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Zoznam pouºitých skratiek

AIC Akaikeho informa£né kritérium
ADF roz²írený Dickeyho Fullerov test jednotkového kore¬a
AR autoregresný model
BIC Bayesovské informa£né kritérium
�NB �eská národná banka
��Ú �eský ²tatistický úrad
DF Dickeyho Fullerov test jednotkového kore¬a
ECB Európska centrálna banka
HDP hrubý domáci produkt
HQ Hannan-Quinnovo informa£né kritérium
ISC index spotrebných cien
KPSS Kwiatkowskeho Phillipsov Schmidtov Shinov test stacionarity
ML metóda maximálnej vierohodnosti
OLS metóda najmen²ích ²tvorcov
PRIBOR praºská medzibanková ponuková sadzba
VAR vektorový autoregresný model
VEC vektorový model korekcie chýb
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Zoznam pouºitého zna£enia

N mnoºina prirodzených £ísiel
Z mnoºina celých £ísiel
X st¨pcový vektor
XT riadkový vektor
ln(x) prirodzený logaritmus £ísla x > 0
{X}t mnohorozmerný náhodný proces (£asový rad)
Xt vektor pozorovaní mnohorozmerného £asového radu v £ase t
Xit i-ta zloºka vektoru Xt

E(X) stredná hodnota náhodného vektoru X
var(X) varian£ná matica náhodného vektoru X
cov(X, Y ) kovarian£ná matica dvoch náhodných vektorov X a Y
γs autokovarian£ná maticová funkcia stacionárneho procesu
γt,t−s autokovarian£ná maticová funkcia nestacionárneho procesu
ρs autokorela£ná maticová funkcia stacionárneho procesu
ρt,t−s autokorela£ná maticová funkcia nestacionárneho procesu
γ̂s odhad autokovarian£nej maticovej funkcie γs

rs odhad autokorela£nej maticovej funkcie ρs

Ik jednotková matica rozmeru (k × k)
diag [x1, x2, . . .] diagonálna matica s elementami x1, x2, . . . na diagonále
Φp matica koe�cientov VAR modelu pri vektore s oneskorením p
Φij i, j − ty prvok matice Φ
det(Φ) determinant ²tvorcovej matice Φ
tr(Φ) stopa matice Φ

Φ̂p odhad matice Φp

X̂t vektor vyrovnaných hodnôt mnohorozmerného £asového radu
ε̂t vektor odhadnutých rezíduí z £asu t

X̂
(h)
t bodová predpove¤ vo VAR modeli v £ase t o h krokov dopredu

χ2
(1−α),k (1− α)-kvantil χ2 rozdelenia s k stup¬ami vo©nosti

Qk testová ²tatistika mnohorozmerného testu nekorelovanosti rezíduí
Nk(·, ·) k-rozmerné normálne rozdelenie
fε hustota pravdepodobnosti náhodného vektoru ε
L funkcia vierohodnosti
l zlogaritmovaná funkcia vierohodnosti
Q(·|·) pomer vierohodností
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Úvod

K analýze mnohorozmerných £asových radov nás vedie uplatnenie vektorových
modelov vo �nan£nej a ekonomickej praxi. Vyuºitie nástrojov Boxovej-Jenkinsovej
metodológie v makroekonómii je späté s modelmi VAR uº od roku 1980 (pozri
[28]). Dnes môºeme tieto modely chápa´ ako východisko pre so�stikovanej²ie
metódy modelovania viacerých £asových radov sú£asne. Ako nevýhodu modelov
VAR pre ekonomickú a �nan£nú aplikáciu vnímame fakt, ºe slúºia na modelo-
vanie stacionárnych £asových radov. Najmä ekonomické a �nan£né £asové rady
sú zvä£²a nestacionárne, t.j. vyzna£ujú sa v £ase premenlivou strednou hodnotou
a variabilitou. Pri h©adaní prí£in tejto nestacionarity môºeme rozlí²i´ nestacio-
naritu spôsobenú prítomnos´ou deterministických zloºiek (trend, drift) a nesta-
cionaritu, ktorú spôsobuje náhodná zloºka (stochastický trend). V druhom prí-
pade sa v zauºívanej terminológii o takýchto radoch hovorí, ºe sú diferen£ne
stacionárne. Toto ozna£enie súvisí s tým, ºe ich stacionaritu môºeme dosiahnu´
diferencovaním. V praxi, najmä v ekonomickej a �nan£nej, kde mnohé veli£iny
z dlhodobého h©adiska vstupujú do vz´ahov rovnováhy, je v²ak tento prístup pro-
blematický, pretoºe so sebou priná²a stratu informácie práve o dlhodobom vz´ahu
modelovaných veli£ín, inými slovami, modeluje len krátkodobé vz´ahy.

Na modelovanie krátkodobých aj dlhodobých vz´ahov oddelene, ale napriek
tomu v jednom modeli, ktorý neobsahuje príli² ve©a rovníc, slúºia tzv. vektorové
modely korekcie chýb alebo VEC modely. Ich zavedenie je ve©mi úzko späté
s javom kointegrácie charakteristickým nielen pre ekonomické £asové rady. Koin-
tegrácia medzi nestacionárnymi £asovými radmi vyjadruje ich vlastnos´, ºe z dl-
hodobého h©adiska sú v stave rovnováhy, ktorá sa ozna£uje aj ako ekvilibrium.
V re£i £asových radov to znamená, ºe lineárna kombinácia týchto nestacionárnych
£asových radov vytvorí stacionárny £asový rad. Práve pre schopnos´ odlí²i´ dl-
hodobé a krátkodobé vz´ahy a náväznos´ na ekonomickú teóriu sú modely korekcie
chýb ve©mi populárne a umoº¬ujú identi�kova´ dlhodobé vz´ahy medzi £asový-
mi radmi, ktoré sú predmetom ná²ho záujmu. V¤aka poznaniu týchto vz´ahov
vieme vzájomnú interakciu skúmaných radov vyuºi´ v ná² prospech. Príkladom
je ovplyv¬ovanie pe¬aºnej zásoby alebo krátkodobých úrokových sadzieb cen-
trálnou bankou, £i modelovanie hrubého domáceho produktu, in�ácie £i obje-
mu poskytnutých úverov na bývanie v závislosti od ¤al²ích makroekonomických
ukazovate©ov aº po modelovanie burzových indexov a ich súvislosti so starnutím
obyvate©stva (pozri [20]). Dlhodobé vz´ahy môºeme vyuºíva´ na kon²trukciu pred-
povedí, ktoré môºu by´ presnej²ie ako sú predpovede v jednorozmerných mode-
loch.

My²lienka kointegrácie vychádza z prác C.W.J. Grangera (pozri [9]) a bo-
la v roku 2003 ocenená Nobelovou cenou za rozvoj ekonomickej vedy. Aj kritici
vektorovej autoregresie uznávajú význam kointegrácie pre jej prepojenos´ na eko-
nomickú teóriu (pozri [13]). V oblasti kointegrácie bolo od konca osemdesiatych
rokov minulého storo£ia publikované ve©ké mnoºstvo literatúry. Vektorový prí-
stup v spojení s kointegráciou zah¯¬a viacero krokov, ktoré je na ceste od VAR
k VEC modelu potrebné urobi´. V na²ej práci sme si stanovili za cie© poda´ uce-
lený preh©ad kon²trukcie VEC modelov a v závere ich aplikova´ na reálne dáta.
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Na²u prácu sme rozdelili na teoretickú prípravu, ktorá je obsiahnutá v prvých
²tyroch kapitolách a aplikáciu na reálne dáta obsiahnutú v poslednej kapitole.
�lenenie práce je nasledovné: Prvá kapitola je venovaná zavedeniu terminológie
v kontexte mnohorozmerných £asových radov. Predstavíme v nej vektorové au-
toregresné modely, ukáºeme ich kon²trukciu a diagnostiku. V druhej kapitole
dop¨¬ame terminológiu pre nestacionárne £asové rady s dôrazom na niektoré
odli²nosti oproti stacionárnym radom a ako príklad uvádzame proces mno-
horozmernej náhodnej prechádzky. V tretej kapitole je podrobne ukázaná cesta
od modelov VAR k modelom VEC a zavedieme v nej pojem kointegrácie. �tvrtá
a posledná kapitola teoretickej £asti je venovaná procesu kon²trukcie VEC modelu
a zah¯¬a overenie predpokladov kladených na dáta, testovanie rádu kointegrácie
pomocou Johansenových testov a nakoniec odhad parametrov modelu metódou
maximálnej vierohodnosti. Piata kapitola je aplikáciou popísaného aparátu na dá-
tach z ekonomickej praxe. Poslúºi nám na ukáºku prepojenia kointegrácie s eko-
nomickou teóriou a praxou. Grafy k výpo£tom v piatej kapitole sú obsiahnuté
v prílohách.
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1. Mnohorozmerné £asové rady

Pri modelovaní mnohorozmerných £asových radov sa £asto stretneme so
zov²eobecnením metód a postupov, ktoré sa vyuºívajú pre jednorozmerné £asové
rady. Stretávame sa v²ak aj s prípadmi, ke¤ vy²²ia dimenzia £asových radov
vná²a do modelovania nové otázky a prvky. Príkladom takéhoto modelovania je
pod©a [7] aj rutinná metodika VAR. Tejto metodike sa budeme v prvej kapitole
venova´, aby sme na ¬u neskôr nadviazali s teóriou kointegrácie medzi zloºkami
mnohorozmerných £asových radov a s tým súvisiacimi VEC modelmi. Predtým si
pripomenieme vybrané základné pojmy v kontexte mnohorozmerných £asových
radov. Zavedieme metodiku VAR a s ¬ou spojené postupy pre identi�káciu rádu
modelu, diagnostiku a kon²trukciu predpovedí.

1.1 Náhodné procesy

Predstavme si, ºe pozorujeme k náhodných veli£ín v £ase, kde k ∈ {2, 3, . . .}. Tieto
náhodné veli£iny zapí²eme ako usporiadanú k-ticu, teda prepí²eme ich do podoby
náhodného vektoru: Xt = (X1t, . . . , Xkt)

T pre t = 0,±1,±2,±3 . . ..

De�nícia 1.1.1. Nech T ⊂ Z a (Ω,A, P ) je pravdepodobnostný priestor. Rodinu
k-rozmerných náhodných vektorov {Xt, t ∈ T } de�novaných na (Ω,A, P ) nazý-
vame k-rozmerný náhodný proces.

De�nícia 1.1.2. Realizáciu k-rozmerného náhodného procesu {Xt} nazveme k-
rozmerný £asový rad {Xt}.

Poznámka 1.1.1. Ako sa uvádza v [7], £asový rad je deterministickou funkciou
£asu, zatia© £o náhodný proces ozna£uje postupnos´ náhodných veli£ín. Napriek
tomu sa v literatúre venovanej analýze £asových radov stretneme s pojmom £asový
rad vo význame náhodného procesu, ktorý tento rad generuje. �asto sa stretneme
s pojmami stacionárny £asový rad apod., pri£om správne by sa malo uvies´ sta-
cionárny náhodný proces. V na²ej práci sa budeme drºa´ terminológie pouºívanej
v [7] a budeme pojem £asový rad £asto pouºíva´ vo význame náhodného proce-
su, ktorý pozorovaný £asový rad generuje. Ako uvidíme, tieto dva významy bude
moºné odlí²i´ z kontextu.

1.2 Stacionarita

Budeme sa venova´ analýze ²peciálnej triedy náhodných procesov, tzv. slabo sta-
cionárnych náhodných procesov. Aj ke¤ v praxi sa s nimi stretávame zriedka,
ich vlastnosti nám umoº¬ujú odhadova´ parametre v modeloch a kon²truova´
prognózy. Preto nestacionárne £asové rady pred modelovaním transformujeme
na stacionárne (stacionarizujeme). V tejto £asti uvedieme základné de�nície a poj-
my súvisiace s vlastnos´ami stacionárnych mnohorozmerných náhodných pro-
cesov, pri£om vychádzame z [3] a [7]. Predpokladajme v ¤al²om texte, ºe v²etky
uvaºované procesy majú kone£né druhé momenty, t.j. E(X2

it) < ∞ pre kaºdé i
a t.
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De�nícia 1.2.1. k-rozmerný náhodný proces {Xt} je (slabo) stacionárny, ak pre¬
platí:

E(Xt) = µ = kon²t. ∀t ∈ T ,
var(Xt) = E

[
(Xt − µ)(Xt − µ)T

]
= γ0 = kon²t. ∀t ∈ T ,

cov(Xt, Xt−s) = E
[
(Xt − µ)(Xt−s − µ)T

]
= γs = kon²t. ∀t ∈ T .

Z de�nície 1.2.1 vyplýva, ºe sa zaoberáme procesmi, ktorých momenty
prvého a druhého rádu sú invariantné vo£i posunu po £asovej osi T (my budeme
uvaºova´ T= Z). �alej uve¤me nieko©ko spresnení a zave¤me zna£enie.

1. Vektor µ skrátene ozna£uje (µ1, . . . , µk)
T .

2. Varian£ná matica γ0 ∈ Rk×k je symetrická a pozitívne semide�nitná.
Z existencie tejto matice vyplýva aj existencia µ. Na diagonále mati-
ce γ0 sú rozptyly jednotlivých skalárnych zloºiek {X1t} , . . . , {Xkt} mno-
horozmerného náhodného procesu. Prvky mimo diagonály sú vzájomné ko-
variancie týchto veli£ín.

3. Autokovarian£ná maticová funkcia γs ∈ Rk×k je maticovou funkciou onesko-
renia s ∈ {0, 1, . . . , } a má tvar:

γs =


γ11(s) γ12(s) . . . γ1k(s)
γ21(s) γ22(s) . . . γ2k(s)

...
... . . . ...

γk1(s) γk2(s) . . . γkk(s)


Na diagonále obsahuje autokovarian£né funkcie zloºiek {Xit} pre i =
1, . . . , k. Mimo diagonálu matica obsahuje vzájomné kovarian£né funkcie
(angl. cross-covariances) zloºiek {Xit} a {Xjt} ,

γij(s) = E [(Xit − µi)(Xj,t−s − µj)] ,

pre i, j = 1, 2, . . . , k. Pod©a [27] môºeme γs chápa´ ako �adresár� lineárneho
vz´ahu medzi zloºkami náhodného procesu.

Poznámka 1.2.1. V tre´om bode de�nície 1.2.1 uvaºujeme len nezáporné hod-
noty s. Je to dôsledok vz´ahu γs = γT

−s, ktorý môºeme ukáza´ jednoducho, ke¤
vyjdeme z de�nície autokovarian£nej maticovej funkcie :

γ−s = cov(Xt, Xt+s) = [cov(Xt+s, Xt)]
T = [cov(Xt, Xt−s)]

T = γT
s .

Druhá rovnos´ vyplýva z vlastnosti kovarian£nej matice dvoch náhodných vek-
torov (pozri [1]). Tretia rovnos´ plynie z tretej vlastnosti stacionárneho procesu,
v¤aka ktorej môºeme oba vektory Xt a Xt+s posunú´ o dobu s do minulosti.
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1.3 Autokorela£ná maticová funkcia a jej odhad

V tejto podkapitole zade�nujeme autokorela£nú maticovú funkciu pre stacionárne
náhodné procesy a uvedieme jej odhad.

De�nícia 1.3.1. Uvaºujme diagonálnu maticu

B = diag [γ11(0), γ22(0), . . . , γkk(0)] .

Potom autokorela£nú maticovú funkciu de�nujme vz´ahom:

ρs = B−1/2γsB
−1/2 (1.1)

Z de�nície je vidie´, ºe prvkami matice B sú rozptyly skalárnych procesov
{X1t} , {X2t} , . . . , {Xkt}. Pre takto de�novanú autokorela£nú maticovú funkciu
uve¤me e²te súvislos´ s korela£nými funkciami skalárnych zloºiek náhodného pro-
cesu. Je zrejmé, ºe:

1. i-ty diagonálny prvok matice ρs je autokorela£nou funkciou i-tého skalárne-
ho procesu {Xit}.

2. (i, j)-ty nediagonálny prvok matice ρs je vzájomnou autokorela£nou
funkciou (angl. cross-correlation) i-tého a j-tého skalárneho náhodného pro-
cesu. Tento prvok má tvar:

ρij(s) =
γij(s)

[γii(0)γjj(0)]
1/2

=
cov (Xit, Xj,t−s)√
var (Xit)

√
var (Xjt)

3. Pouºitím vz´ahu z poznámky 1.2.1 moºno nahliadnu´ vz´ah ρ−s = ρT
s .

Odhad maticovej autokovarian£nej funkcie je daný rovnicami:

γ̂s =
1

N

N∑
t=s+1

(Xt −X)(Xt−s −X)T , pre s = 0, 1, . . . , N − 1,

γ̂s = γ̂T
−s, pre s = −1, . . . ,−N + 1, (1.2)

γ̂s = 0 inak,

kde N je po£et pozorovaných hodnôt ná²ho k-rozmerného £asového radu {Xt}.
�alej vo vzorci vystupuje vektor X =

(
X1, X2, . . . , Xk

)T
, ktorého zloºky majú

tvar:

X i =
1

N

N∑
t=1

Xit.

Poznámka 1.3.1. Ako sa uvádza v [27], kvalita odhadu autokovarian£nej mati-
covej funkcie γ̂s závisí na ve©kosti oneskorenia s. Pre malé hodnoty s bude v sume
viac s£ítancov, preto bude aj odhad γ̂s spo©ahlivej²í.
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Ozna£me odhad matice B :

B̂ = diag [γ̂11(0), γ̂22(0), . . . , γ̂kk(0)] , kde γ̂ii(0) =
1

N

N∑
t=1

(Xit−X i)
2 pre i = 1, . . . , k.

Dosadením odhadov γ̂s a B̂ do vzorca (1.1) dostávame odhad autokorela£nej
maticovej funkcie:

rs = B̂−1/2γ̂sB̂
−1/2, pre s = 0, 1, . . . , N − 1.

1.4 Mnohorozmerný biely ²um a parciálna au-
tokorela£ná maticová funkcia

V tejto podkapitole zavedieme jednoduchý mnohorozmerný náhodný proces, mno-
horozmerný biely ²um. �alej zade�nujeme parciálnu autokorela£nú maticovú
funkciu.

De�nícia 1.4.1. Mnohorozmerný biely ²um je k-rozmerný náhodný proces {εt},
pre ktorý platí:

E (εt) = 0, kde 0 ∈ Rk je nulový vektor,
E
(
εtε

T
t−s

)
= δsΣ, kde Σ je varian£ná matica εt

a kde δs = 1 pre s = 0,

δs = 0 pre s ̸= 0.

Dôleºitá vlastnos´ mnohorozmerného bieleho ²umu, ktorá sa vyuºíva pri mo-
delovaní zloºitej²ích procesov, je tvar jeho autokorela£nej maticovej funkcie (rov-
nako ako parciálnej autokorela£nej maticovej funkcie), ktorá je nulová pre kaºdé
oneskorenie s > 0. O takomto procese hovoríme, ºe nemá �lineárnu pamä´� .
Vzájomnú parciálnu autokorela£nú maticovú funkciu zade�nujeme v súvislosti
s lineárnymi modelmi pre mnohorozmerné £asové rady (pozri [7])

Xt = Φs1Xt−1 + . . .+ ΦssXt−s + εt, (1.3)

kde εt je mnohorozmerný biely ²um.

De�nícia 1.4.2. Vzájomnou parciálnou autokorela£nou maticovou funkciu
nazveme maticu parametrov Φss v modeli (1.3). Jej prvok na mieste (i, j) je
parciálny autokorela£ný koe�cient veli£ín Xit a Xj,t−s pri pevných hodnotách
Xt−s+1, . . . , Xt−1.

Problematika parciálnych korelácií je popísaná napríklad v knihe [1]. Po-
stup výpo£tu tejto matice pomocou autokovarian£ných maticových funkcií ako
aj získanie jej odhadu je popísaný v kapitole 7 v [3].
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1.5 Vektorová autoregresia VAR

V nasledujúcich dvoch podkapitolách uvedieme ²peciálnu triedu mno-
horozmerných náhodných procesov, tzv. vektorové autoregresné procesy VAR,
ktoré majú pod©a [7] v dne²nej dobe uplatnenie napríklad v ekonometrii ale aj
v makroekonómii1. Vyuºívajú sa aj ich výhodné vlastnosti pre modelovanie vr-
cholov v spektrálnej analýze (pozri [27]). V prvej podkapitole sa budeme venova´
najjednoduch²iemu prípadu tohoto modelu pre rád p = 1. Na ¬om si ukáºme
niektoré vybrané vlastnosti a predpoklady, ktoré sú dôleºité v teórii náhodných
procesov. V ¤al²ej podkapitole si predstavíme v²eobecný VAR(p) model. Ako
motiváciu uve¤me niektoré výhody modelov VAR spomínané v [7]:

1. Modely VAR majú bohat²iu ²truktúru neº jednorozmerné AR modely.

2. Ak pouºívame VAR model v redukovanom tvare (pozri poznámku 1.5.1),
potom na odhad parametrov moºno pouºi´ OLS prístup, t.j. metódu
najmen²ích ²tvorcov.

Naopak k nevýhodám2 modelu pod©a [7] patrí:

1. Aj pri malých rádoch modelu môºe by´ po£et parametrov zna£ný.

2. Predpoklad, ºe v²etky zloºky modelu VAR sú stacionárne, si v praxi vyºadu-
je transformáciu, ktorá môºe znamena´ stratu informácie. Môºe ¬ou by´
napríklad diferencovanie £asového radu. Problematike modelovania nesta-
cionárnych radov sa budeme venova´ v druhej kapitole.

1.5.1 Model VAR(1)

De�nícia 1.5.1. Mnohorozmerný stacionárny proces {Xt} je vektorovým au-
toregresným procesom prvého rádu, ak ho môºeme zapísa´ v tvare:

Xt = φ0 +ΦXt−1 + εt, (1.4)

kde εt je mnohorozmerný biely ²um, nekorelovaný s Xt−s pre s > 0 a so sy-
metrickou pozitívne de�nitnou varian£nou maticou Σ. Poznamenajme, ºe φ0 je
k-rozmerný vektor kon²tánt, ktorý má úlohu interceptu. Φ ∈ Rk×k je nenáhodný
maticový koe�cient.

Zápis modelu (1.4) po zloºkách: X1t
...

Xkt

 =

 φ10
...

φk0

+

 Φ11 . . . Φ1k
... . . . ...

Φk1 . . . Φkk


 X1,t−1

...
Xk,t−1

+

 ε1t
...
εkt


1Modely VAR sa za£ali uplat¬ova´ v makroekonómii aj v¤aka £lánku [28] v 80-tych rokoch

minulého storo£ia.
2 Modely typu VAR majú medzi ekonometrami svojich zástancov aj kritikov. Jedným

z kritikov Boxovej-Jenkinsovej metodológie, aplikovanej na ekonomické £asové rady v jed-
norozmernej aj mnohorozmernej forme, je autor £lánku [13] z roku 1997, ktorý v £ase jeho
písania pôsobil na katedre ²tatistiky na London School of Economics. V tomto £lánku ozna£il
VAR ako skratku pre �Very Awful Regression� .
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Poznámka 1.5.1. Zápis modelu (1.4) budeme pod©a [7] nazýva´ redukovaný tvar
modelu VAR.

Prepí²eme maticový zápis na sústavu rovníc:

X1t = φ10 + Φ11X1,t−1 + . . .+ Φ1kXk,t−1 + ε1t
...

...
...

...
...

Xkt = φk0 + Φk1X1,t−1 + . . .+ ΦkkXk,t−1 + εkt.

Z tohto vyjadrenia je zrejmé, ºe kaºdý komponent vektoru Xt závisí okrem vlast-
ných oneskorených hodnôt aj na oneskorených hodnotách ostatných komponen-
tov. Explicitne sa v²ak nevyjadruje vz´ah medzi Xit a Xjt, resp. v kaºdej z k
rovníc je len jedna zo zloºiek v £ase t. Vz´ah medzi zloºkami v £ase t je vyjadrený
prvkami varian£nej matice chybovej zloºky Σ, ktoré leºia mimo diagonálu.

Okrem redukovaného tvaru modelu VAR moºno v literatúre nájs´ aj tzv.
²trukturálny tvar. Jeho odvodenie moºno nájs´ v [29] resp. v [7]. Výhodou ²truk-
turálneho tvaru oproti redukovanému tvaru je, ºe explicitne vyjadruje vzájomný
lineárny vz´ah Xit s ostatnými zloºkami pre i = 1, . . . , k v £ase t. V [7] sa ¤alej
moºno do£íta´, ºe v praxi sa preferuje redukovaný tvar modelu VAR. V na²ej
práci sa aj na¤alej budeme drºa´ tohoto tvaru modelu.

V de�nícii 1.2.1 je zahrnuté, ºe momenty stacionárneho procesu {Xt} mu-
sia existova´ a musia by´ kon²tantné (do druhého rádu). Overi´ túto podmienku
priamo po£ítaním momentov je pre zloºitej²ie procesy náro£né3. Na overenie sta-
cionarity procesov VAR sa preto vyuºíva výsledok z teórie stacionárnych pro-
cesov, z ktorého vyplýva, ºe nutnou a posta£ujúcou podmienkou stacionarity je,
aby v²etky vlastné £ísla matice Φ v modeli (1.4) boli v absolútnej hodnote men²ie
ako 1. Hlb²ie vysvetlenie moºno nájs´ napríklad v [27]. Táto podmienka sa dá za-
písa´ nasledujúcim spôsobom:

|z| ≥ 1 ⇒ det(Φ− zIk) ̸= 0

alebo ekvivalentne:

|z| ≤ 1 ⇒ det(Ik − zΦ) ̸= 0. (1.5)

Poslednú implikáciu interpretujeme tak, ºe v²etky korene autoregresného polynó-
mu det(Ik − zΦ) s maticovým koe�cientom Φ a s premennou z ∈ C leºia mimo
jednotkového kruhu v komplexnej rovine.

Na príklade modelu VAR(1) odvodíme prvé dva momenty a autokovarian£nú
maticovú funkciu modelu VAR, ktoré neskôr zov²eobecníme pre rád modelu p.
Nasledujúce odvodenia pochádzajú z [29]. Stredná hodnota µ náhodného procesu
{Xt} je v¤aka stacionarite procesu invariantná vo£i posunu v £ase. Aplikujeme
strednú hodnotu na obe strany rovnice (1.4):

E (Xt) = φ0 +ΦE (Xt−1)

µ = φ0 +Φµ

(Ik −Φ)µ = φ0.

3Z h©adiska implementácie modelov VAR v softvéroch (napr. v R, package vars), ale aj
pre zov²eobecnenie výsledkov overených pre VAR(1) procesy je uºito£né, ºe aj procesy VAR
vy²²ích rádov moºno zapísa´ v tvare VAR(1). Pre detaily tohoto zápisu pozri podkapitolu 8.2
v [29].

14



Poznámka 1.5.2. Za predpokladu, ºe (Ik −Φ) je regulárna matica, môºeme
strednú hodnotu VAR(1) procesu vyjadri´ vzorcom:

µ = (Ik −Φ)−1 φ0.

Dosa¤me do (1.4) za φ0 výsledok z predchádzajúceho odvodenia:

Xt = (Ik −Φ)µ+ΦXt−1 + εt

Xt − µ = Φ (Xt−1 − µ) + εt.

Dostávame centrovaný proces
{
X̃t

}
= {Xt − µ} a ná² model má tvar:

X̃t = ΦX̃t−1 + εt. (1.6)

Takýto proces má nulovú strednú hodnotu. Pre výpo£et varian£nej matice a au-
tokovarian£nej maticovej funkcie zvolíme nasledujúci postup:

1. Postupným dosadzovaním za oneskorené hodnoty Xt−s, s > 0 do (1.6)
prepí²eme ná² model do formy k-rozmerného lineárneho procesu:

X̃t = εt +Φεt−1 +Φ2εt−2 . . .+

=
∞∑
j=0

Φjεt−j, kde Φ0 = Ik. (1.7)

2. V¤aka nekorelovanosti bieleho ²umu s vlastnými oneskorenými hodnotami,
je z (1.7) vidie´, ºe εt je nekorelované s oneskorenými hodnotami Xt−s,
pre s > 0. Postupne pomocou (1.7) vyjadríme:

E(X̃tε
T
t ) = E(εtεTt ) +ΦE(εt−1ε

T
t ) + . . .

= Σ,

potom
var(X̃t) = E(X̃tX̃

T
t ) = E(εtεTt ) +ΦE(εt−1ε

T
t−1)Φ

T + . . .

= Σ+ΦΣΦT +Φ2Σ(Φ2)T . . .

=
∞∑
j=0

ΦjΣ(Φj)T .

3. Nakoniec prejdime k výpo£tu autokovarian£nej maticovej funkcie γs. Pri-
tom vyuºijeme predo²lé výsledky. Pre s > 0 máme

γs = E(X̃tX̃
T
t−s)

= E((ΦX̃t−1 + εt)X̃
T
t−s)

= E(ΦX̃t−1X̃
T
t−s + εtX̃

T
t−s)

= E(ΦX̃t−1X̃
T
t−s) + 0

= Φγs−1

a postupnými substitúciami dostaneme :
γs = Φsγ0, kde γ0 je var(X̃t).
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1.5.2 Model VAR(p)

V nasledujúcej podkapitole zavedieme model VAR(p), pri£om budeme vychádza´
z [7]. Pri jeho zápise vyuºijeme operátor spätného posunutia, ktorý budeme zna£i´
B a de�nujeme ho nasledovne:

De�nícia 1.5.2. Pre ©ubovo©nú náhodnú k-rozmernú postupnos´ {Zt, t ∈ Z}
de�nujeme operátor spätného posunutia B vz´ahmi:

BZt = Zt−1,

BsZt = B(Bs−1Zt) = Zt−s, s ∈ Z.

De�nícia 1.5.3. Stacionárny proces {Xt} je vektorovým autoregresným proce-
som rádu p, ak ho môºeme zapísa´ v tvare:

Xt = φ0 +

p∑
j=1

ΦjXt−j + εt, (1.8)

kde εt je mnohorozmerný biely ²um s pozitívne de�nitnou varian£nou maticou Σ
nekorelovaný s Xt−s pre s > 0 a kde φ0 ozna£uje k-rozmerný vektor kon²tánt.

V na²ej práci uvaºujeme len modely kone£ného rádu p < ∞. Pomocou operá-
toru spätného posunutia môºeme ná² model vyjadri´ nasledovne:

Φ(B)Xt = φ0 + εt.

V tomto zápise je Φ(B) autoregresný polynóm s maticovými koe�cientmi tvaru:

Φ(B) = Ik −Φ1B −Φ2B
2 − . . .−ΦpB

p. (1.9)

Príklad 1.5.1. Pre lep²iu predstavu sa vrá´me k prípadu p = 1 a nech k = 2.
Tvar polynómu (1.9) potom bude:

Φ(B) =

(
1 0
0 1

)
−
(

Φ11 Φ12

Φ21 Φ22

)
B =

(
1− Φ11B −Φ12B
−Φ21B 1− Φ22B

)
.

Z teórie stacionárnych procesov (pozri [27]) vyplýva, ºe proces VAR(p) je
stacionárny, ak v²etky komplexné korene polynómu

det(Ik −Φ1z −Φ2z
2 − . . .−Φpz

p) (1.10)

s premennou z ∈ C leºia mimo jednotkového kruhu v komplexnej rovine. Analo-
gickým postupom, aký sme predviedli pre model VAR(1), by sme dostali strednú
hodnotu procesu VAR(p):

µ = (Φ(1))−1φ0.

Pre výpo£et varian£nej matice a autokovarian£nej maticovej funkcie procesu
VAR(p) by sme tieº postupovali analogicky ako v prípade VAR(1). Pod©a [7]
by sme sa dostali k výsledku, ktorý je analógiou tzv. Yuleových- Walkerových
rovníc pre model AR(p) pre skalárne £asové rady, ktorý moºno nájs´ v [7]:

γs = Φ1γs−1 +Φ2γs−2 + . . .+Φpγs−p, pre s > 0,

γ0 = Φ1γ
T
1 +Φ2γ

T
2 + . . .+Φpγ

T
p +Σ.

Druhú z rovníc môºeme písa´ v tomto tvare vzh©adom na poznámku 1.2.1.
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1.6 Kon²trukcia VAR modelu

Ako nazna£uje názov podkapitoly, stru£ne popí²eme postup kon²trukcie vek-
torového autoregresného modelu, ktorý zah¯¬a ur£enie rádu p modelu, odhad
jeho parametrov, diagnostiku a kon²trukciu predpovedí na základe odhadnutého
modelu. Pri popise postupu budeme vychádza´ z [7] a pri detailnej²om popise
niektorých metód budeme vychádza´ z [3] resp. [29].

1.6.1 Identi�kácia rádu modelu VAR

Ako sa uvádza v [3], identi�kácia rádu pmodelu VAR je prvým krokom pri analýze
£asových radov pomocou modelov tohoto typu. Pod©a [7] sa v praxi pouºívajú dva
prístupy. Prvým, ktorý si predstavíme bliº²ie, sú informa£né kritériá a druhým
sú ²tatistické testy. K obom prístupom uvedieme odkazy na literatúru, kde sú
prebraté podrobnej²ie. Vzh©adom k tomu, ºe po£et odhadovaných parametrov
v modeli je aj pre malé rády ve©ký, budeme neskôr v praktickej £asti uvaºova´
modely maximálne do rádu p = 4.

Kritériá AIC a BIC pre model VAR(p)

Výber rádu modelu VAR pomocou Akaikeho kritéria je zaloºený na porovnaní
rezíduí modelov pre rôzne rády p a zárove¬ penalizuje po£et parametrov v mo-
deli. Akaikeho kritérium moºno v literatúre nájs´ v odli²ných formách. Budeme
vychádza´ zo vzorca, pod©a ktorého je toto kritérium po£ítané v softvéri R (pozri
[26]) t.j.

AIC (i) = ln
(
|Σ̂i|

)
+

2 (ik2)

N
, kde i = 1, 2, . . . , (1.11)

pri£om (ik2) je po£et parametrov, ktoré treba v modeli VAR(i) odhadnú´. N
ozna£uje po£et pozorovaní, resp. d¨ºku pozorovaného £asového radu. Z mnoºiny
testovaných modelov zvolíme model rádu i, pre ktorý bola hodnota AIC(i) mini-
málna. Podobným spôsobom sa vypo£íta ¤al²ie z pouºívaných kritérií: tzv. BIC,
ktoré je dané vzorcom

BIC (i) = ln
(
|Σ̂i|

)
+

ln(N) (ik2)

N
, kde i = 1, 2, . . . . (1.12)

�alej ozna£me X̂(i)
t vyrovnanú hodnotu £asového radu v £ase t modelom VAR(i).

Predpokladáme, ºe odhadnuté rezíduá ε̂
(i)
t = Xt − X̂

(i)
t modelu VAR(i), pre t =

1, 2, . . . , N , majú mnohorozmerné normálne rozdelenie. Potom odhad varian£nej
matice rezíduí je pod©a [26]

Σ̂i =
1

N

N∑
t=1

ε̂
(i)
t

(
ε̂
(i)
t

)T
, kde i = 1, 2, . . . je rád modelu.

Preh©ad ¤al²ích informa£ných kritérií, ktoré sa pouºívajú na ur£enie rádu
modelu moºno nájs´ v podkapitole 11.4 v [3]. Medzi ²tatistické testy na ur£enie
rádu modelu VAR patria test pomerom vierohodností a Waldov test v podkapitole
11.2 v [3].
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1.6.2 Odhad modelu VAR

Odhadovanými parametrami v modeli VAR sú: vektor φ0, matice Φ1, . . . ,Φp

a varian£ná matica Σ. Ako sme uº uviedli v predo²lých podkapitolách, v mno-
horozmernom prípade je odhadovanie modelu náro£nej²ie, pretoºe aj pre malé
rády p býva po£et parametrov zna£ný. Bliº²í popis niº²ie uvedených metód moºno
nájs´ v podkapitole 11.1 v [3]. Prvou z metód odhadu parametrov modelu VAR
je metóda maximálnej vierohodnosti. Ak uvaºujeme model v redukovanom tvare
(pozri poznámku 1.5.1), potom moºno vy²²ie uvedené parametre odhadova´ metó-
dou OLS alebo jej zov²eobecnenou verziou tzv. GLS metódou, Ako sa ¤alej
môºeme do£íta´ v [7], sú v tomto prípade ML a OLS, resp. GLS asymptoticky
ekvivalentné a odhady získané pomocou nich majú asymptoticky normálne rozde-
lenie.

1.6.3 Diagnostika modelu VAR

Overenie stacionarity

Uvaºujeme model VAR(p) s odhadnutými parametrami φ̂0, Φ̂1, . . . , Φ̂p, Σ̂. Sta-
cionaritu overíme vypo£ítaním kore¬ov polynómu

det(Ik − Φ̂1z − Φ̂2z
2 − . . .− Φ̂pz

p).

Ak korene leºia mimo jednotkový kruh v komplexnej rovine, potom je odhadnutý
model stacionárny.

Test hypotézy o nekorelovanosti reziduálnej zloºky modelu

Na testovanie nekorelovanosti reziduálnych zloºiek sa pouºíva viacrozmerný port-
manteau test, ktorého testová ²tatistika má viacero ekvivalentných tvarov4. My
pouºijeme tvar uvedený v [26]:

Qk = N2

S∑
s=1

(N − s)−1tr(γ̂T
s γ̂

−1
0 γ̂sγ̂

−1
0 ), (1.13)

kde γ̂s je odhad autokovarian£nej maticovej funkcie (pozri (1.2)), N je d¨ºka po-
zorovaného £asového radu, k je po£et zloºiek £asového radu a S ∈ N, S > p je
subjektívne volená hodnota. V [7] sa odporú£a vo©ba S =

√
N . Pre vysoké hodno-

ty N a S moºno rozdelenie tejto ²tatistiky aproximova´ rozdelením χ2 s k2(S−p)
stup¬ami vo©nosti.
Testujeme hypotézu

H0 : ρ1 = ρ2 = . . . = ρS = 0,

proti alternatíve
H1 : ∃i ∈ {1, . . . , S} , také, ºe ρi ̸= 0,

4Pôvodná verzia testu, navrhnutá pre jednorozmerný prípad, nedosahovala dobré výsledky
pre krátke £asové rady. Preto bola navrhnutá jej modi�kácia, ktorá je ozna£ovaná ako Ljungov-

Boxov test. Zov²eobecnenie tohoto testu pre mnohorozmerné rady pochádza z £lánku [14].
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kde ρs ozna£uje autokorela£nú maticovú funkciu z de�nície 1.3.1 a 0 ∈ Rk×k

ozna£uje nulovú maticu. H0 zamietame na hladine významnosti α, ak hodnota
na²ej testovej ²tatistiky sp¨¬a

Qk ≥ χ2
1−α,k2(S−p),

kde χ2
1−α,k2(S−p) je (1− α) kvantil χ2 rozdelenia s k2(S − p) stup¬ami vo©nosti.

Okrem testovania nekorelovanosti reziduálnej zloºky je potrebné testova´
aj jej normalitu. Na testovanie normality moºno napríklad pod©a [7] pouºi´
mnohorozmerný test Jarque-Bera. Viac o problematike testovania normality,
jej význame pre testovanie hypotéz o parametroch a pre stanovenie intervalov
spo©ahlivosti sa do£ítame v podkapitole 11.3 v [3].

1.6.4 Predpovedanie v modeli VAR

Kon²trukcia predpovedí pre VAR(p)modely je analogická k jednorozmernému prí-
padu, ktorého popis moºno nájs´ napríklad v kapitole 10.6 v [7]. Predpokladajme,
ºe sú známe len hodnoty £asového radu do £asu t. Uve¤me vz´ahy pre predpove¤

1. o jeden krok dopredu:

X̂
(1)
t = φ̂0 +

p∑
j=1

Φ̂jXt+1−j.

Chyba tejto predpovede je zrejme Xt+1 − X̂t,1 = εt+1 a jej rozptyl je Σ.

2. o h krokov dopredu:

X̂
(h)
t = φ̂0 +

h−1∑
j=1

Φ̂jX̂
(h−j)
t +

p∑
m=h

Φ̂mXt+h−m.

Chyba tejto predpovede je zrejme Xt+h−X̂
(h)
t = εt+h+

∑h−1
j=1 Φjεt+h−j a jej

rozptyl je Σ+
∑h−1

j=1 ΦjΣΦT
j .
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2. Nestacionárne mnohorozmerné
£asové rady

V nasledujúcom texte sa budeme venova´ modelovaniu nestacionárnych £asových
radov. V druhej kapitole stru£ne predstavíme terminológiu súvisiacu s nesta-
cionaritou pouºívanú v literatúre a ¤alej spomenieme mnohorozmernú náhodnú
prechádzku ako ²peciálny prípad nestacionárneho náhodného procesu.

Pre mnohorozmerné náhodné procesy sme v de�nícii 1.2.1 zaviedli pojem slabá
stacionarita. Pre pojem nestacionarita sa v literatúre nevyskytuje presná de�ní-
cia, ale intuitívne si môºeme nestacionárny náhodný proces predstavi´ ako proces
s meniacou sa strednou hodnotou alebo rozptylom. Medzi �nan£nými £asovými
radmi sa s nestacionaritou stretávame £asto. Príklady nestacionárnych £asových
radov z oblasti �nancií môºeme nájs´ spracované v [29]. Patria medzi ne úrokové
sadzby, výmenné kurzy, ceny akcií £i hrubý domáci produkt. Pre modelovanie
takýchto £asových radov je potrebné ich správne stacionarizova´.

Trendová stacionarita vs. diferen£ná stacionarita

Prejdime na okamih k jednorozmerným £asovým radom. Pod©a zdroja nesta-
cionarity vo �nan£ných £asových radoch (resp. v náhodných procesoch, ktoré rady
generujú) rozli²ujeme rady s deterministickým trendom a rady so stochastickým
trendom. Rady s deterministickým trendom sa modelujú pridaním lineárnej de-
terministickej funkcie £asu do rovnice stacionárneho modelu (napríklad ARMA)
a nazývame ich trendovo stacionárne. Rady so stochastickým trendom sa sta-
cionarizujú diferencovaním. Preto ich nazývame diferen£ne stacionárne.

Príklad. Ak predpokladáme, ºe rad má deterministický lineárny trend, môºeme
ho modelova´ tak, ºe do modelu k stacionárnemu procesu (napr. bielemu ²umu)
pridáme lineárnu funkciu £asu φ(t) = α + βt, kde α a β sú kon²tanty. Model,
ktorý takto vznikne môºe ma´ napríklad tvar:

Xt = φ(t) + εt.

Trendovú zloºku by sme potom mohli odhadnú´ pomocou regresie a elimino-
va´, £ím by sme rad stacionarizovali.

V druhom prípade je moºné pouºi´ na modelovanie procesy, ktoré sú sta-
cionárne len po (niekedy viacnásobnom) diferencovaní. Takéto procesy nazývame
integrované procesy a v ¤al²ích kapitolách sa nimi budeme zaobera´.

2.1 Integrované procesy

Pre zápis vzorcov, ktoré budú v tejto kapitole nasledova´, je výhodné zavies´
operátor diferencie.

De�nícia 2.1.1. Pre ©ubovo©nú k-rozmernú postupnos´ {Xt, t ∈ Z}, k ∈ N,
de�nujeme operátor diferencie ∆ vz´ahom:

∆Xt = (1−B)Xt = Xt −Xt−1,
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kde B je operátor spätného posunutia (pozri de�níciu 1.5.2). Opakované pouºitie
operátoru diferencie zna£íme

∆dXt = ∆
(
∆d−1Xt

)
= ∆d−1Xt −B

(
∆d−1Xt

)
,

kde d ∈ N a ∆0Xt = Xt.

V nasledujúcej de�nícii zavedieme pojem integrovaného procesu rádu d.

De�nícia 2.1.2. Nech d ∈ N. Potom jednorozmerný náhodný proces {Xt, t ∈ Z}
je integrovaný rádu d, ak

{
∆dXt

}
je slabo stacionárny proces, ale

{
∆d−1Xt

}
nie

je slabo stacionárny. Integrovaný proces zna£íme {Xt} ∼ I(d)1.

V súvislosti s terminológiou spomínanou v úvode kapitoly je proces {Xt} ∼
I(d) diferen£ne stacionárny. Na dosiahnutie stacionarity je ho potrebné d-krát
diferencova´. Ako sa uvádza v [3], v ekonomickej praxi sa stretávame naj£astej²ie
s integrovanými procesmi typu I(1), zriedka sa vyskytujú procesy I(2). V jed-
norozmernom prípade sa na modelovanie takýchto procesov vyuºívajú modely
ARIMA, ktorým sa podrobnej²ie venuje napríklad [7].

Poznámka 2.1.1. V mnohorozmernom prípade sa stretávame s dvomi vysvetle-
niami pojmu mnohorozmerný integrovaný proces. Pod©a prvého z nich je mno-
horozmerný náhodný proces integrovaný rádu d, ak aspo¬ jedna jeho zloºka je
integrovaná rádu d. V na²ej práci budeme pod týmto pojmom rozumie´ mno-
horozmerný náhodný proces, ktorého v²etky zloºky sú integrované rádu d.

Ako ²peciálny prípad modelu integrovaného mnohorozmerného £asového radu
si v ¤al²ej £asti predstavíme mnohorozmernú náhodnú prechádzku.

2.2 Mnohorozmerná náhodná prechádzka

Mnohorozmerná náhodná prechádzka je model k-rozmerného £asového radu daný
predpisom:

Xt = Xt−1 + εt, (2.1)

kde εt je mnohorozmerný biely ²um z de�nície 1.4.1. Vidíme, ºe mnohorozmerná
náhodná prechádzka je ²peciálny prípad procesu VAR(1) z de�nície 1.5.1, kde
Φ = Ik a φ0 = 0 ∈ Rk. Vy²²ie uvedený model nesp¨¬a podmienky stacionari-
ty, ktoré sme uviedli pre procesy VAR(1) (pozri podmienku (1.5)). Dosadením
do podmienky (1.5) za Φ = Ik dostávame kore¬ z = 1 polynómu det (Ik − zΦ).
Procesy, ktorých polynómy majú jednotkový kore¬, sa v literatúre nazývajú aj
unit root procesy. V²imnime si, ºe presunutím £lenu v rovnici (2.1) na ©avú stranu
dostávame model v tvare:

∆Xt = εt.

Na©avo máme proces prvých diferencií a napravo stacionárny mnohorozmerný
biely ²um. Mnohorozmerná náhodná prechádzka je teda integrovaný proces
prvého rádu I(1). Pre explicitné vyjadrenie momentov mnohorozmernej náhodnej

1V ¤al²om texte budeme pod ozna£ením {Xt} ∼ I(0) rozumie´ stacionárny proces.
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prechádzky predpokladajme, ºe vychádzame z £asu 0 a po£iato£ná hodnota X0

je známa kon²tanta. Rovnicu (2.1) môºeme postupným dosadzovaním vyjadri´
v tvare

Xt = X0 +
t∑

j=1

εj.

Z neho je ©ahké ur£i´ momenty mnohorozmernej náhodnej prechádzky.

E(Xt) = X0 = kon²t.

Vzh©adom na to, ºe od£ítanie kon²tantnej strednej hodnoty nemá vplyv na va-
rian£nú maticu a autokovarian£nú maticovú funkciu procesu {Xt}, predpokladaj-
me pre preh©adnos´ X0 = 0. Potom varian£ná matica

var (Xt) = E

(
t∑

j=1

εj (εj)
T

)
= tΣ,

je závislá na £ase t, a teda proces {Xt} nie je stacionárny. Spo£ítajme ¤alej
autokovarian£nú maticovú funkciu mnohorozmernej náhodnej prechádzky. Platí:

γt,t−s = E(XtX
T
t−s)

= E

(
t−s∑
j=1

εj (εj)
T

)
= (t− s)Σ.

Ako vidíme z posledného riadku, autokovarian£ná maticová funkcia je taktieº
závislá na £ase2 t. Ozna£me σ2

i rozptyl i-tej zloºky, ¤alej γij kovarianciu i-tej
a j-tej zloºky a kone£ne ρij koreláciu i-tej a j-tej zloºky mnohorozmerného biele-
ho ²umu. Ozna£me ¤alej Bt ∈ Rk×k diagonálnu maticu s diagonálnymi prvkami
matice var(Xt) na diagonále. Potom môºeme zapísa´ autokorela£nú maticovú
funkciu mnohorozmernej náhodnej prechádzky pomocou vy²²ie uvedených mo-
mentov analogicky ako pre stacionárny proces (pozri rovnicu (1.1)):

ρt,t−s = B−1/2
t γt,t−sB

−1/2
t−s

=
t− s√
t(t− s)

 σ−1
1 . . . 0
... . . . ...
0 . . . σ−1

k


 σ2

1 . . . γ1k
... . . . ...

γk1 . . . σ2
k


 σ−1

1 . . . 0
... . . . ...
0 . . . σ−1

k


=

(√
1− s

t

) 1 . . . ρ1k
... . . . ...

ρk1 . . . 1

−−−−−→
t −→ ∞

2Z tohoto dôvodu uprednostníme pre autokovarian£né maticové funkcie nestacionárnych pro-
cesov zna£enie γt,t−s, z ktorého je vidie´, ºe sa jedná o funkciu £asu t a oneskorenia s, pred
ozna£ením γs z podkapitoly 1.2.
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ρt,t−s =

 1 . . . ρ1k
... . . . ...

ρk1 . . . 1

 .

Z posledného odvodenia autokorela£nej maticovej funkcie vidíme, ºe pri pevnej
hodnote oneskorenia s sa pre t −→ ∞ blíºia jednotlivé korelácie na diagonále au-
tokorela£nej maticovej funkcie £íslu 1. To vypovedá o ve©mi silných korela£ných
vz´ahoch medzi Xt a Xt−s aj pri vä£²ích hodnotách oneskorenia s. Dôsledkom
predchádzajúcich odvodení je, ºe mnohorozmerná náhodná prechádzka je nesta-
cionárny náhodný proces. Pod©a [3] je zdrojom nestacionarity stochastický trend∑t

i=1 εi.

Poznámka 2.2.1. Vzh©adom na to, ºe diferencovaním stacionárnych £asových
radov dostávame opä´ stacionárne £asové rady, mohlo by to v nás vyvola´ pocit,
ºe tak nie je £o pokazi´. S diferencovaním v²ak súvisí problém, ktorý ukáºeme
na nasledujúcom príklade.

Príklad 2.2.1. Nech {Xt} je jednorozmerná náhodná prechádzka a {εt} jed-
norozmerný biely ²um. Potom máme

Xt = Xt−1 + εt

∆Xt = Xt −Xt−1 = εt

∆2Xt = εt − εt−1 = (1−B)εt.

Na tomto príklade si v²imnime dve veci:

� Na pravej strane rovnice v poslednom riadku dostávame MA(1) proces,
ktorého de�níciu moºno nájs´ napríklad v podkapitole 1.4 v [3]. Overujeme,
£i tento model sp¨¬a podmienky invertibility (pozri tieº podkapitolu 1.4
v [3]). Je moºné ukáza´, ºe model nie je invertibilný, z £oho pre nás plynie,
ºe diferencovanie £asových radov môºe vies´ k neinvertibilným modelom3.

� var(∆2Xt) ≥ var(∆Xt).

Takémuto problému sa v angli£tine hovorí overdi�erencing. Predtým, ako £asový
rad diferencujeme za ú£elom stacionarizácie, by sme mali zisti´ £i je tento rad
integrovaný.

3V [7] sa uvádza, ºe v neinvertibilných modeloch vznikajú problémy s odhadmi parametrov
a kon²trukciou predpovedí.
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3. Pojem kointegrácie a model VEC
pre procesy typu VAR(p)

V tretej kapitole sa zaoberáme problematikou kointegrácie £asových radov
pre modely VAR. Upriamime v nej na²u pozornos´ na modelovanie £asových
radov so stochastickým trendom pomocou vz´ahov medzi nimi. Vz´ahy medzi
£asovými radmi rozde©ujeme pod©a doby vplyvu na krátkodobé a dlhodobé. Ú£inok
krátkodobých vz´ahov si môºeme predstavi´ ako ur£ité vychýlenie, ktoré £asom
zaniká. Naopak vplyv dlhodobých vz´ahov sa s £asom nevytráca. Takýto vz´ah
je pod©a [7] medzi relatívnymi cenami potravín v dvoch krajinách s rôznymi
menami a výmenným kurzom týchto mien. Na tomto príklade moºno ilustrova´
aj skuto£nos´, ºe kointegra£né vz´ahy musia v istých prípadoch existova´. Ak
by neexistoval vy²²ie uvedený vz´ah kurzov a cien potravín, mohli by investori
neobmedzene zarába´ na kúpe potravín v jednej mene a ich predaji v druhej
mene, £o by viedlo k arbitráºi. Medzi ¤al²ie príklady dlhodobých vz´ahov môºeme
zaradi´ vz´ah úrokových sadzieb ²tátnych pokladni£ných poukáºok s trojmesa£-
nou resp. ²es´mesa£nou dobou splatnosti. Dobrým príkladom sú aj ceny na trhoch
s komoditami. Jedným z významných centier obchodu s komoditami v Európe je
Rotterdam. Medzi iným sa tam obchoduje s bielym a £iernym korením. Tieto dve
koreniny sa vyrábajú z tej istej plodiny a lí²ia sa len spôsobom spracovania. Preto
môºeme o£akáva´ istú dlhodobú rovnováhu v ich cene. Rozdiel v ich cene do istej
miery odráºa náro£nos´ spracovania a výroby1. V krátkodobom horizonte sa ceny
týchto komodít môºu vyvíja´ odli²ne, ale v dlhodobom horizonte si musia zachova´
rovnováhu. Pri h©adaní modelu pre mnohorozmerné £asové rady nás zaujímajú
práve dlhodobé vz´ahy. Tie sú úzko späté s pojmom ekvilibrium - rovnováºny
stav. Vývoj £asových radov v rovnováºnom stave je v dlhodobom horizonte spia-
ty ekonomickým vz´ahom. Zárove¬ existuje medza, do akej sa vývoje týchto radov
môºu od seba odkloni´. O takýchto radoch hovoríme, ºe sú kointegrované.

3.1 Lineárne kombinácie integrovaných procesov
a pojem kointegrácie

V ¤al²ej práci sa ukáºe uºito£nou znalos´ niektorých základných pravidiel ur£enia
rádu integrácie lineárnych transformácií a lineárnych kombinácií integrovaných
náhodných procesov. Nasledujúci preh©ad pochádza z [3]. Nech {Xt} a {Yt} sú
dva skalárne £asové rady, ¤alej a a b nech sú nenulové kon²tanty. Potom platí:

1. ak {Xt} ∼ I(0), potom {a+ bXt} ∼ I(0),

2. ak {Xt} ∼ I(1), potom {a+ bXt} ∼ I(1),

3. ak {Xt} ∼ I(0) a {Yt} ∼ I(0), potom {aXt + bYt} ∼ I(0),

1Proces výroby bieleho korenia je komplikovanej²í neº proces výroby £ierneho korenia.
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4. ak {Xt} ∼ I(1) a {Yt} ∼ I(0), potom {aXt + bYt} ∼ I(1).

Z h©adiska modelovania nestacionárnych radov je najzaujímavej²í prípad lineárnej
kombinácie radov {Xt} ∼ I(1) a {Yt} ∼ I(1). Potom {aXt + bYt} môºe by´ jednak
proces I(1) alebo I(0). Druhý z týchto výsledkov stotoº¬ujeme so vzájomným
dlhodobým pôsobením týchto procesov a hovoríme, ºe procesy {Xt} a {Yt} sú
kointegrované. Prelomovou v tejto oblasti bola práca [9], od ktorej sa teória okolo
kointegrácie odvíja. Uve¤me teraz de�níciu kointegrácie medzi k £asovými radmi
prebranú z [7]:

De�nícia 3.1.1. Uvaºujme k-rozmerný náhodný proces {Xt} ∼ I(d) (pozri pozn.
2.1.1). Nech existuje nenulový vektor kon²tánt β ∈ Rk, taký ºe{

βTXt

}
∼ I(d− c), kde c > 0 a c ≤ d. (3.1)

Potom hovoríme, ºe zloºky procesu {Xt} sú kointegrované. Túto vlastnos´ mno-
horozmerného procesu zapisujeme ako {Xt} ∼ CI(d, c). Vektor β sa nazýva koin-
tegra£ný vektor.

Ako sme uviedli na za£iatku tejto podkapitoly, v praxi sa naj£astej²ie stret-
neme s prípadom {Xt} ∼ CI(1, 1). Pripome¬me si, ºe zdrojom nestacionarity
v procesoch typu I(1) je stochastický trend. Typickou metódou stacionarizá-
cie takýchto procesov je v skalárnom prípade diferencovanie. V príklade 2.2.1
sme ukázali, ºe diferencovanie môºe vies´ k niektorým neºiaducim vlastnostiam
modelov. �al²í problém spojený s diferencovaním mnohorozmerných £asových
radov, je strata informácie o vzájomných vz´ahoch zloºiek radu. V závere£nej
kapitole sa presved£íme, ºe najmä pre ekonomické mnohorozmerné £asové rady
majú vz´ahy medzi ich zloºkami pre modelovanie význam. Uve¤me ¤alej príklad
kointegrovaného procesu:

Príklad 3.1.1. Nech {Xt} je dvojrozmerný náhodný proces daný predpisom

Xt =

(
0 Φ
0 1

)
Xt−1 + εt, resp.

X1t = ΦX2,t−1 + ε1t,
X2t = X2,t−1 + ε2t,

kde εit ozna£uje i-tu zloºku mnohorozmerného bieleho ²umu (pozri de�níciu 1.4.1)
a Φ ∈ R je nenulový parameter. Z podkapitoly 2.2 vieme poveda´, ºe druhá zloºka
procesu {Xt} je skalárna náhodná prechádzka, tým pádom {X2t} ∼ I(1). Prvá
zloºka je potom lineárnou kombináciou procesu typu I(1) a bieleho ²umu, ktorý
je I(0). Pod©a ²tvrtého pravidla z úvodu tejto kapitoly je {X2t} ∼ I(1). Správne
zvolenou lineárnou kombináciou zloºiek {X1t} a {X2t} dostávame proces :

Zt =

(
1
−Φ

)T (
X1t

X2t

)
= ε1t − Φε2t.

Proces {Zt} je zjavne rozdielom dvoch stacionárnych procesov a preto je sta-
cionárny.

V [3] môºeme nájs´ tri závaºné dôvody, pre£o by sme mali kointegráciu po-
vaºova´ za ústrednú my²lienku pri modelovaní integrovaných £asových radov.
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1. Strednú hodnotu stacionárnej lineárnej kombinácie integrovaných £asových
radov moºno interpretova´ ako rovnováºny stav.

2. V prípade pouºitia regresných metód na modelovanie závislosti dvoch
integrovaných radov, ktoré spolu nesúvisia, môºeme metódou najmen²ích
²tvorcov dosta´ ²tatisticky významné parametre. Takýto model v²ak nemá
ºiadne opodstatnenie a interpretáciu. Na druhej strane, modely zaloºené
na kointegrácii priamo vychádzajú z predpokladu, ºe existuje rovnováºny
stav podmienený ekonomickou interpretáciou.

3. S kointegráciou úzko súvisí tzv. model korekcie chýb, ktorý je známy pod
anglickým názvom error correction model a ktorému sa budeme venova´
najmä v ¤al²ej podkapitole. Na tomto mieste len uve¤me, ºe tento mo-
del je £asto pouºívaný pre svoju schopnos´ odlí²i´ krátkodobé a dlhodobé
vz´ahy, pri£om oba tieto vz´ahy v sebe obsahuje. Výhodou je aj jeho dobrá
interpretovate©nos´ v spojení s VAR modelmi.

3.2 Zavedenie VEC modelu

Uvaºujme k-rozmerný £asový rad {Xt}, ktorý sa dá vyjadri´ modelom VAR(p)
v tvare (1.8). Ak je rad {Xt} ∼ I(1) (pod©a poznámky 2.1.1), potom je výhodné,
prejs´ k modelovaniu prvých diferencií tohoto radu, ktoré sú stacionárne. Môºe
sa v²ak sta´, ºe diferencovaním kaºdej zo zloºiek radu by sme dospeli k problé-
mu zvanému overdi�erencing (pozri príklad 2.2.1). V týchto prípadoch rie²ime
modelovanie opravením pôvodného modelu VAR, tým, ºe od oboch strán rovnice
(1.8) od£ítame oneskorený £len Xt−1. Pomocou jednoduchých úprav, môºeme ten-
to model prepísa´ do tvaru, ktorý je pre nás v kontexte kointegrácie výhodnej²í.
Vyjdeme z modelu VAR(p) v tvare (1.8):

Xt = φ0 +

p∑
j=1

ΦjXt−j + εt.

Od£ítaním Xt−1 dostaneme na ©avej strane stacionárny rad prvých diferencií

∆Xt = φ0 −Xt−1 +

p∑
j=1

ΦjXt−j + εt.

Ozna£me Γ1 = −(Ik −Φ1) a prepí²eme vy²²ie uvedenú rovnicu do tvaru

∆Xt = φ0 + Γ1Xt−1 +

p∑
j=2

ΦjXt−j + εt.

Na pravej strane od£ítame a pri£ítame £len Γ1Xt−2 a vy¬atím Γ1 prejdeme
k prvým diferenciám v oneskorenom £lene Xt−1

∆Xt = φ0 + Γ1∆Xt−1 + Γ1Xt−2 +

p∑
j=2

ΦjXt−j + εt.
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�alej ozna£íme Γi = −(Ik −Φ1 − . . . −Φi) pre i = 1, . . . , p − 1 a pokra£ujeme
analogicky pri£ítaním a od£ítaním £lenov ΓiXt−i−1, aº dostaneme tvar

∆Xt = φ0 +

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j + Γp−1Xt−p +ΦpXt−p + εt.

Nakoniec ozna£íme Π = −(Ik −Φ1 − . . .−Φp) a prepí²eme model do tvaru

∆Xt = φ0 +

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +ΠXt−p + εt. (3.2)

Vzorec (3.2) budeme nazýva´ VEC model (z anglického vector error correction
model). Predpokladajme ¤alej, ºe hodnos´ matice Π je r, kde 0 < r < k, pri£om
k je dimenzia modelovaného £asového radu (prípadom r = 0 a r = k sa budeme
venova´ v poznámke 3.2.1). Potom pod©a Grangerovej vety (pozri [15]), existujú
matice α a β ∈ Rk×r s hodnos´ou r také, ºe Π = αβT . Dosadením za Π do
rovnice (3.2) dostávame vyjadrenie

∆Xt = φ0 +

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +αβTXt−p + εt. (3.3)

Z tohoto tvaru VEC modelu je moºné vidie´ význam kointegrácie zloºiek £asového
radu {Xt}. Na©avo v (3.3) je proces prvých diferencií, ktorý je pod©a predpokladu
{Xt} ∼ I(1) stacionárny. Napravo vystupujú oneskorené hodnoty diferencovaného
procesu a mnohorozmerný biely ²um. Okrem nich sa na pravej strane objavuje
aj £len Xt−p, teda úrov¬ový £len, ktorý je nestacionárny. Tento £len sa stáva
stacionárny aº prenásobením maticou βT . St¨pce matice β sú lineárne nezávislé
kointegra£né vektory (pozri [29]). Z hodnosti matice vyplýva, ºe ich je práve r.
V [7] sa ¤alej uvádza, ºe na získanie jednozna£ných odhadov matíc α a β sa pri
implementácii v softvéroch pristupuje k istej normalizácii týchto matíc (napríklad
takej, aby niektoré z prvkov matice β boli rovné 1). Podrobnej²ie sa problematike
odhadovania parametrov VEC modelu venujeme v podkapitole 4.3. Parametre
modelu (3.3) môºeme ¤alej pod©a [7] interpretova´ takto:

� Matica β reprezentuje dlhodobé vz´ahy medzi zloºkami {Xt}. Pod pojmom
korek£ný £len budeme rozumie´ £len αβTXt−p modelu (3.3).

� Matica α udáva rýchlos´ prispôsobenia sa rovnováºnemu stavu.

� Matice Γi reprezentujú krátkodobé vz´ahy medzi zloºkami {Xt}.

Pri odvodení modelu (3.3) sme predpokladali, ºe {Xt} ∼ I(1), a ¤alej ºe hod-
nos´ matice Π je r, kde 0 < r < k. Táto podmienka priamo súvisí s existen-
ciou spolo£ného stochastického trendu v zloºkách {Xt} a tým aj s po£tom jed-
notkových kore¬ov v mnohorozmernom rade {Xt}. Môºeme si poloºi´ otázku, £o
sa stane, ak oslabíme prvý z uvedených predpokladov a uvaºujeme rad {Xt},
ktorý je integrovaný nanajvý² rádu 1.
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Poznámka 3.2.1. Vychádzajúc z [3] rozoberieme podrobnej²ie zvy²né dve hod-
noty, ktoré môºe hodnos´ r matice Π nadobudnú´.

1. Pre prípad r = k je matica Π regulárna. Spome¬me si, ºe maticu Π sme
zaviedli ako Π = −(Ik − Φ1 − . . . − Φp) = −Φ(1), kde poslednú rovnos´
dostávame zo vzorca (1.9). Z regularity matice Π a z rovnosti k = h(Π) =
h(−Π) plynie, ºe

0 ̸= det(−Π) = det(Φ(1)) = det(Ik −Φ1 − . . .−Φp).

Polynóm (1.10) teda nemá jednotkový kore¬ (resp. pod©a zauºívanej
terminológie, rad {Xt} neobsahuje jednotkový kore¬). Z podkapitoly 1.5.2
vieme, ºe ak navy²e predpokladáme, ºe korene polynómu (1.10) neleºia
vo vnútri jednotkového kruhu v komplexnej rovine, znamená to, ºe proces
{Xt} je stacionárny a na jeho modelovanie nie je potrebné model VAR(p)
opravova´ a môºeme ho pouºi´ priamo v tvare (1.8).

2. Ak r = 0, potom Π = 0 ∈ Rr×r a z modelu (3.2) vypadne úrov¬ový £len
Xt−p. Pre diferencovaný £asový rad, ktorý je z predpokladov stacionárny,
tým pádom dostávame VAR(p) model. Ke¤ºe zloºky {Xt} nie sú kointe-
grované, nestratili sme diferencovaním ºiadnu informáciu a nehrozí nám
ani overdi�erencing, na ktorý sme upozornili v príklade 2.2.1.

Uve¤me ¤alej, ºe v literatúre moºno nájs´ viacero spôsobov kon²trukcie
VEC modelov. V [29] je uvedené, ºe na opravu modelu VAR(p) môºeme pouºi´
ktorýko©vek z oneskorených £lenov Xt−j, j = 1, . . . , p, ak zodpovedajúc tomu
modi�kujeme matice parametrov Γi, i = 1, . . . , p, i ̸= j.

Záver podkapitoly venujme poznámkam o deterministickom £lene v modeli
(3.3). Do teraz sme uvaºovali model VAR(p) s nenulovým interceptom φ0. Pre-
chodom k VEC modelu ostal v rovnici £len φ0, av²ak z h©adiska pôvodného
£asového radu {Xt} tento £len v modeli (3.3) uº nereprezentuje nenulový in-
tercept, ale lineárny deterministický trend2. Preto, ºe ná² model (3.3) v sebe
obsahuje aj kointegra£ný vz´ah, (drºiac sa terminológie z [7]) rozlí²ime determinis-
tické £leny na vnútorné, ktoré patria do kointegra£ného vz´ahu a vonkaj²ie, ktoré
do neho nepatria. Z h©adiska aplikácie VEC modelu je podstatné zvoli´ správny
tvar vnútorných aj vonkaj²ích deterministických £lenov. Pri vo©be sa môºeme
riadi´ trajektóriou pôvodných nediferencovaných zloºiek radu {Xt}. Na tomto
mieste uve¤me dve z mnohých variánt a kombinácií deterministických £lenov
vo VEC modeloch. Niº²ie uvedené modely patria v ekonomických a �nan£ných
£asových radoch medzi najuºito£nej²ie. Stru£ne a zrozumite©ne je táto proble-
matika zhrnutá v £lánku [11] z roku 2001. Nasledujúce odvodenie zov²eobec¬uje
postup odvodenia VEC modelu pre procesy VAR pre prípad, ºe zloºky tých-
to procesov obsahujú deterministický lineárny trend. Navy²e týmto odvodením
ukáºeme, ako vznikne model VEC, ktorého vnútorný deterministický £len je
lineárny trend. Budeme postupova´ indukciou pod©a rádu p modelu VAR(p).

2Tento záver plynie zo spomínanej Grangerovej vety. �al²ie dôsledky tejto uºito£nej vety
moºno nájs´ zhrnuté v podkapitole 12.2 v [3].
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Uvaºujme k- rozmerný £asový rad {Xt} ∼ I(1), ktorého aspo¬ niektoré zloºky
majú deterministický trend. Za£nime odvodením pre rád p = 1. Uvaºujme model
VAR(1) tvaru:

Xt − µ− νt = Φ1 (Xt−1 − µ− ν(t− 1)) + εt,

kde µ a ν sú k-rozmerné vektory kon²tánt. Tento model ¤alej upravíme od£í-
taním oneskorenej hodnoty Xt−1 od obidvoch strán rovnice. Ozna£me φ(1)

0 = Φ1ν
a Π(1) = −(Ik −Φ1). Po úpravách dostaneme predo²lý model v tvare VEC mo-
delu:

∆Xt = φ
(1)
0 +Π(1) (Xt−1 − µ− νt) + εt.

Za predpokladu, ºe zloºky £asového radu sú kointegrované rádu 0 < r < k, platí
pod©a Grangerovej vety (pozri [15]): Π(1) = α(1)β(1)T a predo²lý model môºeme
zapísa´ v tvare:

∆Xt = φ
(1)
0 +α(1)

(
β(1)TXt−1 + φ

(1)
1 + φ

(1)
2 t
)
+ εt,

kde φ
(1)
1 = −β(1)Tµ a φ

(1)
2 = −β(1)Tν.

V ¤al²om kroku uvaºujme model rádu p− 1:

Xt − µ− νt =

p−1∑
j=1

Φj(Xt−j − µ− ν(t− j)) + εt,

Vezmime za induk£ný predpoklad, ºe predo²lý VAR(p−1)model môºeme prepísa´
do tvaru:

∆Xt = φ
(p−1)
0 +

p−2∑
j=1

Γj∆Xt−j +Π(p−1)(Xt−p+1 − µ− νt) + εt, (3.4)

kde

φ
(p−1)
0 =

(
p−1∑
l=1

lΦl

)
ν,

Π(p−1) = −(Ik −Φ1 − . . .−Φp−1),

Γj = −(Ik −Φ1 − . . .−Φj) pre j = 1, . . . , p− 2.

V¤aka predpokladu, ºe £asové rady sú kointegrované rádu 0 < r < k môºeme
(3.4) ¤alej prepísa´ na tvar:

∆Xt = φ
(p−1)
0 +

p−2∑
j=1

Γj∆Xt−j +α(p−1)(φ
(p−1)
1 + φ

(p−1)
2 t+ β(p−1)TXt−p+1) + εt,

kde φ
(p−1)
1 = −β(p−1)Tµ a φ

(p−1)
2 = −β(p−1)Tν.

Uvaºujme ¤alej model rádu p:

Xt − µ− νt =

p∑
j=1

Φj(Xt−j − µ− ν(t− j)) + εt

=

p−1∑
j=1

Φj(Xt−j − µ− ν(t− j)) + εt +Φp(Xt−p − µ− ν(t− p)).
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Z posledného riadku je vidie´, ºe vyuºitím induk£ného predpokladu (3.4), môºeme
ná² VAR(p) model vyjadri´ v tvare:

∆Xt = φ
(p−1)
0 +

p−2∑
j=1

Γj∆Xt−j+Π(p−1)(Xt−p+1−µ−νt)+εt+Φp(Xt−p−µ−ν(t−p)).

Poloºme ¤alej Γp−1 = Π(p−1). Na pravej strane poslednej rovnice pri£ítame a od£í-
tame £len Γp−1Xt−p:

∆Xt = φ
(p−1)
0 + pΦpν +

p−2∑
j=1

Γj∆Xt−j +

+Γp−1Xt−p+1 + Γp−1Xt−p − Γp−1µ− Γp−1νt+ εt −
−Γp−1Xt−p +ΦpXt−p −Φpµ−Φpνt

= φ
(p−1)
0 + pΦpν +

p−2∑
j=1

Γj∆Xt−j + Γp−1∆Xt−p+1 +

+(Γp−1 +Φp) (Xt−p − µ− νt) + εt.

Ozna£me

Π(p) = (Γp−1 +Φp) = −(Ik −Φ1 − . . .−Φp),

φ
(p)
0 = φ

(p−1)
0 + pΦpν =

(
p∑

l=1

lΦl

)
ν,

£ím získame VEC(p) vyjadrenie:

∆Xt = φ
(p)
0 +

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +Π(p)(Xt−p − µ− νt) + εt.

A v¤aka predpokladu kointegrácie môºeme predo²lú rovnicu zapísa´ vo výsled-
nom tvare:

∆Xt = φ
(p)
0 +

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +α(p)(φ
(p)
1 + φ

(p)
2 t+ β(p)TXt−p) + εt, (3.5)

kde φ
(p)
1 = −β(p)Tµ a φ

(p)
2 = −β(p)Tν. Tento model môºeme interpretova´

nasledovne: Zloºky £asového radu {Xt} obsahujú lineárny trend (vo vonkaj²om
vz´ahu je nenulová kon²tanta φ0) a kointegra£ný vz´ah je stacionárny okolo
lineárneho trendu reprezentovaného vz´ahom φ

(p)
1 +φ

(p)
2 t. V niektorých prípadoch

má zmysel testova´ hypotézu o nulovosti zloºiek vektoru φ
(p)
2 . Tento model býva

v praxi jedným z najuºito£nej²ích. Zah¯¬a v sebe diferen£nú aj trendovú nesta-
cionaritu, umoº¬uje modelova´ krátkodobé aj dlhodobé vz´ahy a dlhodobým
vz´ahom navy²e umoº¬uje stacionaritu okolo deterministického trendu.

Druhým modelom, ktorý má v praxi ²iroké uplatnenie je model

∆Xt =

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +α(φ
(p)
1 + βTXt−p) + εt. (3.6)
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Tento model uprednostníme v prípade, ke¤ zloºky pozorovaného £asového radu
nemajú deterministický trend3. V tomto prípade má pôvodný nediferencovaný
rad nenulovú strednú hodnotu a kointegra£ný vz´ah je stacionárny okolo
kon²tantnej úrovne φ

(p)
1 .

Rôzne softvéry ponúkajú viacero variant modelu VEC v závislosti na vo©be
deterministického £lenu. Od tejto vo©by závisí aj rozdelenie testových ²tatistík
testov súvisiacich s kointegráciou (pozri podkapitolu 4.2). �al²ie prípady deter-
ministických trendových zloºiek sú uvedené v podkapitole 8.6 v [29]. V závislosti
na povahe dát môºu do modelu pribudnú´ aj iné deterministické £leny reprezen-
tujúce napríklad sezónnu zloºku £asového radu.

3Ukáºku aplikácie modelu VEC na dáta bez lineárneho trendu moºno nájs´ v práci [17]
(dánske dáta). V tej istej práci autori modelujú aj dáta s deterministickým trendom (fínske
dáta), ich model v²ak nezah¯¬a trendovú zloºku v kointegra£nom vz´ahu. Kritické hodnoty
pre model s lineárnym trendom v kointegra£nom vz´ahu boli publikované v roku 1992 v £lánku
[23].
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4. Výstavba VEC modelu

Vo ²tvrtej kapitole uvedieme vybrané testy hypotéz o integrovanosti a neskôr
o kointegrovanosti £asových radov. Tie nám budú slúºi´ v samotnom pro-
cese kon²trukcie VEC modelu. Cie©om tejto kapitoly je poda´ ucelený preh©ad
kon²trukcie VEC modelu pre pozorovaný mnohorozmerný £asový rad. Tento
preh©ad bude zah¯¬a´ testy vy²²ie uvedených hypotéz a kon²trukciu odhadov
parametrov vo VEC modeli

4.1 Testy jednotkového kore¬a

V úvode druhej kapitoly sme spomenuli, ºe rozli²ujeme dva druhy nestacionari-
ty a pod©a nich delíme £asové rady na trendovo stacionárne a diferen£-ne sta-
cionárne. V príklade 2.2.1 sme ukázali, ºe nesprávna identi�kácia rádu inte-
grovanosti d (pozri de�níciu 2.1.2) môºe spôsobi´ stratu niektorých dôleºitých
vlastností modelov, medzi aké patrí invertibilita. Kon²trukcia modelov Boxovej-
Jenkinsovej metodológie (jednorozmerných aj mnohorozmerných) v sebe za-
h¯¬a aj ur£enie rádu integrovanosti modelovaných £asových radov. Prechodom
od skalárnych k mnohorozmerným £asovým radom nedochádza k zmene v pos-
tupoch ur£ovania rádu integrovanosti, ale skôr v motivácii, pre£o integrovanos´
zis´ova´. Ak modelujeme skalárny £asový rad modelom ARIMA(p, d, q) (pozri
[7]), potom rád integrovanosti d je jedným z parametrov modelu, jeho ziste-
nie je dôleºité z h©adiska toho, aký £asový rad budeme modelova´ (prechod
k diferenciám d-teho rádu). V mnohorozmernom prípade je na²ou motiváciou pre-
dov²etkým otázka, £i zloºky daného mnohorozmerného £asového radu obsahujú
(spolo£ný) stochastický trend.1 Na tom bude závisie´ ich pouºitie na kon²trukciu
VEC modelu, ktorý sme zaviedli v predchádzajúcej kapitole. V tejto súvislosti tre-
ba podotknú´, ºe ur£enie rádu integrovanosti mnohorozmerných £asových radov
prebieha po zloºkách, preto v tejto podkapitole budeme uvaºova´ {Xt} ako jed-
norozmerný £asový rad a parametre modelov, s ktorými budeme pracova´, budú
taktieº skalárne.

Uvaºujme skalárny náhodný proces {Xt}, pri ktorom chceme ur£i´, £i je typu
I(0) alebo I(1). Jednou z metód odhalenia stochastického trendu v £asovom rade
je skúmanie autokorelogramu a parciálneho autokorelogramu. Táto metóda je
podrobnej²ie uvedená napríklad v podkapitole 4.4 v [3]. Vzh©adom na to, ºe sa
jedná o subjektívny prístup, kde dôleºitú úlohu hrá skúsenos´ analytika, v na²ej
práci dáme prednos´ formálnym testom integrovanosti, ktoré v literatúre nájdeme
pod ozna£ením testy jednotkového kore¬a (angl. unitroot tests).

DF a ADF test

Otázkou testovania prítomnosti jednotkového kore¬a v autoregresnom polynóme

1− Φ1z − Φ2z
2 − . . .− Φpz

p

1Vo �nan£ných a ekonomických £asových radoch sa takmer výlu£ne stretávame s rádom
integrovanosti d = 1. Niektorí autori predpokladajú rád integrovanosti d = 2 pre £asové rady
ako sú nominálna cenová hladina, pe¬aºná zásoba a ¤al²ie monetárne £asové rady. V tomto
smere moºno odporu£i´ empirický £lánok [6], ktorý sa tomuto typu £asových radov venuje.
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skalárneho £asového radu {Xt} sa zaoberali viacerí autori a významné výsledky
v tejto oblasti dosiahli Dickey a Fuller koncom 70-tych rokov minulého storo£ia
(pozri [8]). Pod©a nich dostal názov aj jeden z najpouºívanej²ích testov na zistenie
jednotkového kore¬a DF test, alebo v tzv. roz²írenej verzii ADF test (z angl.
Augmented Dickey-Fuller test).

Predpokladajme, ºe £asový rad je generovaný AR(1) procesom v tvare:

Xt = ΦXt−1 + εt, (4.1)

kde Xt je hodnota £asového radu z £asu t, Φ ∈ (−1, 1] je koe�cient a εt je
jednorozmerný biely ²um, ktorého prvky sú navy²e nezávislé, rovnako rozde-
lené z rozdelenia N(0, σ2). �asový rad generovaný takýmto procesom chceme
testova´ na prítomnos´ jednotkového kore¬a. Rad má zjavne jednotkový kore¬,
ak Φ = 1, v opa£nom prípade je {Xt} stacionárny £asový rad, pretoºe sp¨¬a pod-
mienku (1.5). Nevýhoda tohoto prístupu spo£íva v tom, ºe v procese (4.1), ktorý
generuje £asový rad, nie je zahrnutá deterministická zloºka. Predpokladá sa teda,
ºe £asový rad generovaný procesom (4.1) má nulovú strednú hodnotu. V praxi,
najmä v ekonomických £asových radoch, sa v²ak s týmto prípadom nestretávame.
Ozna£íme teraz deterministickú zloºku £asového radu φ(t). Uvaºujme tri varianty
tejto zloºky:

(a) : φ(t) = 0,

(b) : φ(t) = φ0,

(c) : φ(t) = φ0 + φ1t,

pri£om φ0 a φ1 sú kon²tantné parametre. Na výpo£et testovej ²tatistiky v DF
teste slúºi model, ktorý moºno zapísa´ vo v²eobecnom tvare:

Xt = φ(t) + ΦXt−1 + εt. (4.2)

Problém DF testu je, ºe predtým, ako rad testujeme na prítomnos´ jednotkového
kore¬a, musíme si jeden z týchto troch tvarov ((a),(b) alebo (c)) determini-
stického £lenu v modeli (4.2) zvoli´, pri£om rozdelenie testovej ²tatistiky závisí
na skuto£nom tvare deterministického £lenu v náhodnom procese generujúcom
£asový rad {Xt}. V tejto situácii, najmä pri ekonomických £asových radoch, nám
môºe pomôc´ znalos´ niektorých empirických faktov z ekonómie.2 Podrobnej²ie
vysvetlenie na£rtnutého problému moºno nájs´ v podkapitole 4.4 v [3].

Autori £lánku [8] vychádzali z procesu (4.1) generujúceho £asový rad
a pre modely tvaru (4.2) s deterministickými £lenmi (a), (b) a (c) formulovali
hypotézu prítomnosti jednotkového kore¬a v £asovom rade {Xt} takto:

H0 : Φ = 1

proti alternatíve
2 Príkladom je modelovanie úrokovej miery pokladni£ných poukáºok s dobou splatnosti 3

mesiace. Z praxe vieme, ºe úrokové miery sú zdola aj zhora obmedzené a za beºných okolností
neobsahujú lineárny trend. Preto môºeme v tomto prípade vylú£i´ tvar (c) deterministickej
zloºky φ(t). Ak by sme naopak zvolili práve tvar (c) deterministickej zloºky, mohlo by to zníºi´
silu testu.
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H1 : Φ < 1.

�alej boli v tomto £lánku odvodené limitné rozdelenia pre nasledujúce testové
²tatistiky za platnosti hypotézy H0:

N(Φ̂− 1)

a
t = (Φ̂− 1)/S(Φ̂), (4.3)

kde N je po£et pozorovaní £asového radu {Xt} a Φ̂ je OLS odhad parametru Φ
v zvolenom modeli £asového radu. Pre model (4.2) s tvarom deterministického
£lenu (a) by mal tento odhad pod©a [29] tvar

Φ̂ =

∑N
i=1Xt−1Xt∑N
i=1X

2
t−1

.

Vo vzorci (4.3) je ¤alej S(Φ̂) odhad smerodajnej odchýlky odhadnutého
parametru Φ̂ a má opä´ pod©a [29] tvar:

S(Φ̂) =

√√√√ 1
N−1

∑N
i=1(Xt − Φ̂Xt−1)2∑N

i=1X
2
t−1

.

�alej platí, ºe t je tzv. t-²tatistika. Pod©a [3] nemá v²ak táto ²tatistika ani t-
rozdelenie, ani asymptoticky normálne rozdelenie.

V praxi sa na testovanie jednotkového kore¬a pouºíva roz²írená verzia vy²²ie
uvedeného testu tzv. ADF test, ktorý má pod©a [7] tvar:

∆Xt = φ(t) + ΨXt−1 +

p∑
i=1

γi∆Xt−i + εt, (4.4)

kde γi sú kon²tantné parametre. Ide o roz²írenie modelu (4.2), tým, ºe od
oboch strán rovnice od£ítame Xt−1 a navy²e pridáme oneskorené £leny ∆Xt−i,
pre i = 1, . . . , p, £ím dokáºeme zachyti´ bohat²iu autokorela£nú ²truktúru mode-
lovaného £asového radu. Rád modelu volíme naj£astej²ie pouºitím informa£ných
kritérií AIC alebo BIC (pozri podkapitolu 1.6.1). V tej istej literatúre sa ¤alej
odporú£a uprednostni´ vä£²í rád modelu p kvôli zachyteniu autokorela£nej ²truk-
túry. Vo©ba niº²ieho rádu, neº je potrebné, by mohla spôsobi´ problémy pri pouºití
tabelovaných kritických hodnôt. Ako sa ¤alej uvádza v [7], testová ²tatistika
a s ¬ou aj kritické hodnoty zostávajú rovnaké ako v pôvodnom DF teste. V ADF
teste testujeme hypotézu:

H0 : Ψ = 0

proti alternatíve
H1 : Ψ < 0.
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Nulovú hypotézu H0 zamietame na hladine α, ak hodnota testovej ²tatistiky je
vä£²ia ako kritická hodnota3 ADF testu na hladine α. Uve¤me e²te, ºe nepara-
metrickou alternatívou ADF testu je Phillipsov-Perronov test, o ktorom sa moºno
do£íta´ v [3].

Poznámka 4.1.1. Testy jednotkového kore¬a majú problémy rozlí²i´ medzi difer-
en£ne stacionárnymi £asovými radmi a stacionárnymi radmi, ktorých niektorý
z kore¬ov autoregresného polynómu (1.10) leºí dostato£ne blízko jednotkovej
kruºnice v komplexnej rovine. Okrem testov jednotkového kore¬a sa niekedy up-
lat¬uje aj tzv. test stacionarity (angl. stationarity tests). Pod©a iniciálou mien je-
ho autorov dostal tento test názov KPSS test ( pozri [19]). Hypotéza a alternatíva
v KPSS teste je postavená opa£ne ako v ADF teste. V [7] sa odporú£a, vzh©adom
na pomerne nízku silu testov jednotkového kore¬a kombinova´ ich s KPSS testom
stacionarity a závery o integrovanosti £asových radov robi´ na základe toho, £i sa
výsledky týchto testov navzájom nevylu£ujú.

O £asovom rade {Xt} môºeme na základe výsledkov vy²²ie uvedených testov
poveda´, ºe je I(1) ak ADF test nezamieta nulovú hypotézu o prítomnosti jed-
notkového kore¬a v £asovom rade a zárove¬ KPSS test zamieta nulovú hypotézu
stacionarity.

4.2 Testovanie rádu kointegrácie

Pri testovaní rádu kointegrácie sa pýtame, ko©ko rôznych kointegra£ných vz´ahov
existuje medzi zloºkami modelovaného mnohorozmerného £asového radu {Xt}.
Pod pojmom rôzne vz´ahy pritom rozumieme po£et lineárne nezávislých koin-
tegra£ných vektorov (pozri de�níciu 3.1.1). Ako sme ¤alej uviedli pri zavedení
VEC modelu v kapitole 3.2, tieto kointegra£né vektory tvoria st¨pce matice β
z modelu (3.3). Tento fakt vyuºíva aj jedna z najpouºívanej²ích metód zis´o-
vania rádu kointegrácie, tzv. Johansenove testy. Tieto testy sú sú£as´ou kom-
plexnej²ej procedúry, ktorá okrem testovania rádu kointegrácie zah¯¬a aj odhad
parametrov uvaºovaného VEC modelu a niekedy sa ozna£uje ako Johansenova
procedúra. Cie©om tejto podkapitoly bude poda´ stru£ný preh©ad Johansenových
testov. Poznamenajme, ºe vychádzame najmä z £lánku [17], kde autori okrem
teoretického výkladu predviedli aplikáciu na reálnych makroekonomických dá-
tach. Johansen uviedol teoretické výsledky týkajúce sa asymptotického rozdelenia
testových ²tatistík v £lánku [15] v roku 1991. Pretoºe existencia kointegra£ných
vz´ahov v mnohorozmernom £asovom rade je úzko spätá s hodnos´ou matice Π
z modelu (3.2), formulujeme aj hypotézu testov rádu kointegrácie ako hypotézu
na redukovanú hodnos´ tejto matice. Tým sa Johansenov prístup odli²uje od prís-
tupu autorov £lánku [9], ktorých test je zaloºený na analýze rezíduí.

Johansenove testy

Uvaºujme k-rozmerný £asový rad {Xt} ∼ I(1), ktorý chceme testova´ na prí-
tomnos´ r kointegra£ných vz´ahov pri£om uvaºujeme hodnoty 0 ≤ r ≤ k.

3Kritické hodnoty DF-testu boli zistené empiricky na základe simulácií a boli tabelované
(pozri napr. [3]). Tieto kritické hodnoty sú pouºívané aj v ADF teste. V softvéri R je moºné
vyuºi´ vypo£ítané p-hodnoty pre ADF test. Bliº²í popis k ich výpo£tu je moºné nájs´ v [21].
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Pripome¬me, ºe v poznámke 3.2.1 sme nazna£ili, ºe ak r = 0, potom zloºky
£asového radu nie sú kointegrované a v prípade, ºe r = k platí, ºe proces {Xt}
je stacionárny a môºeme ho modelova´ priamo modelom VAR príslu²ného rádu
p. Vyjdeme z modelu (3.2). Predpokladajme, ºe {εt} je v tomto modeli mno-
horozmerný biely ²um s normálnym rozdelením Nk(0,Σ). Model (3.2) ¤alej ob-
sahuje intercept φ0. V súlade so zna£ením z [17], formulujeme hypotézu, ºe v²etky
zloºky £asového radu sú typu I(0):

H1 : h(Π) = k,

kde h(Π) je hodnos´ matice Π. �alej formulujme hypotézu, ºe £asový rad {Xt}
je kointegrovaný maximálne rádu r:

H(r) : h(Π) = r, (4.5)

kde r < k. Vzh©adom na to, ºe model (3.2) môºeme za podmienky, ºe zloºky {Xt}
sú kointegrované, prepísa´ na tvar (3.3), môºeme na²u hypotézu (4.5) formulova´
aj v tvare uvedenom v [17]:

H(r) : Π = αβT , (4.6)

kde α a β ∈ Rk×r sú matice s hodnos´ou r. Na zistenie po£tu kointegra£ných
vektorov boli v [17] uvedené dva testy4:

Prvý z nich je zaloºený na pomere funkcií vierohodnosti maximalizovaných
za platnosti hypotézH(r) resp.H1. Hovoríme, ºe testujeme hypotézuH(r) v rám-
ci hypotézy H1. Ozna£me Lmax(H(r)) resp. Lmax(H1) funkcie vierohodnosti, ma-
ximalizované za platnosti hypotéz H(r) resp. H1. Ozna£me ¤alej

Q(H(r)|H1) =
Lmax(H(r))

Lmax(H1)

pomer týchto funkcií vierohodnosti. Potom testová ²tatistika tzv. trace testu rádu
kointegrácie má tvar:

λtrace = −2 ln (Q(H(r)|H1)) . (4.7)

Test zamieta H(r) na hladine α ak λtrace má vä£²iu hodnotu, ako je kritická
hodnota rozdelenia testovej ²tatistiky. Ako sa uvádza v [7], test robíme postupne
pre r = 0, 1 . . . , k − 1. Ak test nezamietne nulovú hypotézu pre r = 0, znamená
to, ºe zloºky £asového radu zrejme nie sú kointegrované. Naopak prípad r = k je
z testovania vylú£ený predpokladom {Xt} ∼ I(1) (pozri bod 1 poznámky 3.2.1).

Druhý test rádu kointegrácie (tzv. eigenvalue test) je opä´ zaloºený na pomere
funkcií vierohodnosti, tento raz maximalizovaných za platnosti hypotézH(r) resp.
H(r+1). Hovoríme, ºe testujeme hypotézuH(r) vrámci hypotézyH(r+1). Pomer
vierohodností pre eigenvalue test je

Q(H(r)|H1) =
Lmax(H(r))

Lmax(H(r + 1))

a jeho testová ²tatistika má tvar:
4Oba tieto testy moºno zaradi´ medzi tzv. testy pomerom vierohodností. Stru£ná zmienka

o tomto type testov je v podkapitole 5.4 v [7].
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λeigen = −2 ln (Q(H(r)|H(r + 1))) . (4.8)

Test zamieta H(r) na hladine α ak λeigen má vä£²iu hodnotu, ako je kritická hod-
nota rozdelenia testovej ²tatistiky. Opä´ testujeme postupne pre r = 0, 1 . . . , k−1
a interpretácia výsledku testu je rovnaká ako v prvom prípade.

Presný tvar vy²²ie uvedených ²tatistík uvedieme v nasledujúcej podkapi-
tole. �itate©a moºno v prípade záujmu odkáza´ na £lánok [15]. Autor v ¬om
odvodil asymptotické rozdelenie vy²²ie uvedených ²tatistík (pozri vetu 2.1 v tom-
to £lánku). Na záver podkapitoly uve¤me, ºe asymptotické rozdelenie uvedených
²tatistík (rovnako ako pri DF a ADF testoch) nie je ºiadne zo ²tandardných rozde-
lení. Jeho kritické hodnoty boli získané simuláciami a moºno ich nájs´ napríklad
v prílohe £lánku [17]. Nov²ie a spo©ahlivej²ie kritické hodnoty moºno nájs´ v [22].
Uve¤me e²te, ºe asymptotické rozdelenie testových ²tatistík závisí od tvaru vý-
chodzieho VEC modelu, resp. od tvaru deterministickej zloºky v modeli, ktorou
môºe by´ okrem interceptu a trendu aj sezónna deterministická zloºka (pozri
napríklad [17]), preto je potrebné východzí model správne zvoli´.

4.3 Odhady parametrov vo VEC modeli

V predchádzajúcich dvoch podkapitolách sme popísali prvé dva kroky kon²truk-
cie VEC modelu pre mnohorozmerný £asový rad, u ktorého predpokladáme,
ºe jeho zloºky sú zviazané kointegra£nými vz´ahmi. Prvým krokom bolo testo-
vanie rádu integrovanosti analyzovaných radov. Ak ADF test nezamieta hypotézu
o prítomnosti jednotkového kore¬a v zloºkách k-rozmerného radu {Xt}, potom
prechádzame k testovaniu rádu kointegrácie r. V prípade, ºe vy²²ie uvedené testy
potvrdia prítomnos´ 0 < r < k kointegra£ných vz´ahov, je moºné modelova´
mnohorozmerný £asový rad VEC modelom (3.3). V tejto podkapitole sa budeme
zaobera´ odhadmi parametrov VEC modelu. Vychádzame pri tom najmä z [17]
a [3]. Kon²trukciu VEC modelu za£neme tým, ºe pre £asový rad {Xt} budeme
kon²truova´ model VAR(p) postupom popísaným v podkapitole 1.6 a vyuºijeme
ho na zistenie rádu p postupom popísaným v odseku 1.6.1. Následne môºeme
prejs´ k odhadu parametrov VEC modelu. Uvaºujeme model v tvare

∆Xt = φ0 +

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +ΠXt−p + εt. (4.9)

Predpokladajme, ºe {εt} je mnohorozmerný biely ²um s rozdelením Nk(0,Σ)
pre t = 1, . . . , N , kde N je d¨ºka £asového radu. Predpokladáme ¤alej, ºe po-
£iato£né hodnoty X0, . . . , Xt−p+1 £asového radu {Xt} sú pevné. Na²ím cie©om je
odhadnú´ parametre modelu, ktorými sú vektor φ0 a matice Γ1, . . . ,Γp−1,Π,Σ.

Na odhad parametrov pouºijeme metódu maximálnej vierohodnosti.
Pre zjednodu²enie zápisu sa zavedie nasledujúce zna£enie:

Z0t = ∆Xt,

Z1t = (1,∆XT
t−1, . . . ,∆XT

t−p+1)
T ,

Zpt = Xt−p,

Γ = (φ0,Γ1, . . . ,Γp−1) .
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Z0t a Zpt sú k-rozmerné vektory. Z1t je (1 + k(p − 1))-rozmerný vektor a Γ je
matica rozmerov (k × (1 + k(p− 1))). Zápis modelu (4.9) pomocou zavedeného
zna£enia je

Z0t = ΓZ1t +ΠZpt + εt, t = 1, . . . , N . (4.10)

Na odhad parametrov modelu metódou maximálnej vierohodnosti najprv potre-
bujeme vyjadri´ rezídua εt, o ktorých predpokladáme, ºe sú normálne rozdelené.
Pouºijeme na to nasledujúci postup:

1. Model (4.10) prepí²eme do tvaru:

Z0t −ΠZpt = ΓZ1t + εt, t = 1, . . . , N , (4.11)

pri£om uvaºujeme pevné hodnoty Π a Σ. Z takto de�novaného regres-
ného vz´ahu dostaneme metódou najmen²ích ²tvorcov sústavu normálnych
rovníc:

N∑
t=1

Z0tZ
T
1t = Γ

N∑
t=1

Z1tZ
T
1t +Π

N∑
t=1

ZptZ
T
1t. (4.12)

�alej ozna£íme

Mij =
1

N

N∑
t=1

ZitZ
T
jt, kde i, j ∈ {0, 1, p} .

Pomocou Mij prepí²eme sústavu normálnych rovníc (4.12) na tvar:

M01 = ΓM11 +ΠMp1. (4.13)

Z rovnice (4.13) moºno vyjadri´ Γ v tvare

Γ = M01M
−1
11 −ΠMp1M

−1
11 . (4.14)

Toto vyjadrenie môºeme dosadi´ do vz´ahu (4.11), £ím získame

Z0t −ΠZpt = M01M
−1
11 Z1t −ΠMp1M

−1
11 Z1t + εt, t = 1, . . . , N ,

£o môºeme ¤alej upravi´ a zavies´ ozna£enie R0t resp. Rpt tak, ako je zná-
zornené:

Z0t −M01M
−1
11 Z1t︸ ︷︷ ︸

R0t

= Π (Zpt −Mp1M
−1
11 Z1t)︸ ︷︷ ︸

Rpt

+εt, t = 1, . . . , N .

Na základe predchádzajúcich odvodení vyjadríme rezíduá modelu (4.9) ako

εt = R0t −ΠRpt, t = 1, . . . , N . (4.15)

Tým sme eliminovali maticu Γ z vyjadrenia rezíduí. Pomocou metódy
maximálnej vierohodnosti tak môºeme odhadnú´ parametre Π a Σ.
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2. Vzh©adom na predpoklad, ºe {εt} je mnohorozmerný biely ²um a navy²e
jednotlivé náhodné vektory εt, pre t = 1, . . . , N majú mnohorozmerné nor-
málne rozdelenie Nk(0,Σ) so zdruºenou hustotou

fε(εt) =
1

(2π)k/2
√
det(Σ)

e−
1
2
εT

t Σ
−1εt , t = 1, . . . , N ,

má funkcia vierohodnosti tvar

L(Π,Σ) =
N∏
t=1

fε(R0t −ΠRpt) (4.16)

Pre zjednodu²enie po£ítania funkciu vierohodnosti logaritmujeme
a dostaneme ju v tvare

ln(L(Π,Σ)) = l(Π,Σ) = −kN

2
ln(2π)− N

2
ln(det(Σ))−

− 1

2

N∑
t=1

(R0t −ΠRpt)
TΣ−1(R0t −ΠRpt).

3. Maximalizáciou vy²²ie uvedenej funkcie dostaneme maximálne vierohodné
odhady parametrov Π a Σ. Pre zjednodu²enie zápisu ozna£me

Sij =
1

N

N∑
t=1

RitR
T
jt, pre i, j ∈ {0, 1, p} (4.17)

a predpokladajme, ºe S00 a Spp sú regulárne matice. Potom h©adané odhady
sú:

Π̂ = S0pS
−1
pp ,

Σ̂ = S00 − S0pS
−1
pp Sp0.

Nakoniec odhad Γ̂ dostaneme, ke¤ do rovnice (4.14) za Π dosadíme Π̂.

4. Vy²²ie uvedené odhady môºeme získa´ aj ak pripustíme prípad r = k. Nás
v²ak najmä zaujíma prípad, ke¤ zloºky £asového radu sú kointegrované rádu
r < k. Chceme v tom prípade ur£i´ odhady matíc α a β, ktoré sp¨¬ajú vz´ah
Π = αβT .

Predpokladajme na okamih, ºe maticu β poznáme. Odhady α̂(β) a Σ̂(β)
získame metódou najmen²ích ²tvorcov ak dosadímeΠ = αβT do regresného
vz´ahu (4.15). Pod©a [17] majú tieto odhady nasledujúci tvar:

α̂(β) = S0pβ(β
TSppβ)

−1,

Σ̂(β) = S00 − α̂(β)(βTSppβ)α̂(β)T . (4.18)
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5. Na ur£enie odhadu β̂ sa vyuºíva prístup zhrnutý vo vete 4.1 v [17]. Pod©a
tejto vety môºeme nájs´ maximálne vierohodný odhad matice β pomocou
nasledujúcej procedúry:

Za predpokladu platnosti hypotézy (4.6) nájdeme rie²enie rovnice

det
(
λSpp − Sp0S

−1
00 S0p

)
= 0. (4.19)

Rie²ením sú vlastné £ísla λ̂1 > λ̂2 > . . . > λ̂k. Rie²enie rovnice (4.19) je
moºné spo£íta´ len za predpokladu, ºe maticu Spp môºeme vyjadri´ v tvare
Spp = MMT , kde M ∈ Rk×k je regulárna matica (pozri napr. [1]). Rovnicu
(4.19) je v tom prípade moºné vyjadri´ v tvare

det
(
λIk −M−1Sp0S

−1
00 S0p(M

T )−1
)
= 0.

Pomocou spo£ítaných vlastných £ísiel spo£ítame vlastné vektory (príslu²né
rovnici (4.19)), ktoré zapí²eme ako st¨pce matice V̂ = (v̂1, v̂2, . . . , v̂k),
pri£om V̂ sp¨¬a normujúcu podmienku V̂

T
SppV̂ = Ik. Vyberieme r vlast-

ných vektorov, príslu²ných prvým r najvä£²ím vlastným £íslam λ̂i. Platí
teda

β̂ = (v̂1, . . . , v̂r), (4.20)

kde vektory v̂i sú odhadnuté kointegra£né vektory reprezentujúce kointe-
gra£né vz´ahy medzi zloºkami pozorovaného £asového radu. Takýto výber
β̂ znamená, ºe testová ²tatistika (4.7) má tvar:

−2 ln (Q(H(r)|H1)) = −N
k∑

j=r+1

ln(1− λ̂j)

a zlogaritmovaná testová ²tatistika (4.8) má tvar:

−2 ln (Q(H(r)|H(r + 1))) = −N ln(1− λ̂r+1).

Na záver kapitoly uve¤me, ºe problematika kon²trukcie VEC modelu je ve©mi
komplexná. S tým súvisí aj mnoºstvo rôznych testov hypotéz o tvaroch determi-
nistického £lenu a o obmedzeniach na matice α a β. Preh©ad najvýznamnej²ích
z nich, ako aj ich vzájomné prepojenie, moºno nájs´ v podkapitole 13.3 v [3].
Na tomto mieste uº len uve¤me jeden takýto prípad: Ako sme uviedli v podkapi-
tole 3.2, nenulový intercept φ0 v modeli (3.3) interpretujeme ako prvok modelujúci
deterministický lineárny trend v pôvodnom £asovom rade {Xt}. Ak v²ak máme
dôvod domnieva´ sa, ºe rad {Xt} neobsahuje deterministický lineárny trend, je
namieste formulova´ hypotézu

H(r)∗ : Π = αβT , φ0 = αD0. (4.21)

Táto hypotéza okrem prítomnosti r kointegra£ných vz´ahov medzi zloºkami {Xt},
kladie obmedzenie na vektor kon²tánt φ0, ktorý je moºné presunú´ do vnútra
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kointegra£ného vz´ahu. Model (3.3) má teda pod©a vy²²ie uvedenej hypotézy
tvar:

∆Xt =

p−1∑
j=1

Γj∆Xt−j +α(D0 + βTXt−p) + εt. (4.22)

To má za dôsledok nasledujúce zmeny v procese odhadu parametrov: Analogicky
k rovnici (4.10) prepí²eme (4.22) do tvaru

Z∗
0t = Γ∗Z∗

1t +αβ∗Z∗
pt + εt, t= 1, . . . , N .

V tomto ozna£ení je

Z∗
0t = ∆Xt,

Z∗
1t = (∆XT

t−1, . . . ,∆XT
t−p+1)

T ,

Z∗
pt =

(
1, XT

t−p

)T
,

Γ∗ = (Γ1, . . . ,Γp−1) ,

β∗ =
(
D0,β

T
)
.

Analogicky ako v prípade bez obmedzení de�nujeme M∗
ij a S∗

ij, pre i, j ∈ {0, 1, p}
a odhadneme parametre modelu.

Na záver kapitoly venovanej kon²trukcii VEC modelu spome¬me, ºe rovnako
ako pri VAR modeloch, je potrebné otestova´ £i rezíduá skon²truovaného modelu
sp¨¬ajú predpoklady, ktoré na ne kladieme. Priebeh diagnostiky rezíduí je rov-
naký, ako sme uº popísali v podkapitole 1.6.3. Rezíduá môºeme z modelu VEC
tvaru (3.3) získa´ ako

ε̂t = ∆Xt −∆X̂t, t = 2, . . . , N ,

kde∆X̂t sú vyrovnané hodnoty prvých diferencií modelom VEC. Na takto získané
rezíduá aplikujeme testy nekorelovanosti (pozri podkapitolu 1.6.3), testy norma-
lity (pozri podkapitolu 11.3 v [3]). Je tieº moºné otestova´ £i sú uvedené rezíduá
homoskedastické, resp. £i majú kon²tantný rozptyl. Na tento ú£el môºeme pouºi´
napríklad ARCH-LM test, ktorý je bliº²ie popísaný v podkapitole 2.2.2 v [26].
Okrem testovania rezíduí modelu VEC nás zaujíma aj stacionarita výsledných
kointegra£ných vz´ahov, o ktorých predpokladáme, ºe neobsahujú jednotkový ko-
re¬, resp., ºe £len βTXt−p zo vz´ahu (3.3) je typu I(0). Na otestovanie tohoto pred-
pokladu môºeme opä´ vyuºi´ testy ADF v kombinácii s KPSS testami v zmysle
poznámky 4.1.1.
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5. Aplikácia na reálnych dátach

Motiváciou pre skúmanie kointegra£ných vz´ahov je predpoklad, ºe niektoré
£asové rady sú späté vz´ahom dlhodobej rovnováhy. Príklady takýchto vz´ahov
sme uviedli v úvode tretej kapitoly. V poslednej kapitole by sme chceli ukáza´ pre-
pojenie ²tatistického modelu kointegrácie s makroekonomickým modelom dopytu
po peniazoch. Ako sa uvádza v [5], dopyt po peniazoch reprezentuje záujem �riem,
domácností a jednotlivcov o drºbu pe¬azí. Dopyt po peniazoch je jednou z najvý-
znamnej²ích zloºiek mechanizmu, pomocou ktorého centrálne banky ovplyv¬ujú
cenovú hladinu a tým aj hospodárstvo ako celok1. Model dopytu po peniazoch vy-
jadruje závislos´ medzi dopytom po peniazoch M , príjmami Y , cenovou hladinou
P a nákladmi obetovanej príleºitosti za drºanie pe¬azí C. Tento model pred-
pokladá, ºe medzi týmito veli£inami existuje z dlhodobého h©adiska rovnováºny
stav. V ekonomickej teórii existuje viacero interpretácií dopytu po peniazoch. My
budeme vychádza´ z prístupu uvedeného v [2]. Pre aplikáciu na konkrétne dáta
z prostredia £eskej ekonomiky ho v²ak modi�kujeme pod©a [5]. Uvaºujme teda
model dopytu po peniazoch v tvare:

M = Y b1 ∗ P−b2 ∗ C−b3 ∗ eu.

V modeli vystupujú kon²tantné parametre b1 > 0, b2 > 0, b3 > 0 a eu ozna£uje
exponenciálnu funkciu chybovej zloºky u ∼ N(0,1). S oh©adom na to, ºe pravá
strana má tvar sú£inu, zlogaritmovaním model linearizujeme (logaritmy vy²²ie
uvedených veli£ín zna£íme malými písmenami) a uvaºujeme teda model v tvare:

m = b1y − b2p− b3c+ u. (5.1)

Problematike dopytu po peniazoch v malej otvorenej ekonomike je venovaná práca
[2], na ktorú nadväzuje analýza dopytu po peniazoch v £eskej ekonomike za ob-
dobie rokov 1996 aº 2005 (vi¤ [4]), z ktorej sme vychádzali pri vo©be veli£ín
vstupujúcich do modelu. Model dopytu po peniazoch je v kontexte kointegrá-
cie ¤alej známy napríklad z práce [17], kde bol aplikovaný v prostredí dánskej
a fínskej ekonomiky.

Do ná²ho modelu vstupujú ²tyri £asové rady2

� Pe¬aºný agregát M2 (v stálych cenách) reprezentuje dopyt po peniazoch.

� HDP (v stálych cenách) reprezentuje reálne príjmy.

� Trojmesa£ná úroková sadzba PRIBOR (nominálna) reprezentuje cenu
obetovanej príleºitosti z drºania pe¬azí.

1�al²ie informácie o praktickom význame dopytu po peniazoch moºno nájs´ na stránke
Európskej centrálnej banky: www.ecb.int/ecb/educational/facts/html/index.sk.html.

2Zdroje dát sú databáza �eskej národnej banky (M2 a PRIBOR) a �eský ²tatistický úrad
(HDP a ISC).
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� Medzi-kvartálna miera in�ácie MI, ktorú spo£ítame pod©a vzorca

MIt =
ISCt

ISCt−1

,

kde ISCt je index spotrebných cien za kvartál t so základom, ktorý
zodpovedá priemeru roku 2005 (ISC(2005) = 100). Miera in�ácie v modeli
reprezentuje cenovú hladinu.

Na na²u analýzu pouºijeme £asové rady d¨ºky 64 pozorovaní v rozpätí od 2.
kvartálu 1997 do 1. kvartálu 2013. Budeme modelova´ dáta s kvartálnou frekven-
ciou, pretoºe £asový rad HDP je publikovaný ��Ú len s kvartálnou a ro£nou
frekvenciou. Na kon²trukciu VEC modelu a ur£enie kointegra£ných vz´ahov sme si
zvolili softvér3 R. Pri popise jednotlivých krokov praktickej analýzy uvádzame aj
niektoré ²peci�ká zvoleného softvéru. Pred samotným modelovaním bolo potreb-
né dáta vhodne upravi´. Grafy £asových radov pred úpravami sú na obrázku 5.1,
ktorý je spolu s ¤al²ími grafmi v prílohe. Postupovali sme nasledovne:

1. V²etky uvedené rady okrem HDP (ktoré sezónne o£is´uje ��Ú) vykazovali
sezónne zloºky a pred samotnou analýzou sme ich sezónne o£istili metódou
X-12. Ide o metódu, ktorá je na sezónne o£istenie v²eobecne preferovaná
a sú£asne ©ahko prístupná pomocou softvéru X-12-ARIMA, ktorý bol
vyvinutý organizáciou U.S. Census Bureau4. Pre sezónne o£istenie softvér
automaticky zvolil vhodný model SARIMA (vi¤ kapitolu 10.5 v [7]), ktorý
sa v metóde X12 vyuºíva.

2. M2, PRIBOR a ISC sú v uvedených zdrojoch publikované na mesa£nej
báze a na ich agregáciu na kvartálne dáta sme pouºili aritmetické priemery
za daný kvartál.

3. Sezónne o£istený £asový rad M2 sme ¤alej previedli z trºných na stále
ceny podelením sezónne o£isteným ISC. Zdôvodnenie zaradenia M2
v stálych cenách namiesto v trºných cenách a tieº súvislos´ tohoto kroku
so zaradením5 miery in�ácie do modelu moºno nájs´ v [5].

4. Zo vz´ahu (5.1) vidie´, ºe analyzované £asové rady je vhodné zlogaritmova´,
£ím sa tieº homogenizuje rozptyl veli£ín (vi¤ podkapitolu 9.6 v [7]). Mieru
in�ácie sme po zlogaritmovaní prenásobili £íslom 100.

3V práci sme vyuºili balí£ek vars (vi¤ [25]), ktorý sa ²pecializuje na kon²trukciu VAR a VEC
modelov, ¤alej balí£ek CADFtest (vi¤ [21]) zameraný na ADF testy a balí£ek urca (vi¤ [24])
na testovanie kointegrácie.

4Na o�ciálnej stránke U.S. Census Bureau http://www.census.gov/srd/www/x12a/ je moºné
stiahnu´ tento softvér spolu s manuálom [32]. Existuje tieº prepojenie softvéru X-12-ARIMA
so softvérom R pomocou balí£ku x12, ktoré sme pri práci vyuºili.

5Stojí za to spomenú´, ºe sme skú²ali h©ada´ kointegra£ný vz´ah aj v modeli bez in�ácie,
v ktorom sme ponechali M2 v stálych cenách a HDP v stálych cenách. Testy kointegrácie síce
potvrdili existenciu kointegra£ného vz´ahu, jeho následná diagnostika v²ak preukázala prítom-
nos´ jednotkového kore¬a. Tento výsledok moºno chápa´ ako potvrdenie poznámky z £lánku
[5], ºe pri zaradení M2 v stálych cenách je potrebné do modelu zahrnú´ mieru in�ácie.
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�asové rady, ktoré sme týmto pripravili na modelovanie, budeme v ¤al²om texte
zna£i´ lm2, lhdp, lprb, lmi.

Testovanie jednotkového kore¬a

Analýzu zahájime poh©adom na obrázok 5.2, kde vidíme gra�cky znázornené
£asové rady lm2, lhdp, lprb, lmi. Najmä v prípade lm2 nie je ©ahké z jeho trajek-
tórie rozlí²i´, £i sa jedná o rad integrovaný alebo trendovo stacionárny. Z lineárne
klesajúceho priebehu odhadnutých autokorela£ných funkcií (vi¤ graf 5.3) radov
lm2, lhdp, lprb 6 môºeme predpoklada´, ºe uvaºované £asové rady sú zrejme in-
tegrované. Naopak pre lmi je moºné z grafu 5.3 usúdi´, ºe tento £asový rad nie
je integrovaný (vi¤ napríklad podkapitolu 10.4.2 v [7]). Na formálne testovanie
prítomnosti jednotkového kore¬a sme na £asové rady lm2, lhdp, lprb, lmi pouºili
ADF testy v kombinácii s KPSS testami stacionarity. Oba testy sú implemento-
vané v softvéri R. Ozna£me {Xt} jednorozmerný £asový rad, za ktorý postup-
ne dosádzame nami zvolené rady lm2, lhdp, lprb, lmi. Model jednorozmerného
£asového radu vyuºitý v implementácií ADF testu v R zodpovedá modelu (4.4),
t.j.

∆Xt = φ(t) + ΨXt−1 +

p∑
i=1

γi∆Xt−i + εt,

kde p je rád modelu a t = 1, . . . , 64 − p − 1. Na hladine α = 0, 05 testujeme
hypotézu, ºe £asový rad obsahuje jednotkový kore¬:

H0 : Ψ = 0,

proti alternatíve, ºe £asový rad jednotkový kore¬ neobsahuje:

H1 : Ψ < 0.

V modeli je potrebné správne zvoli´ jeho rád p tak, aby zachytil autokorela£nú
²truktúru v testovanom rade. Taktieº je potrebné zvoli´ vhodný deterministický
£len φ(t) v modeli7. Na zistenie rádu modelu sme pouºili jednorozmernú verziu
informa£ného kritéria AIC (pozri podkapitolu 2.6.7 v [4]), ktoré odporú£a vä£²ie
rády ako BIC, £o je v tomto prípade vhodné, vzh©adom k poznámke o vo©be
rádu modelu v ADF teste v podkapitole 4.1. V tabu©ke 5.1 sme zhrnuli výsledky
testov pre kaºdý z radov lm2, lhdp, lprb, lim a kvôli reprodukovate©nosti výsled-
kov uvádzame vo©by rádu a deterministického £lena, ktoré sme pouºili. Z uvedenej
tabu©ky je zrejmé, ºe testy jednotkového kore¬a na hladine α = 0, 05 nezamietli
hypotézu jednotkového kore¬a pre rady lm2, lhdp, lprb. Pre rad lmi bola prí-
tomnos´ jednotkového kore¬a pod©a o£akávania zamietnutá. V zmysle poznámky
4.1.1 aplikujeme na skúmané £asové rady KPSS test stacionarity, ktorým testu-
jeme hypotézu:

6Na odhad autokorela£ných funkcií sme pouºili trendovo o£istené rady. Odhady trendových
zloºiek sme získali lineárnou regresiou týchto radov na £ase.

7Implementácia ADF testu v R ponúka na výber jednu troch moºností deterministického
£lena, ktoré zodpovedajú moºnostiam (a),(b) a (c) uvedeným pre model DF testu (4.2), av²ak
vzh©adom na to, ºe v ADF teste je model postavený pre prvé diferencie pôvodných radov, majú
uvedené deterministické £leny z h©adiska pôvodného radu nasledujúci význam (a) je kon²tanta,
(b) je lineárny trend, (c) je kvadratický trend.
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H0 : £asový rad je typu I(0),

proti alternatíve

H1 : £asový rad je typu I(1).

Z tabu©ky8 5.2 je na základe p-hodnôt moºné na hladine α = 0, 05 zamietnu´ hy-
potézu stacionarity pre rady lm2, lhdp, lprb, lmi. Výsledky oboch testov nasved£u-
jú tomu, ºe aspo¬ tri zo ²tyroch radov zahrnutých do modelu sú integrované9. Pri
zavedení Johansenových testov v podkapitole 4.2 sme predpokladali, ºe uvaºo-
vané rady sú integrované rádu d = 1. Vidíme, ºe tento predpoklad pre na²e
dáta nie je splnený, pretoºe rad lmi integrovaný nie je (aj ke¤ KPSS testom
sme jeho stacionaritu zamietli, vzh©adom k poznámke 4.1.1 a tvaru odhadnutej
autokorela£nej funkcie na obrázku 5.3 sa domnievame, ºe tento rad nie je inte-
grovaný). V na²ej analýze budeme napriek tomu pokra£ova´, môºeme v²ak pred-
poklada´, ºe v dôsledku vy²²ie uvedeného sa lmi bude podie©a´ na výslednom
kointegra£nom vz´ahu menej ako ostatné rady. �alej je namieste otestova´ moºnú
prítomnos´ druhého jednotkového kore¬a v radoch lm2, lhdp a lprb. Za týmto
ú£elom zopakujeme celú predchádzajúcu procedúru s prvými diferenciami uve-
dených radov (pozri obrázok 5.4). Výsledky ADF testov uvádzame v tabu©ke 5.3.
Z uvedených p-hodnôt je okamºite vidie´, ºe na hladine α = 0, 05 zamietame
prítomnos´ druhého jednotkového kore¬a v na²ich radoch. Na potvrdenie toho-
to výsledku sme zopakovali KPSS test pre rady prvých diferencií (pozri tabu©ku
5.4), ktorý na hladine α = 0, 05 nezamietol hypotézu stacionarity radov ∆lm2,
∆lhdp a ∆lprb. Na základe výsledkov vy²²ie uvedených testov môºeme rady lm2,
lhdp, lprb povaºova´ za rady typu I(1) (pozri de�níciu 2.1.2).

Rad Kritérium φ(t) Rád p p-hodnota
lm2 AIC φ0 1 0, 3446
lhdp AIC φ0 1 0, 4541
lprb AIC φ0 1 0, 6463
lmi AIC φ0 3 0, 0000

Tabu©ka 5.1: Výsledky ADF testu pre zlogaritmované £asové rady.

8Tvar modelov pouºívaných v KPSS teste je moºné nájs´ v [4] v podkapitole 2.6.4. V tabu©ke
s výsledkami KPSS testov uvádzame aj vo©bu deterministického £lena φ(t). R ponúka na výber
kon²tantu φ0, alebo lineárny trend φ0 + φ1t.

9V monogra�i [4] boli modelované £asové rady za obdobie 1. kvartál 1996 aº 2. kvartál 2005.
V tomto £asovom rozmedzí bol £asový rad in�ácie preukázate©ne typu I(1) a miera in�ácie preto
mohla vstupova´ do kointegra£ného vz´ahu s ostatnými veli£inami. Na £asovom úseku, ktorý
sme skúmali my, sa nám pomocou ADF testu nepodarilo prítomnos´ jednotkového kore¬a v rade
lmi preukáza´. V²imnime si z priebehu £asového radu in�ácie za obdobie rokov 1997 aº 2013
(pozri obrázok 5.1), ºe po zna£nom poklese hladiny miery in�ácie v posledných rokoch minulého
storo£ia sa jej hodnoty stabilizovali. Prí£inou tejto zmeny je pod©a [18] zmena v metodike
ovplyv¬ovania miery in�ácie �eskou národnou bankou. Od roku 1998 bola vyvíjaná snaha
udrºa´ mieru in�ácie v istom cie©ovom pásme, s £ím pravdepodobne súvisí, ºe v nami skúmanom
úseku dominuje v £asovom rade in�ácie stacionarita.
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Rad φ(t) p-hodnota
lm2 φ0 + φ1t 0, 0100∗

lhdp φ0 + φ1t 0, 0100∗

lprb φ0 + φ1t 0, 0100∗

lmi φ0 + φ1t 0, 0170

Tabu©ka 5.2: Výsledky KPSS testu pre zlogaritmované £asové rady. P-hodnoty
ozna£ené hviezdi£kou sú v skuto£nosti men²ie ako je uvedené vo výstupe z R.
Dôvodom je, ºe hodnota testovej ²tatistiky je mimo tabu©ky kritických hodnôt
KPSS testu, ktoré pouºíva R. Tieto kritické hodnoty boli publikované v [19].
Na túto skuto£nos´ softvér upozor¬uje.

Rad Kritérium φ(t) Rád p p-hodnota
∆lm2 AIC 0 3 0, 0202
∆lhdp AIC 0 0 0, 0138
∆lprb AIC 0 0 0, 0017

Tabu©ka 5.3: Výsledky ADF testu pre prvé diferencie radov lm2, lhdp a lprb.

Rad φ(t) p-hodnota
∆lm2 φ0 0, 1000∗∗

∆lhdp φ0 0, 1000∗∗

∆lprb φ0 0, 1000∗∗

Tabu©ka 5.4: Výsledky KPSS testu pre prvé diferencie radov lm2, lhdp a lprb.
P-hodnoty ozna£ené dvomi hviezdi£kami sú v skuto£nosti vä£²ie ako je uvedené
vo výstupe z R. Dôvodom je, ºe hodnota testovej ²tatistiky je mimo tabu©ky
kritických hodnôt KPSS testu, ktoré pouºíva R. Tieto kritické hodnoty boli pu-
blikované v [19]. Na túto skuto£nos´ softvér upozor¬uje.

Ur£enie rádu modelu VEC

Jedna z moºných ciest ako odhadnú´ rád p modelu VEC(p) vedie cez odhad
rádu modelu VAR(p), ktorý sme zaviedli v podkapitole 1.5.2. Na tento ú£el je
v softvéri R implementovaná funkcia, ktorá odhadne parametre modelu VAR(p)
pre kaºdý z rádov p = 1 . . .M a vyberie rád modelu, pre ktorý je hodnota zvo-
leného kritéria minimálna. Hodnotu M sme zvolili odhadom

√
N

.
= 8 = M , kde

N = 64 je po£et v²etkých pozorovaní aj s po£iato£nými hodnotami. �alej sa volí
deterministický £len φ(t). Na základe priebehu £asových radov na obrázku 5.2 sme
zvolili trendovú deterministickú zloºku10. V tabu©ke 5.5 je pri kaºdom z kritérií
uvedený odporu£ený rád p modelu VAR(p). Ako sme uviedli v podkapitole 4.3,
rád modelu VAR(p) je len orienta£nou hodnotou rádu VEC modelu. Môºeme ho
chápa´ ako po£iato£ný odhad, pod©a potreby v²ak rád môºeme zvý²i´. Prikloníme
sa k vo©be rádu modelu p = 2, ktorý je blízky hodnote odporu£enej kritériami

10Poznamenajme, ºe sme skú²ali do modelu zaradi´ namiesto deterministickej tren-
dovej zloºky kon²tantný parameter, resp. sme deterministickú zloºku vynechali. Rozdiely
v odporu£ených rádoch boli minimálne.
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BIC11 (pozri podkapitolu 1.6.1) a HQ12. �al²ie zdôvodnenie tejto vo©by uvedieme
v £asti o testovaní rádu kointegrácie. Ozna£me pozorovanie ná²ho £asového radu
v £ase13 t = 1, . . . , 62 ako

Xt = (lm2t, lhdpt, lprbt, lmit)
T .

Potom vyrovnané hodnoty získané odhadnutým VAR(2) modelom majú tvar

X̂t = φ̂0 + φ̂1t+
2∑

j=1

Φ̂jXt−j.

Konkrétnymi hodnotami odhadov parametrov VAR(2) modelu sa nebudeme za-
obera´, ke¤ºe sa jedná len o prechodný model na ceste k modelu VEC(p). Na o-
verenie správnosti na²ej vo©by rádu p = 2 a deterministického trendu aplikujeme
na rezíduá modelu VAR(2)

ε̂t = Xt − X̂t

mnohorozmerné verzie testov normality (mnohorozmerné testy ²ikmosti, ²pi-
catosti a mnohorozmerný Jarque-Bera test), ¤alej test nekorelovanosti rezí-
duí (mnohorozmerný Ljungov-Boxov test - pozri podkapitolu 1.6.3) a test ho-
moskedasticity (ARCH-LM test). Pre podrobnej²í popis k týmto testom, ako aj
k ich konkrétnej implementácii v softvéri R moºno £itate©a odkáza´ na knihu
[26]. K testu nekorelovanosti rezíduí poznamenajme, ºe parameter S, ktorý udá-
va maximálne oneskorenie vo vzorci testovej ²tatistiky (1.13), sme volili pod©a
odporú£ania uvedeného v [7]

√
N

.
= 8 = S. P-hodnoty týchto testov uvádzame

v tabu©ke 5.6. Na základe uvedených p-hodnôt zamietame na hladine α = 0, 05
nulovú hypotézu normality rezíduí. Naopak na hladine α = 0, 05 nezamietame
nulovú hypotézu nekorelovanosti rezíduí a nezamietame ani hypotézu, ºe rezíduá
majú kon²tantný rozptyl. Aj napriek poru²eniu predpokladu normality rezíduí14

budeme pokra£ova´ v kon²trukcii VEC modelu spôsobom, ktorý sme popísali
v podkapitole 4.2 a 4.3.

φ(t) AIC BIC HQ
φ0 + φ1t 8 1 1

Tabu©ka 5.5: Odporu£ené rády p modelu VAR(p) pod©a príslu²ného kritéria.

11Dôvodom tejto vo©by je, pomerne ve©ký po£et parametrov. Uº pre rád p = 2 je ich 40.
12Vzorec pre výpo£et tohto kritéria je uvedený v podkapitole 2.2 v [26].
13Prvé dve pozorovania sme pouºili ako po£iato£né hodnoty X−1 a X0.
14Aké dôsledky môºe ma´ zamietnutie normality na odhady parametrov VEC modelu získané

metódou maximálnej vierohodnosti? Tejto otázke sa venuje £lánok [12]. Z uvedeného zdroja
¤alej plynie, ºe aj pri poru²ení predpokladu normality mali odhady získané metódou maximálnej
vierohodnosti lep²ie vlastnosti ako ostatné testované odhady (celkom bolo testovaných 5 metód,
medzi nimi aj metóda OLS).
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Test ²ikmosti ²picatosti Jarque-Bera Ljung-Box Arch-LM
p-hodnota 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0.0518 1, 000

Tabu©ka 5.6: Výsledky diagnostických testov rezíduí VAR(2) modelu.

Testovanie rádu kointergrácie

Výber softvéru R, do zna£nej miery ovplyvnil moºnosti, ktoré sme mali pri testo-
vaní rádu kointegrácie, preto podrobnej²ie popí²eme spôsob, akým testovanie
kointegrácie v R prebieha. Prvým krokom je vo©ba rádu modelu VEC, ktorý
softvér skon²truuje, a ¤alej vo©ba deterministického £lena, ktorý bude zahrnutý
v kointegra£nom vz´ahu. V predo²lej £asti sme za pomoci informa£ných kritérií
zvolili rád modelu p = 2. Táto vo©ba rádu je zárove¬ najniº²ia moºná, iný-
mi slovami implementácia testovania kointegrácie v R neumoº¬uje zvoli´ rád
modelu p = 1. V R máme tri moºnosti vo©by deterministického £lena15, ktoré
uvádzame v tabu©ke 5.7. Je treba poznamena´, ºe vo©bou deterministického £lena
vo vnútri kointegra£ného vz´ahu automaticky zvolíme aj vonkaj²í deterministický
£len.16 Druhá a tretia moºnos´ v uvedenej tabu©ke zodpovedajú 17 modelom (3.6)
a (3.5), ktoré sme bliº²ie popísali v závere podkapitoly 3.2. Na²u kone£nú vo©bu
deterministického £lena ovplyvnil najmä tvar pôvodných £asových radov. Pred-
pokladáme, ºe obsahujú trendovú deterministickú zloºku a v praxi sa v tomto
prípade volí tretia z moºností v tabu©ke 5.7. Postup, ktorým R odhaduje parame-
tre vo VEC modeli, zodpovedá popisu v podkapitole 4.3. Výstup z R neponúka
p-hodnoty implementovaných testov pomerom vierohodností, preto je potrebné
porovnáva´ výsledné hodnoty testových ²tatistík s kritickými hodnotami, ktoré
sú sú£as´ou výstupu. V tabu©ke 5.8 uvádzame výsledky oboch testov kointegrá-
cie, ktoré sme uviedli v podkapitole 4.2. Hypotézu, ºe v na²om ²tvorrozmernom
£asovom rade je maximálne r kointegra£ných vz´ahov:

H(r) : h(Π) = r

testujeme na hladine α = 0, 05. Pri h©adaní rádu kointegrácie testujeme vy²²ie
uvedenú hypotézu postupne pre r = 0 aº po r = 3. Z výsledkov oboch testov
je zrejmé, ºe na hladine α = 0, 05 eigenvalue test (4.8) nezamieta prítomnos´
jedného kointegra£ného vz´ahu. Trace test nezamieta prítomnos´ troch kointe-
gra£ných vz´ahov. �al²ou moºnos´ou posúdenia po£tu kointegra£ných vz´ahov
je kontrola vlastných £ísiel (získaných rie²ením rovnice (4.19)). Z tabu©ky 5.9 je
vidie´, ºe hodnoty prvých troch najvä£²ích vlastných £ísiel λ̂1, λ̂2 a λ̂3 sú podob-
né a rádovo vä£²ie od λ̂4, £o by mohlo sved£i´ o existencii troch kointegra£ných

15V softvéri EViews 6 je týchto moºností celkovo pä´ a vychádzajú z klasi�kácie determini-
stických £lenov VEC modelu pod©a [16]. Pod©a manuálu [10] sú v EViews pouºité spo©ahlivej²ie
kritické hodnoty z [22], zatia© £o v R sú pouºité kritické hodnoty z £lánku [23].

16Previazanos´ medzi vo©bou vonkaj²ieho a vnútorného deterministického £lena existuje
v dôsledku toho, ºe kritické hodnoty pre Johansenove testy boli získané simuláciami pre uve-
dené kombinácie vonkaj²ích a vnútorných deterministických £lenov a ich hodnoty priamo závisia
od zvolenej kombinácie. Ako sme uviedli v podkapitole 4.2, táto problematika nie je jednoduchá
a existuje inkonzistencia v pouºitých kritických hodnotách v závislosti od zvoleného softvéru.
Zvedavého £itate©a odkáºeme na stru£né porovnanie vybraných softvérov v [30].

17V tretej moºnosti je malý rozdiel oproti tvaru (3.5) z podkapitoly 3.2. Deterministický trend
tu obsahuje len lineárnu zloºku bez interceptu.
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vz´ahov. Zvo©me ako východzí odhad rádu kointegrácie r = 3 a správnos´ tej-
to vo©by overíme diagnostikou kointegra£ných vz´ahov, ktoré ozna£íme ect(1),
ect(2) a ect(3). Uvedené kointegra£né vz´ahy sú zakreslené na obrázku 5.5. Aby
sme overili stacionaritu kointegra£ných vz´ahov, otestujeme ich na prítomnos´
jednotkového kore¬a ADF testom. Výsledky testov sme zhrnuli v tabu©ke 5.10.
Na základe výsledkov testov zamietame na hladine α = 0, 05 hypotézu prítomnos-
ti jednotkového kore¬a v prvých dvoch kointegra£ných vz´ahoch. Nezamietame
ju v²ak pre tretí kointegra£ný vz´ah ect(3). Pre úplnos´ otestujeme uvedené tri
vz´ahy aj testom stacionarity (pozri tabu©ku 5.11). Pre kointegra£né vz´ahy ect(1)

a ect(2) na hladine α = 0, 05 nezamietame nulovú hypotézu, ºe sú typu I(0).
Pre tretí kointegra£ný vz´ah túto hypotézu zamietame. Na základe tejto diag-
nostiky sme sa rozhodli ¤alej pracova´ s dvomi kointegra£nými vz´ahmi ect(1),
ect(2), £o zodpovedá rádu kointegrácie r = 2. Odhady vybraných kointegra£ných
vz´ahov 18 sú

ect(1)t = 1 ∗ lm2t − 0, 2762 ∗ lhdpt − 0, 0420 ∗ lprbt + 0, 0364 ∗ lmit − 0, 0096 ∗ t

a

ect(2)t = 1 ∗ lm2t − 0, 8556 ∗ lhdpt + 0, 0398 ∗ lprbt − 0, 0255 ∗ lmit − 0, 0023 ∗ t.

Venujme sa teraz interpretácií uvedených kointegra£ných vz´ahov. V [5] sa
odporú£a zamera´ sa na interpretáciu znamienok odhadnutých koe�cientov
pri veli£inách, £ím overíme smer ich pôsobenia na dopyt po peniazoch. V oboch
kointegra£ných vz´ahoch je znamienko pri lm2t a lhdpt opa£né, z £oho vyplýva,
ºe tieto dve veli£iny sú v priamoúmernom vz´ahu, t.j. v súlade s ekonomickou
teóriou, ktorá predpokladá, ºe z dlhodobého h©adiska je dopyt po peniazoch pria-
mo úmerný príjmom, £o je moºné vidie´ z kladného znamienka pri koe�ciente b1
v (5.1). Rozdiel medzi ekonomickou interpretáciou oboch vz´ahov nastáva ak sa
pozrieme na koe�cienty pri veli£ine lprbt. Z dlhodobého h©adiska by sa mal dopyt
po peniazoch vyvíja´ nepriamo úmerne s cenou obetovanej príleºitosti za drºanie
pe¬azí, ktorú reprezentuje lprbt (tento predpoklad sa nám javí logický, ak totiº
banky ponúkajú vy²²ie úroky je výhodnej²ie uloºi´ si peniaze na ú£et, neº ich ma´
v hotovosti). Tento predpoklad je moºné potvrdi´ len v druhom kointegra£nom
vz´ahu. Rady lmi a lprb plnia z ekonomického poh©adu úlohu veli£ín, ktoré sú
v nepriamoúmernom vz´ahu s veli£inou lm2. V oboch vz´ahoch je aspo¬ jeden
z týchto koe�cientov kladný, £o znamená, ºe o£akávaný nepriamoúmerný vz´ah je
v kaºdej z rovníc zastúpený. Môºeme teda kon²tatova´, ºe oba vz´ahy vyhovujú
modelu dopytu po peniazoch.

18Kointegra£né vz´ahy ect(1) a ect(2) reprezentujú dlhodobý rovnováºny stav, ktorý pod©a eko-
nomickej teórie medzi skúmanými radmi existuje. V²imnime si podobnos´ na²ich odhadnutých
vz´ahov s modelom (5.1). Môºeme pozorova´, ºe do vz´ahu dlhodobej rovnováhy sme navy²e
zaradili aj lineárnu funkciu £asu. Navy²e ako je vidie´ z grafu odhadnutých kointegra£ných
vz´ahov 5.5, nie sú stacionárne okolo nulovej hladiny. Je to dôsledok toho, ºe R umoº¬uje ako
vnútorný kointegra£ný £len zvoli´ len lineárny £len alebo kon²tantu, neumoº¬uje v²ak zahrnú´
oboje naraz. Ke¤ºe sme zvolili do modelu zaradi´ trendovú zloºku, nie je v kointegra£nom
vz´ahu kon²tantný deterministický £len, ktorý by ho posunul na nulovú hladinu.
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Vo©ba Vnútorný Vonkaj²í
1. 0 φ0

2. φ1 0
3. φ2t φ0

Tabu©ka 5.7: Moºnosti vo©by deterministických £lenov v modeli VEC v imple-
mentácii v R. Druhá a tretia vo©ba zodpovedajú modelom (3.6) resp. (3.5).

r αeigen λeigen αtrace λtrace

≤ 3 12, 25 5, 06 12, 25 5, 06
≤ 2 18, 96 21, 40 25, 32 26, 46
≤ 1 25, 54 25, 41 42, 44 51, 87
= 0 31, 46 40, 12 62, 99 91, 99

Tabu©ka 5.8: Výsledky eigenvalue testu (pozri testovú ²tatistiku(4.8)) a trace
testu (pozri testovú ²tatistiku(4.7)) rádu kointegrácie r. Kritické hodnoty eigen-
value testu na hladine 0, 05 sú ozna£ené ako αeigen a hodnoty testovej ²tatistiky
sú ozna£ené λeigen. Zna£enie pre trace test je analogické.

λ̂1 λ̂2 λ̂3 λ̂4

0, 4765 0, 3362 0, 2919 0, 0784

Tabu©ka 5.9: Vlastné £ísla príslu²né potenciálnym kointegra£ným vektorom.

Rad Kritérium φ(t) Rád p p-hodnota
ect(1) AIC φ0 3 0, 0000
ect(2) AIC φ0 3 0, 0039
ect(3) AIC φ0 2 0, 0855

Tabu©ka 5.10: Výsledky ADF testu pre odhadnuté kointegra£né vz´ahy.

Rad φ(t) p-hodnota
ect(1) φ0 + φ1t 0, 1000∗∗

ect(2) φ0 + φ1t 0, 1000∗∗

ect(3) φ0 + φ1t 0, 0100

Tabu©ka 5.11: Výsledky KPSS testu pre odhadnuté kointegra£né vz´ahy. P-
hodnoty ozna£ené dvomi hviezdi£kami sú v skuto£nosti vä£²ie ako je uvedené
vo výstupe z R. Dôvod je rovnaký ako v predo²lých výsledkoch tohoto testu.

Diagnostika rezíduí modelu VEC

Na záver kon²trukcie VEC modelu overíme pomocou diagnostických testov
na rezíduá modelu, £i sú splnené predpoklady kladené na tieto rezíduá. Ozna£me(
∆ ˆlm2t,∆ ˆlhdpt,∆ ˆlprbt,∆ ˆlmit

)T
pre t = 1, . . . , 62 vyrovnané hodnoty prvých
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diferencií z VEC modelu. Rezíduá modelu potom získame vzorcom:
ε̂
(lm2)
t

ε̂
(lhdp)
t

ε̂
(lprb)
t

ε̂
(lmi)
t

 =


∆lm2t
∆lhdpt
∆lprbt
∆lmit

−


∆ ˆlm2t
∆ ˆlhdpt
∆ ˆlprbt
∆ ˆlmit

 , t = 1, . . . , 62.

Diagnostika rezíduí modelu VEC zah¯¬a rovnaký postup a rovnaké metódy ako
pri pôvodnom VAR modeli (pozri podkapitolu 1.6.3). Preh©ad výsledkov testov
normality, nekorelovanosti a homoskedasticity uvádzame v tabu©ke 5.12. Z p-
hodnôt moºno usúdi´, ºe rovnako ako pri VAR(2) modeli, na hladine α = 0, 05
zamietame normalitu rezíduí. Testy nekorelovanosti a homoskedasticity naopak
na hladine α = 0, 05 nezamietajú nulovú hypotézu nekorelovanosti resp. ho-
moskedasticity rezíduí. Pre dosiahnutie lep²ích výsledkov v diagnostike modelu
VEC, by sme mohli zopakova´ celý proces odhadu pre vy²²ie rády modelu. Tento
postup sme vyskú²ali pre modely rádu p = 3 a p = 4. Testy normality dávali
lep²ie výsledky ako pre rád p = 2, av²ak zvý²enie rádu sa prejavilo zhor²ením
výsledkov pri testovaní nekorelovanosti rezíduí. Navy²e, zvý²ením rádu modelu
o 1 oneskorenie pribudne do modelu 16 nových parametrov. Rozhodli sme sa
preto otestova´ rezíduá kaºdej zo ²tyroch zloºiek modelu VEC(2) pomocou jed-
norozmerného Jarque-Bera testu (pozri tabu©ku 5.13). Normalitu sme na hla-
dine α = 0, 05 zamietli len v prípade rezíduí ε̂(lhdp) a ε̂(lprb). Na základe his-
togramov rezíduí na obrázku 5.6 moºno predpoklada´, ºe prí£inami zamietnutia
normality sú v obidvoch prípadoch od©ahlé záporné hodnoty rezíduí a vä£²ia ²pi-
catos´ rozdelenia rezíduí, v dôsledku £oho majú tieto rozdelenia aj ´aº²ie chvosty.
Na obrázku 5.7 sme zvýraznili v grafe hodnoty rezíduí z prvého kvartálu 2007
resp. ²tvrtého kvartálu 200819, pre rezíduá ε̂(lhdp) a z druhého kvartálu 2009
resp. ²tvrtého kvartálu 2012 pre rezíduá ε̂(lprb). �alej budeme postupova´ tak,
ºe do modelu VEC pridáme dve dummy premenné. Vygenerovali sme dva £asové
rady, ktoré ozna£íme d1 na korekciu od©ahlých rezíduí ε̂(lhdp) a d2 za rovnakým
ú£elom pre ε̂(lprb). Hodnoty týchto radov sú nuly, okrem vy²²ie uvedených £asov,
kde sme nuly nahradili £íslom 1. Postupne zopakujeme v²etky kroky kon²truk-
cie VEC modelu, tak ako pred zaradením dummy premenných. Zaradenie dum-
my premenných nemalo vplyv na výber rádu modelu. Za pomoci informa£ných
kritérií sme zvolili rád modelu p = 2 s deterministickým trendom. Výsledky Jo-
hansenových testov pre rád kointegrácie modelu VEC(2) s dummy premennými
a ich následná diagnostika potvrdili vo©bu rádu kointegrácie r = 2. Diagnostika
rezíduí tohoto modelu (pozri tabu©ku 5.14) sa na hladine α = 0, 05 oproti mode-
lu bez dummy premenných nezlep²ila výrazne. Na hladine α = 0, 01 ale v¤aka
zaradeniu dummy premenných nezamietame normalitu rezíduí. Ako ¤alej vidie´

19Ako je vidie´ z obrázka 5.1 v rokoch 2008 a 2009 do²lo k zmenám v priebehu radov HDP
a PRIBOR, a to v dôsledku poklesu dopytu od zahrani£ných partnerov, od ktorého je ekonomika
�R závislá. Predpokladáme súvislos´ s hospodárskou krízou. Pokles HDP odráºal negatívny
trend v produkcii a výrobe. Pokles trojmesa£nej úrokovej sadzby PRIBOR pri²iel v poslednom
kvartáli roku 2008 v dôsledku zníºenia referen£nej úrokovej sadzby �NB s miernym oneskorením,
ktoré zaprí£inila vä£²ia opatrnos´ bánk, v dôsledku ktorej sa zvý²ili kreditné priráºky. Zámerom
�eskej národnej banky intervenova´ vo forme medzikvartálneho zniºovania referen£nej sadzby
takmer na polovicu pred-krízovej hodnoty bolo stimulovanie obehu pe¬azí. O dianí v £eskej
ekonomike v tomto období sa moºno do£íta´ v [31].
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z uvedenej tabu©ky, na hladine α = 0, 01 nezamietame nekorelovanos´ a ani ho-
moskedasticitu rezíduí. Výsledný kointegra£ný vz´ah VEC(2) modelu s dummy
premennými má tvar:

ect(1)t = 1 ∗ lm2t − 0, 2666 ∗ lhdpt − 0, 0473 ∗ lprbt + 0, 0395 ∗ lmit − 0, 0099 ∗ t

a

ect(2)t = 1 ∗ lm2t − 0, 8993 ∗ lhdpt + 0, 0542 ∗ lprbt − 0, 0227 ∗ lmit − 0, 0016 ∗ t.

V oboch kointegra£ných vz´ahoch modelu s dummy premennými do²lo oproti
modelu bez dummy premenných k zanedbate©ným zmenám v koe�cientoch, ich
znamienka sa v²ak zachovali. Porovnajme odhadnuté VEC modely. Z h©adiska
rezíduí vykazuje model s dummy premennými normalitu a nekorelovanos´ rezí-
duí, ale len na jednopercentnej hladine. Z h©adiska interpretácie a náväznosti
na model dopytu po peniazoch by sme mohli kon²tatova´, ºe kointegra£né vz´ahy
oboch modelov sú v súlade s ekonomickou teóriou na pozadí modelu dopytu
po peniazoch. Vzh©adom na to, ºe aj v modeli s dummy premennými na obvyklej
hladine α = 0, 05 zamietame ich normalitu a tieº kvôli jednoduchosti modelu
zvolíme model bez zaradených dummy premenných. Výsledný model VEC rádu
p = 2 s vnútorným deterministickým trendom a kon²tantou mimo kointegra£ného
vz´ahu má rád kointegrácie r = 2 a vyrovnané hodnoty tohoto modelu moºno
vyjadri´ v tvare odpovedajúcemu vzorcu (3.5) a poznámke 17 na strane 48 dole:

∆Xt = φ
(2)
0 + Γ1∆Xt−1 +α(2)(φ

(2)
2 t+ β(2)TXt−2) + εt.

Odhadnutý model má potom tvar:
∆ ˆlm2t
∆ ˆlhdpt
∆ ˆlprbt
∆ ˆlmit

 =


3, 3476

−0, 7378
−17, 1937
−57, 7212

+

+


−0, 2316 0, 0881 3, 6970 31, 7858
0, 1151 0, 7216 3, 2489 20, 0673
0, 0028 −0, 0011 0, 1669 0, 6659

−0, 0015 0, 0011 0, 0892 −0, 5199




∆lm2t−1

∆lhdpt−1

∆lprbt−1

∆lmit−1

+

+


−0, 2839 −0, 1370
0, 0613 0, 0359
1, 9029 −0, 9465
2, 8898 9, 6452


( −0, 0096

−0, 0024

)
t+ β̂

T


lm2t−2

lhdpt−2

lprbt−2

lmit−2


 .

Odhady kointegra£nej matice β a varian£nej matice var (εt)20

β̂ =


1, 0000 1, 0000

−0, 2762 −0, 8556
−0, 0420 0, 0398
0, 0364 −0, 0255

−0, 0096 −0, 0024

 a Σ̂ =


0, 0001 0, 0000 −0, 0001 −0, 0018
0, 0000 0, 0000 0, 0001 −0, 0005

−0, 0001 0, 0001 0, 0049 0, 0109
−0, 0018 −0, 0005 0, 0109 0, 2525

 .

20Prvok varian£nej matice na pozícií [2, 2] nie je nulový, jeho hodnota je 0, 000042. Malá
hodnota rozptylu rezíduí εlhdp plynie z malých hodnôt týchto rezíduí, ako je moºné vidie´
na obrázku 5.7, hodnoty týchto rezíduí sú rádovo v stotinách. Prvky matice var (εt) na pozícii
[2, 1] resp.[1, 2] majú oba hodnotu 0, 000008.
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Test ²ikmosti ²picatosti Jarque-Bera Ljung-Box Arch-LM
p-hodnota 0, 0009 0, 0000 0, 0000 0, 1355 1, 000

Tabu©ka 5.12: Výsledky diagnostických testov rezíduí VEC(2) modelu.

Rezíduá p-hodnota
ε̂(lm2) 0, 4015
ε̂(lhdp) 0, 0002
ε̂(lprb) 0, 0000
ε̂(lmi) 0, 7313

Tabu©ka 5.13: P-hodnoty jednorozmerného Jarque-Bera testu pre rezíduá jed-
notlivých zloºiek výsledného VEC(2) modelu.

Test ²ikmosti ²picatosti Jarque-Bera Ljung-Box Arch-LM
p-hodnota 0, 1375 0, 0182 0, 0156 0.0450 1, 000

Tabu©ka 5.14: Výsledky diagnostických testov rezíduí VEC(2) modelu so za-
radenými dummy premennými.
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Záver

V práci sme sa zaoberali modelovaním mnohorozmerných £asových radov.
Uvaºovali sme dva modely týchto radov a to vektorové autoregresné modely
VAR a vektorové modely korekcie chýb VEC. Modely VAR sú ur£ené na mode-
lovanie stacionárnych £asových radov. Môºeme ich vníma´ ako východzí model
pre kon²trukciu modelov VEC. V práci sme im venovali prvú kapitolu, kde je
popísaná ich kon²trukcia a diagnostika. �al²ie kapitoly sú venované modelovaniu
nestacionárnych £asových radov. Popis prechodu od modelu VAR k modelu
VEC a súvislos´ s efektom kointegrácie sme prezentovali v tretej kapitole.
Vo ²tvrtej kapitole sme ukázali kon²trukcii VEC modelu a to od overovania
predpokladov kladených na veli£iny vstupujúce do modelu cez Johansenove
testy kointegrácie aº po odhad parametrov VEC modelu metódou maximálnej
vierohodnosti. V závere£nej piatej kapitole sme predviedli aplikáciu popísaného
aparátu na konkrétnych dátach z praxe a zárove¬ sme sa snaºili o ukáºku prepo-
jenia my²lienky kointegrácie na ekonomickú teóriu v modeli dopytu po peniazoch.

Venovali sme sa analýze dát za £eské prostredie za obdobie rokov 1997 aº
2013. Pri modelovaní sme rie²ili otázky správnej vo©by veli£ín. Chceli sme do-
siahnu´, aby vyhovovali predpokladom kladeným na veli£iny tvoriace VEC mo-
del. Zárove¬ sme chceli, aby bol ich výber £o moºno najviac v súlade s eko-
nomickou teóriou dopytu po peniazoch. Na uvaºovanej vzorke dát sa nám po-
darilo preukáza´ prítomnos´ dvoch kointegra£ných vz´ahov medzi uvaºovanými
£asovými radmi. �as´ závere£nej kapitoly sme venovali ich ekonomickej inter-
pretácii. Nakoniec sme porovnali na²e získané výsledky s predpokladmi kladený-
mi na uvedené veli£iny v modeli dopytu po peniazoch. V závere sme pri diag-
nostike rezíduí modelu narazili na silné poru²enie predpokladu normality, ktoré,
ako sa ukázalo, bolo v dôsledku náhlych zmien v priebehoch dvoch zo ²tyroch
uvaºovaných radov. Na£rtli sme moºnos´ rie²enia tohoto problému zaradením
vhodne zvolených dummy premenných do modelu. Tým sme naplnili ná² cie©,
poda´ ucelený preh©ad metódy, ktorá slúºi na modelovanie v praxi prevládajú-
cich nestacionárnych £asových radov a túto metódu aplikova´ na ekonomických
dátach a overi´ tak pouºite©nos´ aparátu v praxi. Na analýzu sme si zvolili softvér
R. Vo©ba softvéru do zna£nej miery ovplyvnila moºnosti, ktoré sme mali pri vo©be
parametrov modelu, ako aj výber testov slúºiacich na diagnostiku rezíduí, ¤alej
tvar a odhad výsledných kointegra£ných vz´ahov. Preto sme pri praktickej analýze
£asto tieto ²peci�ká zvoleného softvéru stru£ne komentovali. Závere£ná analýza
dát nám umoºnila hlb²ie pochopi´ previazanos´ uvedeného modelu dopytu po pe-
niazoch s my²lienkou kointegrácie a zárove¬ sme získali skúsenosti s rie²ením
problémov, ktoré môºu nasta´ pri práci s reálnymi dátami.
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Obr. 5.1: Pôvodné £asové rady prevedené na kvartálnu frekvenciu. Na grafoch sú
zobrazené sezónne neo£istené rady za obdobie od 2. kvartálu 1997 do 1. kvartálu
2013. M2 a HDP sú v miliardách CZK. PRIBOR je v percentách.
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Obr. 5.2: Sezónne o£istené a zlogaritmované £asové rady v období od 2. kvartálu
1997 do 1. kvartálu 2013.
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Obr. 5.3: Odhady autokorela£ných funkcií zlogaritmovaných £asových radov po
od£ítaní deterministickej trendovej zloºky získanej regresiou uvaºovaných radov
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Obr. 5.4: Prvé diferencie zlogaritmovaných £asových radov v období od 3. kvartálu
1997 do 1. kvartálu 2013.
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k − r
Eigenvalue test Trace test

α = 0, 1 α = 0, 05 α = 0, 01 α = 0, 1 α = 0, 05 α = 0, 01

1 10, 49 12, 25 16, 26 10, 49 12, 25 16, 26
2 16, 85 18, 96 23, 65 22, 76 25, 32 30, 45
3 23, 11 25, 54 30, 34 39, 06 42, 44 48, 45
4 29, 12 31, 46 36, 65 59, 14 62, 99 70, 05
5 34, 75 37, 52 42, 36 83, 20 87, 31 96, 58
6 40, 91 43, 97 49, 51 110, 42 114, 90 124, 75
7 46, 32 49, 42 54, 71 141, 01 146, 76 158, 49
8 52, 16 55, 50 62, 46 176, 67 182, 82 196, 08
9 57, 87 61, 29 67, 88 215, 17 222, 21 234, 41
10 63, 18 66, 23 73, 73 256, 72 263, 42 279, 07
11 69, 26 72, 72 79, 23 303, 13 310, 81 327, 45

Tabu©ka 5.15: Tabu©ka kritických hodnôt pre testy rádu kointegrácie. Uvedené
kritické hodnoty pochádzajú z £lánku [23] a boli zistené simula£ne pre kombináciu
vnútorných a vonkaj²ích deterministických £lenov, ktorá zodpovedá 3. vo©be v
tabu©ke 5.7. V ©avom st¨pci r ozna£uje po£et kointegra£ných vz´ahov a k je po£et
£asových radov.

k − r
Eigenvalue test Trace test

α = 0, 1 α = 0, 05 α = 0, 01 α = 0, 1 α = 0, 05 α = 0, 01

1 7, 52 9, 24 12, 97 7, 52 9, 24 12, 97
2 13, 75 15, 67 20, 20 17, 85 19, 96 24, 60
3 19, 77 22, 00 26, 81 32, 00 34, 91 41, 07
4 25, 56 28, 14 33, 24 49, 65 53, 12 60, 16
5 31, 66 34, 40 39, 79 71, 86 76, 07 84, 45
6 37, 45 40, 30 46, 82 97, 18 102, 14 111, 01
7 43, 25 46, 45 51, 91 126, 58 131, 70 143, 09
8 48, 91 52, 00 57, 95 159, 48 165, 58 177, 20
9 54, 35 57, 42 63, 71 196, 37 202, 92 215, 74
10 60, 25 63, 57 69, 94 236, 54 244, 15 257, 68
11 66, 02 69, 74 76, 63 282, 45 291, 40 307, 64

Tabu©ka 5.16: Tabu©ka kritických hodnôt pre testy rádu kointegrácie. Uvedené
kritické hodnoty pochádzajú z £lánku [23] a boli zistené simula£ne pre kombináciu
vnútorných a vonkaj²ích deterministických £lenov, ktorá zodpovedá 2. vo©be v
tabu©ke 5.7. V ©avom st¨pci r ozna£uje po£et kointegra£ných vz´ahov a k je po£et
£asových radov.
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k − r
Eigenvalue test Trace test

α = 0, 1 α = 0, 05 α = 0, 01 α = 0, 1 α = 0, 05 α = 0, 01

1 6, 50 8, 18 11, 65 6, 50 8, 18 11, 65
2 12, 91 14, 90 19, 19 15, 66 17, 95 23, 52
3 18, 90 21, 07 25, 75 28, 71 31, 52 37, 22
4 24, 78 27, 14 32, 14 45, 23 48, 28 55, 43
5 30, 84 33, 32 38, 78 66, 49 70, 60 78, 87
6 36, 25 39, 43 44, 59 85, 18 90, 39 104, 20
7 42, 06 44, 91 51, 30 118, 99 124, 25 136, 06
8 48, 43 51, 07 57, 07 151, 38 157, 11 168, 92
9 54, 01 57, 00 63, 37 186, 54 192, 84 204, 79
10 59, 00 62, 42 68, 61 226, 34 232, 49 246, 27
11 65, 07 68, 27 74, 36 269, 53 277, 39 292, 65

Tabu©ka 5.17: Tabu©ka kritických hodnôt pre testy rádu kointegrácie. Uvedené
kritické hodnoty pochádzajú z £lánku [23] a boli zistené simula£ne pre kombináciu
vnútorných a vonkaj²ích deterministických £lenov, ktorá zodpovedá 1. vo©be v
tabu©ke 5.7. V ©avom st¨pci r ozna£uje po£et kointegra£ných vz´ahov a k je po£et
£asových radov.
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