej analýzy, voľbou proxy premennej pre 

kurzovú volatilitu a taktiež agregačnému skresleniu.  

2.2.2 PREHĽAD ZÁVEROV EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ NA BILATERÁLNEJ ÚROVNI 

Prvé bilaterálne štúdie efektov kurzovej volatility na zahraničný obchod 

zahŕňajú viac vysvetľujúcich premenných, no postupne dochádza k ich eliminácii. 

Hooper a Kohlhagen (1978) uskutočňujú jednu z prvých bilaterálnych štúdií, pričom 

využívajú metódu OLS (spolu s Cochrane-Orcuttovou korekciou) k odhadu 
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bilaterálnych obchodných tokov medzi USA a Nemeckom za obdobie rokov 1966 – 

1975. Do svojej analýzy zahŕňajú jednotkové náklady produkcie, domáce ceny, HDP, 

využitie výrobných kapacít, faktor kurzového prispôsobenia a volatilitu devízového 

kurzu. Autori dochádzajú k záveru, že volatilita nemá štatisticky významný negatívny 

vplyv na objem bilaterálneho obchodu, zároveň však konštatujú, že tento fakt je zrejme 

ovplyvnený krátkodobou volatilitou, ktorej použitie zrejme spôsobuje zanedbanie efektu 

dlhodobej volatility. 

Cushman (1986)  modeluje objem exportu z USA do  Veľkej Británie, 

Holandska, Francúzska, Nemecka, Kanady a Japonska,  pričom do OLS modelu pridáva 

riziko tretej krajiny. Cushmann (1986) dochádza k záveru, že tieto účinky je nutné 

zahrnúť pri formulovaní obchodného modelu s cieľom zachytiť nepriame i priame 

riziká a konštatuje, že štúdie nezahrňujúce  tento faktor môžu viesť k nadhodnoteným 

výsledkom priameho (bilaterálneho) rizika. Napriek tomu, že Cushmann (1986) 

potvrdzuje negatívny dopad volatility na zahraničný obchod pomocou nového faktora 

v obchodnom modeli, súčasným trendom je  efekty tretích krajín vynechať (Bahmani-

Oskooee a Hegerty, 2004). Cushmann (1988) v ďalšej analýze zahraničného obchodu 

Spojeného kráľovstva, Holandska, Francúzska, Nemecka, Kanady a Japonska ukazuje 

predpokladaný negatívny efekt kurzovej volatility u 10 z 12 obchodných tokov, pričom 

obchodné toky do Japonska v tejto štúdii vykazujú pozitívny dopad. Za príčinu 

rozdielnosti výsledkov môžeme považovať výpočet proxy kurzovej volatility aj pre 

forwardový kurz (Cushmann, 1988). 

Predpoklad negatívneho efektu kurzovej volatility na objem zahraničného 

obchodu je potvrdený aj v ďalších štúdiách, ako napr. Cushman (1983), Gros (1987), 

De Grauwe a Verfaille (1988), Giovannini (1988), Bini-Smaghi (1991). Štúdie od 

Franke (1991), Sercu a Vanhulle (1992) však dokazujú naopak pozitívny dopad.  

Prierezy empirických analýz od Ozturka (2006), či Auboina a Ruta (2013) 

obsahujú pomerne komplexný prehľad ďalších empirických prieskumov zameraných na 

vplyv kurzovej volatility. Výsledky obsiahnutých štúdií ukazujú, že dochádza 

k pomerne širokému rozptylu záverov o skúmanom vzťahu. Niektoré potvrdzujú 

hypotézu negatívneho vzťahu medzi volatilitou devízových kurzov a zahraničným 

obchodom, iné ju však naopak vyvracajú. Podľa Taglioniho (2002) zas niektoré štúdie 

potvrdzujú fakt, že ak existuje predpokladaný nepriaznivý dopad kurzovej volatility na 

obchodné toky, tak rozhodne nie je veľký. 



50 

 

GRAVITAČNÉ MODELY ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

Kým staršie modely v bilaterálnych obchodných modeloch prevažne využívajú 

radu výhradne ekonomických premenných, postupne sa na danú problematiku začínajú 

aplikovať gravitačné modely zahrňujúce aj geografický prístup. Zahraničný obchod 

v základnom gravitačnom modeli prebieha pri zvážení predpokladov blízkosti dvoch 

krajín, veľkosti ich trhov, existenciou spoločných hraníc, či spoločným jazykom. Ceny 

obchodovaných tovarov a devízové kurzy (substitučný efekt) tak síce nepredstavujú až 

taký významný faktor, no zakomponovávajú ho do reálnejšieho modelu 

zachytávajúceho nedokonalú konkurenciu. Leamer a Levinsohn (1995) tvrdia, že 

gravitačný model produkuje najjasnejšie a najviac robustné závery v empirickej 

ekonómii a predstavuje tak dostačujúci testovací základ pre posúdenie vplyvu rôznych 

premenných na zahraničný obchod. Tento model je odvodený z Newtonovho 

gravitačného zákona, analogicky teda popisuje silu príťažlivosti vo forme obchodných 

tokov medzi párom krajín, úmerných ich ekonomickej "hmotnosti" (národný dôchodok) 

a nepriamo úmerných vzdialenosti medzi nimi. Pôvodný gravitačný model 

zahraničného obchodu pochádza od Pöyhönena (1963) a Tinbergena (1966). 

Použitie gravitačných modelov a zvolených premenných je spočiatku založené 

skôr na intuícii ako na ekonomickej teórii. Práve tento častokrát kritizovaný nedostatok 

je postupne odstraňovaný, pričom gravitačná rovnica korešponduje takmer 

s akýmkoľvek zmysluplným mikroekonomickým modelom zahraničného obchodu. 

Tento záver konštatuje aj niekoľko ekonómov, ktorí tvrdia že sa nejedná len 

o čisto ekonometrický nástroj bez teoretického základu, ale považujú model za 

konzistentný s teóriami obchodu nedokonalej konkurencie a s modelmi teórie 

Hecksher–Ohlina. Bergstrand (1989) ukazuje, že gravitačný model je v súlade 

s modelom obchodu založeného na monopolistickej konkurencii. V tomto modeli, 

identické krajiny obchodujú diferencovaný tovar, nakoľko spotrebitelia dávajú prednosť 

rôznorodosti. Modely s monopolistickou konkurenciou prekonávajú nežiadúce 

vlastnosti Armingtonovho modelu, v ktorom je tovar diferencovaný podľa miesta 

výroby. Umiestnenie výrobnej firmy dané endogénne a krajiny sa špecializujú na 

produkciu rôznych tovarov.  

Deardorff (1998) dodáva, že gravitačné modely môžu vzniknúť z tradičného 

modelu obchodu založeného na proporciách výrobných faktorov. Eaton a Kortum 
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(2002) odvodzujú gravitačný typ rovnice z Ricardiánskeho typu modelu. Carrere (2005) 

vysvetľuje jeho teoretické základy v nedokonale konkurenčnom prostredí pomocou 

rastúcich výnosov z rozsahu a diferenciácie produktov na podnikovej úrovni, 

v dokonalej konkurencii zas pomocou diferenciácie výrobkov na vnútroštátnej úrovni 

Helpman et al. (2008) a Chaney (2008) ho získavajú z teoretického modelu 

medzinárodného obchodu s diferencovaných tovarom s predpokladom heterogenity 

firiem. 

Abrams (1980) používa gravitačný typ modelu k posúdeniu dvojstranných 

obchodných tokov 19 krajín, pričom aplikuje metódu OLS. Abrams (1980) využíva 

k výpočtu volatility smerodajné odchýlky a formuluje exportnú hodnotu v závislosti na 

importe a exporte krajiny, HDP, vzdialenosti medzi každým párom krajín, 

percentuálnom rozdieli v príjmoch na obyvateľa, a dummy pre členstvo v Európskom 

hospodárskom spoločenstve. Z ročných údajov za obdobie 1973 – 1976 vyplýva, že 

kurzová volatilita má štatisticky významný negatívny vplyv na obchodné toky 

zvolených krajín. 

Ďalšie využitie gravitačného modelu je možné vidieť u Thursby a Thursby 

(1987), ktorí študujú vývozné hodnoty 17 krajín za obdobie 1974-1982. V tomto modeli 

je hodnota obchodných tokov pomocou indexu spotrebiteľských cien a HDP oboch 

krajín, premennej zachytávajúcej vkus spotrebiteľov, relatívnych vývozných 

a dovozných cien, nákladov na dopravu, colných sadzieb, nominálneho devízového 

kurzu  a dummy pre možnosť zaistenia. K odhadu volatility je použitá smerodajná 

odchýlka spotového kurzu a k odhadu modelu je použitá metóda OLS. Autori zisťujú, 

že v 10 zo 17 prípadov, kurzová volatilita vedie k zníženiu obchodných tokov. Okrem 

toho, Thursby a Thursby (1987) potvrdzujú Linderovu hypotézu, ktorá hovorí, že 

producenti vyrábajú svoj tovar tak, aby zodpovedal preferenciám domácich 

spotrebiteľov, a preto vyvážajú tieto výrobky predovšetkým do krajín, ktoré majú 

podobné príjmy na obyvateľa, čo zodpovedá podobnému spotrebiteľskému správaniu. 

Brada a Mendez (1988) testujú exportné toky 30 rozvinutých a menej 

rozvinutých krajín v závislosti na zahraničných dôchodkoch, počtu obyvateľov, 

vzdialenosti a existencii preferenčných obchodných dohôd medzi každým párom krajín. 

K analýze dopadu volatility sú použité len jednoduché dummy premenné pre režimy 

pevných a pohyblivých devízových kurzov. Použitie metódy OLS na ročných dátach za 

obdobie 1972 – 1977, potvrdzuje výsledky predchádzajúcich výskumov, že kurzová 
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volatilita znižuje obchod. Zároveň však konštatujú, že toto zníženie nie je tak významné 

ako zníženie obchodu spôsobené reštriktívnou obchodnou politikou krajín, ktoré 

udržujú pevné devízové kurzy. 

Dell'Ariccia (1999) uplatňuje klasickú metódu OLS, rovnako ako aj panelovú 

regresiu s fixnými a náhodnými efektami na analýzu 15 krajín Európskej únie 

a Švajčiarska.  Využíva k tomu ročné údaje celkového bilaterálneho obchodu, dôchodok 

oboch krajín, vzialenosti medzi nimi, veľkosť ich populácie, kurzovú volatilitu 

a dummy pre spoločnú hranicu, spoločný jazyk a členstvo v Európskej únii. Pri analýze 

obdobia 1975-1994 zisťuje, že za pomoci oboch metód je potvrdený negatívny vplyv 

kurzovej volatility. Dell'Ariccia (1999) zároveň konštatuje potrebu používať viac 

rozčlenené dáta. 

Aj ďalšie empirické štúdie využívajúce gravitačné rovnice v medzinárodných 

obchodných modeloch potvrdzujú negatívne vzťahy medzi volatilitou devízových 

kurzov a obchodnými tokmi (napr. Rose, 2000; Tenreyro, 2007). Napriek tomu, že 

empirická literatúra o vzťahu kurzovej volatility a zahraničného obchodu ukazuje 

mierne prevažujúci negatívny vzťah, výsledky sú poznačené heterogénnosťou (Coric 

a Pugh, 2010).  

Tieto zmiešané závery sú ilustrované aj v štúdii IMF (2004), ktorá je 

aktualizáciou výskumu z roku 1984. Pôvodný výskum je rozšírený o údaje za dve 

dekády, o zlepšenie techník odhadov, dát aj teórie. Výskum je rozšírený o niekoľko 

nových dimenzií, predovšetkým o rozlíšenie krátkodobých a dlhodobých vzťahov, 

reálnzch a nominálnych veličín, či rozdelenie podľa skupín krajín a podľa typu 

obchodu. IMF (2004) za použitia gravitačného modelu a dochádza k záveru, že 

neexistuje žiadny zrejmý negatívny vzťah medzi agregátnou kurzovou volatilitou 

a agregátnym obchodom. Tento záver sa v zásade nelíši od výsledkov štúdie z roku 

1984, no je rozšírený o úvahy týkajúce sa bilaterálneho obchodu. Ako vyplýva z tejto 

komplexnej štúdie, volatilita devízového kurzu má tendenciu k znižovaniu objemu 

zahraničného obchodu na bilaterálnej úrovni, no tento negatívny vplyv nie je dostatočne 

robustný na to, aby bol zovšeobecnený naprieč celému spektru obchodovania na 

zahraničných trhoch. 
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2.2.3 PREHĽAD ZÁVEROV EMPIRICKÝCH ŠTÚDIÍ NA KOMODITNEJ ÚROVNI 

Empirické výsledky ukazujú nejednoznačné výsledky aj za použitia rovnakého 

modelu. Jedným z dôvodov je pravdepodobne výber dátovej vzorky, nakoľko obchodné 

bilancie krajín majú tendenciu reagovať odlišne na kurzové šoky (Baum et al., 2004). 

Podľa Clarka et al. (2004) môže byť ďalším dôvodom rozdielnosť efektov volatility 

devízových kurzov v rámci rôznych produktových skupín. Doterajšie štúdie väčšinou 

testujú daný vzťah na súhrnných dátach, avšak predpokladá sa, že obchodné toky 

rôznych tovarov reagujú na kurzovú neistotu v inom rozsahu a smere. Tieto rozdiely 

môžu byť spôsobené odlišným časovým rámcom obchodných zmlúv, dostupnosťou 

a nákladmi zaisťovania sa proti kurzovému riziku, či citlivosťou na zmeny cien 

v rôznych odvetviach zahraničného obchodu. Potom štruktúra celého zahraničného 

obchodu môže mať dopad na efekt volatility na zahraničný obchod ako celok 

(Johannsen a Zarzoso, 2013). 

Prvé sektorové analýzy sú (podobne ako u testovania vplyvu úrovne devízových 

kurzov), aplikované na členenie súhrnných dát danej krajiny na rôzne produktové 

kategórie. Medzi prvé takto vykonané sektorové analýzy radíme Coesa (l981), ktorý 

skúma účinky kurzovej neistoty v Brazílii. Analýza 13 rôznych priemyselných skupín 

(minerálne výrobky, výrobky z gumy, dopravné prostriedky, textílie a deväť primárnych 

produktov) determinuje objem vývozu ako lineárnu funkciu kurzovej volatility, 

relatívnych cien a zahraničných dôchodkov. Štúdia využíva metódu OLS na dátach za 

obdobie 1957 – 1974. Coes (1981) zisťuje, že všetky výrobky spracovateľského 

priemyslu sú poznačené štatisticky významnými vplyvmi kurzovej volatility, z ktorých 

väčšina je pozitívnych. Negatívny efekt sa objavuje len v prípade nápojov a výrobkov 

z gumy. U poľnohospodárskych produktov, sú vykazované známky autokorelácie, 

a preto sú upravené o sériovú koreláciu pomocou Cochrene-Orcuttovej procedúry. 

Výsledky dokazujú slabšie efekty na jednotlivé skúmané poľnohospodárske produkty 

v porovnaní s priemyselným tovarom. Coes (1981) tak ako prvý empiricky ukazuje, že 

poľnohospodárske a priemyselné tovary sú poznačené rôznymi účinkami volatility 

devízových kurzov. 

Rozdielnosť efektov kurzovej volatility medzi priemyselnými 

a poľnohospodárskymi výrobkami ukazuje aj Maskus (1986). Vo svojej štúdii rozdeľuje 

dáta nielen na sektorovú, ale aj na geografickú úroveň a zameriava  sa na obchod medzi 
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USA a Japonskom, Spojeným kráľovstvom, Nemeckom a Kanadou. Zahraničný obchod 

je popísaný ako funkcia HDP, nákladov na jednotku práce, výrobnej kapacity a miery 

rizika zahrňujúcej infláciu aj kurzovú neistotu. Analýza na kvartálnych dátach za 

obdobie 1974 – 1984 ukazuje, že kurzovou volatilitou sú najviac ovplyvnené obchodné 

toky s Nemeckom, pričom najviac ovplyvneným sektorom sa javí poľnohospodárstvo. 

Na rozdiel od Coesovej (1981) štúdie je poľnohospodárstvo prezentované ako jeden zo 

sektorovou záporne ovplyvnených neistotou vo vývoji devízového kurzu (v menšej 

miere sú takto ovplyvnené aj dopravné prostriedky a zariadenia, stroje, či chemikálie).  

Maskus (1986) tak poskytuje ďalší benchmarkový základ pre sektorové analýzy. 

Medzi takéto analýzy radíme napríklad Kleina (1990), Bélangera et al. (1992), či 

Stokmana (1995). Vzhľadom k tomu, že ani členenie celkových obchodných údajov na 

úroveň obchodných partnerov a zároveň produktových tried nemá za následok žiadnu 

výraznú zmenu v zmiešaných záveroch, ďalšie empirické štúdie sa spoliehajú na 

pokroky v analýze časových radov.  

Mnoho štúdií tak zahŕňa do svojich analýz rôzne kointegračné techniky, pričom 

často vyjadrujú zahraničný obchod ako jednoduchú lineárnu funkciu dôchodku, 

relatívnych cien a kurzovej neistoty. Rapp a Reddy (2000) napríklad aplikujú 

Johansenovu kointegračnú procedúru na mesačné exportné toky z USA do krajín G-7 

v období 1978 – 1995. Do analýzy zahŕňajú osem sektorov a volatilitu devízového 

kurzu vyjadrujú pomocou smerodajnej odchýlky.  Táto štúdia však poskytuje opäť 

zmiešané závery. Z 39 kointegračných vektorov ukazuje 18 z nich na štatisticky 

významný negatívny koeficient kurzovej volatility a naopak 14 ukazuje štatisticky 

významný kladný koeficient. Tieto efekty sa líšia naprieč sektormi aj krajinami a nie je 

možné ich generalizovať. Francúzsko je napríklad ovplyvnené kurzovou neistotou 

pozitívne, opačný efekt je možné nájsť napríklad u Japonska. Negatívne sú ovplyvnené 

obchodné toky so strojmi, surovinami a chemickými produktami. V rozpore so štúdiou 

Maskusa (1986) však napríklad vychádzajú koeficienty pre potravinársky priemysel. 

V ďalších sektorových analýzach využívajúcich kointegračnú techniku sa 

objavuje proxy pre kurzovú volatilitu vypočítanú na základe modelu autoregresnej 

podmienennej heteroskedasticity (ARCH). Doyle (2001) testuje obchodné toky medzi 

Írskom a Spojeným kráľovstvom a konštatuje zaujímavý záver, že mála otvorená 

ekonomika a jej producenti umiestňujúci tovar na zahraničný trh nemajú inú možnosť 
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ako akceptovať kurzové riziko. Nadnárodné korporácie však podľa neho môžu 

diverzifikovať riziko a zredukovať tak dopady neistoty.  

ARCH modelovanie volatility je používané aj v ďalších štúdiách (napr. Bredin et 

al., 2003; Chou, 2000; De Vita a Abbott, 2004) a postupne sa dostáva do analýz 

založených na panelových dátach. Peride (2003) aplikuje panelovú regresiu na model 

s fixnými efektmi a analyzuje exportný dopyt a importnú ponuku pre obchod krajín G-7 

s ich hlavnými partnermi. Autor konštatuje, že vlastnosti ako konkurencia, cenové 

stratégie, a náklady sú špecifické pre každé odvetvie, a preto každý priemysel reaguje 

na kolísanie devízových kurzov rôzne. Peride (2003) dochádza k záveru, že použitie 

GARCH modelovania pri zostavovaní proxy kurzovej volatility zabezpečuje v tomto 

prípade výsledky pre všetky krajiny štatisticky významné. Peride (2003) opäť 

upozorňuje nielen na geografické, ale aj na sektorové skreslenie výsledkov. Zatiaľ čo 

niektoré palivá, prírodné produkty, či textílie sú silne ovplyvnené kurzovou volatilitou, 

priemyselný  tovar a stroje vykazujú menšiu mieru ovplyvnenia. Peride (2003) 

naznačuje, že slabší efekt volatility na tento tovar môže byť následkom diferenciácie 

výrobkov v tomto sektore.  

Dané predpoklady a najnovšie ekonometrické techniky tak dávajú priestor na 

vznik ďalších štúdii. Bahmani-Oskooee a Wang (2007) tak napríklad dokazujú, že 

takmer polovica z 88 skúmaných odvetví obchodu medzi USA a Čínou sú štatisticky 

významne ovplyvnené kurzovou volatilitou. V bilaterálnom obchode USA s Indiou 

Bahmani-Oskooee a Mitra (2008) zisťujú, že 40 % z 40 priemyselných odvetví v rámci 

štúdie ukazuje prepis krátkodobej volatility devízového kurzu do dlhodobých efektov.  

V prípade obchodu medzi USA s Kanadou Bahmani-Oskooee a Bolhasani (2008) 

ukazujú prepis krátkodobých do dlhodobých efektov len z jednej tretiny. Bahmani-

Oskooee et. al (2012) zas ukazujú na prípade obchodu USA s Francúzskom, že väčšina 

sektorov ovplyvnených kurzovou volatilitou sa koncentruje v produktových kategóriách 

strojných a dopravných zariadení, či priemyselných výrobkov. 

2.2.4 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY V KRAJINÁCH V4 

Podobne ako u empirického testovania efektu J-krivky, aj v prípade skúmania 

vzťahu kurzovej volatility sa väčšina štúdií zameriava na krajiny významnejšie 

z hľadiska svetovej ekonomickej sily.  Napriek tomu, je možné nájsť niekoľko analýz 

zameraných aj na krajiny V4.  Prehľad týchto štúdií je možné nájsť v Tabuľke 3. 
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Tabuľka 3 Prehľad záverov empirických štúdií efektov kurzovej volatility na zahraničný obchod 

krajín V4 

Štúdia 

Model 

Metóda 

Volatilita  

Obdobie 

Dáta 

Krajina 

V4 

Vplyv 

volatility 

Égert a Morales-

Zumaquero (2005) 

exportná funkcia   

OLS  

zovšeobecnený ARCH  

1990 – 2003  

agregované 

bilaterálne 

sektorové 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

zmiešaný 

zmiešaný 

zmiešaný 

zmiešaný 

Cociu (2007) 

funkcia obratu obchodu 

panelová regresia 

smerodajná odchýlka 

1995 – 2006  

agregované  

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

negatívny 

negatívny 

negatívny 

negatívny 

Ozturk a Kalyoncu 

(2009) 

funkcia obratu obchodu 

Engle-Granger kointegrácia 

smerodajná odchýlka 

1980 – 2005 

agregované 

Maďarsko 

Poľsko 

pozitívny 

negatívny 

Ferto a Fogarasi 

(2012) 

gravitačný model 

OLS  

smerodajná odchýlka 

1999 – 2008 

sektorové 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

negatívny 

negatívny 

negatívny 

negatívny 

Tomanová (2013a) 

exportná funkcia 

VEC model 

 zovšeobecnený ARCH 

1991 – 2013 

bilaterálne 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

nemá vplyv 

nemá vplyv 

nemá vplyv 

nemá vplyv 

Tomanová 

(2013b) 

exportná funkcia 

ARDL, VEC model 

zovšeobecnený ARCH 

1999 – 2013 

bilaterálne 

Česko 

Maďarsko 

Poľsko 

Slovensko 

nemá vplyv 

nemá vplyv 

nemá vplyv 

nemá vplyv 

Šimáková (2013b) 

gravitačný model  

panelová regresia 

smerodajná odchýlka  

1997 – 2012 

bialterálne 
Poľsko negatívny 

Babecká 

Kucharčuková 

(2014) 

gravitačný model  

panelová regresia  

zovšeobecnený ARCH 

1999 – 2008 

bilaterálne 
Česko negatívny 

Šimáková (2014c) 

gravitačný model  

panelová regresia 

smerodajná odchýlka 

1997 – 2012 

bilaterálne 
Maďarsko negatívny 

Šimáková (2014d) 

gravitačný model  

panelová regresia 

zovšeobecnený ARCH 

1997 – 2012 

bilaterálne 
Česko negatívny 

Zdroj: spracovania autora 

Égert a Morales-Zumaquero (2005) analyzujú priamy vplyv kurzovej volatility 

na vývoznú výkonnosť v desiatich stredoeurópskych a východoeurópskych 

transformujúcich sa ekonomikách, rovnako ako aj jej nepriamy vplyv prostredníctvom 

zmien režimov devízových kurzov. Súhrnná štúdia sleduje nielen agregátne, ale aj 

bilaterálne a sektorové vývozné toky. Za týmto účelom, autori najprv analyzujú posuny 

v kurzovej volatilite zamerané na zmenu režimov výmenných kurzov. Následne tieto 

zmeny používajú ku konštrukcii indikátorových premenných využitých v exportnej 
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funkcii. Autori dochádzajú k záveru, že volatilita devízového kurzu znižuje vývoz krajín 

V4.  

Cociu (2007) taktiež skúma vzťah medzi volatilitou devízových kurzov 

a zahraničným obchodom krajín východnej a strednej Európy. Autor však využíva 

panelovú regresiu a aplikuje ju na súhrnné dáta za obdobie rokov 1995 – 2006. Za 

použitia reálneho efektívneho devízového kurzu zisťuje, že kurzová volatilita má 

negatívny vplyv na zahraničný obchod. Autor zároveň rozdeľuje krajiny do dvoch 

skupín podľa miery otvorenosti. Empiricky táto štúdia dokazuje, že negatívny vplyv je 

výraznejší pre krajiny s väčšou otvorenosťou, kam patria Česká republika, Maďarsko 

a Slovensko. Naopak menší vplyv bol dokázaný pre Poľsko, ktorého otvorenosť je 

nižšia. 

Tomanová (2013a) skúma dopady kurzovej neistoty na export Českej republiky 

v zameraní sa na tri rozdielne obdobia s ohľadom na finančnú krízu. Vo svojej štúdii 

používa vektorový model korekcie chyby a konštatuje, že volatilita devízových kurzov 

nemá žiaden štatisticky významný vzťah s exportmi a to ani v predkrízovom, krízovom 

ani pokrízovom období. Tomanová (2013b) v ďalšej štúdii odhaduje dopad volatility 

devízových kurzov na vývoznú výkonnosť krajín strednej Európy do eurozóny, no ani 

v tomto prípade nedochádza k jednoznačnému záveru. 

Gravitačný model  k analýze daného vzťahu využívajú Ozturk a Kalyoncu 

(2009). Za jeho použitia dokazujú, že volatilita devízového kurzu má negatívny dopad 

na zahraničný obchod Poľska, no v prípade Maďarska sú tieto efekty pozitívne. 

Gravitačný model využívajú aj Ferto a Fogarasi (2012), ktorých štúdia skúma vplyv 

volatility devízového kurzu a inštitucionálnej kvality v oblasti medzinárodných 

obchodných tokov tranzitívnych ekonomík strednej Európy v  rokoch 1999 – 2008. 

Z výsledkov vyplýva, že nominálna kurzová volatilita má štatisticky významný 

negatívny vplyv na poľnohospodársky zahraničný obchod.  

Šimáková (2013b) používa gravitačný model na analýzu efektov kurzovej 

volatility na bilaterálny obchod Poľska s 19 obchodnými partnermi v období 1997 – 

2012. Na vysvetlenie obratu celkového bilaterálneho obchodu sú okrem tradičných 

faktorov HDP príslušných krajín a vzdialenosti medzi nimi použité aj dodatočné 

premenné veľkosti populácie, spoločnej hranice, členstva v eurozóne a proxy pre 

kurzovú volatilitu. Volatilita devízového kurzu je tu vypočítaná pomocou smerodajnej 

odchýlky. Výsledky použitej panelovej regresie potvrdzujú pre Poľsko štatisticky 
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významný negatívny dopad kurzovej volatility poľského zlotého na jeho zahraničný 

obchod. Rovnaká ekonometrická technika bola použitá aj Šimákovou (2014c), ktorá 

analyzovala vplyv volatility devízových kurzov na bilaterálne obchodné toky 

Maďarska. Do panelovej regresie je v tejto analýze zahrnutých 12 hlavných obchodných 

partnerov. Výsledky taktiež potvrdzujú, že nominálna volatilita devízových kurzov 

maďarského forintu má štatisticky významný negatívny vplyv na bilaterálny obchod 

počas skúmaného obdobia 1997 – 2012. Pre Českú republiku bol obdobný výskum 

vykonaný Šimákovou (2014d) pomocou údajov 17 obchodných partnerov. Na výpočet 

volatility devízového kurzu však autorka používa zovšeobecnený ARCH model. Aj pre  

prípad Česka je potvrdený negatívny vplyv volatility nominálneho devízového kurzu na 

objem realizovaného zahraničného obchodu.  

Pre prípad Česka ďalej aplikuje Babecká Kucharčuková (2014) statickú aj 

dynamickú verziu gravitačného modelu na panelové dáta 38 obchodných partnerov 

Českej republiky za obdobie 1999 – 2008. Štúdia dochádza k rovnakým záverom ako 

Šimáková (2014d) a zároveň ukazuje, že magnitúda kurzovej volatility je väčšia pri 

použití dynamického modelu.   

2.3 Diskusia empirickej literatúry zaoberajúcej sa vplyvom 

devízových kurzov na zahraničný obchod 

Štúdie efektov úrovne devízových kurzov vykonávané na agregovanej úrovni 

sprostredkovávajú zmiešané výsledky a zároveň väčšinou dokazujú, že efekt J-krivky je 

pozorovateľný len u obmedzeného počtu krajín. V empirickej literatúre môžeme nájsť 

štúdie, ktoré efekt J-krivky potvrdzujú, či štúdie, ktoré túto teóriu vyvracajú. Navyše, 

v prípade niektorých krajín, viaceré štúdie odhaľujú rozdielny efekt depreciácie na ich 

obchodnú bilanciu. Možno teda povedať, že analyzované časové obdobie a techniky 

používané pri skúmaní efektu J-krivky môžu viesť k rozdielnym záverom. 

Ich zmiešané výsledky môžu byť pripísané okrem rozdielnosti použitých techník 

aj agregačnému skresleniu dát. Štúdie skúmajúce vzťah celkovej obchodnej bilancie 

využívajú efektívny devízový kurz, ktorý predstavuje možné skreslenie, nakoľko mena 

danej krajiny môže zhodnocovať voči jednej mene a zároveň oslabovať voči inej mene. 

Priemerná hodnota efektívneho devízového kurzu je teda vyhladená, čo sa premieta do 

zmiešaných, poprípade nevýznamných vzťahov medzi efektívnym devízovým kurzom 
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a celkovou obchodnou bilanciou. Navyše pri odhade modelu s celkovou obchodnou 

bilanciou, je potrebné zostaviť proxy premennú pre svetový dôchodok. Táto konštrukcia 

môže byť, podobne ako u efektívneho devízového kurzu, čiastočne zavádzajúca. 

Napriek tomu, že štúdie efektu volatility devízového kurzu na zahraničné 

obchodné toky na agregovanej úrovni poskytujú dôležité výsledky o prevahe 

negatívneho dopadu, taktiež sa pri nich otvára možnosť eventuálnych 

významných skreslení výsledkov. Spomínané skreslenie spôsobené agregovaním dát 

predstavuje potenciálny problém v prípade, že  bilaterálne obchodné toky s rôznymi 

partnermi síce prejavujú tak pozitívne ako aj negatívne vzťahy s kurzovou volatilitou, 

no tieto vzájomné väzby sú na agregátnej úrovni odstránené.  

Bilaterálne štúdie tak môžu poskytnúť presnejšiu analýzu efektov bilaterálneho 

devízového kurzu, ktorý predstavuje kurz prakticky využívaný importérmi a exportérmi. 

Štúdie zaoberajúce sa J-krivkou na bilaterálnej úrovni vychádzajú z predpokladu, že 

zatiaľ čo krajina môže mať aktívnu obchodnú bilanciu s jednou krajinou, s ostatnými 

krajinami to môže byť pozorovaná bilancia pasívna. Empirické analýzy druhej 

generácie preto využívajú bilaterálne devízové kurzy a bilaterálne obchodné bilancie 

medzi krajinou a jej hlavnými obchodnými partnermi. Navyše, reakcie obchodnej 

bilancie na zmeny reálnych devízových kurzov sa môžu líšiť podľa jednotlivých krajín 

v závislosti na charaktere obchodu. Z týchto dôvodov, agregovanie obchodných dát by 

mohlo zakrývať zásadné individuálne a odlišné dynamiky obojstranných vzťahov, ktoré 

by viedli k chybným záverom na všeobecnej úrovni a zanedbávaniu dôsledkov na 

bilaterálnej úrovni.  

Okrem použitia dvojstranných premenných sa tieto štúdie vyvíjajú aj v ďalšom 

aspekte. Do empirických testovaní je zahŕňaný pokrok ekonometrických techník a pri 

testovaní efektu kurzovej volatility dochádza k redukcii množstva vysvetľujúcich 

premenných. Miesto toho sa analýzy sústreďujú na stabilné modely, popisujúce 

v dostatočnej miere ekonomické prostredie a do popredia sa dostávajú gravitačné 

modely. 

Naviac najnovšie štúdie členia zahraničný obchod nielen na bilaterálne 

obchodné toky krajiny na teritoriálnu úroveň, ale aj na úroveň s ohľadom na komodity 

alebo odvetvia. Testovanie obchodných dát na komoditnej úrovni pomáha ešte vo 

väčšej miere znižovať skreslenie spôsobené agregovaním, tak aby bolo možné 

formulovať objektívne závery. Tieto štúdie ukazujú, že reakcia na zmeny devízových 
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kurzov sa značne líši u rôznych priemyselných odvetví alebo komodít a preto použitie 

komoditných dát ešte vo väčšej miere predchádza problému skreslenia vyplývajúceho 

z agregovania dát. Používanie obchodných dát na tovarovej úrovni navyše umožňuje 

identifikáciu odvetví, ktoré sú citlivé na zmeny úrovne devízových kurzov. Vzhľadom 

k tomu, že rôzne odvetvia čelia rôznym úrovniam rizika, aj v tejto rovine skúmaného 

vzťahu je vhodné sektorové členenie dát, ktoré umožňuje izolovať špecifické účinky 

kurzovej volatility na konkrétny tovar.  

Krajiny V4 predstavujú v analyzovaní tejto problematiky pomerne 

nepreskúmanú oblasť. Využitie členenia dát na teritoriálnu a komoditnú úroveň nielen 

že umožní izolovať efekty devízových kurzov na konkrétne produktové kategórie, ale 

taktiež odstraňuje nedostatky predchádzajúcich štúdií vyplývajúcich z použitia 

agregovaných údajov. Práca tak bude predstavovať vhodné doplnenie empririckej 

literatúry vo forme prvej komplexnej štúdie zhodnotenia efektov devízových kurzov na 

zahraničný obchod pre krajiny V4, kde je predmetný vzťah skúmaný tak na úrovni 

bilaterálneho obchodu ako aj obchodu s jednotlivými produktovými skupinami. 
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3 Empirické modelovanie skúmania vplyvu devízových 

kurzov na zahraničný obchod  

Ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, efekty úrovne devízových kurzov 

a ich volatility v krajinách V4 sú stále otvorenou otázkou. Naprieč empirickými 

štúdiami zaoberajúcimi sa daným vzťahom je možné nájsť len veľmi obmedzené závery 

v analýzach aplikovaných prevažne na agregované údaje zahraničného obchodu. 

Vzhľadom k spomínaným limitáciám predchádzajúcich štúdii bude dizertačná práca 

sústredená na testovanie efektov devízových kurzov na bilaterálne a komoditné dáta 

zahraničného obchodu. V ďalšej časti dizertačnej práce bude za týmto účelom 

predstavený  výber ekonometrických modelov, ktorých odhad dokáže vytvoriť základ 

pre zodpovedanie stanovených výskumných otázok. 

3.1 Empirický model teórie J-krivky 

V analýze efektov úrovne devízových kurzov  na bilaterálny obchod a obchod 

rozčlenený na jednotlivé produktové kategórie bude použitý model bilaterálnej J-krivky 

Roseho a Yellenovej (1989). Ako prezentuje druhá kapitola tejto práce, zvolený model  

používa pozoruhodný počet empirických štúdií (napr. Bahmani-Oskooee a Brooks, 

1999; Doroodian et al., 1999; Wilson, 2001; Arora et al., 2003; Bahmani- Oskooee 

a Wang, 2007; Baek, 2006; Bahmani-Oskooee a Ratha, 2007; Bahmani-Oskooee 

a Kutan, 2009). Model zavedený v práci Roseho a Yellenovej (1989), ukazuje obchodnú 

bilanciu ako funkciu devízového kurzu, domáceho dôchodku a zahraničného dôchodku. 

Matematicky je možné ho zapísať nasledujúcou formou: 

 𝑙𝑛𝑇𝐵𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑌𝑑,𝑡 + 𝛾𝑙𝑛𝑌𝑓,𝑡 + 𝜆𝑙𝑛𝐸𝑅𝑡 + 휀𝑡 (11) 

Premenná lnTB predstavuje obchodnú bilanciu vyjadrenú ako pomer celkových 

exportov k celkovým importom v bilaterálnych obchodných tokoch. Takéto vyjadrenie 

obchodnej bilancie zabezpečuje bezjednotkovú veličinu odrážajúcu dynamiku 

obchodnej bilancie v reálnych aj nominálnych hodnotách. Ako uvádzajú napr. Bahmani-

Oskooee a Alse (1994), vymedzenie obchodnej bilancie týmto spôsobom odstraňuje aj 

citlivosť záverov na merné menové jednotky.  
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Yd predstavuje dôchodok domácej ekonomiky a Yf dôchodok ekonomiky 

obchodného partnera. Tieto veličiny sa prevažne merajú pomocou hrubého domáceho 

produktu (HDP) príslušnej ekonomiky. Nakoľko nárast dôchodku v zahraničnej 

ekonomike je možné spájať so zvýšením kúpyschopnosti zahraničných subjektov, 

zvýšením dopytovaného množstva tuzemského tovaru v zahraničí a teda nárastom 

exportovaného tovaru, odhad koeficientu γ predpokladáme kladný.  V prípade rastu 

dôchodku domácej ekonomiky predpokladáme nárast dopytovaného množstva 

zahraničných tovarov v tuzemsku a teda vzhľadom k zvýšeniu importu očakávame 

záporný odhad koeficientu β. 

ER reprezentuje bilaterálny devízový kurz vyjadrený pomocou priamej kotácie, 

čiže je definovaný tak, že jeho nárast predstavuje oslabenie domácej meny. Vzhľadom 

k ekonomickej teórii, ktorá predpokladá zvýšenie exportovaného množstva a zníženie 

importovaného množstva bezprostredne po menovej depreciácii, odhad parametra λ 

očakávame kladný. ε predstavuje chybovú zložku.  

Pri testovaní efektov úrovne devízových kurzov na jednotlivé produktové 

kategórie je model upravený do rovnice: 

 𝑙𝑛𝑇𝐵𝑝,𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛𝑌𝑑,𝑡 + 𝛾𝑙𝑛𝑌𝑓,𝑡 + 𝜆𝑙𝑛𝐸𝑅𝑡 + 휀𝑡, (12) 

kde TBp reprezentuje obchodnú bilanciu, teda pomer celkových exportov  k celkových 

importom na bilaterálnej úrovni za jednotlivé produktové kategórie. 

Všetky veličiny sú upravené logaritmickou transformáciou, čo pomáha 

redukovať šikmosť a heteroskedasticitu v časových radách. V modeli je logaritmovanie 

vyjadrené pomocou predpony ln. Podľa Onafowora (2003) logaritmizácia prispieva 

k presnejšiemu odhadu Marshall-Lernerovej podmienky a odhadované koeficienty 

dokonca umožňujú nepriamy výklad elasticít. 

TESTOVANIE JEDNOTKOVÝCH KOREŇOV V JEDNOROZMERNÝCH ČASOVÝCH RADÁCH 

Použitie ekonometrických modelov je do značnej miery determinované 

vlastnosťami analyzovaných dát. Jedna z najdôležitejších charakteristických vlastností 

časových radov, určujúca použiteľnosť zvoleného postupu, je stacionarita. Ako uvádza 

Cipra (2008), všeobecne sa dá vymedziť stacionarita časovej rady ako jej stochasticky 

ustálené správanie. Úroveň a rozptyl stacionárnej rady sú v čase konzistentné 

a kovariančná štruktúra takej rady musí byť v čase nemenná.  
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Stacionarita rady môže výrazne ovplyvniť ekonometrické testovania a pokiaľ 

testované premenné nie sú stacionárne, dá sa predpokladať, že štandardné predpoklady 

pre asymptotickú analýzu nebudú platné. Na dôležitosť stacionarity časových radov 

poukazujú Granger a Newbold (1974), ktorí upozorňujú na fakt, že nestacionárne 

časové rady vyvolávajú tzv. zdanlivú regresiu. V takom prípade je v modeli možné 

pozorovať vysoký koeficient determinácie.  T-štatistika sa taktiež javí ako významná, 

no výsledky nie sú ekonomicky významné a odhady metódou najmenších štvorcov sú 

nekonzistentné. Z uvedených príčin je pri realizácií empirického výskumu nutné 

uskutočniť testy jednotkového koreňa, a tak overiť stacionaritu skúmaných premenných.  

V empirickej literatúre existuje niekoľko testov stacionarity časových radov. 

Medzi prvé radíme Dickey-Fullerov (DF) test (Dickey a Fuller, 1981). DF test je 

použiteľný len v prípade, že reziduálna zložka predstavuje nezávislý biely šum. Pokiaľ 

závisle premenná obsahuje autokorelovanosť, ktorá nie je v DF teste riadne zohľadnená, 

potom má DF test chybu prvého druhu väčšej než deklarovanej. Pre tento prípad je 

možné použiť rozšírený DF test (augmented DF test - ADF test). Tento test môže byť 

vyjadrený pomocou rovnice nasledovne: 

 ∆𝑥𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑡 + 𝛿2𝑥𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑥𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1
+ 𝑢𝑖𝑡 (13) 

ADF test slúži k určeniu jednotkového koreňa 𝑥𝑡  na úrovni všetkých veličín 

v čase t. Premenná ∆𝑥𝑡−𝑖 predstavuje prvú diferenciu s i-tým oneskorením a 𝑢𝑖𝑡 je 

chyba autokorelácie. Nulová hypotéza je stanovená ako H0: 𝛿2 = 0, alternatívna ako H1: 

𝛿2 < 0. 

Ďalším testom jednotkového koreňa je Phillips-Perronov (PP) test (bližšie 

popísané v Phillips a Perron, 1988), ktorý na rozdiel od ADF testu nezohľadňuje 

prípadnú autokorelovanosť rezíduí rozšírením o autoregresné členy, ale priamo 

korekciou odhadnutej smerodajnej odchýlky v menovateli pôvodnej ADF štatistiky 

(Cipra, 2008). Kwaitkovski et al. (1992) reagujú na to, že DF test má niekedy slabšiu 

rozlišovaciu schopnosť, a preto vytvárajú KPSS test. KPSS test má v porovnaní s ADF 

testom opačne stanovené testovacie hypotézy, a tak sa ako nulová hypotéza testuje 

stacionarita. 
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3.1.1 EKONOMETRICKÉ NÁSTROJE  A METODOLÓGIA TESTOVANIA DLHODOBÝCH 

EFEKTOV 

Závery štúdie Engleho a Grangera (1987) potvrdzujú, že veľké množstvo 

makroekonomických časových radov  je nestacionárnych alebo stacionárnych až na 

prvej diferencii, teda integrovaných na prvom rade I(1). Pri ich modelovaní je potreba 

túto skutočnosť zohľadniť a voliť špecifické postupy, tak aby došlo k eliminovaniu tzv. 

zdanlivých vzťahov. Indikácia štatisticky významných zdanlivých vzťahov môže byť 

vyriešená použitím princípu kointegrácie časových radov. 

Vo väčšine lineárnych kombinácií jednorozmerných nestacionárnych časových 

radov je výsledná časová rada opäť nestacionárna. Ako uvádza Cipra (2008), pre 

ekonomické a finančné časové rady  je však možné pôvodne nestacionárne časové rady 

lineárne skombinovať tak, že výsledná kombinácia je už stacionárna. Taký prípad sa 

označuje ako kointegrácia a môže byť interpretovaný ako vzťah určitej dlhodobej 

rovnováhy medzi ekonomickými veličinami. Jednotlivé časové rady sú síce 

nestacionárne, ale ich spoločný pohyb v čase dlhodobo smeruje k určitému 

rovnovážnemu stavu - ekvilibriu.  Nakoľko je ekonomický systém neustále vystavovaný 

šokom, ekvilibrium nie je dosahované. V praxi je však možné pozorovať tzv. dlhodobé 

ekvilibrium, teda stav, ktorý k rovnovážnemu stavu v čase konverguje.  

Ako uvádzajú Arlt a Arltová (2007), pri konštrukcii modelov ekonomických 

časových radov je logické vychádzať z predpokladu, že vývoj jednotlivých časových 

radov spojený s teoreticky zdôvodnením ekonomickým vzťahom sa v dlhodobom 

horizonte nerozchádza. Pokiaľ je odklon smerov vývoja časových radov len krátkodobý, 

časom sa vytráca a existuje medza, ktorá nie je prekračovaná, potom je možné povedať, 

že časové rady sú v dlhodobom ekvilibriu - sú kointegrované. Pokiaľ táto medza 

neexistuje, zo štatistického hľadiska nie je možné považovať takéto časové rady za 

kointegrované. 

Ak {𝑦1𝑡}, …,{𝑦𝑚𝑡} sú nestacionárne časové rady, u ktorých je nestacionarita 

spôsobená práve jedným jednotkovým koreňom příslušného autoregresného polynómu, 

potom {𝑦1𝑡}, …,{𝑦𝑚𝑡} sú kointegrované, ak: 

 existuje ich netriviálna (tj. nenulová) lineárna kombinácia, ktorá je 

stacionárna; 
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 alebo ekvivalentne: model VAR (vektorová autoregresia) viacrozmernej 

časovej rady (y1t, ..., ymt) má m - r jednotkových koreňov, kde 0<r<m 

(r pritom predstavuje počet kointegračných vzťahov). Kointegrácia je 

potvrdená, ak je nájdený aspoň jeden kointegračný vektor. 

V ekonometrii existujú dva základné prístupy k testovaniu kointegrácie. Prvý 

vychádza od Engleho a Grangera (1987). Podľa tohto prístupu, v prípade 

kointegračného vzťahu medzi veličinami, by OLS reziduá vypočítané z modelu: 

 𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑡2 + 𝛽3𝑥𝑡3 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑡𝑘 + 휀𝑡 (14) 

mali byť typu I(0). Jeho modifikácia ADF-testu pracuje s reziduami už odhadnutými 

z určitého modelu a z toho dôvodu sa nedajú použiť kritické hodnoty ako klasický ADF 

test. Použiteľné kritické hodnoty, ktoré sú viac záporné než pôvodné, boli simulačne 

tabelované v prácach Engleho a Grangera (1987) a Engleho a Yoo (1987). Engle-

Grangerova metóda je teda prevažne testom jednotkového koreňa a pre potreby tejto 

práce je nedostačujúca. Navyše, ako uvádza Cipra (2008), OLS odhad modelu je 

v prípade nestacionárnych veličín nespoľahlivý a pri existencii viacerých 

kointegračných vzťahoch nie je možné ovplyvniť, ktorý z nich je odhadovaný na 

základe modelu uvedeného v rovnici (14). 

Alternatívny prístup, ktorý odhaduje nedostatky Engle-Grangerovej metódy, je 

možné nájsť v štúdiách Johansena (1991, 1997). Johansen (1991) vyvíja odhadovú 

techniku maximálnej vierohodnosti, vyplývajúcej z VAR modelu: 

 ∆𝑦𝑡⃗⃗  ⃗ = 𝛿 + 𝛤1∆𝑦𝑡−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝛤𝑝−1𝑦𝑡−𝑝+1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + Π𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 (15) 

kde 𝑦𝑡⃗⃗  ⃗ je k-rozmerný vektor premenných s predpokladom integrovanosti I(1) a 휀𝑡 je 

vektor reziduálov. Lineárnu kombináciu 𝑦𝑡⃗⃗  ⃗ je možné zapísať ako: 

 Π = γβ, (16) 

kde premenná Π predstavuje maticu koeficientov, kde γ a β sú rozmery k×r, γ  

predstavuje maticu váh a β označuje maticu kointegračných vektorov. Johansenov 

prístup je tak založený na maximálne vierohodnom odhade rovnice (15) s obmedzením 

(16). V praxi sa používajú k určeniu počtu kointegračných väzieb dva druhy 

Johansenových testov. Ide o Trace test a Maximum eigenvalue test.  

Trace test je združený test nulovej hypotézy r ≤ r0, kde počet kointegračných 

vzťahov je najviac r. Nulová hypotéza sa zamieta, pokiaľ  λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟0)  je väčšie než daná 

kritická hodnota: 
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 λ𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟0) = −𝑇 ∑ log (1 −

𝑘

𝑗=𝑟0+1

�̂�𝑗) (17) 

Maximum eigenvalue test (18) je založený na odhade r0+1 najväčšej 

charakteristickej hodnoty matice. Nulová hypotéza sa zamieta, ak je λ𝑚𝑎𝑥(𝑟0) väčšie 

ako príslušná kritická hodnota: 

 λ𝑚𝑎𝑥(𝑟0) = −𝑇𝑙𝑜𝑔(1 − �̂�𝑟0+1) (18) 

Pokiaľ sú časové rady kointegrované, čiže sú spojené spoločným stochastickým 

trendom, je možné uskutočniť analýzu integrovaných časových radov. Ak nie je 

potvrdená kointegrácia, každá časová rada má iný smer vývoja a pri regresnej analýze 

vzťahov medzi takými časovými radami vzniká stav zdanlivej regresie, pri ktorej dve 

integrované časové rady, ktoré spolu nesúvisia môžu metódou najmenších štvorcov 

preukázať štatisticky významné odhady parametrov danej regresnej funkcie. Test 

kointegrácie je teda súčasne metódou vhodnou pre odlíšenie pravej regresie od regresie 

zdanlivej. V tejto práci bude k testovaniu dlhodobých efektov úrovne devízových 

kurzov na zahraničný obchod využívaná práve kointegračná technika podľa Johansena 

(1997), ktorú využívajú napríklad Onafowora (2003), Bahmani-Oskooee a Harvey 

(2006), či Bahmani-Oskooee a Ratha (2007).  

3.1.2 EKONOMETRICKÉ NÁSTROJE A METODOLÓGIA TESTOVANIA KRÁTKODOBÝCH 

VZŤAHOV 

Skupinu kointegrovaných časových radov je možné popísať modelom korekcie 

chyby (VEC model), prostredníctvom ktorého je možné odlíšiť v skúmaných procesoch 

dlhodobé tendencie od krátkodobých. Ako uvádzajú Arlt a Arltová (2007), tento model 

obsahuje parametre charakterizujúce mieru vychýlenia systému od dlhodobo sa 

presadzujúceho rovnovážneho stavu. Tento prístup umožňuje spojiť prístup štatistický, 

spočívajúci v skúmaní vlastností diferencovaných (stacionarizovaných) časových radov 

a prístup ekonometrický, ktorý kladie dôraz na ekvilibrium časových radov a  analyzuje 

nediferencované časové rady. Týmto spôsobom nedochádza k eliminácii dôležitých 

informácií obsiahnutých v pôvodných nestacionarizovaných časových radách a zároveň 

je odstránený problém zdanlivej regresie. 
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Cipra (2008) uvažuje dve časové rady {𝑥𝑡} a {𝑦𝑡}, ktoré sú obe nestacionárneho 

typu I(1). Predpoklad, že prvá časová rada ovplyvňuje druhú je vzhľadom k ich 

nestacionarite skúmaný pomocou modelu: 

 ∆𝑦𝑡 = 𝛾∆𝑥𝑡 + 휀𝑡 (19) 

Aj v prípade kointegrovaných časových radov je však možné krátkodobé 

vychýlenie od dlhodobého vybalancovania. Skúmanie takýchto vychýlení je možné 

pomocou modelu, do ktorého je zakomponovaný korekčný člen  (𝑦𝑡−1 − 𝛽𝑥𝑡−1): 

 ∆𝑦𝑡 = 𝛾1 + 𝛾2∆𝑥𝑡 + 𝛼(𝑦𝑡−1 − 𝛽𝑥𝑡−1) + 휀𝑡 (20) 

Korekčný člen (𝑦𝑡−1 − 𝛽𝑥𝑡−1), označovaný taktiež 𝐸𝐶𝑡−1, je vytvorený 

z úrovňových hodnôt daných veličín v predchádzajúcom čase t-1 . Model (20) síce 

popisuje krátkodobý vzťah medzi prírastkami ∆𝑥𝑡 a ∆𝑦𝑡, ale zároveň uskutočňuje 

korekciu pre prípad, že krátkodobé zmeny odchyľujú úrovne týchto veličín od ich 

dlhodobého ekvilibria.  

Zavedením krátkodobých dynamík do modelu J-krivky Roseho a Yellenovej 

(1989), tak dostaneme vzťah pre analýzu krátkodobých vzťahov: 

 

∆𝑙𝑛𝑇𝐵𝑝,𝑡 = 𝛾1 + ∑ 𝛾2∆𝑙𝑛𝑇𝐵𝑡−𝑘 + ∑ 𝛾3∆𝑙𝑛𝑌𝑑,𝑡−𝑘

𝑛

𝑘=1

+ ∑ 𝛾4∆𝑙𝑛𝑌𝑓,𝑡−𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑘=1

+ ∑ 𝛾5∆𝑙𝑛𝐸𝑅𝑓,𝑡−𝑘

𝑛

𝑘=1

+ 𝛼𝑘𝐸𝐶𝑡−1 + 휀𝑡 

(21) 

Vychádzajúc z predpokladu, že Marshall-Lernerova podmienka nie je splnená 

bezprostredne po depreciácii meny (Magee, 1973), odhadnuté krátkodobé koeficienty 

devízového kurzu by mali byť spočiatku záporné, no v čase vystriedané kladnými.  

3.2 Empirický gravitačný model zahraničného obchodu 

V zmienených teoretických vysvetleniach vzťahu medzi zahraničným obchodom 

a volatilitou devízového kurzu je možné vidieť mnoho zásadne rozdielnych názorov. 

Situácia, kedy sa javí sledovaný vzťah ako nejednoznačný a silne podmienený, vedie 

k potrebe sofistikovanejších modelov s viacerými krajinami, diverzifikovanými 

firmami, rozdielnymi komoditami a ďalšími faktormi priamo súvisiacimi so 

zahraničným obchodom. Súčasnou tendenciou je využívanie gravitačného modelu 

zahraničného obchodu.  
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Gravitačný model vychádza z Newtonovho gravitačného zákona, ktorý hovorí, 

že sila príťažlivosti medzi dvoma objektami je daná vzťahom: 

 𝐹𝑖𝑗 = 𝑔
𝑚𝑖𝑚𝑗

𝑑𝑖𝑗
 (22) 

kde Fij je sila príťažlivosti, mi a mj sú váhy objektov a dij je vzdialenosť medzi týmito 

objektami. Tinbergen (1962) využíva tento univerzálny zákon k modelovaniu 

zahraničného obchodu:  

 𝑇𝑇𝑑𝑓 = 𝛿
𝑌𝑑

𝛽1𝑌𝑓
𝛽2

𝐷𝑑𝑓
𝜃

 (23) 

kde objem zahraničného obchodu medzi dvoma krajinami TTdf je priamo úmerný 

dôchodku jednotlivých obchodných partnerov Yd(f) a nepriamo úmerný vzdialenosťou 

medzi nimi Ddf.  

Pre účely tejto dizertačnej práce je využitý model Dell'Ariccia (1999), ktorý 

pôvodnú gravitačnú rovnicu rozširuje do podoby:  

 
𝑙𝑛𝑇𝑇𝑑𝑓 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑑 + 𝛽2𝑌𝑓 + 𝛽3𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑓 + 𝛽5𝑙𝑛𝐷𝑑𝑓

+ 𝛽6𝑙𝑛𝑉(𝐸𝑅) + 𝛽6𝑙𝑛𝐶𝐵𝑑𝑓 + 𝑢𝑖𝑗 
(24) 

ktorá vychádza z predpokladu, že krajiny s väčšou ekonomikou majú tendenciu 

obchodovať viac (v absolútnych hodnotách), nakoľko predstavujú väčší dopyt 

a ponuku. Okrem dôchodku domácej (Yd) a zahraničnej (Yf) ekonomiky, tak do modelu 

zahŕňa aj počet obyvateľov POPd respektíve POPf. Pri zvýšenom dopytovanom 

a ponúkanom množstve medzinárodne obchodovaného tovaru sa tak dá očakávať 

zvýšenie celkového objemu zahraničného obchodu a teda kladné odhadované 

koeficienty týchto parametrov. 

 Vyššia vzdialenosť medzi krajinami Ddf naopak znižuje bilaterálny obchod, 

nakoľko predstavuje vyššie náklady na dopravu, dlhšiu doručovaciu dobu a vyššie 

náklady na vyhľadávanie obchodných príležitostí a odhadovaný koeficient sa teda 

predpokladá v záporných číslach. Analogicky sú tieto faktory eliminované spoločnou 

hranicou CB, ktorá by mala kladne prispievať k objemu zahraničného obchodu medzi 

krajinami. 

Model ďalej predpokladá nepriamy vzťah medzi volatilitou devízového kurzu 

V(ER) a obchodnými tokmi TTdf, nakoľko rizikovo averzné subjekty znižujú objem 

obchodu vzhľadom k nárastu nákladov na zaisťovanie sa voči kurzovému riziku, 

poprípade medzinárodné trhy kvôli zvýšenej volatilite opúšťajú úplne. 
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Pri testovaní efektov volatility devízových kurzov na jednotlivé produktové 

kategórie je model upravený do rovnice: 

 
𝑙𝑛𝑇𝑇𝑝,𝑑𝑓 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛𝑌𝑑 + 𝛽2𝑌𝑓 + 𝛽3𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑑 + 𝛽4𝑙𝑛𝑃𝑂𝑃𝑓 + 𝛽5𝑙𝑛𝐷𝑑𝑓

+ 𝛽6𝑙𝑛𝑉(𝐸𝑅) + 𝛽6𝑙𝑛𝐶𝐵𝑑𝑓 + 𝑢𝑖𝑗 
(25) 

kde 𝑇𝑇𝑝,𝑑𝑓 reprezentuje objem obchodu realizovaného v rámci jednotlivých 

produktových kategórií. 

3.2.1 EKONOMETRICKÉ NÁSTROJE A METODOLÓGIA SKÚMANIA PANELOVÝCH DÁT 

Regresná analýza je štatistická metóda, pomocou ktorej sa odhaduje hodnota 

náhodnej veličiny (závisle premennej) na základe znalosti iných veličín (vysvetľujúcich 

premenných). Pokiaľ do regresnej analýzy zahrnieme panelové dáta, hovoríme 

o panelovej regresii. Panelom sa pritom rozumie súbor jednotiek, ktoré sú nejakou 

charakteristickou vlastnosťou veľmi podobné alebo príbuzné, a na ktorých sa vykonáva 

kontinuálne výskum (Novák, 2007). Panelové dáta sú analogicky prierezové dáta, ktoré 

sú zhromaždené na rôznych miestach, ale údaje sa týkajú rovnakého panelu predmetov 

alebo predmetov v každej perióde (Vogelvang, 2005).   

Jednoduchý regresný model panelových dát má nasledujúcu formu: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼1𝑧𝑖1 + 𝛼2𝑧𝑖2 + …𝛼𝑞𝑧𝑖𝑞  + 𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + 𝛽2𝑥𝑖𝑡2 + ⋯ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡𝑘 + 𝑢𝑖𝑡 (26) 

kde  𝑦𝑖𝑡 je vysvetľovaná premenná, 𝑥𝑖𝑡 predstavujú vysvetľujúce premenné a premenné 

𝑧𝑖 sú individuálne efekty, ktoré sa v čase nemenia a zaradzuje sa do nich prípadný 

vektor jednotiek. Index i označuje prierezový rozmer  a index t označuje časový rozmer. 

Z pohľadu tejto dizertačnej práce sú panelové dáta využité z niekoľkých 

dôvodov. Baltagi (2005) napríklad konštatuje, že tieto dáta majú vyšší informatívny 

charakter, pričom preukazujú nižšiu kolinearitu medzi sledovanými údajmi, vyššiu 

variabilitu, viac  stupňov voľnosti a väčšiu efektívnosť. Na základe panelových dát je 

možné lepšie skúmať dynamiku prispôsobenia sa veličín zmenám v hospodárskej 

politike a zároveň je možné kontrolovať individuálnu heterogenitu subjektov. 

Dostupnosť opakovaných pozorovaní na rovnakých jednotkách tak umožňuje 

špecifikovať a odhadnúť zložitejšie a realistickejšie modely. Panelová regresia tak 

umožní komplexný pohľad na skúmané efekty volatility devízových kurzov na objem 

zahraničného obchodu. V perióde dáta zachytávajú vzťahy premenných rozdielnych 

krajín úzko previazaných zahraničným obchodom, v priereze  sú to vzťahy členené 

podľa rovnakého hľadiska (produktové kategórie).  
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K odhadu parametrov linerárnych regresných modelov bude táto práca využívať 

základnú metódu najmenších štvorcov (OLS), ktorá vyžaduje minimalziáciu súčtu 

štvorcov (druhých mocnín) rozdielov nameraných hodnôt yi a funkcie f(xi). Odhady 

parametrov sú dosahované minimalizovaním funkcie: 

 

𝑆(𝛽) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽)
2

𝑁

𝑖=1

 

(27) 

kde koeficienty 𝛽 sú odhadované parametre, 𝑦𝑖 je vysvetľovaná premenná, 𝑥𝑖 

predstavujú vysvetľujúce premenné a i reprezentuje počet pozorovaní.  

Pri použití metódy OLS je nutné dodržať nasledujúce predpoklady: (i) stredná 

hodnota reziduálnej zložky je nulová; (ii) rozptyl reziduálnej zložky je konštantný 

a konečný, nie je prítomná heteroskedasticita (iii) reziduálne zložky sú navzájom 

nekorelované, neexistuje autokorelácia;  (iv) regresory sú v rovnakom čase alebo pre 

rovnakú prierezovú jednotku nekorelované s reziduálnou zložkou a spĺňajú tak 

predpoklad normality. 

TEST AUTOKORELÁCIE  

Autokoreláciou reziduí rozumieme situáciu, kedy reziduálna zložka je 

korelovaná so svojimi oneskorenými a budúcimi hodnotami. K testovaniu autokorelácie 

je využívaný Durbin-Watsonov (DW) test vytvorený Durbinom a Watsonom (1950). 

DW štatistika testuje nulovú hypotézu H0: ρ = 0, kedy sú reziduály v čase t − 1 

na sebe nezávislé. Altenatívnou hypotézou je H1: ρ ≠ 0. Ak je nulová hypotéza 

zamietnutá, je možné konštatovať, že existuje vzťah medzi reziduálmi. DW kritérium sa 

dá matematicky vyjadriť nasledujúcou formou:  

 
𝐷𝑊 = 

∑ (휀𝑡 − 휀𝑡−1)
2𝑇

𝑡=2

∑ 휀𝑡
2𝑇

𝑡=2

 
(28) 

kde 휀𝑡 sú OLS reziduály nadobudajúce hodnoty v intervale 〈0, 4〉. O neprítomnosti 

autokorelácie vypovedá DW štatistický ukazovateľ, ktorý by mal nadobúdať hodnoty 

v intervale (1,7 – 2,3), ideálne sa blížiť k hodnote 2,0.  
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TESTY HETEROSKEDASTICITY 

Heteroskedasticitou rozumieme situáciu, keď reziduálne zložky nemajú 

konštantný rozptyl, teda v prípade porušenia predpokladov homoskedasticity (Cipra, 

2008). V ekonometrickej literatúre existuje niekoľko testov pre určenie 

heteroskedasticity (napr. Goldfeld a Quandt,1965 – Goldfedov-Quandtov test; Glejser, 

1965 – Glejserov test; Breusch a Pagan, 1979 – Breuschov-Paganov test;  White, 1980 – 

Whiteov test).  

Jedným z najpoužívanejších testov v ekonometrickej praxi je Whiteov test, ktorý 

bude použitý na testovanie heteroskedasticity aj v tejto dizertačnej práci. Whiteov test je 

založený na princípe Lagrangeovych multiplikátorov. Používa sa v prípadoch, kedy sa 

nedá dopredu určiť, ktorá z nezávislých premenných ovplyvňuje zmeny rozptylu 

náhodnej zložky modelu. Whiteov test využíva konzistentnú kovariančnú maticu pre 

odhad OLS: 

 

�̂�{𝑏} = 𝑠2 (∑𝑥𝑖𝑥´𝑖

𝑁

𝑖=1

)

−1

 

(29) 

V prípade, že heteroskedasticita nie je prítomná, rovnica bude poskytovať 

konzistentný odhad {𝑏}. 

TESTY STACIONARITY PANELOVÝCH DÁT 

Podobne ako u analýzy jednorozmerných časových radov, aj u panelov je nutné 

posúdenie stacionarity. Novák (2007) uvádza, že testy jednotkových koreňov 

panelových dát majú väčšiu silu než testy jednotkových koreňov používané pre 

overovanie stacionarity v prípade jednorozmerných časových radov. Panelové testy 

jednotkového koreňa poskytujú celkovú agregovanú štatistiku na skúmanie existencie 

jednotkového koreňa v panelových dátach. Tento fakt môže zabrániť získaniu 

protichodných výsledkov v jednotlivých časových radoch, ktoré neponúkajú žiadne 

uspokojivé vysvetlenie a zároveň dobré asymptotické vlastnosti môžu byť dosiahnuté 

s relatívne malými vzorkami v jednotlivých časových radoch, ktoré sú niekedy príliš 

malé na to, aby boli efektívne odhadnuté (Wang, 2009). V empirickej literatúre nájdeme 

niekoľko testov prítomnosti jednotkového koreňa v paneloch. V tejto dizertačnej práci 

bude použitý Levin, Lin a Chu (LLC) test (Levin et al., 2002), ktorý naznačuje silnejší 



72 

 

panelový test jednotkového koreňa, než prevedenie jednotlivých testov pre každé 

prierezová dáta.  

IDENTIFIKÁCIA FIXNÝCH A NÁHODNÝCH EFEKTOV V PANELOVÝCH DÁTACH 

Otázku heterogenity v panelových analýzach riešia modely rozlišujúce fixné 

a náhodné efekty. Dané efekty slúžia k odstráneniu veličiny, ktorá sa vymyká medzi 

jednotlivými skupinami v horizontálnom alebo vertikálnom priereze.  

V prípade modelu s fixnými efektami sú individuálne efekty nepozorovateľné, 

no korelované s vysvetľujúcimi premennými, v čase sú konštantné. Tento model býva 

často využívaný v prípade panelov s makroekonomickými veličinami, kde je sledovaný 

menší počet subjektov za dlhšie časové obdobie. Jedná sa o lineárny regresný model, 

v ktorom sa konštanta mení v priebehu jednotlivých jednotiek i:  

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

휀𝑖𝑡 ∼ IID(0𝜎𝜀
2)   

(30) 

kde  β je vektor konštánt rozmeru 1xK a α je konštanta reprezentujúca efekty tých 

premenných charakteristických i-tému pozorovaniu. Chybová zložka 휀𝑖𝑡 reprezentuje 

efekty najvýznamnejších premenných príznačných i-tým pozorovaniam a  danému 

časovému intervalu. 휀𝑖𝑡 by mala byť charakteristická nezávisle identickým rozdelením 

(IDD) s nulovou strednou hodnotou a konštantným rozptylom.   

Model s náhodnými efektami je model s  chybovou zložkou zloženou z dvoch 

častí. Chybová zložka tak obsahuje špecifický komponent, ktorý sa v čase nemení 

a zvyškovú zložku s predpokladom nekorelovanosti.  Jeho formu je možné zapísať 

v tvare: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝜇 + 𝛽´𝑥𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡 

휀𝑖𝑡 ∼ IID(0𝜎𝜀
2) 

𝛼𝑖𝑡 ∼ IID(0𝜎𝛼
2) 

(31) 

kde práve 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡 predstavuje chybovú zložku. Predpokladá sa, že 𝛼𝑖 a 휀𝑖𝑡 sú vzájomne 

nezávislé a zároveň nezávislé na 𝑥𝑖𝑡  . Metóda najmenších štvorcov sa pre odhad 

parametrov modelu javí ako objektívna a konzistentná. Modely s náhodnými efektami 

sú typické pre panely s veľkým počtom pozorovaných subjektov za kratšie časové 

obdobie, poprípade ak je výber pozorovaných javov uskutočnený náhodne (Lukáčik et 

al., 2010). 
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K determinácii  fixných, poprípade náhodných efektov sa používa Hausmanov 

test (Hausman, 1978). Tento test predpokladá nulovú hypotézu H0, že náhodné efekty sú 

konzistentné a efektívne, alternatívna hypotéza H1 hovorí, že náhodné efekty sú 

nekonzistentné. V prípade zamietnutia nulovej hypotézy zamietnutá, sa predpokladá, že 

náhodná premenná, ktorá je zahrnutá do chybovej zložky a je pravdepodobne 

korelovaná s jednou alebo viacerými nezávisle premennými. K testovaniu je teda 

vhodnejšie použitie metódy fixných efektov. V prípade, že nulová hypotéza zamietnutá 

nie je, možno použiť obe metódy.  

Ako uvádza Lukáčik a kol. (2010), testovacia štatistika Hausmanovho testu má 

tvar: 

 𝐻 = (𝛽´𝐹𝐸 − 𝛽´𝑅𝐸)
𝑇(�̂�𝐹𝐸 − �̂�𝑅𝐸)

−1(𝛽´𝐹𝐸 − 𝛽´𝑅𝐸) (32) 

kde kde 𝛽´𝐹𝐸  a 𝛽´𝑅𝐸 sú odhady koeficientov vysvetľujúcich premenných pre modely 

s fixnými a náhodnými efektmi. �̂�𝐹𝐸 a �̂�𝑅𝐸 sú odhady asymptotickej variančno-

kovariančnej matice parametrov modelu s fixnými resp. náhodnými efektmi. Testovacia 

štatistika H má asymptotické rozdelenie χ2 s počtom stupňov voľnosti rovnajúcim sa 

počtu parametrov tvoriacich vektor β´ - 1. Vypočítaná hodnota porovnáva s kritickou 

hodnotou rozdelenia χ2 pri zvolenej hladine významnosti a zodpovedajúcom stupni 

voľnosti. Model s fixnými efektami je odporučený, pokiaľ H > χ2. V opačnom prípade 

sa javí ako vhodný model s náhodnými efektami. 

Princípy určovania fixných a náhodných efektov popisuje aj Gujarati (2002). 

Gujarati (2002) uvádza, že odhadované hodnoty parametrov medzi modelmi s fixnými 

a náhodnými efektami sa môžu výrazne líšiť. Preto ak je hodnota T veľká a hodnota N 

malá, zároveň sú dodržané predpoklady fixných efektov, ako vhodný model sa 

odporúča model s fixnými efektmi. V prípade ak je hodnota T malá a hodnota N veľká, 

prierezové jednotky sú zvolené náhodne a nepredpokladá sa, že tvoria homogénny 

súbor, potom je vhodné použiť model s náhodnými efektmi. 

3.2.2 EKONOMETRICKÉ NÁSTROJE A METODOLÓGIA MODELOVANIA VOLATILITY 

V súvislosti s testovaním efektov volatility na zahraničný obchod je nutné 

vybrať správnu proxy premennú - spôsob jej modelovania. Volatilita nie je priamo 

pozorovateľná, no podľa Cipru (2008) ekonometria vychádza z predpokladu, že má 

určité obvyklé charakteristiky: (i) zhlukovanie volatility – volatilita môže byť 

v niektorých obdobiach vysoká, v iných nízka; (ii) pákový efekt – volatilita reaguje 
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odlišne na vzostup a pokles podkladovej premennej; (iii) volatilita sa vyvíja skôr 

spojito, bez nejakých výrazných skokov; (iv) volatilita nediverguje k vysokým 

(neobmedzeným) hodnotám, ale jej priebeh býva skôr stacionárny v určitom rozmedzí. 

Najstarším spôsobom merania volatility je využívanie smerodajnej odchýlky, 

v najjednoduchšom prípade ako: 

 
�̂�𝑡

2 = 
∑ (𝑦𝜏 − 𝜇𝜏)

2𝑡
𝜏=𝑡−𝑘+1

𝑘 − 1
 

(33) 

kde 𝜇𝜏 =
∑ 𝑦𝜏

𝑡
𝜏−𝑘+1

𝑘
  pre vhodne zvolenú dĺžku odhadového obdobia k. 

Aj keď sa tento prístup bežne používa pre odhad volality devízového kurzu 

v celku bežne, má určité obmedzenia, ktoré dokážu byť odstránené použitím 

autoregresných modelov volatility.  Konkrétne model typu ARCH bol prvý krát 

aplikovaný Engleom (1982). ARCH model vychádza z dvoch predikátov: (i) modely 

časových radov sú heteroskedastické, s volatilitou premenlivou v čase; (ii) volatilita je 

jednoduchou kvadratickou funkciou minulých predpovených chýb (odchýlok od 

podmienennej strednej hodnoty).  

Prvé modely typu ARCH sú poznačené niektorými nedostatkami. ARCH 

modely vyžadujú často vysoký rád m (aby adekvátne popísali vývoj volatility danej 

rady) a odhad značného počtu parametrov, kedy naviac môže u niektorého odhadnutého 

parametru dôjsť k porušeniu podmienky nezápornosti. ARCH modely síce zohľadňujú 

zhlukovanie volatility, no už nerešpektujú pákový efekt či asymetrie, kedy kladné 

a záporné odchýlky môžu mať odlišný vplyv na volatilitu.  

Tieto nedostatky odstraňuje zovšeobecnený ARCH (GARCH) model, ktorý 

umožňuje modelovanie volatility aj v závislosti na svojich predchádzajúcich 

(oneskorených) hodnotách. Model GARCH (m,s) má tvar:  

 
𝑦𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑒𝑡, 𝑒𝑡 = 𝜎𝑡휀𝑡, 𝜎𝑡

2 = 𝛼0 + ∑𝛼𝑖𝑒𝑡−𝑖
2

𝑚

𝑖=1

+ ∑𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑠

𝑗=1

 (34) 

kde 휀𝑡 sú náhodné veličiny s nulovou strednou hodnotou a jednotkovým rozptylom 

a parametre modelu splňujú 𝛼0 > 0; 𝛼𝑖 ≥ 0; 𝛽𝑗 ≥ 0, ∑ (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖)
𝑚𝑎𝑥{𝑚,𝑠}
𝑖=1 < 1. 

Peride (2003) vo svojej štúdii zameranej na analýzu panelových dát zahraničného 

obchodu dochádza k záveru, že použitie GARCH modelovania pri zostavovaní proxy 

kurzovej volatility zabezpečuje lepšie štatisticky významné výsledky. Takéto 

modelovanie volatility bude preto  používané aj v tejto dizertačnej práci. 
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3.3 Použité dáta 

V dizertačnej práci budeme zahraničný obchod sledovať v dvoch rovinách, a to 

územne (teritoriálne) a tovarovo (komoditne). Územnú skladbu zahraničného obchodu 

chápeme ako podiel jednotlivých územných celkov krajín, zoskupení krajín, či 

kontinentov na úhrne obchodných operácií vyjadrenom v hodnote. Teritoriálna štruktúra 

nám teda ukáže, s ktorými krajinami štát najčastejšie obchoduje, do ktorých krajín 

najčastejšie vyváža a ktoré krajiny sú najväčšími dovozcami.  

V súčasnosti je prístup k úpravám cezhraničnej štatistiky pomerne roztrieštený. 

K tovarovým transakciám v medzinárodnom obchode môžeme  pristupovať pomocou 

dvoch základných prístupov. Prvý z nich je založený na princípe prechodu tovaru cez 

hranice a je v súlade s tzv. tradičnou štatistikou zahraničného obchodu. Vývozom sa tu 

rozumie fyzické prekročenie tovaru cez hranice do zahraničia, dovozom je naopak 

moment prekročenia tovaru hranice krajiny zo zahraničia. Do vývozu a dovozu sú tak 

započítavané aj transakcie nerezidentov na území danej krajiny. Táto štatistika 

vypovedá výhradne o fyzickom pohybe tovaru cez hranice, bez ohľadu na to, či 

dochádza k obchodu medzi tuzemskými a zahraničnými subjektmi. Naproti tomu druhý 

prístup je založený na zmene vlastníctva a je tak konzistentný so zostavovaním 

platobnej bilancie a národnými účtami. Donedávna bol prechod tovaru cez hranice 

dostatočnou aproximáciou zmeny vlastníctva, avšak globalizácia v obchode viedla 

k oddeleniu týchto dvoch konceptov a taktiež rozšírila rozsah transakcií, pretože 

prechod cez hranice už nie je nutne nasledovaný zmenou vlastníctva. 

Napriek tomu, že táto štatistika je vhodným východiskom pre zostavovanie 

platobnej bilancie danej krajiny, cezhraničná štatistika má svoju oporu v celosvetovom 

metodickom manuáli o obchodovaní a tovarovom obchode (International Merchandise 

Trade Statistics) a v legislatíve Európskej únie. Ak by jednotlivé krajiny dôsledne 

uplatňovali princíp zmeny vlastníctva, údaje by neboli konzistentné na bilaterálnej 

úrovni. Preto bude pre účely dizertačnej práce využívaná cezhraničná štatistika, ktorá je 

medzinárodne zrovnateľná a môže slúžiť ako ukazovateľ vývoja hodnoty obchodu 

v skúmaných krajinách. Export v tejto práci budeme analogicky chápať ako hodnotu 

tovaru vyvezeného do zahraničia, ktorý prekročil štátnu hranicu za účelom jeho trvalého 

alebo dočasného ponechania v zahraničí. Import naopak bude predstavovať hodnotu 
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tovaru prijatého zo zahraničia, ktorý prekročil štátnu hranicu za účelom jeho trvalého 

alebo dočasného ponechania v tuzemsku. 

K bilaterálnej analýze sú tak použité cezhraničné údaje obchodu medzi 

konkrétnou krajinou a jej šiestimi najväčšími obchodnými partnermi, pričom takto 

nastavená analýza predstavuje pre každú krajinu minimálne 50% podiel na celkovom 

obrate zahraničného obchodu. 

Pri sledovaní komoditnej štruktúry zahraničného obchodu bude skúmaný podiel 

jednotlivých skupín tovaru na dovoze a vývoze. Používanou tovarovou klasifikáciou 

v dizertačnej práci je Štandardná klasifikácia medzinárodného obchodu (SITC), ktorá 

člení obchodované druhy tovarov do 10 tried. Výsledkom je tak členenie jednotlivých 

komodít nielen podľa druhu materiálu, z ktorého vznikli, ale tiež podľa ekonomického 

účelu a úrovne spracovania.  Základné SITC triedy sú: 

 T0 Potraviny a živé zvieratá; 

 T1 Nápoje a tabak; 

 T2 Suroviny bez palív a surovín pre potravinárske účely; 

 T3 Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály; 

 T4 Živočíšne a rastlinné oleje, tuky a vosky; 

 T5 Chemikálie a príbuzné výrobky; 

 T6 Priemyselný tovar podľa druhu materiálu; 

 T7 Stroje a dopravné prostriedky; 

 T8 Rôzne hotové výrobky; 

 T9 Tovar a transakcie nešpecifikované inde v SITC. 

V analýze efektov devízových kurzov na zahraničný obchod je vysvetľovaná 

premenná obchodná bilancia TBp vypočítaná ako podiel exportu na importe 

v jednotlivých produktových kategóriách SITC za každého zvoleného obchodného 

partnera. Na skúmanie volatility devízových kurzov na zahraničný obchod je 

vysvetľovaná premenná obrat obchodu TTp vypočítaný ako suma exportov 

a importov jednotlivých produktových kategórií SITC za každého zvoleného 

obchodného partnera. 

Dôchodok krajín Yd, respektíve Yf, je reprezentovaný HDP v bežných cenách. 

Údaje zahraničného obchodu a HDP sú na kvartálnej frekvencii a sú získané z databáze 
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OECD. HDP je zároveň prevedené do indexovej (bezjednotkovej) formy, tak ako to 

odporúča Bahmani-Oskooee (1991).  

Devízové kurzy ER vystupujú v modeli vo forme priamej kotácie, pričom sú 

použité nominálne bilaterálne devízové kurzy.  V tomto ohľade práca akceptuje tvrdenie 

Auboina a Ruta (2013), že voľba medzi nominálnymi a reálnymi devízovými kurzami 

nemá vplyv na ekonometrické výsledky. Dáta devízových kurzov sú získané z databáze 

EUROSTATu. Na modelovanie volatility bilaterálnych kurzov je využitý GARCH 

model, podobne ako u niektorých zmieňovaných štúdií (napr. De Vita a Abbott, 2004; 

Choudhry, 2005;). Volatilita je vypočítaná na dátach v mesačnej frekvencii, pričom ich 

kvartálne hodnoty sú vypočítané ako štvrťročné priemery mesačných devízových 

kurzov. 

Údaje o veľkosti populácie POPd a POPf sú získané taktiež z databáze OECD.  

Údaje o vzdialenosti medzi krajinami V4 a ich obchodnými partnermi sú prevzaté 

z databázy GeoDist. Bilaterálne vzdialenosti sú v ponímaní tejto databázi merané 

pomocou dát na úrovni miest. V tejto dizertačnej práci je považované za ekonomické 

centrum krajiny vo šetkých prípadoch ich hlavné mesto.  
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4 Charakteristika zahraničného obchodu a devízových 

kurzov v krajinách V4 

Krajiny V4 od roku 1989 prešli dôležitou etapou transformácie, počas ktorej 

reformovali systém centrálne plánovaného hospodárstva na princípy tržnej ekonomiky. 

Novým dôležitým konceptom sa stalo budovanie konkurencieschopnosti národných 

ekonomík na ceste k integrácii do globálnej tržnej ekonomiky a do európskych štruktúr, 

o ktorú sa v nemalej miere pričinili aj zahraničnoobchodná politika a nastavenia politiky 

devízových kurzov. V tejto kapitole bude pre obe skúmané premenné popísaný 

východiskový stav na začiatku obdobia a následný vývoj od roku 1999, ktorý 

predstavuje začiatok skúmaného obdobia.  

4.1 Vývoj zahraničného obchodu krajín V4 

V rámci významných postkomunistických politických transformácií a reforiem 

na trhoch krajín V4 zažíva podstatné zmeny aj zahraničný obchod. Proces zmien  je 

započatý preorientovaním obchodu z východu na západ, čím výrazne mení štruktúru 

a intenzitu obchodných tokov. Relatívne izolovaný obchodný blok, ktorého obmedzená 

interakcia so svetovým hospodárstvom bola založená viac na štátnych zásahoch než na 

tržných rozhodnutiach a cenách, sa mení na región, ktorý ako celok predstavuje 

významný podiel na medzinárodných trhoch.  

V priebehu transformácie jednotlivých ekonomík je významným obchodno-

politickým nástrojom clo. Česko uplatňovalo vo svojom colnom sadzobníku iba 

hodnotové clo,  čo prispievalo k väčšej transparentnosti zahraničného obchodu. Krajiny 

využívali aj rôzne netarifné nástroje. Česká vláda zavádzala množstevné kvóty 

a vydávala tzv. neautomatické licencie (napríklad na dovoz cukru, uhlia, výbušnín 

a strelných zbraní). Zároveň Česko dotovalo zo štátneho rozpočtu poľnohospodársku 

výrobu, poskytovalo štátnu podporu pri zavádzaní energeticky úsporných opatrení, 

výskumu a rozvoja, reštrukturalizácii banského priemyslu a dopravy. Liberalizácia sa 

prejavila v poľnohospodárskom sektore a odstránené boli prekážky i u niektorých 

priemyselných výrobkov. V českom exporte boli poskytované poistenia vývozných 

úverov proti komerčným a politickým rizikám a taktiež boli vývozcom poskytované 
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garancie proti kurzovým rizikám v súlade s medzinárodnými pravidlami. Tým, že 

Česko usilovalo od druhej polovice 90-tych rokov o vstup do EÚ, dochádzalo 

k postupnému zavádzaniu nových technických noriem, hygienických predpisov 

a ďalších legislatívnych opatrení.  

Základným cieľom obchodnej politiky Maďarska v 90-tych rokoch bolo 

dosiahnutie pokroku v integrácii do svetovej ekonomiky. Tento cieľ si maďarská vláda 

stanovila s ohľadom na veľkosť krajiny a značnú závislosť na okolitom svete 

a využívala k nemu uzavretých multilaterálnych a bilaterálnych dohôd. Maďarská vláda 

musela v priebehu 90-tych rokov čeliť značným protekcionistickým tlakom, ktoré boli 

vyvolané neuspokojivým stavom maďarskej ekonomiky. Najvyššej úrovne ochrany 

v oblasti priemyselných výrobkov dosahovali citlivé komodity, za ktoré boli 

považované dopravné zariadenia, textil, odevy a tiež obuv. Zmluvné clo bolo s ohľadom 

na množstvo preferenčných vzťahov uplatňované na menej ako štvrtinu celkových 

dovozov Maďarska. Maďarsko si okrem ciel a dovozných prirážok do roku 1997 

nárokovalo aj ďalšie dovozné poplatky (licenčný poplatok, poplatok za colné odbavenie 

a štatistický poplatok). Tieto poplatky boli postupne znižované a úplne boli odstránené 

k 1. 1. 1997.  

Colné sadzby v Poľsku sa vyznačovali značným rozptylom, kedy zmluvné clo sa 

pohybovalo v pásme od nuly do 293 %. Významná bola tiež colná eskalácia, a to najmä 

u potravín, nápojov, tabaku, textilu, kože, dreva a drevených výrobkov, kedy s vyšším 

stupňom spracovania daného výrobku dochádzalo k rastu colnej sadzby. Obchodná 

politika Poľska bola v priebehu 90-tych rokov ovplynená nárastom konkurencie, 

spôsobenou liberalizáciou dovozov, demonopolizáciou štátnych podnikov, 

zdokonaleným umiestňovaním zdrojov, vytváraním úspor z rozsahu a zatraktívnením 

zahraničných investícií. Poľská vláda, okrem iného, vychádzala z predpokladu, že 

liberalizácia dovozov podnieti a obohatí technologickú úroveň národného hospodárstva. 

Poľsko tiež garantovalo zvýhodnený prístup na trh pre výrobky pochádzajúce 

z rozvojových a najmenej rozvinutých krajín sveta. Okrem cla boli v roku 1992, resp. 

1994, v Poľsku zavedené tiež dovozné prirážky na všetky dovozy s cieľom obnoviť 

rovnováhu na bežnom účte platobnej bilancie. Prirážka bola progresívne znižovaná 

zo 6 % (v roku 1994) na 5 % (v roku 1995), potom na 3 % (v roku 1996) a úplne 

zrušená bola na začiatku roka 1997. Výber dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane 

bol u niektorých výrobkov nastavený diskriminačným spôsobom. Napríklad odevy 
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vyrobené poľskými výrobcami nepodliehali dani, zatiaľ čo odevy dovezené zo tretích 

krajín podliehali 20% dani (WTO, 2000). V oblasti netarifných nástrojov Poľsko 

uplatňovalo, bez ohľadu na svoje liberalizačné predsavzatia, až do roku 2002 zákaz 

dovozu ojazdených súkromných automobilov starších ako 10 rokov a 6 rokov 

u firemných vozidiel. Ďalej boli nastavené množstevné reštrikcie, boli vyžadované 

špeciálne certifikáty vydávané poľskými úradmi, a boli uplatňované prísne sanitárne 

a fytosanitárne nariadenia. Na druhej strane poľská vláda podporovala tuzemských 

producentov tým, že im poskytovala finančnú pomoc vo forme grantov, úverov, 

daňových zvýhodnení a úverových garancií. Tieto opatrenia na jednej strane prispeli 

k reštrukturalizácii poľského priemyslu, na druhej strane zvýhodňovali niektoré 

ekonomické subjekty. Poľský trh bol chránený tiež antidumpingovými a ochrannými 

opatreniami. Prijaté opatrenia v oblasti zahraničnoobchodnej politiky mali vplyv na 

celkovú úroveň zahraničného obchodu v Poľsku. Zvláštnosťou poľskej ekonomiky je 

štruktúra importov, ktorá, ako uvádza Tomšík (1997), je až zo 70 % tvorená 

medziproduktami, ktoré sú v Poľsku použité na výrobu nového výrobku a ďalej sú 

potom opätovne vyvážané do zahraničia. Pre tieto montážne operácie boli v Poľsku 

uzákonené rôzne daňové úľavy, ktoré viedli k zakladaniu zahraničných filiálok na 

poľskom území.  

Slovenská vláda považovala od začiatku 90-tych rokov liberálnu obchodnú 

politiku za hlavný nástroj na dosiahnutie efektívnej alokácie zdrojov. Vláda sa snažila 

zvýšiť mieru otvorenosti slovenského hospodárstva a zlepšiť komoditnú štruktúru 

vývozu v prospech výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Liberálna obchodná politika 

vychádzala z názoru, že daňami a inými poplatkami nezaťažených dovozov vstupného 

materiálu sa budú slovenské firmy schopné stať viac konkurencieschopnými tak na 

domácom ako aj na zahraničnom trhu. Prioritou slovenskej vlády bola integrácia 

Slovenska do EÚ a zintenzívnenie vzťahov so všetkými susednými krajinami, ako sú 

Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Ukrajina. Slovenská vláda obmedzovala 

v priebehu transformačného obdobia prístup na domáci trh dovoznými kvótami 

a podporovala domáce, najmä poľnohospodárske produkcie. Obchodná bilancia 

Slovenska bola na začiatku 90-tych rokov pozitívne ovplyvnená jednak zlepšením 

priaznivej situácie na zahraničných trhoch, a taktiež 10% devalváciou slovenskej 

koruny v roku 1993, ktorá zlepšila konkurencieschopnosť slovenskej produkcie. 

Hlavným kritickým bodom bolo zavedenie tarifnej prirážky na dovoz spotrebného 
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tovaru na Slovensko. Vláda sa týmto opatrením snažila niekoľkokrát zabezpečiť 

rovnováhu na bežnom účte. V roku 1994 bola na Slovensku zavedená 10% colná 

prirážka na dovoz spotrebného tovaru. Zavedením dovoznej prirážky iba na spotrebný 

tovar došlo k prehĺbeniu tarifnej eskalácie, nakoľko priemerná dovozná prirážka sa 

značne menila naprieč jednotlivými komoditnými skupinami.Situácia sa opakovala 

v roku 1999, kedy slovenská vláda znovu pristúpila k zavedeniu dovoznej prirážky, 

tentoraz vo výške 7 %, a v nasledujúcich rokoch sa sadzba postupne znižovala, pričom 

k jej zrušeniu došlo v roku 2001.  

Fojtíková (2011) k významným krokom, ktoré členské krajiny V4 urobili na 

začiatku 90-tych rokov, radí aj  podpísanie Európskych dohôd s členskými krajinami 

EÚ. Tieto dohody mali snahu uvoľniť bariéry najmä v oblasti obchodu s priemyselnými 

výrobkami. Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami bol usmerňovaný doplňujúcimi 

protokolmi k Európskym dohodám. Významnou mierou sa na liberalizácii zahraničného 

obchodu v priebehu transformačného obdobia podpísala aj aktívna účasť krajín V4 na 

vytváraní multilaterálneho obchodného systému (napr. GATT, WTO),  či regionálnych 

zoskupení (CEFTA, EFTA). Úplne voľný obchod medzi krajinami V4 a členskými 

krajinami EÚ však bol dosiahnutý až po ich vstupe do EÚ, ku ktorému došlo 1. 5. 2004. 

Členstvo v tomto zoskupení umožňuje krajinám V4 bezbariérový prístup na jednotný 

vnútorný trh Spoločenstva. Výmena tovaru a poskytovanie služieb na území členských 

štátov EÚ sú tak realizované bez colných a množstvových obmedzení, čo podporuje ich 

vzájomný obchod.  

Napriek mnohým spoločným ekonomickým rysom, ktorými toto zoskupenie 

krajín disponuje, v oblasti medzinárodného obchodu nevystupuje ako celkom 

homogénna skupina. Uvedené liberalizačné opatrenia jednotlivých krajín prispeli k rastu 

otvorenosti ekonomík v rôznej miere. Ako je možné vidieť na Obrázku 6,  otvorenosť 

jednotlivých ekonomík, síce v čase u každej ekonomiky rastie, no jej miera sa naprieč 

krajinami líši. Okrem iného, každá krajina vstupuje do začiatku sledovaného obdobia 

s iným podielom celkového obratu zahraničného obchodu na ich HDP.  
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Obrázok 6 Otvorenosť ekonomík V4 (podiel celkového obratu zahraničného obchodu na HDP v %) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z OECD 

Najvyššiu mieru otvorenosti na začiaku obdobia vykazuje Maďarsko vo výške 

108 %. Jeho tempo rastu otvorenosti však ani z ďaleka nedosahuje úroveň Slovenska, 

ktoré sa v priebehu sledovaného obdobia dostalo z úrovne 71 % na takmer 173% a stalo 

sa tak najotvorenejšou ekonomikou spomedzi krajín V4. Z Obrázku 6 je vidieť aj 

vysoká korelovanosť medzi mierou otvorenosti Česka a Slovenska. Tento vývoj je 

jednoznačne daný spoločnými charakteristikami týchto ekonomík. Kým na začiatku 

sledovaného obdobia dosahoval ukazovateľ otvorenosti pre českú ekonomiku 85 %, do 

roku 2014 vzrástla miera otvorenosti českej ekonomiky na takmer 150 %. Dynamika 

rastu miery otvorenosti bola v jednotlivých rokoch premenlivá. Vo všetkých prípadoch 

však môžeme vidieť výraznejší nárast v roku 2004, čo s najvyššou pravdepodobnosťou 

súvisí so vstupom krajín do EÚ. Ďalej je spoločný výrazný pokles v roku 2009 

spôsobený preliatím ekonomickej krízy na územie strednej Európy. Diametrálne odlišnú 

mieru otvorenosti vykazuje Poľsko, ktoré síce vykazuje zdvojnásobenie tohto 

ukazovateľa počas sledovaných rokov, no stále sa vymyká priemeru ostatných 

analyzovaných krajín. 
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Obrázok 7 Vývoj obchodnej bilancie krajín V4 (podiel celkových exportov na celkových importoch) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z OECD 

 

Poľsko sa odlišuje od ostatných krajín aj v ďalšom aspekte. Ako ukazuje 

Obrázok  7, na začiatku sledovaného obdobia sú charakteristické deficitom obchodnej 

bilancie všetky krajiny V4, pričom u Poľska je tento deficit najvýraznejší. Napriek 

tomu, že  u každej krajiny dochádza k jeho postupnému korigovaniu, práve u Poľska 

dochádza k jeho redukcii v najväčšej miere.  

Slovensko vykazuje na začiatku sledovaného obdobia deficit zapríčinený 

predovšetkým absenciou reštrukturalizácie priemyslu a následným problémom 

presadenia sa firiem na zahraničných trhoch. V dôsledku faktického zhodnocovania 

slovenskej koruny dochádzalo k zlacňovaniu dovozov a ďalšiemu znižovaniu cenovej 

konkurencieschopnosti slovenského vývozu. Negatívne pôsobili aj jednotkové náklady 

práce, ktorých tempo rastu predstavovalo na Slovensku v tomto období jedno 

z najvyšších spomedzi tranzitívnych ekonomík. Na zahraničný obchod nepriaznivo 

vplývala aj politika vlády v oblasti zahraničných úverov a štátnych záruk, ktorá 

smerovala takmer výlučne do podpory infraštruktúry s minimálnym dosahom na 

exportnú výkonnosť slovenskej ekonomiky, čím sa znemožnila návratnosť devíz 

získaných prostredníctvom zahraničných pôžičiek. Viditeľné zlepšenie obchodnej 

bilancie na Obrázku 7 je spôsobené obratom hospodárskej politiky na  proinvestičné 

a proexportne pôsobiace nástroje.  

Výkyvy v raste otvorenosti českej ekonomiky, ku ktorým dochádzalo 

v sledovanom období, súviseli s poklesom tempa rastu exportu, ale aj importu do Česka 

a boli odrazom celkovej ekonomickej situácie v tuzemsku aj u hlavných obchodných 
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partnerov. Celkovo sa dá konštatovať, že rast miery otvorenosti českej ekonomiky 

v rokoch 1999 – 2014 bol vyvolaný predovšetkým rastúcimi vývozmi, ktoré 

v sledovanom období dosahovali spravidla vyššie tempo rastu než bolo zaznamenané na 

strane dovozu. K rastúcej miere otvorenosti českej ekonomiky v sledovaných rokoch 

dochádzalo nielen vplyvom nastavenej obchodnej politiky, ale aj zlepšujúcou sa 

konkurencieschopnosť českých výrobkov na svetových trhoch a rastom intra-

odvetvového obchodu, ku ktorému začalo dochádzať od druhej polovice 90-tych rokov 

v súvislosti s umiestňovaním priamych zahraničných investícií v Česku. Práve priame 

zahraničné investície pomohli Česku k uskutočneniu potrebných štrukturálnych zmien 

v ekonomike. Vďaka zahraničnému kapitálu vo výrobe sa podarilo zmeniť štruktúru 

priemyselnej výroby, vyrábať výrobky s vyššou pridanou hodnotou a zabezpečiť odbyt 

vyrábanej produkcie na vyspelejších západných trhoch. Vďaka rastúcej 

konkurencieschopnosti českých výrobkov Česko zaznamenáva od roku 2005 kladné 

saldo obchodnej bilancie. 

Hoci v rokoch 1999 – 2014 dochádzalo vďaka zahranično-obchodnej politike 

Maďarska k rastu oboch zložiek zahraničného obchodu, objemy dovozu prevyšovali 

množstvo vývozov v hodnotovom vyjadrení, čo sa prejavilo v zápornom salde 

obchodnej bilancie, ktoré Maďarsko eviduje po celé sledované obdobie. Naštartovanie 

dynamiky zahraničného obchodu v Maďarsku začalo v roku 2000, čo je viditeľné aj na 

Obrázku 8. Podľa Fojtíkovej (2011) je nárast objemu podporovaný tak priaznivou 

ekonomickou situáciou doma (rast HDP 5,2 %), ako aj v ďalších krajinách EÚ, ktoré sa 

v priebehu transformačného obdobia stali hlavnými obchodnými partnermi Maďarska 

a ktoré v tomto období zaznamenávali takmer 4% rast HDP. Od roku 2004 je zrejmé, že 

vývozy v Maďarsku rastú rýchlejším tempom ako dovoz. Výnimku tvorí iba rok 2008, 

kedy dovozy rástli rýchlejším tempom ako vývoz. Na rastúcich vývozoch mal od 

polovice 90-tych rokov značný podiel vývoz strojov a dopravných zariadení a taktiež 

vývoz kapitálovo náročnej produkcie. Celkový rast objemu zahraničného obchodu 

prispel k rastúcej miere otvorenosti maďarskej ekonomiky. Vysoký stupeň otvorenosti 

maďarskej ekonomiky svedčí o značnej internacionalizácii a značnej závislosti krajiny 

na zahraničnom obchode pri dosahovaní hospodárskeho rastu. 
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Obrázok 8 Vývoj celkového obratu zahraničného obchodu krajín V4 (mil. USD) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z OECD 

 

Obrázok 8 vykresľuje dôležitosť zahraničného obchodu pre krajiny V4. Obrázok 

8 zachytáva celkový obrat zahraničného obchodu, do ktorého sa jednoznačne premieta 

aj veľkosť ekonomiky. Slovensko pri najvyššej miere otvorenosti v poslednom 

sledovanom období vykazuje vzhľadom k počtu obyvateľov a HDP, ktoré predstavujú 

potenciálnu ponuku a dopyt na medzinárodných trhoch, najnižší objem medzinárodne 

obchodovaných tovarov.  Na Obrázku 8 sú ďalej viditeľné spoločné trendy pohybu. 

Tempo rastu objemu sa jednoznačne zvyšuje po vstupe krajín do EÚ, pričom jeden 

z najväčších objemov medzinárodne obchodovaných tovarov je realizovaný 

v predkrízovom období. Po preliatí krízy do sledovaného regiónu je možné zaznamenať 

výrazný pokles a postupný nárast na úrovne o niečo vyššie (s výnimkou Maďarska) ako 

boli krízou.  

4.1.1 TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU KRAJÍN V4 

Na Obrázku 9 sú znázornené podiely najvýznamnejších obchodných partnerov 

krajín V4 na ich obrate celkového zahraničného obchodu. Jednoznačne je možné 

konštatovať, že toto zoskupenie sa sústreďuje na rovnaké exportné trhy a ich regionálna 

blízkosť, či podobnosť spotrebiteľského správania sa pretavujú aj do ich vzájomného 

obchodu. Približne 25 % celkového obchodu V4 je realizovaného s Nemeckom. 

Zahraničný obchod sledovaných krajín je tak jednoznačne ovplyvnený jeho 

ekonomickým vývojom, aj keď je nutné konštatovať, že jeho podiel sa v čase znižuje. 

Slovensko eviduje ešte jedného významného partnera, ktoré sa vymyká priemeru 

ostatných sledovaných obchodov – Českú republiku. Vzájomný obchod medzi týmito 
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dvoma krajinami je daný dlhodobými ekonomickými väzbami. Aj z pohľadu Českej 

republiky je Slovensko druhým najvýznamnejším zahraničným trhom. Vo všeobecnosti 

krajiny V4 realizujú zahraničný obchod vďaka bezbariérovému obchodu prevažne 

s krajinami EÚ (v priemere takmer 80%). Medzi významnými obchodnými partnermi 

patriacimi mimo EÚ, sú krajiny ponúkajúce tovar vnižších cenových kategóriách (USA, 

Čína), dlhodobý strategický partneri (Rusko), poprípade krajiny umiestňujúce na toto 

územie priame zahraničné investície (Južná Kórea).  

 

Obrázok 9 Vývoj teritoriálnej štruktúry V4 (podiel na celkovom zahraničnom obchode krajín, v 

%) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z OECD 
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44 %. Ďalšou významnou obchodovanou skupinou je T6, ktorá pre Česko, Poľsko 

a Slovensko predstavuje ďalších 20 %, pre Maďarko je to 13 %. Skupina T8 predstavuje 

približne rovnaký podiel 10 % v každej sledovanej krajine. Jednoznačne je možné 

konštatovať, že ekonomiky V4 sú koncentrované do obchodu priemyselného tovaru,  

strojov, dopravných zariadení a  iných manufakturovaných výrobkov s vyššou pridanou 

hodnotou.  

Obrázok 10 Vývoj tovarovej štruktúry V4 (podiel na celkovom zahraničnom obchode krajín, v %) 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z OECD 
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4.2 Vývoj devízových kurzov v krajinách V4 

Formovanie politiky menových kurzov ekonomík V4 možno považovať taktiež 

za jeden z kľúčových atribútov súvisiacich so základnými hospodársko-politickými 

rozhodnutiami po začatí transformačného procesu v roku 1989. Mirdala (2011) 

konštatuje, že napriek špecifickým črtám tohto procesu možno spomenúť viaceré 

skutočnosti, ktoré mali v tranzitívnych ekonomikách V4 podobný charakter. Medzi 

spoločné charakteristiky radí východiskovú pozíciu po roku 1989, vývoj základných 

makroekonomických proporcií v priebehu prvého desaťročia transformačného procesu 

a rovnaký cieľ, ktorým bol vstup do EÚ a následné prijatie eura (EUR).  

Menové kurzy krajín V4 sa vyvíjajú v súlade s rovnakými základnými vzťahmi 

ako menové kurzy vyspelých ekonomík, zároveň však v týchto ekonomikách 

v transformačnom období prebiehajú špecifické procesy, ktoré boli spojené s podstatou 

hospodárskej transformácie, rozvojom a dereguláciou jednotlivých čiastkových trhov, či 

meniacou sa štruktúrou relatívnych cien. Tieto procesy zásadným spôsobom 

determinujú podmienky a predpoklady formovania dlhodobých trendov. Úprava 

základných čŕt systémov menových kurzov má nezanedbateľný vplyv na zahraničnú 

konkurencieschopnosť krajín V4. 

S ohľadom na usporiadanie menových kurzov a politiku menových kurzov je 

podobnosť základných čŕt v rámci krajín V4 po roku 1989 zreteľná predovšetkým na 

začiatku transformačného procesu. Na začiatku procesu aplikuje väčšina tranzitívnych 

ekonomík systém pevného menového kurzu, nakoľko pevná vonkajšia nominálna kotva 

je považovaná za najúčinnejší nástroj v boji s infláciou a v znižovaní nákladov 

dezinflačného procesu. Tento prístup sa opiera o skutočnosť, že väčšina 

transformujúcich sa krajín vykazuje znaky malých otvorených ekonomík. Medzi hlavné 

faktory, ktoré ovplyvňovali výber vhodnej stratégie pre systém menového kurzu 

v krajinách V4 na začiatku transformačného procesu možno zaradiť potrebu stabilizácie 

makroekonomického prostredia, dostupnosť a objem zahraničných devízových aktív 

(rezerv) a stupeň celkovej ekonomickej otvorenosti (obchodnej a finančnej). Zatiaľ čo 

v neskoršom období boli zmeny systémov menových kurzov ovplyvňované 

schopnosťou týchto krajín aktívne riadiť ekonomickými aktivitami podmienené 

medzinárodné kapitálové pohyby, v praktickej rovine boli ovplyvňované 

inštitucionálnymi faktormi spojenými s ich budúcim vstupom do Európskeho 
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mechanizmu výmenných kurzov II (ERM II).  Mirdala (2011) hodnotí, že po ukončení 

prístupového procesu do EÚ v roku 2004, sa týmto krajinám podarilo dosiahnuť vyššiu 

stabilitu menových kurzov ich národných mien vo vzťahu k EUR. EUR pritom zohráva 

významnú úlohu v rámci politiky menových kurzov krajín V4 už od jeho vzniku - či už 

vo forme nominálnej kotvy, referenčnej meny alebo ako jeden z hlavných indikátorov 

kurzového vývoja. 

V rámci sledovaného obdobia udržiavalo Česko a Slovensko v rámci politiky 

devízových kurzov systém riadeného floatingu. Poľsko prešlo v apríli 2000 od 

využívania pevného menového kurzu s kĺzavými zmenami parít na voľný floating 

a Maďarsko pristúpilo v máji 2001 k rozšíreniu oscilačného pásma na ±15 % pri 

fixovaní maďarského forintu (HUF) na EUR. V máji 2008 ďalej došlo na základe 

rozhodnutia Maďarskej národnej banky k uvoľneniu naviazania maďarského forintu na 

EUR s následným prechodom na systém menového kurzu s riadenou pohyblivosťou pri 

zachovaní eura v pozícii referenčnej meny. Vývoj nominálnych (NEER) a reálnych 

(REER) efektívnych devízových kurzov je možné vidieť na Obrázku 11, respektíve 12. 

Vývoj NEER a REER je vysoko korelovaný a potvrdzuje tak záver štúdie Auboina 

a Ruta (2013) o tom, že v prípade devízových kurzov sa vývoj nominálnych 

premenných jednoznačne premieta do vývoja reálnych veličín.  

Obrázok 11 Vývoj NEER v krajinách V4 (index s 18 hlavnými obchodnými partnermi) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z EUROSTATu 

 

Najväčšie zmeny v sledovanom období zaznamenala Slovenská koruna  (SKK), 

ktorá vstúpila v novembri 2005 do systému ERM II s centrálnou paritou stanovenou na 

úrovni 38,4550 SKK/EUR. V marci 2007 bola na žiadosť Národnej banky Slovenska 
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revalvovaná centrálna parita slovenskej koruny na 35,4424 SKK/EUR. Poslednou 

formálnou úpravou menového kurzu slovenskej koruny v rámci ERM II bola jej 

revalvácia v máji roku 2008 na úroveň 30,1260 SKK/EUR. V roku 2009 následne 

Slovensko prijalo EUR.  

Základný rámec politiky menových kurzov Českej republiky, Maďarska 

a Poľska hodnotí Mirdala (2011) ako plne kompatibilný s predpokladmi kladenými na 

účasť meny kandidátskej krajiny v ERM II. Rozhodnutie o vstupe mien týchto krajín do 

ERM II preto možno považovať skôr za otázku celkovej pripravenosti na vstup do EMU 

a schopnosti udržateľne plniť konvergenčné kritéria pred samotným prijatím EUR. 

K formálnemu oddialeniu úvah o vstupe národných mien zvyšných krajín V4 do 

ERM II prispela aj hospodárska kríza, ktorá sa začala u ich devízových kurzov 

prejavovať v druhej polovici roku 2008. Kurzová nestabilita a oslabenie mien týchto 

krajín voči euru bolo zrejmé najmä v priebehu prvej polovice roku 2009.  V štvrtom 

kvartáli roku 2013 Česká národná banka (ČNB) dokonca pristúpila vzhľadom 

k uskutočňovanému cieľovaniu inflácie k pomerne nekonvenčnému kroku a oslabila 

českú korunu (CZK) na úroveň 27 CZK/EUR. Faktické oslabovanie začalo však už po 

avizovaní tohto kroku na konci roku 2012.  

Obrázok 12 Vývoj REER v krajinách V4 (index s 18 hlavnými obchodnými partnermi, CPI 

deflátor) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z EUROSTATu 

 

Na základe vývoja REER v krajinách V4 možno konštatovať prítomnosť 

dlhodobej tendencie reálneho zhodnocovania menových kurzov týchto krajín. Najmä na 

začiatku 90-tych rokov bola tendencia reálneho zhodnocovania menových kurzov krajín 

V4 spojená s ich významným podhodnotením spôsobeným počiatočnými devalváciami. 
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Centrálne banky Maďarska a Poľska sa snažili vyhnúť neprimeranému reálnemu 

zhodnocovaniu svojich mien periodickými devalváciami. Naproti tomu centrálne banky 

Česka a Slovenska (Československa, resp. ČSFR) po počiatočných výrazných 

devalváciách koruny československej už ďalej centrálne parity svojich menových 

kurzov neupravovali (s výnimkou 10% devalvácie SKK v roku 1993). 

Neprimerané reálne zhodnocovanie menového kurzu spoločne s nerovnováhou 

na bežnom účte platobnej bilancie a vysokými deficitmi verejných financií bolo 

príčinou dlhodobejšej neudržateľnosti systému pevného menového kurzu v rámci krajín 

V4 a následného prechodu na pohyblivý menový kurz. Vývoj na bežnom účte platobnej 

bilancie je pritom vzhľadom k ich vysokej otvorenosti významným indikátorom 

zahraničnej konkurencieschopnosti tranzitívnych ekonomík. Pokles alebo strata 

zahraničnej konkurencieschopnosti sa následne prejavuje negatívnym vývojom na 

bežnom účte. Vývoj na bežnom účte bol v krajinách V4 významne poznačený 

investičnou náročnosťou transformačného procesu. Udržateľnosť vonkajšej rovnováhy 

je preto ovplyvnená nielen veľkosťou, ale aj štruktúrou prichádzajúcich kapitálových 

tokov. 

Významný prílev kapitálu v krajinách V4 prispieval k reálnemu zhodnocovaniu 

ich menových kurzov. Vzhľadom na uplatňovaný systém menového kurzu pritom 

k reálnemu zhodnocovaniu menového kurzu môže dochádzať prostredníctvom (i) 

nominálneho zhodnocovania menového kurzu, ku ktorému dochádzalo od začiatku 

sledovaného obdobia; (ii) existenciou vyššieho inflačného diferenciálu v domácej 

ekonomike, pozorovaného hlavne do roku 1999; (iii) prípadne kombináciou týchto 

spôsobov. 

ZHODNOTENIE SPOLOČNÉHO VÝVOJA DEVÍZOVÝCH KURZOV A OBCHODNÝCH 

BILANCIÍ KRAJÍN V4 

Kĺzavá zmena parít HUF a PLN uplatňovaná do roku 1999 neviedla 

k obmedzeniu schodkov ich obchodných bilancií. Následný prechod na voľný floating 

však umožnil Poľsku znížiť reálne zhodnocovanie PLN bez zásadnejšieho dopadu na 

vývoj obchodnej bilancie. V Maďarsku viedlo zafixovanie HUF na EUR k výraznému 

reálnemu zhodnocovaniu menového kurzu HUF a následnému prehĺbeniu deficitu 

obchodnej bilancie. V Česku a na Slovensku je reálne posilňovanie menových kurzov 
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po roku 2000 spojené s vysokou dynamikou reálneho ekonomického rastu, čo umožnilo 

týmto krajinám udržať si konkurencieschopné postavenie na medzinárodných trhoch. 

Vplyvom hospodárskej krízy sa miera reálneho zhodnocovania REER Maďarska 

a Poľska výrazne spomalila. Maďarsko, ktorého celková výkonnosť bola v porovnaní 

s Poľskom ovplyvnená počas hospodárskej krízy vo väčšom rozsahu, dosiahlo po roku 

2008 výraznejšie zmiernenie negatívneho vývoja na bežnom účte platobnej bilancie. 

Zlepšenie obchodnej bilancie zaznamenala počas krízového obdobia aj Česká republika. 

Toto zlepšenie bolo spojené s počiatočným výraznejším znehodnotením REER, 

postupným zvyšovaním jeho úrovne a nasledovnými slovnými a menovými 

intervenciami ČNB.  K reálnemu, avšak pomalšiemu zhodnocovaniu REER Slovenskej 

republiky aj v období hospodárskej krízy prispelo prijatie eura v roku 2009 spoločne 

s oslabením menových kurzov mien okolitých krajín. Na druhej strane však táto 

skutočnosť bránila výraznejšiemu zlepšeniu  vývoja jej obchodnej bilancie. 
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5 Vplyv devízových kurzov na zahraničný obchod krajín V4 

Predmetom skúmania dizertačnej práce je vplyv devízových kurzov na 

zahraničný obchod krajín V4 v období 1999 – 2014. Toto obdobie predstavuje priestor 

pre analýzu efektov devízových kurzov na zahraničný obchod prebiehajúci prevažne na 

tržných princípoch bez štátnych zásahov, v ekonomikách uplatňujúcich plávajúci režim 

devízových kurzov. Efekty sú skúmané v dvoch rovinách. Prvá rovina odhaduje dopad 

úrovne devízových kurzov na obdchodnú bilanciu, druhá rovina odhaduje efekty 

kurzovej volatility na celkový obrat zahraničného obchodu. Vzhľadom k rozdielnosti 

skúmania závisle premenných sa konštrukcie modelov pre každú rovinu líšia.  

5.1 Vplyv úrovne devízových kurzov na obchodné bilancie krajín V4 

Na skúmanie úrovne devízových kurzov na obchodnú bilanciu je použitý model 

Roseho a Yellenovej (1989), ktorý bol bližšie popísaný v podkapitole 3.1. V rovnici 

(11) je vysvetľovaná premenná TB vypočítaná ako podiel exportu na importe v rámci 

bilaterálnych tokov s najvýznamnejšími obchodnými partnermi. V dizertačnej práci je 

ďalej prijatý predpoklad o rozdielnosti vplyvu úrovne devízových kurzov na jednotlivé 

čiastkové obchodné bilancie. V analýze bude preto vysvetľovaná premenná obchodnej 

bilancie TBp z rovnice (12) vypočítaná ako podiel exportu na importe v jednotlivých 

produktových kategóriách SITC za každého zvoleného obchodného partnera. Dôchodok 

krajín Yd, resp. Yf, je reprezentovaný HDP v bežných cenách a je prevedený do 

indexovej podoby, aby bola zaistená bezjednotková veličina tak, ako to odporúča 

Bahmani-Oskooee (1991). Devízové kurzy ER sú vypočítané ako štvrťročné priemery 

mesačných nominálnych devízových kurzov vo forme priamej kotácie. 

V prípade Slovenska sú časové rady obchodných tokov s AT, DE  a FR, 

vzhľadom k zavedeniu eura ako oficiálnej meny, skrátené na obdobie 1999:Q1 – 

2008Q4, inak sledované údaje pokrývajú obdobie 1999:Q1 – 2014:Q3, čo na 

štvrťročnej frekvencii predstavuje 63 pozorovaní premenných zahrnutých do zvoleného 

modelu.  Všetky časové rady sú upravené logaritmickou transformáciou a podrobené 

ADF testovaniu stacionarity. Výsledky ADF testovania potvrdzujú integráciu I(1), čo je 

základný predpoklad Johansenovej kointegračnej analýzy testovania dlhodobých 
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vzťahov a následného modelovania krátkodobých efektov pomocou VECM modelu. 

Prítomnosť dlhodobých väzieb medzi skúmanými premennými je posudzovaná na 

základe Trace a Maximum eigenvalue testu.  

5.1.1 TESTOVANIE ONESKORENÍ A KOINTEGRAČNÝCH VEKTOROV 

Nakoľko voľba oneskorení (lag)  premenných v modeli s korekčným členom 

môže mať významný vplyv na závery prijaté na základe modelu, v prvotnej fáze 

testovania je určená ich konkrétna hodnota. V empirickej literatúre sú oneskorenia 

sústredené okolo dvoch rokov. V mnohých krajinách sa však toto obdobie líši naprieč 

obchodnými partnermi z dôvodu rozdielneho charakteru a pružnosti obchodovaného 

tovaru a časovým oneskorením spotrebiteľa v hľadaní prijateľnej, lacnejšie alternatívy 

(Auboin a Ruta, 2013). Optimálna výška oneskorení na základe maximalizácie 

Schwarzovho informačného kritéria pre je  zaznamenaná v Tabuľkách 4 až 7. Zvolené 

informačné kritérium je aplikované na odhad nediferencovaného modelu VAR, pričom 

jeden lag znamená oneskorenie jeden kvartál. V týchto tabuľkách, sú taktiež vidieť 

výsledky Johansenovho kointegračného testu o počte existujúcich kointegračných 

vektorov (r), pričom platí, že dlhodobý vzťah medzi premennými existuje v prípade, že 

r ≠ 0. Okrem produktovo členených obchodných bilancií je tu odhad dlhodobých 

vzťahov pre celkovú obchodnú bilanciu na bilaterálnej úrovni TT. 

Tabuľka 4 Počet oneskorení a kointegračných vektorov pre Česko 

 AT  DE  FR  IT  PL  SK  

 lag R Lag r Lag R lag R lag R lag r 

TT 4 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 

T0 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 

T1 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 

T2 4 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 

T3 4 0 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 

T4 4 0 2 0 4 0 2 0 2 0 2 0 

T5 4 1 4 1 5 1 2 1 3 1 5 1 

T6 5 0 4 1 9 1 5 0 2 1 5 1 

T7 5 1 4 1 9 1 9 1 3 1 5 1 

T8 5 1 9 1 9 0 9 1 4 1 9 1 

T9 5 0 4 0 5 0 5 0 4 0 4 0 

Zdroj: výpočty autora 

V empirickom odhade efektov úrovne devízových kurzov na obchodné bilancie 

pre Českú republiku pracujeme s obchodnými partnermi AT, DE, FR, IT, PL a SK, 
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pričom úhrn ich priemerných podielov na celkovom zahraničnom obchode predstavuje 

v sledovanom období 58 %. Optimálna výška vypočítaných oneskorení pre každého 

obchodného partnera v jednotlivých produktových kategóriách ukazuje, že priemerné 

oneskorenie v produktových skupinách T0 až T4 je nižšie ako u ďalších sledovaných 

kategórií. Potvrdzuje sa tak predpoklad Auboina a Rutu (2013), že na nižšie 

oneskorenie v daných produktových kategóriách vplýva ich vyššia substituovateľnosť. 

Výsledky Johansenovho kointegračného testu o počte existujúcich 

kointegračných rovníc hovoria, že súhrnné bilaterálne obchodné bilancie sú síce 

v dlhodobom vzťahu vo všetkých sledovaných prípadoch, na produktovej úrovni 

môžeme nájsť výnimky. Ani jeden kointegračný vektor nebol preukázaný pre 

produktové kategórie T4 a T9. T4 je produktová kategória charakteristická výrazne 

nižším podielom na celkovom zahraničnom obchode. Pre Českú republiku je to za 

sledované obdobie priemerný podiel menej ako 0,1 %. U kategórie T9 je tento podiel 

ešte nižší a naviac je nutné konštatovať, že sa jedná o nekonzistentnú produktovú 

kategóriu, pre ktorú nie je možné nájsť spoločné charakteristické rysy.  

Z pohľadu teritoriálnej štruktúry je vidieť, že najmenej dlhodobých vzťahov je 

odhadnutých pre obchod s AT a IT. V prípade AT nenachádzame dlhodobý vzťah 

u produktových kategórií  tvoriacich 31,3 % ich realizovaného bilaterálneho obchodu,  

pre IT je to 27,3 % zahraničného obchodu. U ostatných obchodných partnerov tvoria 

nekointegrované produktové kategórie len menej ako 1 %. Je teda možné konštatovať, 

že jednotlivé obchodné bilancie sú charakteristické dlhodobým spoločným vývojom 

s HDP Česka, jeho obchodných partnerov a taktiež bilaterálnych devízových kurzov.  

Tabuľka 5 Počet oneskorení a kointegračných vektorov pre Maďarsko 

 AT  DE  FR  GB  IT  PL  

 lag R lag r lag r lag r lag r lag R 

TT 4 1 9 1 3 1 1 1 5 1 2 1 

T0 2 0 4 2 2 1 2 1 4 1 4 1 

T1 4 1 5 1 2 1 4 0 4 1 4 1 

T2 2 1 5 0 4 0 4 0 4 1 2 2 

T3 4 1 5 0 4 0 4 0 4 0 2 0 

T4 5 0 5 2 5 0 4 0 4 0 4 0 

T5 4 1 4 1 3 1 4 0 6 1 2 0 

T6 4 1 8 2 5 1 9 0 5 2 4 1 

T7 5 0 8 2 3 1 1 1 7 2 5 2 

T8 4 1 9 1 4 1 8 1 9 0 6 2 

T9 5 0 4 0 5 0 4 0 4 0 2 0 

Zdroj: výpočty autora 
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V empirickom odhade Maďarska pracujeme s obchodnými partnermi CZ, DE, 

FR, GB, IT a SK. Úhrn ich priemerných podielov na celkovom zahraničnom obchode 

predstavuje v sledovanom období 51 %. Optimálna výška vypočítaných oneskorení pre 

AT je približne rovnaká u všetkých produktových kategórií a s výnimkou produktových 

kategórií T0 a T2 sa pohybuje okolo jedného roka. Pre prípad Maďarska nie je 

oneskorenie možné špecifikovať podľa komoditnej štruktúry, je však možné sledovať, 

že ak sa v odhade vyskytuje oneskorenie viac ako 5 kvartálov, tak spadá do 

produktových kategórií T6 až T8.  

V prípade Maďarska Johansenov kointegračný test preukázal v porovnaní 

s Českou republikou výrazne nižší počet kointegračných vektorov. Napriek dlhodobému 

ekvilibriu u celkových bilaterálnych obchodných bilancií je možné vidieť, že 

rozagregovanie na čiastkové obchodné bilancie ukazuje výrazne rozdielne výsledky. 

V prípade GB sú nájdené dlhodobé väzby preukázané len v prípade troch čiastkových 

obchodných bilancií. Vysvetlením pre kointegráciu na celkovej úrovni je v tomto 

prípade zrejme fakt, že v sledovanom období kointegrovaná produktová kategória T7 

tvorí v priemere až 66 %, T8 tvorí 8 % a T0 tvorí 3 % z  celkového realizovaného 

obchodu medzi Maďarskom a GB.   

U obchodného partnera AT bolo síce preukázaných viac dlhodobých vzťahov, 

no úhrn čiastkových obchodných bilancií s kointegračným vektorom predstavuje len 

52 % celkového realizovaného bilaterálneho obchodu. U obchodného partnera PL tvoria 

produktové kategórie bez preukázaných dlhodobých tendencií k spoločnému pohybu 

20,6 %  a u IT je to 16,3 %. Najviac produktových kategórií s dlhodobými 

kointegračnými vzťahmi (viac ako 95 %) spadá do obchodovania s Nemeckom 

a Francúzskom. Na tovarovej úrovni nie je pre Maďarsko možné nájsť ani jednu 

produktovú kategóriu, ktorá by preukazovala dlhodobé vzťahy skúmaných premenných 

so všetkými obchodnými partnermi. Naopak, u produktovej kategórie T9 nie je 

preukázaná ani jedna dlhodobá väzba, u produktovej kategórie T4 je len jedna 

pre bilaterálny obchod s Nemeckom. 
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Tabuľka 6 Počet oneskorení a kointegračných vektorov pre Poľsko 

 CZ  DE  FR  GB  IT  SK  

 lag r lag r lag r lag r lag r lag R 

TT 4 1 2 1 4 1 4 0 4 1 2 2 

T0 4 1 2 1 2 0 4 2 2 1 2 1 

T1 4 1 2 1 2 1 5 0 2 1 2 1 

T2 4 1 2 1 4 0 8 1 2 1 2 0 

T3 4 1 2 1 4 0 5 0 2 0 2 0 

T4 4 0 5 0 4 0 5 0 2 0 5 0 

T5 4 2 4 1 4 2 4  0 2 1 2 1 

T6 4 1 5 1 9 1 9 1 9 1 9 1 

T7 4 1 6 1 9 1 9 1 9 1 9 1 

T8 6 1 6 1 9 1 8 2 9 1 9 1 

T9 5 0 4 0 5 0 5 0 4 0 2 0 

Zdroj: výpočty autora 

V empirickom odhade pre Poľsko pracujeme s obchodnými partnermi CZ, DE, 

FR, GB, IT a SK, pričom úhrn ich priemerných podielov na celkovom zahraničnom 

obchode predstavuje v sledovanom období 52 %. Optimálna výška vypočítaných 

oneskorení pre každého obchodného partnera v jednotlivých produktových kategóriách 

ukazuje podobne ako u Českej republiky, že priemerné oneskorenie je vyššie 

v produktových skupinách T6, T7 a T8 a potvrdzuje tak predpoklad Auboina a Rutu 

(2013). Výnimku tvorí len obchodný partner CZ, u ktorého je počet oneskorení až na 

kategórie T8 a T9 konštantný a predstavuje jeden rok.  

Výsledky Johansenovho kointegračného testu o počte existujúcich 

kointegračných rovníc hovoria, že sledované súhrnné bilaterálne obchodné bilancie sú 

v dlhodobom ekvilibriu pre všetkých obchodných partnerov s výnimkou GB, ktorá tvorí 

v priemere 5% podiel celkového zahraničného obchodu Poľska. Podiel kointegrovaných 

produktových kategórií tvorí za sledované obdobie 48,6 % celkového obchodu a táto 

skutočnosť sa pravdepodobne premieta do sledovaného vzťahu bez dlhodobého 

ekvilibria. Nižší počet kointegračných vektorov bol preukázaný aj v prípade FR, kde až 

5 odhadovaných obchodných bilancií nie je v dlhodobom vzťahu s HDP Poľska, jeho 

obchodných partnerov a príslušnými bilaterálnymi devízovými kurzami. Z pohľadu 

významnosti celkového obchodu sa však jedná len o menej ako 8 % bilaterálneho 

obchodu s Francúzskom. V prípade ostatných sledovaných trhov je preukázaná 

dlhodobá väzba pre produktové kategórie tvoriace viac ako 95 % realizovaných 

obchodov. Ani pre Poľsko a jeho produktové kategórie T4 a T9 neboli odhadnuté 

žiadne dlhododobé väzby.  
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Tabuľka 7 Počet oneskorení a kointegračných vektorov pre Slovensko 

 AT  CZ  DE  FR  HU  PL  

 lag r Lag r lag r lag r lag r lag R 

TT 4 1 2 1 2 1 4 1 2 1 4 1 

T0 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 

T1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

T2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

T3 4 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 

T4 5 0 5 0 4 0 5 0 2 0 2 0 

T5 4 1 4 1 2 1 4 1 2 1 2 1 

T6 9 0 8 1 9 1 9 0 8 1 9 2 

T7 9 1 9 2 9 1 9 1 8 1 9 2 

T8 9 1 9 1 9 1 9 1 8 1 9 1 

T9 5 0 4 0 5 0 9 0 4 0 5 0 

Zdroj: výpočty autora 

V prípade Slovenska empiricky odhadujeme obchodné bilancie s partnermi AT, 

CZ, DE, FR, HU a PL, pričom úhrn ich priemerných podielov na celkovom 

zahraničnom obchode predstavuje v sledovanom období 55 %. Optimálna výška 

vypočítaných oneskorení pre každého obchodného partnera v jednotlivých 

produktových kategóriách ukazuje aj v tomto prípade, že priemerné oneskorenie je 

vyššie v produktových skupinách T6, T7 a T8. Výsledky Johansenovho kointegračného 

testu o počte existujúcich kointegračných rovníc hovoria, že všetky súhrnné bilaterálne 

obchodné bilancie sú v dlhodobom vzťahu vo všetkých sledovaných prípadoch. Na 

produktovej úrovni však môžeme nájsť výnimky. Podobne ako v prípade Maďarska 

a Poľska, ani u Slovenska nie sú produktové kategórie  T4 a T9 v jednotlivých tokoch 

kointegrované so zvolenými premennými. Najmenej dlhodobých väzieb bolo 

preukázaných u čiastkových obchodných bilancií s AT. V prípade tohto obchodného 

partnera predstavuje úhrn nekointegrovaných obchodných bilancí 32% podiel na 

celkovom bilaterálnom obchode.  

5.1.2 ODHAD DLHODOBÝCH EFEKTOV DEVÍZOVÝCH KURZOV 

Pre obchodné bilancie s preukázanými dlhodobými tendenciami k spoločnému 

pohybu sú v Tabuľkách 8 - 11 znázornené odhadnuté koeficienty dlhodobých efektov 

jednotlivých vysvetľujúcich premenných zahrnutých do modelov bilaterálnych 

a komoditných obchodných bilancií vypočítaných na základe Johansenovej 

kointegračnej analýzy.  
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Tabuľka 8 Odhadnuté dlhodobé koeficienty modelov obchodných bilancií Česka 

 AT DE FR IT PL SK 

 
Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER 

TT -5,32 1,47 -1,27 0,42 0,86 0,20 0,38 1,34 -0,23 0,21 1,53 1,27 1,29 1,02 3,55 -3,74 3,10 -0,16 

T0 8,36 0,47 2,37 -4,14 2,05 -1,10 -1,62 3,79 -1,97 
 

2,75 1,41 
 

-0,39 2,63 -2,85 2,45 -0,53 

T1 -3,24 6,39 -1,51 x x x -6,75 3,31 1,87 x x x -0,07 0,90 0,65 0,53 0,12 0,74 

T2 -8,20 2,71 -1,76 -9,74 2,43 -0,27 1,31 -1,27 0,23 3,75 -1,15 -1,26 
 

1,32 1,71 5,55 -4,15 0,22 

T3 x x x -10,21 0,06 -0,26 9,31 -2,17 0,11 7,18 -2,36 1,87 1,04 0,84 0,56 -8,50 7,62 -0,89 

T4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

T5 -2,85 

 

1,92 

 

-0,63 5,01 -3,62 1,29 -0,26 4,57 2,62 6,77 -2,33 -1,94 -3,14 1,76 -2,81 0,45 -0,11 0,35 

T6 x x x -0,00 1,01 1,59 0,06 1,69 2,42 x x x 0,93 -0,96 0,22 -1,32 0,94 -0,11 

T7 
 

-5,07 -2,17 0,09 0,51 0,18 -1,27 4,73 -2,67 6,65 -3,10 -2,04 -2,49 0,44 -0,82 -6,76 3,64 0,29 

T8 -2,39 2,35 -1,75 -0,84 0,50 -0,50 x x x 3,68 1,21 0,90 0,13 0,53 0,71 0,08 -0,38 0,66 

T9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poznámka: „x“ znamená neprítomnosť dlhodobej väzby 

Zdroj: výpočty autora  

Analýza dlhodobých koeficientov pre Českú republiku v prípade domáceho 

HDP preukázala výrazné rozdiely nielen naprieč produktovými kategóriami, ale aj 

naprieč obchodnými partnermi. Pre obchod s AT boli u kointegrovaných obchodných 

bilancií preukázané s výnimkou produktovej kategórie T0 (podiel na celkovom obchode 

s AT je 3,5%) záporné efekty domáceho HDP. S rastom HDP Česka tak predpokladáme 

nárast dopytovaného množstva rakúskych tovarov v tuzemsku a teda nárast 

importovaného množstva tovarov, ktorý vedie k zhoršeniu obchodnej bilance 

a prejavuje sa odhadom záporného koeficientu aj u celkovej bilaterálnej obchodnej 

bilancie. Podobný záver je odhadnutý aj pre SK, kde sa prejavil záporný efekt 

domáceho HDP tak na celkovej bilaterálnej obchodnej bilancii, ako aj v prípade 

čiastkových obchodných bilancií tvoriacich 74% podiel bilaterálneho obchodu. 

U obchodných partnerov DE, FR, IT a PL kointegračná analýza dospela na bilaterálnej 

úrovni k opačnému vzťahu s domácim HDP. Pre obchodného partnera IT boli kladné 

koeficienty odhadnuté aj pre všetky kointegrované čiastkové obchodné bilancie. Pre 

ostatné bilaterálne toky však čiastkové analýzy záver efektu na celkovú bilaterálnu 

obchodnú bilanciu nepodporujú. Zhodný záver čiastkových a bilaterálnych bilancií 

v prípade DE preukázali produktové kategórie tvoriace len 19 %, pre FR 29 % a pre PL 

36 % celkového bilaterálneho zahraničného obchodu. Výsledky tak jasne ukazujú na 

možné skreslenie vyplývajúceho z agregácie dát. 
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Odhadnuté koeficienty HDP zahraničného partnera poskytujú jasnejšie závery. 

Všetci obchodní partneri vykazujú kladný efekt ich HDP na celkové bilaterálne 

obchodné bilancie Česka. Nárast dôchodku v zahraničnej ekonomike je tak možné 

aproximovať so zvýšením kúpyschopnosti zahraničných subjektov, zvýšením 

dopytovaného množstva tuzemského tovaru v zahraničí a teda nárastom exportovaného 

tovaru. Najvyšší koeficient bol preukázaný pre slovenské HDP, čo jasne ukazuje na 

previazanosť týchto ekonomík. Na komoditnej úrovni je však možné nájsť aj opačné 

efekty. V prípade obchodu s AT sa jedná o produktovú kategóriu tvoriacu 38 % 

bilaterálneho obchodu, pre DE je to kategória s 8% podielom, pre FR sú to kategórie 

s 12% podielom, pre SK kategórie s 23% podielom, pre PL kategórie s 37% podielom 

a pre IT kategórie až s 57% podielom na bilaterálnom zahraničnom obchode. 

Výsledky prezentované v Tabuľke 8 ďalej ukazujú, že kladný koeficient pre 

premennú devízového kurzu na celkových bilaterálnych obchodných bilanciách je 

možné nájsť v obchode s DE, IT a PL. Tieto odhady tak podporujú predpokladaný 

pozitívny efekt depreciácie českej koruny na ich obchodné bilancie. Úhrn priemerného 

podielu týchto krajín na celkovom obrate zahraničného obchodu Česka bol 

v sledovanom období 39 %. Pre obchodného partnera AT je záporný koeficient na 

bilaterálnej úrovni podporený s výnimkou kategórie T0 aj odhadnutými koeficientami 

na komoditnej úrovni. Pre ostatné čiastkové obchodné bilancie sú efekty devízového 

kurzu zmiešané. Prevažne očakávaný účinok depreciácie na komoditné bilancie je 

možné pozorovať u obchodných partnerov DE, PL a SK, kde predstavujú jej kladné 

efekty  79%, 77% respekíve 53% podiel komoditných obchodných bilancií na 

bilaterálnom obchode. V prípade DE je tento záver daný predovšetkým výrazným 

podielom troch pozitívne ovplyvnených komoditných bilancií. Z tejto analýzy ďalej 

vyplýva, že depreciácia českej koruny voči euru síce na jednej strane podporí vývoz, či 

zníži dovoz v prevažnej časti obchodu s DE, no na druhej strane by k rovnakému efektu 

došlo pre FR len u 29 %, pre IT u 16 % a pre AT dokonca len u 4 % skúmaných 

komoditných obchodných bilancií.  
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Tabuľka 9 Odhadnuté dlhodobé koeficienty modelov obchodných bilancií Maďarska 

 AT DE FR GB IT PL 

 
Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER 

TT 2,41 -7,37 8,89 -0,63 0,91 -0,09 -10,60 9,13 -1,11 -0,52 1,44 -0,17 -2,58 8,13 -1,18 0,16 -0,49 1,75 

T0 x x x  1,84 1,49 -4,42 6,18 -4,86 7,19 -11,44 1,23 -2,69 6,42 1,04 -1,11 0,10 1,42 

T1 1,48 -2,06 2,94 2,74 8,26 -0,24 -6,65 2,07 0,05 x x x -5,58 10,37 1,19 -1,91 3,01 -1,50 

T2 -0,96 4,56 -0,19 x x x x x x x x x 0,42 -0,24 1,89  1,46 -1,50 

T3 2,99 -10,32 9,13 x x x x x x x x x x x x x x x 

T4 x x x  3,62 4,19 x x x x x x x x x x x x 

T5 -0,00 -0,66 2,79 -2,89 1,12 -0,83 -0,30 6,40 -1,14 x x x -0,08 6,76 -0,91 x x x 

T6 -0,14 -1,86 0,73 -4,65 12,81 1,86 2,14 -5,67 0,79 x x x  -0,98 1,23 -0,12 0,08 0,89 

T7 x x x  0,17 0,47 -7,70 4,94 -1,64 -1,17 2,27 -0,39  2,20 -1,91  -2,10 1,78 

T8 0,24 -2,24 0,29 -2,32 2,34 -2,84 6,18 2,23 -2,07 8,61 4,60 -1,75 x x x  -0,47 0,04 

T9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poznámka: „x“ znamená neprítomnosť dlhodobej väzby 

Zdroj: výpočty autora  

Ani pre obchodné bilancie Maďarska sa nedá jednoznačne podporiť predpoklad 

o negatívnom dopade rastu domáceho HDP na pomer hodnôt jeho exportu a importu. 

Tento fakt je zrejmý z odhadnutých kladných koeficientov pre tretieho a piateho 

najvýznamnejšieho obchodného partnera AT a PL. Najväčšiu mieru zhody 

z hľadiska teritoriálneho rozdelenia vykazuje FR, kde predpokladaný efekt pozorujeme 

tak na bilaterálnej úrovni, ako aj na 76% úhrne čiastkových obchodných bilancií. Na 

druhej strane, výrazne rozdielne výsledky na bilaterálnej a komoditnej úrovni sú 

viditeľné u obchodných bilancií s PL. Ani jedna  obchodná bilancia s preukázaným 

dlhodobým efektom v tomto prípade nekorešponduje so smerom efektu na celkovej 

bilaterálnej úrovni. Ak sa pozrieme na jednotlivé produktové kategórie, zhoda smeru 

efektov u kointegrovaných bilancií  je viditeľná len pre T5. Tieto produkty predstavujú 

9 % celkového zahraničného obchodu Maďarska a 11% priemerný podiel na obchode 

skúmaných bilaterálnych tokov. 

Predpokladaný kladný efekt zvýšenia zahraničného HDP na obchodnú bilanciu 

je jednoznačne demonštrovaný u najvýznamnejšieho obchodného partnera DE. 

Nemecký ekonomický rast sa zrejme premieta do zvýšeného dopytu po maďarských 

produktoch a vedie tak k  zlepšeniu jednotlivých komoditných obchodných bilancií.  Až 

na produktovú kategóriu T6 (9% podiel na bilaterálnom obchode) sa rovnaký smer 

efektov prejavil aj u obchodu s FR.  Napriek tomu, že u obchodných bilancií s GB boli 
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preukázané tendencie k dlhodobému spoločnému pohybu len v minoritnom počte 

produktových kategórií, zvýšenie jeho HDP by malo byť spojené so zlepšením pomeru 

maďarských exportov nad importami pre viac ako 74% predmetného bilaterálneho 

obchodu. PL aj v rámci odhadu parametra jeho HDP vykazuje značnú nekonzistentnosť 

produktovej a bilaterálnej úrovne a ukazuje na skreslenie vyplývajúceho z agregácie dát.  

Výsledky analýzy síce naznačujú, že rast rakúskeho HDP zrejme nevedie 

k zlepšeniu obchodnej bilancie s AT, no k zlepšeniu môže viesť depreciácia 

maďarského forintu voči euru. Takáta depreciácia sa ukazuje byť ako efektívnym 

nástrojom aj v prípade zlepšovania čiastkových obchodných bilancií DE s úhrnom 80 

%, no IT s úhrnom len 33 % a FR s úhrnom len 12 %. Výsledky na bilaterálnej úrovni 

však dospeli pre týchto troch obdchodných partnerov patriacich do EMU  k zápornému 

odhadnutému koeficientu.  Výsledky práce nasvedčujú, že k zvýšeniu pomeru exportov 

nad importami s PL je možné dospieť cez depreciáciu maďarského forintu voči 

poľskému zlotému  na celkovej bilaterálnej ako aj na komoditnej úrovni pre produktové 

kategórie tvoriace 77 % ich obchodných tokov. Analýza dlhodobých efektov ďalej 

ukázala, že depreciácia maďarského forintu je spojená so zlepšením všetkých 

skúmaných obchodných bilancií produktovej kategórie T6, ktorá predstavuje 

v sledovanom období 13%  podiel na celkovom maďarskom zahraničnom obchode 

a 15% priemerný podiel na obchode s analyzovanými obchodnými partnermi. 

Tabuľka 10 Odhadnuté dlhodobé koeficienty modelov obchodných bilancií Poľska 

 CZ DE FR GB IT SK 

 

Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER 

TT 0,55 0,17 0,32 -0,24 0,23 0,39 -0,15 1,49 0,57 3,65 -2,77 1,01 5,49 8,94 2,47 -1,24 0,34 0,13 

T0 -0,23 0,87 0,73 0,40 -4,96 0,53 x x x x x x 0,60 2,43 -1,21 x x x 

T1 -0,34 2,18 -1,51 0,22 1,55 0,82 8,13 -5,61 0,13 x x x 0,24 4,51 1,35 -0,92 0,84 -2,59 

T2 3,08 -4,26 0,21 -2,10 3,64 -0,71 x x x 0,29 4,39 1,03 6,23 1,51 0,77 x x x 

T3 -0,41 0,38 0,57 -1,73 0,65 028 x x x x x x x x x x x x 

T4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

T5  1,80 -1,52 0.34 2,03 0,44  5,98 2,73 x x x 10,04 -1,86 -2,31 7,44 2,79 0,72 

T6 1,25 -0,77 0,62 -0,61 1,16 -0,01 -0,95 4,02 -0,85 2,83 0,34 2,12 1,33 1,73 0,34 -1,40 3,94 3,68 

T7 -1,47 2,71 -0,74 1,10 -3,71 1,61 3,03 5,90 -1,05 3,33 -3.74 3,58 0,52 1,31 1,35 -0,09 0,81 0,24 

T8 0,14 -0,67 2,23 -1,91 2,05 -0,98 -4,02 10,13 -1,75 5,78 -1,20 0,84 -0,70 3,64 1,79 -3,18 3,07 2,71 

T9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poznámka: „x“ znamená neprítomnosť dlhodobej väzby 

Zdroj: výpočty autora  
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Pre prípad Poľska je z Tabuľky 10 zrejmé, že ani jeho HDP nemá totožný vplyv 

na jednotlivé bilaterálne obchodné toky. Jednak u sledovaných CZ, GB a IT vidíme, že 

s jeho nárastom je spojený aj nárast hodnoty príslušných medzinárodných tovarových 

tranzakcií, no zároveň sa u DE, FR a SK vyskytuje očakávaný odhad záporných 

koeficientov. Podiel krajín na celkovom zahraničnom obchode Poľska, kde výsledky 

naznačujú nárast importov vzhľadom k rastu HDP, je  30 % oproti zvyšným 

analyzovaným obchodným partnerom tvoriacim podiel vo výške 14 % počas 

sledovaného obdobia. Kointegrované čiastkové obchodné bilancie s GB podporujú 

jednoznačne záver vyplývajúci z analýzy na celkovej bilaterálnej úrovni. V ostatných 

prípadoch sú výsledky zmiešané a ukazujú na rozdielnosť štruktúry obchodných tokov 

aj v rámci jednotlivých produktových kategórií. 

Parameter HDP zahraničného obchodného partnera naznačuje o niečo jasnejšie 

závery. Na bilaterálnej úrovni sa teoretickému predpokladu vymyká len GB. Ostatné 

odhady podporujú teóriu aproximácie zahraničného HDP za dopyt po tuzemských 

tovaroch a vedú tak k zvýšenému poľskému exportu. U jednotlivých krajín je smer 

pôsobenia podporený analýzami na úrovni produktových kategórií s úhrnmi na 

bilaterálnom zahraničnom obchode od 55 % pre DE až do 91 % pre FR. Čiastkové 

kointegrované obchodné bilancie s SK plne korešpondujú s bilaterálnym odhadom. 

Výsledky práce ukazujú, že v rámci obchodu s analyzovanými krajinami sa 

depreciácia poľského zlotého spája so zlepšením bilaterálnych obchodných bilancií. 

Najvyšší koeficient príslušného devízového kurzu v rovnici predstavujúcej dlhodobý 

vzťah bol odhadnutý pre IT. V prípade obchodu s GB všetky kointegrované obchodné 

bilancie ukazujú priamu väzbu s devízovým kurzom, čo v analyzovanom vzťahu 

potvrdzuje pozitívny vplyv zvýšenia devízového kurzu PLN/GBP. Takýto pohyb tak  

vedie v GB jednak k substituovaniu tovarov za lacnejšie poľské produkty, k ich 

zvýšenej spotrebe plynúcej zo zníženia ceny vyjadrenej v GBP, poprípade k zníženiu 

objemu dovážaných tovarov z GB plynúceho zo zvýšenia ich ceny vyjadrenej v PLN. 

Napriek tomu, že depreciácia poľského zlotého voči EUR je spojená so zvýšením 

bilaterálnych obchodných bilancií všetkých analyzovaných partnerov používajúcich 

EUR ako oficiálnu menu, medzi odhadmi pre teritorálne a teritoriálno-komoditné 

členenie je možné nájsť opäť nesúlad. V obchode s SK je viditeľná nezhoda 

v produktovej kategórii T1, u obchodných bilancií s IT sú to produktové kategórie T0 

a T5. Väzby medzi devízovým kurzom PLN/EUR a obchodnými bilanciami indukujú 
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zlepšenie pomeru exportov nad importami v produktových kategóriách predstavujúcich 

59 % obchodu s DE a len 17 % s FR. Napriek tomu, že depreciácia poľského zlotého 

voči CZK preukazuje pozitívny efekt na 60% úhrne produktových kategórií 

zahraničného obchodu s CZ, výsledky znova potvrdzujú problém vyhladenia niektorých 

efektov pri agregácii dát rozdielnych druhov tovaru.  

Tabuľka 11 Odhadnuté dlhodobé koeficienty modelov obchodných bilancií Slovenska 

 AT CZ DE FR HU PL 

 

Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER Yd Yf ER 

TT 1,13 2,27 -1,14 -2,76 3,08 0,12 -0,56 4,12 0,55 0,07 -0,17 0,34 0,52 1,27 -0,14 -1,07 2,18 0,12 

T0 -0,40 -0,46 -0,32 -1,15 1,27 -0,90 -0,70 2,32 0,22  -2,97 -1,05  -5,63 0,29 -0,87 3,56 -0,45 

T1 -0,12 1,80 0,85 -0,73 3,12 0,42 1,33 1,43 -0,27 0,89 1,42 0,34 3,47 -0,09 -0,04 1,44 2,98 0,92 

T2 0,07 -0,05 0,11 -2,96 -0,09 1,01 1,09 -0,98 -0,18 1,14 0,94 -0,22 -1,09 1,24 1,08 -3,76 -2,59 0,51 

T3 x x x 0,61 0,54 0,12 -0,45 1,08 0,98 -0,98 0,63 0,03 -3,44 2,32 1,67 -3,08 -1,29 -0,07 

T4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

T5 -0,49 2,98 -0,82 -1,14 -0,05 0,19 1,03 3,26 -0,76 -2,23 -0,87 0,86 -0.88 -0,89 0,01 -4,01 2,25 -0,67 

T6 x x x -0,07 1,39 0,88 -0,70 -0,09 1,03 x x x 1,08 3,01 -0,54  -0,05 0,25 

T7 3,05 1,15 -0,32  5,23 0,36 -1,28 2,95 0,50 3,02 2,09 1,01 3,90 1,84 0,93  1,34 0,18 

T8 -0,43 1,25 0,47 1,04 2,28 -0,03 -2,02 5,06 1,05 -1,12 3,61 0,13 1,05 1,18 1,76 0,63 1,76 0,04 

T9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poznámka: „x“ znamená neprítomnosť dlhodobej väzby 

Zdroj: výpočty autora  

Analýza dlhodobých koeficientov pre obchodné bilancie Slovenska 

nepreukázala jednoznačnosť nepriamej väzby s jeho HDP. Tento záver je preukázaný na 

bilaterálnej aj komoditnej úrovni. Obchod s AT, FR a HU tak predstavuje 14% 

priemerný podiel jeho celkového zahraničného obchodu, ktorý je spojený s nárastom 

obchodných bilancií po raste HDP. Naopak u obchodných tokov reprezentujúcich 40 % 

celkového obchodu výsledky podporujú predpoklad o primárnom vplyve rastu 

domáceho HDP na rast importov a teda celkové zhoršenie obchodnej bilancie. 

Kointegračná analýza na produktovej úrovni v prevažnej miere korešponduje s analýzou 

na bilaterálnej úrovni. Pre FR koeficienty podporujúce bilaterálny odhad majú úhrn na 

bilaterálnom obchode takmer 60 %. Odhadnuté koeficienty v prípade PL sa líšia medzi 

skúmanými úrovňami len v kategórii T1, ktorá predstavuje menej ako jedno percento 

ich vzájomného bilaterálneho obchodu, v  ostatných analyzovaných modeloch sa tento 

podiel pohybuje v rozmedzí 15 – 19 %. 
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Vzťah dôchodku obchodného partnera a príslušnej obchodnej bilancie poskytuje 

konzistentnejšie závery. Teoretický predpoklad nebol na bilaterálnej úrovni potvrdený 

len pre FR, ktoré má najniží podiel na celkovom slovenskom zahraničnom obchode 

spomedzi analyzovanýh medzinárodných tovarových tokov. Nezhoda odhadov pre 

bilaterálne a komoditné toky sa pohybuje v rozmedzí od 9 % pre AT po 29 % pre PL. 

Výsledky prezentované v Tabuľke 11 ukazujú na priame väzby medzi 

devízovým kurzom v priamej kotácii a bilaterálnymi obchodnými bilanciami pre CZ, 

DE, FR a PL. Ich priemerný podiel za sledované obdobie predstavuje v úhrne 44 % 

celkového zahraničného obchodu Slovenska. Tieto výsledky tak naznačujú, že vstupom 

do eurozóny Slovensko stratilo jeden z účinných nástrojov korekcie obchodnej bilancie. 

V tomto prípade je však nutné upozorniť na limitácie tejto analýzy a to vzhľadom 

k skráteným časovým radám pre AT, DE a FR vyplývajúcim zo zavedenia EUR ako 

oficiálnej meny na Slovensku a zároveň z revalvácie centrálnej parity SKK/EUR počas 

účasti Slovenska v systéme ERM II. 

5.1.3 OVERENIE PLATNOSTI EFEKTU J-KRIVKY 

Krátkodobé účinky znehodnotenia meny sú skúmané pomocou VECM modelu 

s vysvetľovanou premennou TBp v rovnici (21). Krátkodobé účinky depreciácie sa 

prejavujú v odhade koeficientov získaných pre oneskorenú hodnotu prvej diferencie 

premennej devízového kurzu (Príloha č. 1 – 4). Pri testovaní teórie J-krivky, ktorá 

umožňuje rozlíšiť krátkodobé efekty od dlhodobých tendencií, je skúmaný predpoklad 

rozdielnosti efektov v čase. Z krátkodobého hľadiska predpokladáme záporný efekt 

vyplývajúci z prevýšenia cenového efektu menovej depreciácie. Na druhej strane po 

plnej akceptácii novej úrovne devízoveho kurzu na medzinárodných trhoch sa 

predpokladá splnenie Marshall-Lernerovej podmienky, prevýšenie objemového efektu 

depreciácie a celkové zlepšenie obchodnej bilancie. 

Efekt J-krivky by sa v súlade s teoretickými predpokladmi mal prejaviť 

štatisticky významnými zápornými koeficientami pri nižších hodnotách oneskorenia 

nasledovanými štatisticky významnými kladnými koeficientami s vyššími 

oneskoreniami, poprípade v odhade kladného koeficientu predstavujúceho dlhodobý 

vzťah. V rámci analýzy bolo odhadnutých len limitujúce množstvo štatisticky 

významných krátkodobých koeficientov, pre Slovensko takmer žiadne. Tento fakt 
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zrejme vyplýva z už spomínaného skráteného analyzovaného obdobia. Prehľad 

odhadnutých krátkodobých efektov depreciácie je zaznamenaný v Tabuľke 12. 

Tabuľka 12 Krátkodobé efekty devízových kurzov na obchodné bilancie krajín V4 

Krajina Efekt depreciácie Produktová kategória Obchodný tok J-krivka 

Česko Negatívny 

 

 

 

 

 

Pozitívny 

 

TT 

T0 

T2 

T3 

T6 

T7 

T2 

T5 

T6 

T7 

T8 

AT 

DE, IT, PL, SK 

AT 

DE, FR, PL, SK 

PL 

AT, PL 

FR, PL, SK 

FR, SK 

DE, FR, SK 

DE, IT 

AT, IT, PL, SK 

 

IT, PL 

 

FR, PL 

PL 

Maďarsko Negatívny 

 

 

 

 

 

Pozitívny 

T1 

T2 

T5 

T6 

T7 

T8 

TT 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

T6 

IT, PL 

AT 

AT 

AT, DE 

AT, DE 

FR, GB, PL 

AT, DE, FR, PL 

IT 

AT, DE 

IT 

AT 

DE 

IT, PL 

IT 

 

 

AT, DE 

AT, DE 

Poľsko Negatívny 

 

 

 

 

 

Pozitívny 

 

 

 

 

 

 

TT 

T0 

T6 

T7 

T8 

T0 

T1 

T2 

T3 

T5 

T6 

T7 

T8 

DE, FR, IT 

GB, IT 

SK 

CZ, FR, SK 

GB 

CZ, DE 

DE, FR 

CZ 

CZ 

DE 

FR, GB 

DE, GB, SK 

SK 

DE, FR, IT 

 

SK 

SK 

Slovensko Negatívny 

 

Pozitívny 

T6 

T7 

T3 

CZ, DE, PL 

CZ, DE 

AT 

 

Zdroj: spracovanie autora na základe odhadov koeficientov v Prílohách č. 1 - 4 

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV EFEKTOV ÚROVNE DEVÍZOVÝCH KURZOV PRE KRAJINY V4 

Analýza oneskorení ukázala, že doba prejavenia sa efektov u skúmaných 

premenných je v priemere vyššia pre priemyselný tovar, stroje, dopravné prostriedky 

a rôzne hotové výrobky. V daných sektoroch predpokladáme existenciu dlhšieho 



107 

 

oneskorenia jednak spôsobenú dlhšou dobou splatnosti a jednak časovo náročnejšou 

výrobou. To znamená, že dané produktové kategórie reagujú po dlhšej dobe ako ostatné 

medzinárodne obchodované tovary.  

Uskutočnená analýza preukázala dlhodobé vzťahy medzi vývojom devízového 

kurzu a zahraničným obchodom krajín V4 na bilaterálnej úrovni vo všetkých 

skúmaných prípadoch s výnimkou obchodu medzi Poľskom a Veľkou Britániou. 

V prípade komoditného rozdelenia je možné sledovať spoločný rys nepreukázaných 

dlhodobých vzťahov v prípade obchodných bilancií s živočišnými a rastlinnými olejmi, 

tukmi a nekonzistentnou skupinou výrobkov, ktoré vzhľadom k ich charakteru neboli 

zaradené do inej skúmanej kategórie. Takto vytvorená skupina tak analogicky 

nevykazovala spoločné charakteristické prvky správania.  

Napriek tomu, že v niektorých prípadoch je počet kointegrovaných čiastkových 

obchodných bilancií nižší, podiel obchodovaných produktových kategórií s tendenciou 

k dlhodobému ekvilibriu výrazne prevyšuje. Na základe tejto analýzy je možné 

konštatovať, že celkové a prevažná časť čiastkových bilaterálnych obchodných bilancií 

sú charakteristické spoločným dlhodobým pohybom s vývojom domáceho 

a zahraničného hrubého domáceho produktu a bilaterálnymi devízovými kurzami, aj 

keď smer ich pôsobenia nie je vždy v súlade s teoretickými predokladmi.  

Uskutočnená analýza preukázala dlhodobé vzťahy medzi vývojom devízového 

kurzu a zahraničným obchodom krajín na bilaterálnej úrovni vo všetkých skúmaných 

prípadoch s výnimkou obchodu medzi Poľskom a Veľkou Britániou. Tento fakt je 

zrejme daný rozdielnosťou štruktúry ich ekonomík, ktoré nie sú vo výraznej miere 

prepojené. Ostatné výsledky tak podporujú tvrdenia o dlhodobých tendenciách 

k spoločnému pohybu obchodných bilancií skúmaných krajín  a úrovne ich devízových 

kurzov. Rozagregovanie zahraničného obchodu na bilaterálnu úroveň nemá podstatný 

vplyv na skúmanie existencie kointegrácie. Výsledky tejto práce tak korešpondujú so 

závermi štúdií od Šimákovej (2012a, 2012b, 2014a).  

Na bilaterálnej úrovni je možné nájsť krátkodobé zhoršenie nasledované 

dlhodobým zlepšením, teda predpoklad pre skúmaný efekt J-krivky, v prípade Poľska 

s obchodnými partnermi Francúzskom, Talianskom a Nemeckom. V prípade obchodu 

medzi Poľskom a Nemeckom dospeli k podobnému záveru aj Šimáková a Stavárek 

(2013). Pre ostatné skúmané krajiny nebol efekt J-krivky preukázaný u žiadneho 
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z hlavných obchodných partnerov. Dizertačná práca tak potvrdzuje výsledky štúdií od 

Bahmani-Oskooeea a Kutana (2009), Nusaira (2013), či Šimákovej (2013a).  

V prípade komoditného rozdelenia je možné sledovať spoločný rys 

nepreukázaných dlhodobých vzťahov v prípade obchodných bilancií s živočišnými 

a rastlinnými olejmi, tukmi a nekonzistentnou skupinou výrobkov, ktoré vzhľadom 

k ich charakteru neboli zaradené do inej skúmanej kategórie. Takto vytvorená skupina 

tak analogicky nevykazovala spoločné charakteristické prvky správania.  

Odhadnuté krátkodobé koeficienty vykazujú pozitívne krátkodobé efekty 

depreciácie na obchodnú bilanciu hlavne v produktových skupinách obsahujúcich 

živočíšne tuky, oleje, tuky, palivá a iné suroviny. Naopak, negatívne koeficienty možno 

nájsť hlavne v produktových kategóriách obsahujúcich stroje, dopravné prostriedky 

a priemyselne spracované tovary.  

Krátkodobé štatisticky významné negatívne koeficienty nasledované pozitívnym 

dlhodobým efektom, ktoré by potvrdzovali skúmanú teóriu J-krivky je možné nájsť len 

ojedinele. V prípade teritoriálno-komoditných obchodných bilancií Českej republiky je 

možné po depreciácii pozorovať krátkodobé zhoršenie obchodnej bilancie nasledované 

zlepšením nad počiatočnú úroveň pre potraviny a živé zvieratá v obchode s Talianskom 

a Poľskom, pre minerálne palivá a mazivá v obchode s Francúzskom a Poľskom a pre 

priemyselný tovar obchodovaný s Poľskom. Pre obchod Maďarska je takýto priebeh 

vývoja čiastkových obchodných bilancií preukázaný pre produktovú kategóriu 

priemyselného tovaru v bilaterálnych tokoch s Rakúskom a Nemeckom, pre ktoré bol 

daný efekt preukázaný aj pre obchod so strojmi a dopravnými prostriedkami. 

Znehodnotenie maďarského forintu voči euru ďalej vedie na základe uskutočneného 

výskumu k efektu J-krivky v obchode Talianska v produktovej kategórii obsahujúcej 

nápoje a tabak. Po depreciácii poľského zlotého dochádza k predpokladanému vývoju 

na teritoriálno-komoditnej úrovni len v obchode Slovenska s priemyselným tovarom, 

strojmi a dopravnými prostriedkami. V prípade Slovenska nebola preukázaná ani jedna 

čiastková obchodná bilancia, ktorá by sa po depreciácii vyvíjala v súlade so skúmanou 

teóriou.  

Doroodian et al. (1999) pripisujú slabú podporu efektu J-krivky 

v uskutočňovaných analýzach aplikovaných na zahraničný obchod, v ktorom dominujú 

predovšetkým priemyselné tovary. Takéto tovary tvoria v krajinách V4 viac ako 60 % 

celkového realizovaného zahraničného obchodu skúmaných krajín.  
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5.2 Vplyv volatility devízových kurzov na objem zahraničného 

obchodu krajín V4 

Na skúmanie volatility devízových kurzov na obchodnú bilanciu je použitý 

gravitačný model zahraničného obchodu od Dell'Ariccia (1999), ktorý bol bližšie 

popísaný v podkapitole 3.2. V rovnici (24) je TT dané súčtom hodnoty celkových 

exportov a importov v bilaterálnych tokov najvýznamnejších obchodných partnerov. 

V  analýze bude ďalej v rovnici  (25) vysvetľovaná premenná obrat obchodu TTp 

vypočítaný ako suma exportov a importov jednotlivých produktových kategórií SITC za 

každého zvoleného obchodného partnera. Na modelovanie volatility bilaterálnych 

kurzov je využitý GARCH model na mesačných údajoch, podobne ako u niektorých 

zmieňovaných štúdií (napr. De Vita a Abbott, 2004; Choudhry, 2005). Mesačné údaje 

sú následne prevedené na kvartálnu frekvenciu ako štvrťročné priemery ich mesačných 

hodnôt. Zvolená ekonometrická technika panelovej regresie vyžaduje stacionaritu 

analyzovaných časových radov. Aby bol tento predpoklad dodržaný, do regresného 

modelu sú premenné dosadzované v tempách rastu. Do panelového modelovania obratu 

zahraničného obchodu v jednotlivých produktových kategóriách je zaradených celkovo 

6 prierezov (obchodných partnerov) a 63 období (1999:Q1 – 2014:Q3). 

Heteroskedasticita je skúmaná pomocou Whiteovho testu a vhodnosť modelu z hľadiska 

autokorelácie je overovaná DW štatistikou, ktorej hodnoty sa v odhadoch pohybujú 

v rozmedzí (1,7 – 2,2). Hausmanov test indikoval panelové modely s fixnými efektmi. 

Tabuľka 13 Odhadnuté parametre gravitačného modelu Česka 

 

TT T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Yd 1,68 2,69 1,22 0,85 1,52 2,10 1,92 1,53 2,15 1,59 3,12 

 
*** *** *** *** *** * ** *** *** ** *** 

Yf 0,21 0,11 1,75 1,15 0,52 0,46 1,02 1,15 0,85 1,02 0,12 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

POPd -1,56 -2,31 -0,28 -2,15 -1,67 0,56 0,22 -0,69 1,52 0,85 0,97 

 
**  *** ** ** *** *** *** *** *** * 

POPf 0,37 -0,37 -0,15 -1,02 -0,52 -5,21 1,25 0,54 0,56 -0,42 0,26 

 
 *** *** ***    **    

V(ER) -0,05 -0,52 1,38 1,45 0,63 -0,25 0,14 0,59 -0,45 -0,13 0,12 

 
** *** *** ** *** ** * *** *** *** ** 

Ddf 1,39 0,36 0,35 3,88 1,89 4,53 -0,96 1,25 -1,28 -4,02 -2,03 

 
 *** ***  *  **  **   

CBdf 1,07 0,36 0,31 2,75 3,24 3,25 -0,52 3,01 2,01 1,03 3,45 

 
* ***  ***    *   ***  

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 
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Výrazná väčšina parametrov získaných z panelovej regresie pre Českú republiku 

je štatisticky významných.  Ako je vidieť v Tabuľke 13, štatistická nevýznamnosť sa 

prejavuje hlavne u koeficientov vzdialenosti, veľkosti populácie a spoločnej hranice. 

Naprieč analyzovanými skupinami výrobkov, môžeme pozorovať predpokladaný 

pozitívny efekt rastu HDP na zahraničný obchod. Odhadovaný vplyv účinku HDP 

Česka sa zdá byť všeobecne väčší ako vplyv zahraničného dôchodku (s výnimkou 

skupiny produktov T1 a T2 tvoriacich 4 % celkového zahraničného obchodu). 

Teoretické očakávania pozitívneho vplyvu rastu veľkosti populácie sú empiricky 

potvrdené pre skupiny výrobkov T4, T5, T7, T8 a T9. Uvedené skupiny tvoria 68% 

podiel na celkovom zahraničnom obchode. V prípade zvýšenia počtu obyvateľov Česka 

a jeho obchodných partnerov tak predpokladáme zvýšený dopyt po tovaroch 

obchodovaných medzi ich trhmi. Pre produktové kategórie T5 a T7 je zistený negatívny 

vplyv vzdialenosti medzi hospodárskymi centrami na obrate zahraničného obchodu. 

Pričom v produktovej skupine T5 je odhadnutý aj predpokladaný nepriamy vzťah 

obratu zahraničného obchodu a spoločnej hranice medzi obchodnými partnermi.  

Analýza prostredníctvom rozagregovania údajov na jednotlivé produktové 

kategórie ďalej ukazuje, že vplyv kurzovej volatility sa naprieč skúmaným 

produktovým triedam však líši. Negatívny vplyv na obchod bol zistený v skupinách T0, 

T4, T7 a T8. Tieto skupiny spoločne tvoria 63% z celkového obratu českého 

zahraničného obchodu. Naopak, vyššia volatilita výmenného kurzu je sprevádzaná 

zvýšením obratu zahraničného obchodu vo zvyšných produktových kategóriách. 

Zrejmá prevaha obchodu realizovaného v negatívne ovplyvnených odvetviach sa 

pretavuje aj do negatívneho koeficientu celkového obchodu. K podobným výsledkom 

na agregovaných dátach dospel aj Cociu (2007) pomocou metódy OLS. Babecká 

Kucharčuková (2014) potvrdila taktiež negatívny vplyv pomocou dynamického aj 

statického gravitačného modelu. Na bilaterálnych dátach bol taktiež overený teoretický 

predpoklad negatívneho vplyvu volatility výmenných kurzov na prevažnú vačšinu 

českého zahraničného obchodu v štúdii Šimákovej (2014d). V prípade kategórií T0 a T4 

sú výsledky v súlade so štúdiou Ferta a Fogarasiho (2012), ktorí taktiež potvrdili 

záporný efekt kurzovej volatility na český poľnohospodársko-potravinársky obchod. 
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Tabuľka 14 Odhadnuté parametre gravitačného modelu Maďarska 

 

TT T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Yd 0,11 0,16 1,13 -0,06 0,11 0,23 -0,13 0,11 0,16 0,01 -0,47 

 
*** *** ***    *** *** ***   

Yf 0,25 0,30 0,16 0,58 0,51 0,62 0,24 0,14 0,41 0,30 -0,04 

 
*** ***  **   ** *** *** ***  

POPd 1,24 3,02 -0,95 1,33 -0,56 1,29 -0,23 

 

0,40 -0,48 -1,18 -1,71 

 
** **     * ***    

POPf -1,85 0,62 -0,41 0,59 -1,13 0,33 -0,51 -2,71 1,13 -1,04 -0,86 

 
  *       **  

V(ER) -0,19 0,00 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

 
**   ** **  *** ***    

Ddf -0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,16 

 
*   **        

CBdf -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

 
      **     

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 

Výsledky analýzy zahraničného obchodu Maďarska z Tabuľky 14 vykazujú 

podstatne menej štatisticky významných ukazovateľov. V prípade závisle premennej 

celkového obchodu sú nájdené signifikantné koeficienty v súlade so stanovenými 

predpokladmi kladného efektu rastu HDP, rastu počtu obyvateľov a záporného efektu 

zvýšenej kurzovej volatility, či vzdialenosťami medzi ekonomickými centrami. 

Štatisticky významné parametre domácich a zahraničných dôchodkov až na produktovú 

kategóriu T5 ukazujú, že rast ekonomiky má pozitívny vplyv na zahraničný obchod. Na 

rozdiel od Českej republiky má odhadovaný vplyv domáceho dôchodku v tejto analýze 

v priemere nižší vplyv ako zahraničné dôchodky.  

Účinky veľkosti populácie na jednotlivých obchodných obratoch sú zmiešané 

a nie je možné ich zovšeobecniť. Štúdia Martinez-Zarzosa (2003) hovorí, že s rastom 

ekonomiky (v tomto prípade aproximovanej za veľkosť populácie) je možné exportovať 

viac v dôsledku úspor z rozsahu a importovať viac so zvýšeným dopytovaným 

množstvom produktov. Krajina však môže exportovať na druhej strane menej v prípade, 

že preváži absorpčný efekt a vyrobená produkcia je v krajine spotrebovaná, čo vedie 

k menšiemu počtu produktov určených na export.  

Odhad efektov pre Maďarsko ďalej ukazuje, že spoločné hranice, ani 

vzdialenosť medzi ekonomickými centrami v porovnaní s ostatnými parametrami nijak 

výrazne neovplyvňujú realizáciu vzájomného obchodu. Odhadnuté koeficienty sa 

približujú nulovým hodnotám. Tento fakt je zrejme spôsobený členstvom obchodných 



112 

 

partnerov v Európskej únii, ktorá zabezpečuje voľný obchod bez výrazných 

dodatočných nákladov na jeho realizáciu. 

Volatilita devízového kurzu, ukazuje v prípade celkového obchodu štatisticky 

významný negatívny koeficient, čiže záporný dopad na objem zahraničného obchodu 

v prípade jej zvýšenia. Výsledky na produktovej úrovni však ukazujú, že u štatisticky 

významných koeficientov vedie volatilita bilaterálnych kurzov  síce k zníženiu 

realizovaných obchodov, no toto zníženie nie je tak výrazné, ako je preukázané na 

celkovej úrovni. Štatisticky významné parametre panelovej regresie ukazujú, že kurzová 

volatilita vedie k poklesu obchodu produktových skupín T2, T3, T5 a T6. Tieto skupiny 

predstavujú 30,21% podiel zahraničnoobchodných aktivít v rámci sledovaných tokov, 

u ostatných koeficientov nebola preukázaná štatistická významnosť. 

Výsledky práce korešpondujú so štúdiou od Cociu (2007) na agregovanej 

úrovni, ktorá odhadla taktiež záporný efekt kurzovej volatility na objem zahraničného 

obchodu pomocou panelovej regresie  a použitia smerodajnej odchýlky na výpočet 

proxy pre kurzovú volatilitu. Smerodajná odchýlka bola použitá aj v štúdii Šimákovej 

(2014c), ktorá pomocou gravitačného modelu na bilaterálnej úrovni odhadla podobné 

efekty. Rozdielne výsledky je možné nájsť v štúdii Ozturka a Kalyoncua (2009). 

Odlišnosti v odhadoch sa dajú pripísať jednak použitiu rozdielnej ekonometrickej 

techniky (Engle-Grangerova kointegrácia) a taktiež jej aplikáciu na časovú radu údajov 

od roku 1980. Takto analyzované dáta tak zahŕňajú aj obdobie, v ktorom zahraničný 

obchod bol ovplyvňovaný viac centrálnym plánovaním ako kurzovým vývojom. 

Tabuľka 15 Odhadnuté parametre gravitačného modelu Poľska 

 

TT T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Yd 0,51 0,48 1,25 0,41 0,23 1,26 1,03 1,26 1,87 1,01 0,23 

 
*** *** *** ** * * *** *** *** *  

Yf 0,43 0,30 0,74 0,58 0,01 1,02 0,24 0,14 0,41 0,84 -0,04 

 
*** *** ** ** **  ** *** *** *** * 

POPd 2,31 1,25 -2,03 0,85 1,41 0,15 0,94 

 

0,54 1,23 1,15 -0,54 

 
** **  ** *** * * *** *** **  

POPf 1,81 2,54 2,34 1,43 0,24 1,25 -0,01 0,15 0,82 1,37 -0,01 

 
** *** *** ** *  ** ** *** ** * 

V(ER) -0,52 -1,36 -1,99 -0,54 0,01 0,15 -0,96 -1,25 -1,00 -0,05 -0,40 

 
** *** ** ** ** ** *** *** *** *** ** 

Ddf -0,45 -0,25 -0,10 -0,05 0,10 0,01 0,22 -0,71 -0,52 -1,41 -1,96 

 
* ** *** ** ** *** *** *** *** *** *** 

CBdf 1,50 0,96 1,52 2,05 3,01 1,63 1,22 -0,25 1,58 1,42 1,02 

 
*** ** *** *** *** *** ** ** *** ***  

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 
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Výsledky analýzy pre Poľsko sú zhrnuté v  Tabuľke 15. Analýza ukazuje taktiež 

priamu väzbu medzi objemom zahraničného obchodu a veľkosťou HDP ekonomík 

zapojených do príslušného obchodu. Výnimku tvorí len v celku nekonzistentná skupina 

T9, ktorej koeficient zahraničného HDP je záporný. U Poľska ako u jedinej krajiny (až 

na koeficient T5) štatisticky významné koeficienty preukazujú očakávané dopady 

veľkosti populácie, s rastom počtu obyvateľov sa tak rozširuje dopyt a ponuka tovarov 

v rámci zahraničného obchodu a celkový jeho objem rastie.  

U produktových skupín T0, T1, T2, T7 a T8 sú všetky štaticky významné 

parametre v súlade so stanovenými ekonomickými predpokladmi efektov. Produktové 

kategórie predstavujúce až 44 % zahraničného obchodu Poľska sú tak pozitívne 

ovplyvnené HDP obchodujúcich krajín, veľkosťou ich populácie a existenciou 

spoločnej hranice. Na druhej strane sa objem obchodu v týchto kategóriách znižuje 

s rastom kurzovej volatility a je taktiež negatívne ovplyvnený vzdialenosťou medzi 

ekonomickými centrami prílušných krajín. Tieto predpoklady sú potvrdené aj v prípade 

celkového obchodu Poľska.  

V ostatných produktových skupinách sa výsledky v rámci produktových 

kategórií v niekoľkých smeroch vymykajú. Produktová kategória T9 vykazuje opačné 

efekty u zahraničnej populácie a taktiež u zahraničného dôchodku. Čo sa týka efektov 

dôchod, až na produktovú skupiu T2 platí, že zahraničný obchod Poľska je ovplyvnený 

viac domácim ako zahraničným HDP. Podobné výsledky sú potvrdené aj pre Českú 

republiku. Produktové skupiny T3 a T4 evidujú pozitívny vplyv zvyšovania volatility 

devízového kurzu na ich objem realizovaného obchodu. V prípade tejto analýzy sa 

jedná o produktové skupiny s úhrnom 8% na celkovom obrate realizovaných ochodných 

tokov.  

Cociu (2007) preukázal taktiež negatívny vplyv zvýšenej kurzovej volatility na 

obrat poľského zahraničného obchodu.  Vplyv kurzovej volatility v jeho štúdii bol 

v porovnaní s ostatnými krajinami nižší. Tento fakt vysvetlil odôvodnením, že malé 

otvorené ekonomiky sú kurzovou volatilitou ovplyvnené vo väčšej miere. V prípade 

porovnania výsledkov dizertačnej práce  pre Poľsko a Maďarsko však jeho hypotézu nie 

je možné potvrdiť. Negatívny vplyv kurzovej volatility vypočítanej pomocou 

smerodajnej odchýlky pre Poľsko bol potvrdený aj pomocou Engle-Grangerovej 

kointegrácie v štúdii Ozturka a Kalyoncua (2009) a pomocou panelovej regresie 

aplikovanej na gravitačný model v štúdii Šimákovej (2013b). Na sektorovej úrovni 
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v oblasti potravinových a poľnohospodárskych produktov sú pre kategórie T0 a T1 

výsledky zrovnateľné so štúdiou Ferta a Fogarasiho (2012). 

Tabuľka 16 Odhadnuté parametre gravitačného modelu Slovenska 

 

TT T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Yd 1,35 2,04 1,56 0,87 1,52 1,32 2,90 1,09 2,26 2,59 1,02 

 
*** *** *** *** *** *** ** *** *** ** *** 

Yf 1,21 1,05 1,22 1,13 1,30 1,36 1,17 1,15 1,22 1,19 1,12 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

POPd 0,52 

6 

-1,05 -0,20 2,05 1,67 0,62 0,23 -0,68 1,12 0,96 0,93 

 
** *** *** ** *** ** *** *** *** *** ** 

POPf 0,37 -0,37 -0,15 -1,02 -0,52 -5,21 1,25 0,54 0,56 -0,42 0,26 

 
** ** ** ** * * * ** ** ** *** 

V(ER) -0,25 -0,72 -0,63 0,15 -0,03 -0,24 0,17 -0,25 -0,16 -0,14 0,12 

 
*** *** *** ** *** ** ** *** *** *** ** 

Ddf -0,39 0,38 -0,05 -1,78 0,59 2,09 -0,15 1,27 -1,26 -1,27 -3,12 

 
*** *** *** ** *  ** ** ** **  

CBdf 1,76 0,39 4,31 2,63 2,14 1,25 1,63 2,73 1,59 1,68 1,25 

 
 *          

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 

Odhad parametrov získaných z panelovej regresie pre Slovensko je 

zaznamenaný v Tabuľke 16. Naprieč analyzovanými skupinami výrobkov, môžeme 

pozorovať predpokladaný pozitívny vplyv HDP na obrat zahraničného obchodu tejto 

krajiny. U skupín T2, T4, T6 a T9 platí dominancia efektu zahraničného dôchodku nad 

efektom domáceho dôchodku. Hlavne v prípade kategórie T6 je to pravdepodobne 

spôsobené výraznou prevahou exportu nad importom jej produktov. Zaujímavým 

poznatkom je fakt, že zahraničný dôchodok má približne rovnaký dopad na obrat 

obchodu vo všetkých produktových kategóriách. Odhady vplyvu veľkosti populácie sa 

nedajú jednoznačne zovšeobecniť. Teoretické očakávania pozitívneho vplyvu rastu 

veľkosti populácie sú empiricky potvrdené len pre skupiny výrobkov T5, T7 a T9, čo je 

zhodné s výsledkami v českom obchode. Pre produktové kategórie T3 a T6 je oproti 

očakávaniam zistený pozitívny vplyv vzdialenosti medzi hospodárskymi centrami na 

obrate zahraničného obchodu.  

Analýza prostredníctvom rozagregovania údajov na jednotlivé produktové 

kategórie ďalej ukazuje, že vplyv kurzovej volatility sa naprieč skúmaným 

produktovým triedam značne líši. Jej negatívny vplyv na obchod bol zistený vo 

všetkých produktových kategóriácg okrem T2, T5 a T9. Tieto skupiny spoločne tvoria 

len 16% z celkového obratu slovenského zahraničného obchodu.  
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Fakt, že zníženie volatility devízového kurzu sa môže premietnuť do zvýšeného 

obratu zahraničného obchodu potvrdzuje aj súhrnný ukazovateľ TT. K rovnakému 

výsledku na agregovaných dátach dospel aj Cociu (2007). Ak do potravinových 

a poľnohospodárskych produktov radíme kategórie T0, T1 a T4, potom výsledky práce 

korešpondujú aj so štúdiou Ferta a Fogarasiho (2012). 

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV EFEKTOV VOLATILITY DEVÍZOVÝCH KURZOV PRE KRAJINY V4 

V prípade otázky efektov volatility devízového kurzu na súhrnné obchodné toky, 

výsledky práce korešpondujú s existujúcou empirickou literatúrou na agregovanej 

úrovni, ktorá taktiež potvrdila negatívne efekty kurzovej volatility na zahraničný 

obchod krajín V4 na súhrnnej báze. Analýza prostredníctvom rozagregovania údajov 

zahraničného obchodu na jednotlivé produktové kategórie ďalej ukazuje, že vplyv 

kurzovej volatility sa naprieč skúmaným produktovým triedam nelíši tak výrazne ako 

u dopadov depreciácie na príslušnú obchodnú bilanciu. V prípade Slovenska je 

negatívny vplyv na obchod zistený vo všetkých skupinách okrem chemikálií, surovín na 

spracovanie a surovín pre potravinárske účely. Pre Poľsko sú opačné ako očakávané 

efekty zistené pre obchod s minerálnymi palivami, mazivami, živočíšnymi tukmi, 

olejmi a voskami. Ostatné produkty ukazujú negatívne ovplyvnenie ich 

medzinárodného obchodovania kurzovou volatilitou. Pre Maďarsko sú všetky 

štatisticky významné koeficienty negatívne a potvrdzujú tak predpoklad znižovania 

obratu zahraničného obchodu pri zvýšenej volatilite devízového kurzu. Pre Českú 

republiku sa negatívny efekt kurzovej volatility prejavuje v obchodných tokoch 

s potravinami a živými zvieratami, živočíšnymi  a rastlinnými tukmi, strojmi, 

dopravnými prostriedkami  a rôznych hotových výrobkoch. Túto rozmanitosť 

v odhadovaných efektov kurzovej volatility na zahraničný obchod je možné nájsť 

v dokumentoch vzťahujúcich sa na analýzu produktových kategórií obchodovaných 

v iných krajinách (Bahmani-Oskooee a Wang, 2007; Bahmani-Oskooee et al., 2014). 

Maďarsko predstavuje jedinú krajinu V4, pre ktorú sú potvrdené všetky 

štatisticky významné koeficienty kurzovej volatility negatívne a potvrdzujú tak 

predpoklad znižovania obratu zahraničného obchodu pri jej zvýšení. U Maďarska je 

však v porovnaní s ostatnými skúmanými krajinami dokázaný najnižší efekt devízového 

kurzu. Porovnanie efektov devízových kurzov pre Poľsko a Maďarsko nepotvrdzujú 
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hypotézu od Cociu (2007), ktorý preukázal nižší vplyv kurzovej volatility u Poľska 

v porovnaní s ostatnými krajinami V4 a vysvetlil to odôvodnením, že malé otvorené 

ekonomiky sú kurzovou volatilitou ovplyvnené vo väčšej miere. Dizertačná práca 

napriek najnižšej otvorenosti Poľska spomedzi skúmaných krajín pre túto ekonomiku 

odhalila druhý najvyšší koeficient efektov kurzovej volatility na jeho celkový obrat 

zahraničného obchodu. 

5.3 Diskusia výsledkov dizertačnej práce 

Zistené závery dizertačnej práce vykazujú v niektorých smeroch nejednotnosť 

s ekonomickou teóriou a nie je ich možné jednoznačne zovšeobecniť naprieč 

skúmanými krajinami ani produktovými kategóriami. Nejednoznačný vplyv devízového 

kurzu na zahraničný obchod krajín V4 je možné vysvetliť pomocou niekoľkých 

charakteristík spôsobu zapojenia týchto ekonomík do medzinárodných tovarových 

pohybov. Skúmané krajiny majú importne náročný vývoz, podiel dovážaného tovaru na 

HDP bol v roku 2014 viac ako 60 %, čo poukazuje na ekonomiky silne závislé od 

importu. Ďalším typickým rysom ekonomík krajín V4 je významná prítomnosť 

priamych zahraničných investícií. Mnoho zahraničných firiem s dcérskymi pobočkami v 

sledovaných krajinách patrí nadnárodnym korporáciám operujúcich na rôznych 

teritóriách. Z tohto faktu vyplýva ich intenzívne zapojenie do exportných a importných 

transakcií v rámci nadnárodných spoločností.  

Svetové ekonomické prostredie sa neustále mení a súčasný trend globálnych 

dodávateľských reťazcov a nadnárodných firiem je taktiež sprevádzaný expanziou 

celkových medzinárodných obchodných tokov v dôsledku medziproduktov 

prekračujúcich národné hranice niekoľkokrát počas výroby. V tomto prostredí sa tak 

vzťah medzi devízovými kurzami a obchodnými tokmi môže podstatne líšiť. 

Konkurencieschopnosť národného vývozu často závisí na dostupnosti dovážaných 

vstupov, pričom nie je výnimkou, že importované produkty obsahujú pôvodne 

exportované komodity spracovávané v zahraničí. Depreciácia môže mať teda negatívny 

vplyv na národné exportné odvetvia. Analogicky, náklady na kurzovú volatilitu môžu 

byť vyššie, keďže medziprodukty musia prekonať niekoľko hraníc. 

Kiss a Schuszter (2014) taktiež diskutujú  aj o dopadoch  korporátneho 

financovania prostredníctvom úverov v cudzích menách. Všetky uvedené atribúty vedú 
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k tomu, že podstatná časť medzinárodného obchodu je spojená s prirodzeným 

zaistením. Čadek et al. (2011) napríklad analyzoval takéto zaisťovanie v prípade 

českých firiem a zistil, že väčšina vývozu je realizovaná prostredníctvom eura; teda, že 

prichádzajúce a odchádzajúce platby v rámci zahraničného obchodu sú uskutočňované 

bez použitia domácej meny. V roku 2009, bolo takmer 60% českého vývozu 

zabezpečeného využitím prirodzeného zaistenia a zvyšok bol pokrytý predovšetkým 

finančnými derivátmi. Čadek et al. (2011), tiež ukázal, že 88 % vývozu v roku 2009 

bolo zabezpečených akoukoľvek formou zaistenia proti kurzovému pohybu. Podobné 

závery je možné nájsť aj pre ostatné krajiny V4 v štúdii od Égerta a Morales-Zumaquera 

(2008).  

Podľa Abramsa (1980) je determinantom predmetného vzťahu aj potenciálna 

exportná kapacita krajiny, jej štruktúra a spotreba, ktorá ovplyvňuje dopytovú elasticitu 

po vývoze a dovoze a teda aj konečný efekt devízového kurzu na obchodné toky. 

Dôležitým faktorom v charakteristike zahraničnho obchodu V4 je aj stupeň integrácie 

obchodných partnerov. Podľa Martinez-Zarzosoa a Ramosa (2008) platí, že čím je 

integrovanosť ekonomík väčšia, tým je objem obchodu medzi krajinami vyšší 

a devízové kurzy ako jeden z jeho determinantov tak pôsobia v menšej miere. V4 jasne 

ukazuje na dôležitosť integrovanosti pre realizáciu zahraničného obchodu tak na 

obchode v rámci EÚ ako aj medzi nimi navzájom. 

Výsledky dizertačnej práce ďalej potvrdzujú aj štúdie poukazujúce na problém 

skreslenia vyplývajúceho z agregácie dát. Rozdielnosť efektov devízových kurzov 

zistených na agregovanej, bilaterálnej a komoditnej úrovni tak potvrdzujú závery napr. 

Breuera a Clementsa (2003), Bahmani-Oskooeea a Ardalaniho (2006), Baeka (2006), 

Bahmani-Oskooeea a Wanga (2007) či Bahmani-Oskooeea a Mitru (2008). 
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Záver 

Dizertačná práca bola zameraná na vzťah devízových kurzov a zahraničného 

obchodu. Cieľom práce bolo zhodnotiť krátkodobé a dlhodobé efekty úrovne 

devízových kurzov a ich volatility na zahraničný obchod krajín V4. Empirická analýza 

efektov devízových kurzov na zahraničný obchod krajín Česka, Maďarska, Poľska 

a Slovenska bola realizovaná za obdobie 1999 – 2014. Toto obdobie predstavuje 

priestor pre analýzu efektov devízových kurzov na zahraničný obchod prebiehajúci 

prevažne na tržných princípoch bez štátnych zásahov, v ekonomikách uplatňujúcich 

plávajúci režim devízových kurzov. Efekty kurzových pohybov boli skúmané v dvoch 

rovinách. Prvá rovina odhadovala dopad úrovne devízových kurzov na obchodnú 

bilanciu, druhá rovina odhadovala efekty kurzovej volatility na celkový obrat 

zahraničného obchodu. V tejto práci bol ďalej využitý predpoklad, že rôzne produktové 

kategórie sú charakteristické odlišnou cenovou elasticitou, čelia kurzovej neistote 

v rozdielnej miere a v každej krajine sa nachádzajú subjekty s rôznymi spotrebiteľskými 

a výrobnými vzorcami správania. Dizertačná práca tak poskytuje nový pohľad na 

skúmanú problematiku nakoľko predstavuje prvú komplexnú štúdiu pre krajiny V4 

zameranú na efekty úrovne devízových kurzov ako aj efekty ich volatility na zahraničný 

obchod rozčlenený do dvoch rovín – teritoriálnej a komoditnej.  

Na základe výskumu uskutočneného v dizertačnej práci bolo možné zodpovedať 

stanovené hlavné a čiastkové otázky: 

 Aké sú efekty úrovne devízových kurzov na zahraničný obchod v porovnaní 

krátkeho a dlhého obdobia?  

o Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na agregovaný a bilaterálny 

zahraničný obchod?  

Uskutočnená analýza preukázala dlhodobé vzťahy medzi vývojom devízového 

kurzu a zahraničným obchodom krajín na bilaterálnej úrovni vo všetkých skúmaných 

prípadoch s výnimkou obchodu medzi Poľskom a Veľkou Britániou. Tento fakt je 

zrejme daný rozdielnosťou štruktúry ich ekonomík, ktoré nie sú vo výraznej miere 

prepojené. Ostatné výsledky tak podporujú tvrdenia o dlhodobých tendenciách 

k spoločnému pohybu obchodných bilancií skúmaných krajín a úrovne ich devízových 
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kurzov. Rozagregovanie zahraničného obchodu na bilaterálnu úroveň nemá podstatný 

vplyv na skúmanie existencie kointegrácie. Výsledky tejto práce tak korešpondujú so 

závermi štúdií od Šimákovej (2012a, 2012b, 2014a), ktoré sú uskutočnené na 

agregovanej úrovni. 

Analýza krátkodobých efektov na agregovanej úrovni nepreukázala teoretický 

predpoklad efektu J-krivky u žiadnej analyzovanej krajiny, v prípade Slovenska bola 

dokonca preukázaná inverzná J-krivka (Šimáková, 2012a). Na bilaterálnej úrovni je 

možné nájsť krátkodobé zhoršenie nasledované dlhodobým zlepšením v prípade Poľska 

s obchodnými partnermi Francúzskom, Talianskom a Nemeckom. V prípade obchodu 

medzi Poľskom a Nemeckom dospeli k podobnému záveru aj Šimáková a Stavárek 

(2013). Pre ostatné skúmané krajiny nebol efekt J-krivky preukázaný u žiadneho 

z hlavných obchodných partnerov. Dizertačná práca tak potvrdzuje výsledky štúdií od 

Bahmani-Oskooeea a Kutana (2009), Nusaira (2013) a Šimákovej (2013a). 

o Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na obchodné toky v rôznych 

produktových skupinách?  

V prípade komoditného rozdelenia je možné sledovať spoločný rys 

nepreukázaných dlhodobých vzťahov v prípade obchodných bilancií s živočíšnymi 

a rastlinnými olejmi, tukmi a nekonzistentnou skupinou výrobkov, ktoré vzhľadom k 

ich charakteru neboli zaradené do inej skúmanej kategórie. Takto vytvorená skupina tak 

analogicky nevykazovala spoločné charakteristické prvky správania. Analýza 

oneskorení ukázala, že doba prejavenia sa efektov u skúmaných premenných je 

v priemere vyššia pre priemyselný tovar, stroje, dopravné prostriedky a rôzne hotové 

výrobky. V daných sektoroch predpokladáme existenciu dlhšieho oneskorenia jednak 

spôsobenú dlhšou dobou splatnosti a jednak časovo náročnejšou výrobou. To znamená, 

že dané produktové kategórie reagujú po dlhšej dobe ako ostatné medzinárodne 

obchodované tovary. 

Napriek tomu, že v niektorých prípadoch je počet kointegrovaných čiastkových 

obchodných bilancií nižší, podiel obchodovaných produktových kategórií na celkovom 

zahraničnom obchode s tendenciou k dlhodobému ekvilibriu výrazne prevyšuje. Na 

základe tejto analýzy je možné konštatovať, že celkové a prevažná časť čiastkových 

bilaterálnych obchodných bilancií sú charakteristické spoločným dlhodobým pohybom 

s vývojom domáceho a zahraničného HDP a bilaterálnymi devízovými kurzami. 
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o Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na zahraničný obchod naprieč 

krajinami Vyšehradskej štvorky? 

V tejto práci bolo zvolenou analýzou odhalených len niekoľko krátkodobých 

efektov korešpondujúcich s teóriou J-krivky. Odhadnuté krátkodobé koeficienty 

vykazujú pozitívny krátkodobý vzťah medzi depreciáciou a obchodnou bilanciou hlavne 

v produktových skupinách obsahujúcich živočíšne tuky, oleje, tuky, palivá a iné 

suroviny. Naopak, negatívne koeficienty možno nájsť hlavne v produktových 

kategóriách obsahujúcich stroje, dopravné prostriedky a priemyselne spracované tovary. 

Takéto tovary tvoria viac ako 60 % celkového realizovaného zahraničného obchodu 

skúmaných krajín. Krátkodobé štatisticky významné negatívne koeficienty nasledované 

pozitívnym dlhodobým efektom, ktoré by potvrdzovali skúmanú teóriu J-krivky je 

možné nájsť len ojedinele. V prípade teritoriálne-komoditných obchodných bilancií 

Českej republiky je možné po depreciácii pozorovať krátkodobé zhoršenie obchodnej 

bilancie nasledované zlepšením nad počiatočnú úroveň pre potraviny a živé zvieratá 

v obchode s Talianskom a Poľskom, pre minerálne palivá a mazivá v obchode 

s Francúzskom a Poľskom a pre priemyselný tovar obchodovaný s Poľskom. Pre 

obchod Maďarska je takýto priebeh vývoja čiastkových obchodných bilancií 

preukázaný pre produktovú kategóriu priemyselného tovaru v bilaterálnych tokoch 

s Rakúskom a Nemeckom, pre ktoré bol daný efekt preukázaný aj pre obchod so strojmi 

a dopravnými prostriedkami. Znehodnotenie maďarského forintu voči euru ďalej vedie 

na základe uskutočneného výskumu k efektu J-krivky v obchode Talianska 

v produktovej kategórii obsahujúcej nápoje a tabak. Po depreciácii poľského zlotého 

dochádza k predpokladanému vývoju na teritoriálno-komoditnej úrovni len v obchode 

Slovenska s priemyselným tovarom, strojmi a dopravnými prostriedkami. V prípade 

Slovenska nebola preukázaná ani jedna čiastková obchodná bilancia, ktorá by sa po 

depreciácii vyvíjala v súlade so skúmanou teóriou. 

 Aké sú efekty volatility devízových kurzov na objem zahraničného obchodu? 

o Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na agregovaný a bilaterálny 

zahraničný obchod?  

V prípade otázky efektov volatility devízového kurzu na súhrnné obchodné toky, 

výsledky práce korešpondujú s existujúcou empirickou literatúrou na agregovanej 

úrovni (Babecká-Kucharčuková, 2014; Égert a Morales-Zumaqueros, 2005; Cociu, 
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2007; Šimáková, 2013b, 2013c, 2013d), ktorá taktiež potvrdila negatívne efekty 

kurzovej volatility na zahraničný obchod krajín Vyšehradskej štvorky na súhrnnej báze.  

 Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na obchodné toky v rôznych 

produktových skupinách?  

Analýza prostredníctvom rozagregovania údajov zahraničného obchodu na 

jednotlivé produktové kategórie ďalej ukazuje, že vplyv kurzovej volatility sa naprieč 

skúmaným produktovým triedam nelíši tak výrazne ako u dopadov depreciácie na 

príslušnú obchodnú bilanciu. V prípade Slovenska je negatívny vplyv na obchod zistený 

vo všetkých skupinách okrem chemikálií, surovín na spracovanie a surovín pre 

potravinárske účely. Pre Poľsko sú opačné ako očakávané efekty zistené pre obchod 

s minerálnymi palivami, mazivami, živočíšnymi tukmi, olejmi a voskami, ostatné 

produkty ukazujú negatívne ovplyvnenie kurzovou volatilitou. Pre Maďarsko sú všetky 

štatisticky významné koeficienty negatívne a potvrdzujú tak predpoklad znižovania 

obratu zahraničného obchodu pri zvýšenej volatilite devízového kurzu. Pre Českú 

republiku sa negatívny efekt kurzovej volatility prejavuje v obchodných tokoch 

s potravinami a živými zvieratami, živočíšnymi  a rastlinnými tukmi, strojmi, 

dopravnými prostriedkami a rôznymi hotovými výrobkami. Túto rozmanitosť 

v odhadovaných efektov kurzovej volatility na zahraničný obchod je možné nájsť 

v dokumentoch vzťahujúcich sa na analýzu produktových kategórií obchodovaných 

v iných krajinách (Bahmani-Oskooee a Wang, 2007; Bahmani-Oskooee et al., 2014). 

o Ako sa odlišujú efekty devízových kurzov na zahraničný obchod naprieč 

krajinami Vyšehradskej štvorky? 

 Maďarsko predstavuje jedinú krajinu V4, pre ktorú sú všetky štatisticky 

významné koeficienty kurzovej volatility negatívne a a potvrdzujú tak predpoklad 

znižovania obratu zahraničného obchodu pri zvýšenej volatilite devízového kurzu na 

súhrnnej aj komoditnej úrovni. Pre Maďarsko je však v porovnaní s ostatnými 

skúmanými krajinami dokázaný najnižší efekt devízového kurzu. Porovnanie efektov 

devízových kurzov pre Poľsko a Maďarsko nepotvrdzuje hypotézu od Cociu (2007), 

ktorý preukázal nižší vplyv kurzovej volatility u Poľska v porovnaní s ostatnými 

krajinami V4 a vysvetlil to odôvodnením, že malé otvorené ekonomiky sú kurzovou 

volatilitou ovplyvnené vo väčšej miere. Dizertačná práca napriek najnižšej otvorenosti 
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Poľska spomedzi skúmaných krajín pre túto ekonomiku odhalila druhý najvyšší 

koeficient efektov kurzovej volatility na jeho celkový obrat zahraničného obchodu. 

Získané výsledky tejto dizertačnej práce na základe teritoriálne a tovarovo 

rozčlenených dát ukazujú, že úloha a vplyv devízových kurzov na zahraničný obchod 

krajín V4 nie je jednoznačný. Nie je možné  predpokladať, že depreciácia meny podporí 

vývoz domácích subjektov a zároveň obmedzí importovanie zahraničných tovarov. 

Dizertačná práca ďalej poskytuje dôkazy o tom, že ani zvýšená volatilita devízového 

kurzu, predstavujúca riziko pre firmy operujúce na medzinárodných trhoch, neznamená 

jednoznačné znižovanie obratu ich obchodu. Výsledky práce ukazujú, že vzťah medzi 

výmennými kurzami a zahraničným obchodom sa v priebehu času mení a jeho analýza 

je dôležitá tak z makroekonomického ako aj mikroekonomického pohľadu.  

Kľúčovým prínosom dizertačnej práce je empirické overenie vybraných 

teoreticky definovaných efektov devízových kurzov na zahraničný obchod krajín V4 

pomerne novým teritoriálno-komoditným prístupom k zahraničnému obchodu. Práca 

tak prispieva k rozvoju teórie zaoberajúcej sa postkomunistickými krajinami, ktoré sú 

plne pretransformované na tržné ekonomiky. Ďalším prínosom dizertačnej práce je 

vytvorenie prehľadu teórií zaoberajúcich sa efektmi úrovne devízových kurzov a ich 

volatility na zahraničný obchod a doplnenie tejto teoretickej koncepcie o nové 

empirické poznania v oblasti skúmaného vzťahu na vzorke krajín V4. Zistené závery 

doplňujú poznatky empirických štúdií zaoberajúcich sa danými efektmi pre región V4, 

ktoré boli uskutočnené v minulosti prevažne za kratšie časové obdobia a na 

agregovaných údajoch. Prínos práce vďaka zvolenému prístupu spočíva aj v eliminácii 

skreslených záverov vyplývajúcich z agregovania údajov rôznych produktových 

kategórií a krajín. 

Praktický prínos dizertačnej práce pre podnikový sektor spočíva v poukázaní na 

nutnosť rozlišovať tak regionálne charakteristiky trhov kam by mali byť umiestňované 

ich produkcie, ako aj druhy výrobkov, ktoré budú určené k obchodovaniu na vybraných 

zahraničných trhoch. Získané výsledky môžu byť ďalej zohľadnené národnými bankami 

jednotlivých krajín pri posudzovaní možných dopadov aktuálnej kurzovej politiky. 

Závery je možné použiť aj pri tvorbe hospodárskej politiky cielenej na podporu 

zahraničného obchodu špecifických produktov cez možné devízové intervencie na 

znehodnotenie domácej meny. Zo záverov dizertačnej práce pre sledované krajiny 

vyplýva, že devízový kurz jednoznačne ovplyvňuje ich zahraničný obchod a národným 
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bankám Poľska, Česka a Maďarska je možné doporučiť kroky vedúce k stabilite 

kurzového vývoja a teda k znižovaniu kurzovej volatility, ktoré by podľa 

uskutočneného výskumu viedlo k zvyšovaniu celkového obratu medzinárodne 

obchodovaných tovarov.  

Spracovanie dizertačnej práce poskytlo námety pre ďalší výskum tejto 

problematiky, ktorým by mohlo dôjsť k rozšíreniu, doplneniu, spresneniu, potvrdeniu 

alebo vyvráteniu preukázaných výsledkov a záverov. Na zistené závery by bolo možné 

nadviazať a výskum rozšíriť o ďalšie efekty ako napríklad efekty zaistenia sa voči 

devízovému riziku, prirodzený hedging, či reexport. Z metodologického hľadiska sa 

z hľadiska overenia získaných výsledkov javí vhodné využitie panelovej kointegrácie 

pri modelovaní kauzálnych väzieb medzi vybranými premennými a ARDL prístup pri 

modelovaní krátkodobých efektov. Prínosom by bolo aj rošírenie výskumu na ďalšie 

krajiny, či skúmanie efektov na podrobnejších údajoch produktových kategórií 

spojených s devízovými kurzami dlhodobými väzbami. 
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Príloha č. 1 Odhady koeficientov krátkodobých efektov 

devízových kurzov na obchodné bilancie 

Česka 

TT Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -1,39 -1.85* -0,84 -0,24      

DE -0,23 0,19        

FR 0,50 0,35        

IT 1,52 2,68*** 2,13** 2,16**      

PL -0,02 0,20        

SK -0,23 -0,32        

T0 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 2,44 0,53 1,78 0,86      

DE -4,90*** -1,59        

FR 0,27 1,76        

IT -0,22 -0,53**        

PL -1,35* 1,32*        

SK -0,91** 0,12        

T1 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 2,34 -3,50 -2,28 -1,26      

FR 5,51 2,02        

PL -2,21 1,80        

SK 0,97 -1,98        

T2 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -3,50* 2.03 2,57 1,54      

DE 0,46 -0,71        

FR -0,88 3,57* 1,45       

IT 1,20 1,09        

PL 2,14** 0,73        

SK 1,75*** -0,67        

T3 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

DE -6,00*** -5,09**        

FR 3,09 -1,46***        

IT -7,67 -6,66        

PL -0,25* -0,07        

SK -2,04* -1,08        

T5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 0,25 0,63 1,03 0,56      

DE 0,31 -1,23 -1,64 -1,20      

FR 7,44*** 6,96*** 10,76*** 9,63* 7,07 * 2,47    

IT 1,21 -0,73        

PL -0,17 -0,06 1,19       

SK -0,1 0,27 0,62 1,13** 0,33     

T6 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

DE 1,30** 0,57 -0,48 1,11**      

FR -0,05 3,21 1,71 0,54 3,11 6,13*** 2,55 0,79 0,21 

PL 0,15 -0,90**        

SK 0,21 0,58 0,76 0,96** 0,60     



 

 

T7 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -5,90** -6,27** -3,46 -2,16 -0,45     

DE 1,75** 1,40** 2,14*** 1,83***      

FR 1,09*** 1,23 -0,23** -0,83** -1,00** -1,15** -0,42** -0,41** -0,73** 

IT -2,02 4,66** 2,19 -1,18 2,95 5,33* 4,48 0,59*** 0,84*** 

PL -1,59* 0,99 -0,97       

SK 0,56 0,70 0,87 0,58 0,39     

T8 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 1,28 1,27 1,30 2,90** 3,61***     

DE 0,33 0,41 1,25 1,35 1,86 0,89 -0,99 -1,55 -1,34 

IT 4,51 2,59 4,97 3,40 3,51 7,26** 1,10 1,17 1,05 

PL 1,21 1,23 1,82** 1,21      

SK 1,10 1,33 2,24** 1,09 1,37 1,06 1,27 -0,02 -1,01 

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 



 

 

Príloha č. 2 Odhady koeficientov krátkodobých efektov 

devízových kurzov na obchodné bilancie 

Maďarska 

TT Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 0,75 0,84 0,67 0,94*      

DE -0,64 0,72* 0,11 0,57 0,61 0,14 0,45 0,01 -0,53 

FR -0,00 0,47 0,90*       

GB 0,05 0,33        

IT 0,70 -0,13 0,27 -0,77 0,33     

PL 1,57*** 1,15**        

T0 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

DE -1,60 -2,03 -2,01 -2,08      

FR 0,72 0,43        

IT -0,29 0,47 2,01* -0,40      

PL 0,72 0,76 0,94 1,81      

T1 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 1,89 1,11 -5,16** 4,07*      

DE 2,55 4,89* 4,47 5,18* 3,55     

FR 3,24 2,74        

GB 1,51 0,48        

IT -4,30 -7,25** -9,51** -6,25*      

PL -3,50 0,82 -5,88** 3,72      

T2 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -2,84** -3,29**        

IT 4,46*** 4,97*** 2,34 3,32**      

PL 2,24 -1,01        

T3 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 5,74*** 6,17*** -0,25 4,20***      

T4 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

DE 10,34** 9,16* 3,89 3,47      

T5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 0,20 0,35 0,89 0,32      

DE 0,28 -0,83* -0,32 1,29**      

FR -1,66 1,33 -0,68       

IT -1,11 -0,65 -3,03** -1,83** -1,81** -1,67**    

T6 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -1,12 -2,07** 0,50 0,32      

DE -10,75b -8,12** -6,11** -2,27 -0,82 0,18 0,02 -0,52 -0,52 

FR -0,09 0,87 0,64 -0,51 -0,11     

IT 1,51** 0,83 1,38* 0,62 0,44     

PL 1,58* 2,58*** 0,17 1,25      

T7 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

DE -1,60** -0,05 -0,29 -0,08 -0,32 -0,72 -0,18 -0,40  

FR -0,48 -0,14 0,44       

GB -0,50         

IT -0,58 -2,55** 0,84 -0,42 2,21* 0,80 -0,17   

PL 1,35 -0,51 -0,79 -1,99 0,93     



 

 

T8 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 0,17 0,02        

DE -4,17** -0,67 -1,36 0,25 3,35 3,91* 3,88* 3,06 -0,72 

FR -2,52** -1,88* -2,51** -2,23**      

GB -4,02* -4,03* -2,70 -2,85 -3,03 -2,32 -0,19 -2,12  

PL -0,41 0,39 0,62 -0,48 -1,14 -2,04**    

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 



 

 

Príloha č. 3 Odhady koeficientov krátkodobých efektov 

devízových kurzov na obchodné bilancie 

Poľska 

 

         TT Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 0,66 0,67 0,70 0,54      

DE -0,82** -0,14        

FR -1,18** -0,78 

* 

-0,61 -0,36      

IT -2,68** -1,66 1,64 -2,42**      

SK -7,22 -9,39        

T0 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 4,04*** 3,07*** 3,18*** 1,92*      

DE 0,80 2,19***        

GB -0,61 -0,58 -0,80* -1.31**      

IT -0,58 -1,06***        

T1 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 2,29 4,18 1,96 1,44      

DE -0,12 0,38*        

FR 2,70 3,75**        

IT 1,05 -0,62        

SK -0,06 0,70        

T2 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 4,28*** 3,43** 2,54* 1,84      

DE 1,04* 0,77        

GB -1,21 -9,85* -4,91 9,42** 6,67 6,85* -1,80 -10,74*  

IT 0,66 -2,96        

T3 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 0,50 5,26** 2,43 2,63      

DE 0,51 1,28        

T5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ -0,46 0,62 1,00 0,44      

DE -1,02 1,01** -0,17 0,26 0,38     

FR -1,13 -1,05 0,16 0,54      

IT 12,78 -3,24        

SK 10,94 3,67***        

T6 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 0,54 -0,07 0,51 0,48      

DE 3,06*** 1,18** 0,48 1,45** -1,11*     

FR 2,41* 3,93** 2,65** -0,33 -1,91 -0,36 1,48 5,43*** 3,66*** 

GB 2, 33 1,22 0,54 -0,90 2,26 1,44 3,98* 0,47 3,08 

IT -3,42 -4,72 -2,44 -1,78 2,64 1,55 2,18 0,35 -3,01 

SK -1,12 -0,31 -0,21 -1,10 -1,50 -3,70** -3,53** -3,98** -2,62** 

T7 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 0,59 0,73 -1,07* 0,93      

DE 2,78** 2,41* 1,77* 2,20** -0,72 -0,13    

FR -2,27 -4,82*** -3,89* -3,58 -2,37 -0,06 -1,73 -1,25 -1,85 

GB 3,49 3,63 3,28 2,22 5,39*** 4,31* 4,85* 3,00 1,50 

IT -0,47 1,35 -2,82 -1,48 -2,40 -3,36 -0,04 -0,33 2,31 



 

 

SK -0,88 -0,36 -1,30* -1,04 0,72 -0,26 0,68 -1,56** -0,05 

T8 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ 0,86 0,43 0,34 -0,15 0,57 -0,43    

DE 4,32*** 4,56*** 2,18** 2,25** -1,71 -2,26**    

FR 4,43*** 1,58 -1,23 -0,11 -1,30 0.84 0,43 0,11 -2,15** 

GB 7,43*** 3,48 1,26 0,68 -1,72 -0,16 0,59   

IT -0,62 -1,56 0,24 -0,67 -0,72 0,55 -0,80 2,24 -0,17 

SK -1,46 0,41 -4,71** 0,66 0,07 -1,97 1,70 -1,21 2,14 

Poznámka: ***, **, * značia významnosť  na 1%, 5% , 10% hladine významnosti 

Zdroj: výpočty autora 



 

 

Príloha č. 4 Odhady koeficientov krátkodobých efektov 

devízových kurzov na obchodné bilancie 

Slovenska 

TT Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 0,65 -1,02 -0,47 2,51      

CZ -3,25 1,45        

DE 1,23 -4,35        

FR -3,12 2,15 0,14 -5,98      

HU 2,15 9,23        

PL 0,56 1,42 -1,01 2,35      

T0 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 1,52 -0,94 -1,06 1,23      

CZ -1,20 0,15        

DE 0,41 0,32        

FR -0,36 -0,82        

HU 6,12 2,15        

PL 0,52 1,12        

T1 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 0,23 -1,02 -0,63 2,03      

CZ -0,45 0,71        

DE 1,51 2,01        

FR 1,16 1,03        

HU -2,15 0,12        

PL -0,03 -0,25        

T2 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -0,23 0,12 0,16 1,01      

CZ -0,36 0,22        

DE -0,05 -0,52        

FR -0,18 0,36        

HU 1,02 0,12        

PL 1,04 -0,45        

T3 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -0,14 -0,02 0,52* 0,12**      

CZ 0,51 0,15        

DE 0,09 0,63        

FR 0,03 0,74        

HU 1,02 0,91        

PL 1,12 -0,08        

T5 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT -0,52 -0,62 1,03 -0,99      

CZ -1,13 1,12 2,51 3,02      

DE -0,54 0,33        

FR 0,03 1,02 -0,64 -0,51      

HU 3,01 2,51        

PL 1,02 0,99        

T6 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

CZ -0,01 -0,41 0,51 0,24 1,32 -0,16** -1,21* 1,02  

DE -0,04*** -0,63* 0,52 0,09 -1,03* 0,95 1,02 1,17 0,01 

HU 1,15 0,65 0,81 0,65 0,93 -1,02 -0,12 -0,37  

PL 0,52 -0,81 -1,15* 1,02 -0,03** 0,21 1,08 0,57 -0,69 



 

 

T7 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 5,02 3,02 4,17 1,12 2,41 3,01 2,52 0,18 -1,03 

CZ 0,52 -1,01* -0,84** -1,02 1,51 0,47 3,12 -0,01 1,02 

DE -0,11** -0,02* 1,01 0,91 0,12 -0,29 0,16 1,08 3,01 

FR 0,52 1,45 2,03 0,74 3,01 -1,13 -1,46 -0,02 0,13 

HU -2,30 1,52 -0,52 -1,04 -2,05 -0,88 1,06 1,74  

PL 1,12 -0,23 -0,12 -0,15 1,04 0,55 

 

1,12 -0,03 0,12 

T8 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 

AT 2,03 0,12 -3,01 -0,12 -0,52 1,06 1,16 0,52 2,01 

CZ -0,63 1,02 3,01 -0,46 -0,63 -0,74 1,00 0,95 0,23 

DE -0,21 1,05 0,52 0,28 -0,36 -1,14 -1,07 0,74 1,00 

FR 0,85 -0,02 -0,04 -0,00 0,12 0,14 0,32 -0,01 0,03 

HU 0,73 1,01 -0,03 1,02 1,15 0,58 -0,94 -0,12  

PL 0,69 1,03 0,02 -0,00 -0,01 -0,04 1,03 1,55 0,03 

 


