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ABSTRAKT
SOKOL, Martin: Analýza vzťahu prítoku do nezamestnanosti a podielu (počet voľných
pracovných miest / počet nezamestnaných) v SR. – Ekonomická univerzita v Bratislave.
Fakulta hospodárskej informatiky; katedra štatistiky. – Vedúci: prof. RNDr. Eva
Rublíková, PhD. – Bratislava: FHI, 2015, 79 strán.
Cieľom záverečnej práce je konštruovať dynamický regresný model pre závislú
premennú podielu prítok / ekonomicky aktívne obyvateľstvo a nezávislú premennú podielu
počet voľných miest / počet nezamestnaných. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 25
grafov.
Prvá kapitola je venovaná všeobecnému prehľadu vývoja nezamestnanosti doma
a vo svete, vymedzeniu základných pojmov týkajúcich sa nezamestnanosti, prítoku
a odtoku a stručný prehľad autorov zaoberajúcich sa prítokom a odtokom na Slovensku
a v zahraničí.
V druhej kapitole je opísaný cieľ celej práce a čiastkové ciele jednotlivých
podkapitol.
Na začiatku tretej kapitoly je popísaný postup tvorby dynamického regresného
modelu, testovanie predpokladov v modeloch a sú tu uvedené druhy dynamických
regresných modelov
V štvrtej kapitole sú konštruované dynamické regresné modely v softvéri eviews,
sú testované ich predpoklady a sú medzi sebou porovnávané, pričom z porovnávaných
modelov je nakoniec vybratý najvhodnejší dynamický regresný model na popísanie vzťahu
premennej prítok / ekonomicky aktívne obyvateľstvo a počet voľných miest / počet
nezamestnaných.
V závere práce je zdôvodnený výber dynamického regresného modelu.

Kľúčové slová: prítok, odtok, počet voľných miest, počet nezamestnaných,
ekonomicky aktívne obyvateľstvo, podiel prítoku a ekonomicky aktívneho obyvateľstva,
podiel počtu voľných miest a počtu nezamestnaných, dynamický regresný model

ABSTRACT

SOKOL, Martin: Analysis of relationship between unemployment inflow / economic
active population and the number of vacancies / number of unemployed in Slovakia. University of Economics in Bratislava. Faculty of Informatics; Department of Statistics. Supervisor: prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD. - Bratislava: FHI, 2015, 79 pages.

The aim of the work is to construct a suitable dynamic regression model for
dependent variable inflow / economically active population and the independent variable
vacancies / number of unemployed. The work is divided into four chapters. It contains 25
graphs.
The first chapter is devoted to a general overview of unemployment at home and
around the world, the definition of the essential concepts of unemployment inflow and
outflow and a brief overview of authors dealing with the inflow and outflow in Slovakia
and abroad.
The second chapter describes the objective of all the work and targets the individual
subsections.
The beginning of the third chapter describes the procedure for creating a dynamic
regression model, testing the assumptions in the models, and it contains an overview of
different types of dynamic regression models.
In the fourth chapter are designed dynamic regression models in the software
Eviews, their assumptions are tested, models are compared with each other and eventually
the most suitable dynamic regression model to describe the relationship between variables
inflow / economically active population and the number of vacancies / number of
unemployed.
The conclusion contains a justified selection of dynamic regression model.

Keywords: inflow, outflow, the number of vacancies, the number of unemployed
economic active population, the proportion of influent and economically active population,
the proportion of vacancies and unemployed, dynamic regression model
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ÚVOD
V práci je zámerom vyjadriť vzťah medzi podielovými premennými prítok /
ekonomicky aktívne obyvateľstvo a počet voľných miest / počet nezamestnaných v SR,
prostredníctvom vhodného dynamického regresného modelu. Hlavným cieľom práce je
preskúmať časové rady týchto premenných, ukázať ako na seba vzájomne premenné
vplývajú, a skonštruovať dynamický regresný model, ktorý by vzájomné vzťahy týchto
premenných popísal čo najlepšie.
Obsahom prvej kapitoly je vymedzenie základných pojmov týkajúcich sa
nezamestnanosti, prítoku do nezamestnanosti a odtoku z nezamestnanosti, priblížiť minulý
a súčasný vývoj nezamestnanosti vo svete a na Slovensku, vývoj ukazovateľov akými sú
počet voľných miest, počet nezamestnaných, počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva,
prítoku do nezamestnanosti a odtoku z nezamestnanosti. V prvej kapitole sa nachádza aj
stručný prehľad autorov zaoberajúcich sa problematikou na Slovensku aj v zahraničí.
V druhej kapitole práce je vyjadrený hlavný cieľ práce a čiastkové ciele.
Obsahom tretej kapitoly je teoretická časť, popisujúca viacnásobné dynamické
regresné modely. Okrem toho sú tu uvedené špeciálne dynamické modely a ich vlastnosti.
V štvrtej kapitole sú konštruované dynamické regresné modely, ich odhady,
testovanie štatistickej významnosti modelov a nakoniec porovnávanie vytvorených
modelov a vybratie optimálneho modelu na popísanie vzťahu premenných prítok /
ekonomicky aktívne obyvateľstvo a počet voľných miest / počet nezamestnaných.
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA
A V ZAHRANIČÍ
Obsahom tejto kapitoly budú základné pojmy akými sú nezamestnanosť,
ekonomicky

aktívne

obyvateľstvo,

rozdiely

medzi

dobrovoľne

a nedobrovoľne

nezamestnanými, miera nezamestnanosti a pod. Ďalej v nej je rozvinutá situácia
nezamestnanosti v súčasnosti aj v minulých rokoch na Slovensku a vo svete. V tejto
kapitole je charakterizované a rozčlenené obyvateľstvo do jednotlivých skupín. a Obsahom
tejto kapitoly je aj stručný prehľad o domácich aj zahraničných autoroch, ktorí sa zaoberali
touto problematikou.
1. Definícia pojmov
Nezamestnanosť

1.1.

Nezamestnanosť predstavuje stav, ktorý nastáva, keď sa časť pracovných síl
obyvateľstva nachádza mimo pracovný proces, teda nemá prácu. Význam nezamestnanosti
je založený na tom, že človek, schopný vykonávať prácu, bol z možnosti pracovať
v platenom zamestnaní z nejakého dôvodu vyradený, resp. stratil možnosť pracovať. Ďalší
predpoklad je, že nezamestnaný človek sa snaží tento stav odstrániť tak, že si aktívne hľadá
nové platené zamestnanie. „Nezamestnanosť predstavuje prirodzený fenomén a súčasť
celej demokratickej spoločnosti, ktorá je v dnešnej dobe založená na trhovom
hospodárstve.

Spoločnosť

sa

s nezamestnanosťou

stretáva

na

každom

kroku,

v každodennom živote, či už prostredníctvom médií alebo priamo.“1 Dopady
nezamestnanosti môžeme rozdeliť na tri základné druhy2:


Individuálny , nezamestnaní ľudia nemajú možnosť získania peňazí na udržanie
si životného štandardu a nezamestnanosť môže viesť až k strate domova,
chorobám, ohrozeniu duševného zdravia vzhľadom na spôsobený stres



Sociálny, ekonomika s vysokou nezamestnanosťou nevyužíva zdroje efektívne
a taktiež môže viesť k tomu, že ľudia budú ochotní pracovať aj v zlých
podmienkach, za ohodnotenie nezodpovedajúce ich schopnostiam.

1

http://www.finance.sk/hospodarstvo/informacie/trh-prace-nezamestnanost/
https://www.boundless.com/economics/textbooks/boundless-economics-textbook/unemployment22/definitions-102/defining-unemployment-388-12485/
2
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Sociálno-politický,

dlhodobá

vysoká

nezamestnanosť

môže

viesť

až

k občianskym nepokojom.
Nezamestnanosť vzniká ako nerovnováha medzi ponukou pracovných síl
a dopytom po pracovných silách. (Obr. 1 – graf rovnováhy na trhu prace ) Ak dopyt
zamestnávateľov po pracovných silách je vyšší ako dopyt po práci, ide o poruchu na trhu
práce a vzniká tak nezamestnanosť. Práve preto je nezamestnanosť často chápaná ako
dôsledok porúch na trhu práce. Podľa Medzinárodnej Organizácie Práce (International
Labour Office – ILO)3, tvoria nezamestnanosť ľudia, ktorí nepracujú, aktívne si
zamestnanie hľadajú aspoň po dobu štyroch týždňov a sú schopní začať pracovať
v rozmedzí dvoch týždňov.

1.2.

Meranie nezamestnanosti

Na to, aby bolo možné vykonávať kroky a prijať opatrenia na boj proti
nezamestnanosti je potrebné nezamestnanosť poznať. Je potrebné vedieť, akým smerom sa
nezamestnanosť uberala v minulosti, či rástla, alebo bol nameraný pokles, tieto vedomosti
je potom možné dať do súvislosti s tým, aké opatrenia boli prijaté na jej zníženie, prípadne
ktoré opatrenia k zníženiu nezamestnanosti naozaj prispeli.
„Presné meranie nezamestnanosti je zložité, nakoľko nikdy nemáme dokonalé
informácie. Nie všetky prípady nezamestnanosti sú zaevidované, a niektoré údaje môžu
byť nepresné. Napr. niektorí jednotlivci neinformujú úrady o tom, že sú nezamestnaní a
v takýchto prípadoch nezamestnanosť nie je zaznamenaná.“

4

Meranie a evidovanie

nezamestnanosti má význam najmä z toho hľadiska, že je možné sledovať v daných
obdobiach, či sa nezamestnanosť zvyšuje alebo znižuje za daných ekonomických
podmienok, vplyvom vládnych reforiem, inštitucionálnych zmien a pod. Meranie
nezamestnanosti nám môže pomôcť objasniť, koľko ľudí je nezamestnaných, ako sa stali
nezamestnanými, ako dlho boli alebo sú nezamestnaní, či sa nezamestnanosť zvyšuje,
znižuje, alebo má ustálený nerastúci, neklesajúci trend, rozdeliť počet nezamestnaných
podľa vekových skupín, vzdelania, pohlavia a pod. Tieto merania sa vytvárajú pre určité
časové úseky, či už ide o mesačné, štvrťročné alebo ročné merania nezamestnanosti.
Vďaka týmto meraniam, spojeným s ďalšími ekonomickými ukazovateľmi, je potom
3
4

www.ilo.org
http://www.economicsonline.co.uk/Managing_the_economy/Measuring_unemployment.html
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možné charakterizovať stav, v akom sa ekonomika danej krajiny nachádza, v prípade
vysokej zistenej nezamestnanosti stanoviť rôzne opatrenia na jej zníženie, alebo usúdiť, či
opatrenia prijaté v minulosti mali pozitívny alebo negatívny vplyv na nezamestnanosť
a pod.
K meraniu nezamestnanosti na Slovensku sú rozoznávané dva základné prístupy
a to:


Registrovaná nezamestnanosť, evidovaná nezamestnanosť na úradoch práce
o

je závislá od právnej regulácie,

o

evidovaní nezamestnaní podliehajú ustanoveniam zákona, majú práva
ale aj povinnosti,

o

nie je medzinárodne porovnateľná, pretože vzhľadom na previazanosť
evidencie v úrade, môže dôjsť k umelému zvýšeniu nezamestnanosti.



Nezamestnanosť zistená prieskumom v domácnostiach, podľa výberových
zisťovaní pracovných síl. (ďalej VZPS)
o „Výberové zisťovanie pracovných síl je prieskum realizovaný
Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Je jednou z metód pre
kvantifikáciu miery zamestnanosti a nezamestnanosti. Tento zdroj je
používaný aj štatistickým úradom EÚ, Eurostatom, pre porovnanie
charakteristík trhov práce členských krajín. Do prieskumu je zaradených
približne 10 tisíc domácností, čo predstavuje cca 30 tisíc respondentov.
Títo zostávajú v súbore 5 po sebe idúcich štvrťrokov, a potom sú z neho
vylúčení a nahradení inými. Toto sa deje priebežne, takže v každom
období je v súbore 1/5 respondentov po prvý krát. Respondenti sú
dotazovaní pracovníkmi Štatistického úradu SR pri osobnom kontakte.“5

1.2.1. Miera nezamestnanosti
„Miera nezamestnanosti predstavuje percento celkovej pracovnej sily, čiže ľudí,
ktorí sú nezamestnaní a hľadajú si platenú prácu. Miera nezamestnanosti je jedno
z najpodrobnejšie skúmaných štatistických pozorovaní, pretože sa na základe vývoja miery

5

http://www.iz.sk/sk/projekty/vyberove-zistovanie-pracovnych-sil
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dá posúdiť celkový stav ekonomiky. Stúpajúca miera nezamestnanosti je chápaná ako znak
toho, že ekonomika sa oslabuje, klesajúca miera nezamestnanosti naopak indikuje rastúcu
a prosperujúcu ekonomiku.“6
Všeobecne je možné vyjadriť vzťah na výpočet miery nezamestnanosti takto:

𝑢=

𝑈
𝐿+𝑈

(1.1)

kde u - miera nezamestnanosti
L - počet pracujúcich
U - počet nezamestnaných.

Počet nezamestnaných

1.3.

Nízky počet nezamestnaných ľudí má pozitívny vplyv na celú ekonomiku a má
veľa pozitívnych dôsledkov7:


Optimálne využitie zdrojov, ktoré je výhodné pre všetky podniky v ekonomike.
Napr. ak má firma plný stav zamestnancov, produkuje optimálne množstvo
výrobkov alebo služieb, čo znamená, že je schopná uspokojiť dopyt zákazníkov
a dosiahnuť zisk.



Je jednoduchšie pre ľudí nájsť si prácu, keď je počet nezamestnaných nižší.
Nižší počet nezamestnaných totiž signalizuje, že množstvo voľných pracovných
miest je relatívne vysoké na pripadajúci počet uchádzačov o prácu.



Keďže si menej ľudí hľadá prácu, mzdy môžu rásť, tým pádom majú ľudia viac
peňazí.



Vyššia platobná sila spotrebiteľov je ďalším dôsledkom nízkeho počtu
nezamestnaných. Znamená to, že ľudia sú ochotní kupovať výrobky a platiť za
služby, takže podniky majú z čoho produkovať ďalej.

6
7

http://www.businessdictionary.com/definition/unemployment-benefit.html
http://www.ehow.com/about_7393470_low-unemployment-rate-good_.html
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Nízky počet nezamestnaných redukuje aj objem vládnych výdavkov na podporu
obyvateľstva v nezamestnanosti. Čím menej ľudí je nezamestnaných, tým
menej výdavkov vláda má na sociálne dávky, príspevky v nezamestnanosti
a pod.



Viac pracujúcich ľudí znamená vyšší príjem z daní štátu, ktorý sa môže použiť
napr. na zaplatenie dlhov štátu, reštrukturalizáciu a pod.

1.4.

Sezónne fluktuácie v nezamestnanosti

Celková nezamestnanosť aj zamestnanosť sú v niektorých častiach roka vyššie ako
v ostatných. Tento fakt je spôsobený sezónnymi výkyvmi. Napr. v chladných mesiacoch
akými sú január alebo február veľká časť stavbárskych, agrárnych a sezónnych prác je
pozastavená. Nezamestnanosť aj zamestnanosť rastú v letných mesiacoch ako je jún, júl,
keď si mladí ľudia, najmä študenti, hľadajú letné práce alebo brigády. Sezónne fluktuácie
v zmene počtu nezamestnaných neodrážajú iba ročné obdobia, ktoré sa každý rok opakujú,
ale aj dopyt firiem po pracovníkoch v týchto obdobiach. Práve vďaka týmto variáciám je
ťažké usúdiť, či sú mesačné zmeny v počte nezamestnaných spôsobené zmenou období
alebo zmenou ekonomických podmienok.
1.5.

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo je možné rozdeliť podľa niekoľkých kritérií. Najprv je treba rozlíšiť
ľudí, ktorí tvoria pracovnú silu, čiže ekonomicky aktívne obyvateľstvo, od ekonomicky
neaktívneho obyvateľstva.

1.5.1. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií.
Jedným z týchto kritérií je rozdelenie obyvateľstva podľa veku. Za ekonomicky aktívne
obyvateľstvo resp. pracovnú silu, možno považovať všetkých ľudí, ktorí sú zamestnaní
a vykonávajú platenú prácu, nezamestnaní, ktorí si prácu hľadajú, nezamestnaní, ktorí si
prácu nehľadajú avšak sú schopní pracovať. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je možné
označiť ako všetkých príslušníkov generácie produktívnych ľudí. Ako členov generácie
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produktívnych sa väčšinou označujú všetky osoby vo vekovom intervale od 14 do 64
rokov. Inak je možné ekonomicky aktívne obyvateľstvo charakterizovať ako pracovnú silu
danej krajiny. Pracovná sila tvorí jeden z najvýznamnejších faktorov pri dosahovaní
pozitívneho vývoja ekonomiky, udržiavanie hospodárskeho rastu a zvyšovania celkovej
prosperity v krajine. Dôležitá je nie len početnosť pracovnej sily ale aj jej rozmiestnenie a
štruktúra, predovšetkým pohlavná, veková a vzdelanostná.
„Ekonomicky

aktívne

obyvateľstvo

predstavuje

skupinu

ľudí

v danom

referenčnom veku, oboch pohlaví, ktorí sú schopní poskytnúť zásoby pracovnej sily na
produkciu výrobkov a služieb. Podľa Systému Národných účtov z roku 1993 produkcia
zahŕňa všetky individuálne alebo kolektívne výrobky alebo služby, ktoré sú dodávané
jednotkám iným ako sú ich výrobcovia alebo poskytovatelia. Používajú sa dva typy meraní
ekonomicky aktívneho obyvateľstva a síce:


Obvykle aktívne obyvateľstvo, čo predstavuje dlhodobý ukazovateľ, kde doba
merania je 1 rok



Momentálne aktívne obyvateľstvo, čo predstavuje krátkodobý ukazovateľ, kde
doba merania je deň alebo týždeň.“8

Do tejto skupiny obyvateľstva možno zaradiť všetkých mužov a ženy, spĺňajúcich
špecifické vekové kritériá so schopnosťou vykonávať platenú prácu. Podrobnejšie to
znázorňuje schéma 1.

8

www.oecd.org
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Schéma 1 Rozdelenie obyvateľstva do skupín
Ako je spomenuté vyššie, EAO tvoria aj zamestnané aj nezamestnané osoby.
Podľa OECD9 tvoria zamestnaných všetky osoby nad špecifikovaným vekom, ktoré počas
referenčného obdobia, aspoň jeden deň alebo jeden týždeň boli v nasledujúcich
kategóriách.


Platené zamestnanie
o

Zamestnaní, ktorí počas referenčného obdobia vykonávali prácu za plat
alebo odmeny v práci;

o

Zamestnaní, ktorí počas referenčného obdobia neboli v práci prítomní,
ale už vykonávali prácu za mzdu alebo odmeny.



Samostatná zárobková činnosť
o

Osoby, ktoré počas referenčného obdobia vykonávali na pracovisku
prácu za účelom zisku

o

Osoby, ktoré vlastnia spoločnosť, či už ide o spoločnosť poskytujúcu
služby, výrobnú spoločnosť alebo poľnohospodársku.

Súčasťou EAO sú aj nezamestnané osoby.

9

www.oecd.org
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Podľa Eurostatu10 sú nezamestnaní tie osoby, ktoré počas referenčného týždňa:
o

Nemali prácu, a

o

boli schopní začať pracovať v rozmedzí dvoch týždňov, a

o

Aktívne si hľadali prácu počas predchádzajúcich štyroch týždňov.

Doplnkovo, nezamestnaní zahŕňajú tie osoby, ktoré nemali žiadnu prácu a našli si
už prácu, ktorú začnú vykonávať neskôr.
Podľa ILO11 nezamestnaní predstavujú všetky osoby nad špecifickým vekom, ktoré
počas referenčného obdobia:
o

boli bez práce, neboli zamestnané v platenom pracovnom styku alebo sa
venovali samostatne zárobkovej činnosti; a

o

momentálne sú schopné pracovať, boli schopné pracovať v platenom
pracovnom

styku alebo samostatne zárobkovej

činnosti

počas

referenčného obdobia; a
o

hľadajúce prácu, podnikajúce kroky k získaniu platenej práce alebo
samostatne zárobkovej činnosti, počas referenčného obdobia.

Delenie populácie na ekonomicky aktívne a neaktívne obyvateľstvo môže byť
v jednotlivých krajinách odlišné. Niektoré skupiny obyvateľstva akými sú napr. ozbrojené
sily, príslušníci náboženských skupín, ľudia hľadajúci si svoje prvé zamestnanie, sezónny
pracovníci, osoby zapojené v príležitostných ekonomických aktivitách, môžu byť
v niektorých krajinách označení ako ekonomicky neaktívne obyvateľstvo. „Vo
všeobecnosti, sa spravidla do ekonomicky aktívneho obyvateľstva nezaraďujú študenti,
osoby zamestnané výhradne v domácich prácach vo vlastných domácnostiach, členovia
spoločnej domácnosti, osoby v dôchodku, osoby úplne závislé na ostatných.“12 Práve
preto, že sa v rôznych krajinách za ekonomicky aktívne obyvateľstvo navzájom od seba
odlišuje rôznymi skupinami, ktoré v niektorých krajinách sú charakterizované ako
ekonomicky aktívne, zatiaľ čo v iných krajinách nie, sa porovnateľnosť údajov výrazne
komplikuje. Avšak ďalšou príčinou komplikácií sú rozdiely v zhromažďovaní, klasifikácii
a tabelovaní dát. Ďalší dôležitý faktor s vplyvom na rozdelenie EAO predstavuje
referenčné obdobie. Vo väčšine krajín sa štatistika EAO riadi vekovým intervalom
zamestnaných a nezamestnaných ľudí, no sú krajiny, kde vek nehrá rozhodujúcu úlohu. Pri

10

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
www.ilo.org
12
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c1e.html
11
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zisťovaní a porovnávaní EAO je potrebné vyčleniť si kritériá, podľa ktorých sa cenzus
bude vykonávať.

1.6.

Prítok a odtok nezamestnaných

Nezamestnanosť je dynamická veličina, ktorá sa neustále mení. Miera
nezamestnanosti sa mení priamo úmerne s počtom nezamestnaných. Ak sa zvýši počet
nezamestnaných, zvýši sa miera, ak sa počet zníži, miera sa zníži. Tieto zmeny sú
spôsobené prítokom ľudí do nezamestnanosti a odtokom z nezamestnanosti. Vďaka
sledovaniu prítoku a odtoku možno určovať, prečo nezamestnanosť pretrváva.
Miera

nezamestnanosti

je

vhodným

ukazovateľom

celkovej

situácie

nezamestnanosti v krajine, avšak neukazuje, koľko ľudí v určitom období prácu stratí alebo
si ju nájde. Práve tieto informácie poskytuje prítok a odtok. Ak sa prítok do
nezamestnanosti zvýši, zvýši sa aj počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti. Ak sa
zvýši odtok, miera nezamestnanosti spoločne s počtom nezamestnaných klesne.
Takéto dynamické pohyby v nezamestnanosti predstavujú „tekutosť“13 trhu práce.
„Tieto pohyby sú v neustálom kolobehu a nezastavujú sa, takže menia trh práce počas
chodu. Nezamestnaní, ktorí si nájdu prácu tvoria odtok z nezamestnanosti, zatiaľ čo ľudia,
ktorí o prácu prídu, tvoria prítok. Môže byť veľmi užitočné sledovať tieto priebehy na trhu
práce počas striedania ekonomických cyklov, alebo použiť tieto prietoky na predpovedanie
miery nezamestnanosti.“14 Navyše má analýza prúdenia tokov nezamestnanosti spoločne
s ďalšími indikátormi trhu práce významný efekt pri porozumení neefektívneho trhu práce.
Všeobecne sú toky nezamestnanosti podstatnými ukazovateľmi, ktoré poskytujú znalosti
na pochopenie súčasného stavu nezamestnanosti.
Jednými z prvých ľudí, ktorí stanovili spôsoby využitia dostupných dát na výpočty
týchto tokov a na popis toho, ako môžu byť využité v popísaní zmien miery
nezamestnanosti, boli Američania v 70-tych rokoch minulého storočia

15

Kaitz (1970),

Perry (1972) a Marston (1976).
13

Michael W. L. Elsby, - Jennifer C. Smith - Jonathan Wadsworth. 2010. The Role of Worker Flows
in the Dynamics and Distribution of UK Unemployment: discussion paper. No. 1058. London School of
Economics and Political Science: London. 2010. Str. 5. ISNN 2046-2695
14
KILM9 Total unemployment. 2014. International Labour Organization. str 67.
15
Michael W. L. Elsby, - Jennifer C. Smith - Jonathan Wadsworth. 2010. The Role of Worker Flows
in the Dynamics and Distribution of UK Unemployment: discussion paper. No. 1058. London School of
Economics and Political Science: London. 2010. Str. 5. ISNN 2046-2695
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V nasledujúcej schéme sú zhrnuté možnosti prítokov do nezamestnanosti a odtokov
zo zamestnanosti.

Schéma 2 – Znázornenie prítoku a odtoku

2. Riešenie Prítoku a odtoku nezamestnaných v zahraničí
Vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko nezamestnanosť do 90-tych rokov 20-teho
storočia

prakticky

nepoznalo,

dlhú

históriu

skúmania

a

analyzovania

tokov

nezamestnanosti nemá. V zahraničí sa naopak tejto problematike venuje mnoho inštitúcií
ale aj jednotlivcov už dlhý čas.

2.1.

Ekkehard Ernst

Jedným zo spomenutých je Ekkehard Ernst, ktorý vo svojej práci skúmal
determinanty tokov nezamestnanosti. Jeho práca používa nové informácie v oblasti
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dynamiky nezamestnanosti a s ich pomocou analyzuje vplyvy rôznych faktorov na vývoj
tokov nezamestnanosti. Ukazuje, že ekonomické faktory akými sú napr. „zvyšovanie ceny
kapitálu, silnejší rast reálnej mzdy, vyššie daňové zaťaženie a prísnejšie legislatívne
protekčné opatrenia zamestnanosti, môžu v konečnom dôsledku zhoršiť dynamiku
nezamestnanosti.“16
V práci sa taktiež zameriava na identifikáciu dopadov rôznych legislatívnych
zásahov v rámci fiškálnej politiky a trhu práce. „Práca ukazuje relatívny prínos týchto
opatrení v simulovaní odtokov nezamestnanosti a analýzy efektivity iných legislatívnych
opatrení v iných časových horizontoch, zvýrazňujúc dôležitosť pasívnych opatrení na trhu
práce, na simulovanie odtokov nezamestnanosti a na limitovanie nezamestnanosti.“ 17

2.2.

Ayşegül Şahin and Christina Patterson

Ayşegül Şahin a

Christina Patterson napísali článok, v ktorom ukázali možnosť

pochopenia dynamiky nezamestnanosti ako „vane“, v ktorej objem vody predstavuje mieru
nezamestnanosti. Zmeny v množstve vody vo vani sú podmienené mierou, ktorou voda do
vane priteká k miere, ktorou voda odteká. Napr. ak sa prítok vody do vane rovná odtoku
z vane, obsah vody vo vani ostáva konštantný. Ale ak by bol kohútik prítoku vody
nastavený na maximálny prítok, zatiaľ čo by voda neodtekala, hladina vody by sa rýchlo
zdvíhala. Analogicky možno prirovnať prítok vody k prítoku ľudí do nezamestnanosti
a odtok vody k odtoku z nezamestnanosti. Ak je prítok nezamestnanosti vyšší ako odtok,
miera nezamestnanosti sa pochopiteľne zvyšuje a naopak.
„Tento článok je zameraný na dynamiku tokov v regenerácii ekonomiky, na lepšie
pochopenie, ako sa miera nezamestnanosti môže vyvíjať.“18
Počas obdobia regenerácie ekonomiky, prítoky do nezamestnanosti začínajú
spomaľovať, zatiaľ čo odtoky z nezamestnanosti dominujú dynamike nezamestnanosti.
Zistili sme, že tieto nárasty v odtokoch vysvetľujú súčasné znižovanie miery
nezamestnanosti a že táto dominancia miery odtokov má predpoklad pokračovať až pokým
ekonomika nevstúpi do ďalšej recesie.“11
16

Ekkehard Ernst. 2011. Determinants of unemployment flows. Labour market institutions and
macroeconomic policies. Str. 1. ISBN 978-92-9014-978-1.
17
Ekkehard Ernst. 2011. Determinants of unemployment flows. Labour market institutions and
macroeconomic policies. Str. 1. ISBN 978-92-9014-978-1.
18
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/03/the-bathtub-model-of-unemployment-theimportance-of-labor-market-flow-dynamics.html#.VJFmVCuG98F
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Vzťah11 vývoja miery nezamestnanosti a vysvetlenie fungovania „vaňového modelu“
možno vyjadriť ako:

(1.6)

kde
ut = miera nezamestnanosti v čase t
st = miera prítoku v čase t
ft = miera odtoku v čase t

2.3.

Michael W. L. Elsby, Bart Hobijn

Spoločne s Ayşegül Şahin skúmali dynamiku nezamestnanosti, a toky
nezamestnanosti, v OECD. Táto práca je z februára 2011.
Toky nezamestnanosti skúmali pre 14 krajín Európskej únie.
„Poskytujeme skupinu porovnateľných odhadov pre miery prítoku a odtoku
nezamestnanosti, pri použití verejne prístupných

údajov 14-tich ekonomík OECD.

Následne sme určili metódu na dekomponovanie zmien v nezamestnanosti do príspevkov
vypočítateľných

pre zmeny v mierach odtoku a prítoku nezamestnanosti, kde sa

nezamestnanosť odchyľuje od stáleho stavu, ako v mnohých krajinách. Naša dekompozícia
odhaľuje, že fluktuácie v mierach prítoku a odtoku značne prispievajú k rozdielnostiam
nezamestnaností v krajinách“ 19
V zahraničí

sa

prítokmi

a odtokmi

zaoberá

veľké

množstvo

vedeckých

pracovníkov, z ktorých sú významní najmä :


Regis Barnichon a Christopher J. Nekarda s ich prácou The Ins and Outs of
Forecasting Unemployment: Using Labor Force Flows to Forecast the Labor
Market,



Shandre Mugan Thangavelu z Národnej Univerzity v Singapure,

19

Michael W. L. Elsby - Bart Hobijn - Ayşegül Şahin. 2008. Unemployment Dynamics in the
OECD: working paper. National Bureau of Economic Research: Cambridge. 2008. str. 1.
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Jennifer C Smith, z University of Warwick s prácou o analýze prítokov
a odtokov v Anglicku, The Ins and Outs of UK Unemployment,

3. Pohľad na celosvetový vývoj nezamestnanosti v rokoch 2012 a 2013
Otázka nezamestnanosti je jedným z najčastejšie diskutovaných problémov
dnešného sveta. Rozdielny vývoj národných ekonomík a postupné znižovanie
v projekciách ekonomického rastu majú veľký vplyv na globálnu situáciu zamestnanosti.
Finančná kríza z roku 2008, zanechala národné ekonomiky v zdevastovanom stave. V roku
2013 bolo bez práce takmer 202 miliónov ľudí, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 5
miliónov. Táto skutočnosť znamená, že počet voľných miest sa zvyšuje nepriamo úmerne
spoločne so zväčšujúcim sa dopytom po práci, resp. zamestnanosť neexpanduje dostatočne
rýchlo, aby sa udržalo tempo spoločne s rastúcim ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.
Krajiny Južnej a Východnej Ázie prispeli nárastu globálnej nezamestnanosti o 5 miliónov
až 45-timi percentami ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Na druhom mieste sa nachádza
Subsaharská Afrika naopak menej ako 50 tisíc nezamestnaných do tohto nárastu globálnej
nezamestnanosti prispela Latinská Amerika. Slabá a nerovnomerná obnova ekonomík má
široký dopad najmä na nezamestnanosť mladých ľudí. O tom, že nezamestnanosť mladých
ľudí predstavuje skutočne veľmi vážny problém svedčí aj fakt, že odhadom viac ako 74,5
milióna mladých vo veku od 15 – 24 rokov bolo v roku 2013 nezamestnaných, čo
predstavuje takmer miliónový nárast oproti predchádzajúcemu roku. Globálna miera
nezamestnanosti mladých vzrástla na 13,1%, čo je takmer trojnásobne viac ako je miera
nezamestnanosti

u dospelých.

Vďaka slabému zotavovaniu ekonomík z krízy sa priemerná dĺžka nezamestnanosti
v mnohých vyspelých ekonomikách takmer zdvojnásobila. Na obrázkoch uvedených nižšie
je vidieť, ako sa nezamestnanosť vyvíjala v posledných 2 dekádach a ako by mala vyzerať
v roku 2019.
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Obr. 1 Celosvetová nezamestnanosť v roku 1991 (zdroj: www.ilo.org)
Na obrázku 1 je možné vidieť, že najvyššia nezamestnanosť bola na africkom
kontinente, v krajinách južnej a severnej Afriky. V niektorých krajinách presiahla až 30%.
V Rusku bola miera nezamestnanosti okolo 15% a v Spojených Štátoch amerických
približne 10%.
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Obr. 2 Celosvetová nezamestnanosť v roku 2000 (zdroj: www.ilo.org)
Na obrázku 2 je viditeľná zmena nezamestnanosti ako v Rusku, tak aj v Spojených
Štátoch Amerických. V oboch krajinách poklesla, no v krajinách severnej a južnej Afriky
je opäť viditeľný nárast nezamestnanosti.

Obr. 3 Celosvetová nezamestnanosť v roku 2014 (zdroj: www.ilo.org)
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Ako je možné vidieť na obrázku 3, na základe zmeny odtieňa farby v jednotlivých
krajinách sveta, nezamestnanosť sa v roku 2014 vo východných krajinách značne znížila za
posledných 14 rokov. V Spojených štátoch je však viditeľné zvýšenie.

Obr. 4 Odhadovaná celosvetová nezamestnanosť v roku 2019 (zdroj: www.ilo.org)

3.1.

Pohľad na vývoj nezamestnanosti a počtu nezamestnaných na Slovensku

Nezamestnanosť na Slovensku začala po roku 1989, vznikala v dôsledku
radikálnych zmien vo fungovaní hospodárstva a ani pokusy o jej riešenie nedokázali tento
vážny ekonomický, ale aj sociálny problém dostatočne vyriešiť. Od tohto času bolo
prijatých mnoho opatrení a vypracovaných stratégií boja proti nezamestnanosti.
Veľký problém predstavoval

počet zamestnaných a ich štruktúra, ktorá

nezodpovedá požiadavkám firiem a podnikateľom, ponúkajúcim voľné pracovné miesta.
„Nízky podiel samozamestnaných osôb a im vypomáhajúcich rodinných príslušníkov je
výrazným problémom vytvárania voľných pracovných miest, ktoré by mohlo pomôcť
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výraznejšie znížiť mieru nezamestnanosti“20. Najväčšiu skupinu nezamestnaných tvorili
dlhodobo nezamestnaní ľudia.
Vysoký podiel dlhodobej nezamestnanosti najmä mladých a neskúsených ľudí tvorí
veľkú časť štrukturálnej nezamestnanosti na Slovensku. Podľa grafov uvedených vyššie
možno usúdiť, že vysoký počet nezamestnaných nie je dôsledkom krátkodobých fluktuácií
akými sú ekonomické cykly, ale je dôsledkom nesprávnych inštitucionálnych rozhodnutí.
Inými slovami, môže ísť o výsledok nesprávnych stimulov v daňovom a sociálnom
systéme, nastavení podmienok trhu práce alebo vzdelávacom systéme a pod. Približné
merania ukazujú, že „prirodzená“ miera nezamestnanosti patrí medzi najvyššie v Európe.
Zistenia ako tieto dávajú neustále podnety na inštitucionálne zmeny.
Hlavné príčiny21 vysokej nezamestnanosti v 90-tych rokoch boli problémy na trhu
práce spôsobené viacerými príčinami. Jednou z príčin boli regionálne rozdiely
v nezamestnanosti a nízka mobilita obyvateľov tvoriacich pracovnú silu. To malo za
dôsledok najmä prehrievanie trhu práce, čo sa týkalo najmä dopytu po pracovnej sile,
hlavne v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou. V niektorých regiónoch ostal vďaka
predchádzajúcemu režimu profil vzdelania a kvalifikácie, ktorý sa nevedel adaptovať na
nové pomery. Ďalšou príčinou boli nízke mzdy,

ktoré ľudí odrádzali od zaplnenia

pracovných miest, k čomu dopomohol aj nový sociálny systém a náklady súvisiace
s dochádzkou do zamestnania. Nový systém silno demotivoval hlavne ľudí schopných na
trhu práce získať len veľmi nízky príjem, blízky na úrovni poskytovaných sociálnych
dávok. Ďalšiu príčinu vysokej nezamestnanosti tvorilo vysoké daňové zaťaženie, „Pri
vysokom daňovom a odvodovom zaťažení vznikal veľký rozdiel medzi nákladmi
zamestnávateľa na zamestnanca a čistým príjmom zamestnanca. Tento rozdiel pôsobil
negatívne na zamestnávanie najmä v súčinnosti so systémom sociálneho zabezpečenia.“21
Na tieto problémy nadväzovalo nelegálne zamestnanie, čiže „tieňová ekonomika“. Ide
o časť ekonomiky, keď sú ľudia zamestnaní na čierno a vykonávajú prácu. Vznikali
výrazné rozdiely medzi registrovanou nezamestnanosťou a zisťovanou nezamestnanosťou.
Jediný spôsob akým sa dajú zistiť tieto rozdiely, sú kontroly pracovných povolení na
pracoviskách
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Paukovič V. Holovčáková L. 2008. Nezamestnanost ako sociálny jav, štruktúra nezamestnanosti,
príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike. In Sociálne a politické analýzy. 2008, 2, 1, str.
168. ISSN 1337 5555
21
Paukovič V. 2007. Problém nezamestnanosti vybrané makrosociologické a mikrosociologické
kontexty. In Sociálne a politické analýzy. 2007, 2, 1, str.74. ISSN 1337 5555
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Graf 1 Vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku od roku 1994 do 2013. (zdroj:
Slovstat)
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Graf 2 Vývoj počtu nezamestnaných na Slovensku od roku 1994 do 2013. (zdroj: Slovstat)
Na
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vývoj
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nezamestnanosti a vývoj počtu nezamestnaných na Slovensku od roku 1994 až po rok
2013. Už v roku 1994 začala byť dlhodobá nezamestnanosť skutočne vážnym problémom .
Ľudia neboli dostatočne motivovaní pracovať, vzhľadom na vysoké sociálne dávky, ktoré
sa stali veľkou záťažou pre rozpočet krajiny, takže radšej ostali bez práce s dávkami, ako
byť zamestnaní a pracovať za mzdu.

Vplyv dlhodobej nezamestnanosti sa začal

prejavovať, ako je možné vidieť, už v roku 1996, keď nezamestnanosť začala svoj rast.
V tomto roku bol počet nezamestnaných viac ako 284 tisíc ľudí. Nedostatok voľných
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pracovných miest a realizácie rôznych nepopulárnych opatrení nezamestnanosť zvyšovali.
Od tohto roku nezamestnanosť začala pomaly rásť do roku 1998, keď bolo
nezamestnaných cez 317 tisíc ľudí. Od roku 1998 možno vidieť veľmi prudký nárast
nezamestnanosti až

po rok 2001, keď nezamestnanosť dosiahla svojho vrcholu, čo

predstavovalo vyše 508 tisíc nezamestnaných. V rozmedzí rokov 1998 a 2002
nezamestnanosť na Slovensku dosiahla historického maxima a situácia začínala byť
neúnosná. Bolo nutné prijať radikálne opatrenia na ozdravenie ekonomiky.

Podiel jednotlivých vekových skupín na
celkovom počte nezamestnaných za rok 2001
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Graf 3 Podiel jednotlivých vekových skupín na celkovom počet nezamestnaných v roku
2001 (zdroj: Slovstat)
Ako je možné vidieť na grafe 3, v roku 2001 bolo najviac nezamestnaných vo veku
od 20 do 24 rokov, čo predstavovalo 21% z celkového počtu nezamestnaných. Ide
o mladých

ľudí,

s dosiahnutým

základným,

stredoškolským

alebo

nanajvýš

vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa. Najmenší podiel na celkovom počte
nezamestnaných mali vekové skupiny od 60 do 64 rokov ktorých bolo 1600. Miera
nezamestnanosti mladých bola na začiatku 21. Storočia na Slovensku vážnym problémom.
„Musíme konštatovať, že tento stav sa ani v nasledujúcom období nezmenil, dokonca
pretrváva až po súčasnosť a dovolíme si tvrdiť, že ešte dlho sa radikálne nezmení. V
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dnešnej modernej dobe takmer každý zamestnávateľ využíva moderné technológie a
vyžaduje aspoň vyučenie v odbore spojené s praxou a istou mierou zručnosti.“22
Po roku 2001, keď nezamestnanosť bola na vrchole, začala pomaly klesať. V roku
2002 v dôsledku inštitucionálnych opatrení a reforiem klesla na takmer 487 tisíc
nezamestnaných a v roku 2003 klesla na niečo málo cez 459 tisíc ľudí bez práce. Hlavným
cieľom bolo prilákanie zahraničných investorov a podpora menších a stredných
podnikateľov. „V máji 2003 nové nástroje aktívnej politiky trhu práce prinieslo so sebou
prijatie zákona o službách zamestnanosti, ktorý v snahe znížiť dlhodobo vysokú mieru
nezamestnanosti do právneho rámca organizácií pre poskytovanie služieb zamestnanosti,
okrem existujúcich orgánov štátnej správy zahrnul aj agentúry podporovaného
zamestnávania, ktorých úloha bola vymedzená na poskytovanie odborného poradenstva,
zisťovania schopností a zručností osôb, ktorí sú v evidencii nezamestnaných dlhšie ako 1
rok, pomoc osobám so zdravotným postihnutím nájsť si, respektíve sprostredkovať,
zamestnanie. Ďalším stimulom definovaným v zákone 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti,

ktorého

cieľom

bolo

znížiť

úroveň

nezamestnanosti

kategórie

znevýhodnených občanov na trhu, je príspevok na zamestnávanie znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie. Ďalšou motiváciou pre nezamestnaných, poberajúcich podporu v
nezamestnanosti, nájsť si čo najskôr prácu ešte pred uplynutím doby, počas ktorej majú
nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti, mala byť v zákone o sociálnom poistení
zapracovaná jednorazová prémia vo výške 50 % nevyčerpanej sumy dávky do konca
podporného obdobia, maximálne za 3 mesiace.“23
V roku 2004 ešte nezamestnanosť oproti roku 2003 vzrástla na niečo málo cez 480
tisíc ľudí, no konečne začala naberať klesajúci charakter. „V roku 2004 došlo aj
k masívnemu úbytku počtu nezamestnaných evidovaných na úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny, kedy bolo z evidencie vyradených celkovo 431 916 osôb. Z tohto počtu až
57,5 % osôb získalo uplatnenie na trhu práce, 20,8 % osôb bolo z evidencie vyradených
z dôvodu neplnenia si povinnosti nariadenej spolupráce s úradmi práce, sociálnych vecí
a rodiny a 21,7 % osôb bolo vyradených z evidencie nezamestnaných na základe

22

Paukovič V. Holovčáková L. 2008. Nezamestnanost ako sociálny jav, štruktúra nezamestnanosti,
príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike. In Sociálne a politické analýzy. 2008, 2, 1,
str. 176. ISSN 1337 5555
23
Paukovič V. Holovčáková L. 2008. Nezamestnanost ako sociálny jav, štruktúra nezamestnanosti,
príčiny, dôsledky a riešenia problému v Slovenskej republike. In Sociálne a politické analýzy. 2008, 2, 1, str.
178. ISSN 1337 5555
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požiadania o vyradenie“24. Ako je možné vidieť na grafoch č. 1, miera nezamestnanosti
poklesla z 18,1% v roku 2004 na 16,2% v roku 2005 a následne na 13,3% v roku 2006
a 11% v roku 2007. Najnižšia miera nezamestnanosti bola v roku 2008, čo predstavovalo
9,6% nezamestnaných ľudí. V pohľade na počet nezamestnaných predstavoval celkový
pokles v roku 2008 oproti roku 2004 vyše 223 tisíc ľudí. V roku 2008 však
nezamestnanosť v nasledujúcich rokoch opäť prudko vzrástla, z 259 tisíc nezamestnaných
na 389 tisíc v roku 2010. Od roku 2010 sa nezamestnanosť drží na mierne rastúcom trende
až do roku 2014.

Vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku

3.2.

Jedným z najvýznamnejších vplyvov na vývoj početnosti a štruktúry pracovnej sily
v krajine je vplyv demografického vývoja. Demografické veličiny akými sú migrácia,
úmrtnosť alebo starnutie obyvateľstva, majú priamy vplyv na pracovnú silu, zatiaľ čo
napr. plodnosť ovplyvňuje tento vývoj nepriamo. Pochopiteľne však vplyv majú aj
niektoré špecifické legislatívne normy, ktoré ovplyvňujú stav pracovných síl najmä na
začiatku a na konci vekového intervalu. Takýmito oblasťami legislatívnych úprav sú napr.
vzdelávanie a neustále posúvanie veku odchodu do dôchodku.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo - Slovensko
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Graf 4 Vývoj Ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku v rokoch 2000 až 2014.
(zdroj: Eurostat)
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Ako je možné pozorovať z grafu 4, EAO má na Slovensku rastúci trend. Za
posledných 10 rokov boli zaznamenané výrazné zmeny v počte a štruktúre pracovnej sily
Slovenska. Pre tieto zmeny bolo charakteristické podstatné zvyšovanie ekonomickej
aktivity žien, či už v dôsledku emancipácie alebo postupného odstraňovania diskriminácie
z pracovísk a znižovanie ekonomickej aktivity v prípade mladých ľudí a obyvateľov
v blížiacich sa dôchodkového veku.

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo od 15 do
19 rokov - Slovensko
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Graf 5 ekonomická aktivita mladých od 15 do 19 rokov (zdroj: eurostat)
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Graf 6 ekonomická aktivita mladých ľudí vo veku od 20 do 24 rokov. (zdroj: Slovstat)
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Na grafe 5 je vidieť, že ekonomická aktivita u mladých ľudí si udržiava klesajúci
trend. U mladých ľudí bol pokles ekonomickej aktivity spôsobený predovšetkým
technologickým pokrokom a potrieb zvyšovania vzdelávania mladých ľudí prichádzajúcich
na trh práce vyplývajúcich z tohto pokroku. Ekonomická aktivita je u mladých ľudí
ovplyvnená najmä procesom vzdelávania a prípravy na povolanie. Čim viac obyvateľov sa
pripravuje na povolanie, tým je miera ekonomickej aktivity nižšia. Najnižšia miera
ekonomickej aktivity je vo veku od 15 do 19 rokov, kedy sa najviac ľudí pripravuje na
povolanie. Ďalšia skutočnosť, ktorá je pozorovateľná na grafe 5 sú sezónne výkyvy. Ako
je možné vidieť, od 20 do 24 rokov síce aktivita má stále klesajúci trend, no už je menej
prudký. Vo veku od 25 rokov sa už miera ekonomickej prudko zvyšuje. Ako jeden
z ďalších faktorov môže byť rastúca konkurencia a nízky dopyt na trhu práce.
Ako ďalšia je graficky znázornená ekonomická aktivita aj mužov a žien, pre
porovnanie.
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Graf 7 ekonomická aktivita mužov a žien na Slovensku (zdroj: Slovstat)
Ekonomická aktivita u mužov je v porovnaní so ženami dlhodobo vyššia a to vo
všetkých vekových skupinách. Jedným z dôvodov nižšej ekonomickej aktivity u žien je aj
materstvo. Rozdiely medzi pohlaviami sa však postupne znižujú a to vďaka klesajúcej
plodnosti a postupnému zlepšovaniu služieb pre rodiny. Ekonomická aktivita u starších
ľudí sa v budúcnosti bude zvyšovať, vďaka neustálemu zvyšovaniu veku odchodu do
dôchodku.
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V ekonomickej aktivite, podobne ako vo väčšine oblastí spoločenského života,
existujú na Slovensku značné regionálne rozdiely, ktoré sú rozdielne pre jednotlivé vekové
skupiny obyvateľstva.

Vývoj prítoku a odtoku nezamestnanosti na Slovensku

3.3.

Prítok do nezamestnanosti na Slovensku od
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Graf 8 Prítok do nezamestnanosti na Slovensku od roku 2000 po 20013 (zdroj: ÚPSVAR)
Na grafe 8 je vidieť, že najvyšší prítok bol v prvom štvrťroku 2001, kedy sa
hodnota tohto ukazovateľa vyšplhala až na 45 422 ľudí. Prítok do nezamestnanosti od roku
2000 s určitými sezónnymi výkyvmi klesal až do roku 2009, kedy nastal v prítoku do
nezamestnanosti veľký nárast. V tomto roku bol zaznamenaný najvyšší prítok do
nezamestnanosti od prvého štvrťroku 2001. V prvom štvrťroku 2009 bol prítok do
nezamestnanosti vyše 38 348 ľudí. Koncom roka 2013 sa prítok ľudí do nezamestnanosti
pohyboval okolo 19 000 a teda značne nižší ako v minulých rokoch.
Je viacero faktorov, ktoré mohli tento šok spôsobiť, akými sú napríklad
celosvetová finančná kríza, ktorá bola práve v roku 2009 na vrchole, zmena rôznych
politických opatrení na Slovensku, ako napr. zmeny vo fiškálnej politike a sociálnej
politike. Koncom roku 2009 sa začal prítok do nezamestnanosti opäť znižovať.
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Odtok z nezamestnanosti na Slovensku od roku
2000 až po 2013
70000,00
60000,00
50000,00
40000,00
30000,00
Odtok

20000,00
10000,00
q1 2000
q3 2000
q1 2001
q3 2001
q1 2002
q3 2002
q1 2003
q3 2003
q1 2004
q3 2004
q1 2005
q3 2005
q1 2006
q3 2006
q1 2007
q3 2007
q1 2008
q3 2008
q1 2009
q3 2009
q1 2010
q3 2010
q1 2011
q3 2011
q1 2012
q3 2012
q1 2013
q3 2013

0,00

Graf 9 Odtok z nezamestnanosti na Slovensku od roku 2000 po rok 2013 (zdroj:
ÚPSVAR)
Graf 9 ukazuje, ako sa vyvíjal odtok ľudí z nezamestnanosti na Slovensku za roky
2000 – 2013.

Ide o Ľudí, ktorí si našli prácu. Rovnako ako na grafe prítoku do

nezamestnanosti, aj tu sú viditeľné sezónne výkyvy, najmä v rokoch 2000 až 2006., kedy
išlo o výkyvy

predstavujúce státisíce ľudí. Od konca roku 2006 sa odtok ľudí

z nezamestnanosti pohyboval medzi 170 až 310 tisíc ľudí, ktorí opustili nezamestnanosť.
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2 CIEĽ PRÁCE
V práci je hlavným cieľom vyjadriť vzťahy medzi premennými prítok / počet
ekonomicky aktívneho obyvateľstva a počet voľných miest / počet nezamestnaných
pomocou dynamického regresného modelu.
K splneniu hlavného cieľa práce dopomôžu čiastkové ciele:


Vymedzenie

základných

pojmov

ako

nezamestnanosť,

prítok

do

nezamestnanosti, odtok z nezamestnanosti, ekonomicky aktívne obyvateľstvo,


Stručný prehľad vývoja nezamestnanosti na Slovensku a vo svete,



Vývoj

prítoku,

odtoku,

počtu

voľných

miest, ekonomicky

aktívneho

obyvateľstva a počtu nezamestnaných na Slovensku,


Stručný prehľad o autoroch, ktorí sa venujú danej problematike doma
a v zahraničí,

 Vymedzenie jednotlivých typov regresných modelov, ich následná konštrukcia
pomocou softvéru eviews a ich porovnanie,
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3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA
Obsahom tejto kapitoly budú v prvej časti vymedzené základné pojmy, ktoré sú
potrebné pre lepšie pochopenie použitých metód skúmania týchto časových radov. Ďalšia
časť kapitoly bude venovaná dynamickým regresným modelom, ich typom, vlastnostiam
a pod. Hlavným cieľom tejto kapitoly je definovať jednotlivé dynamické regresné modely
a ich vlastnosti a ich testovanie.
Jedným zo základných zdrojov, z ktorých som čerpal bola kniha Ekonometrické
modelovanie s aplikáciami, ktorej autormi sú Adriana Lukáčiková a Martin Lukáčik.
Ďalšou nápomocnou publikáciou boli prednášky profesorky Evy Rublíkovej, ktoré
obsahovali veľa informácií najmä z oblasti časových radov. Väčšinu informácií, najmä
o skúmaní a meraní tokov nezamestnanosti, som však získaval zo zahraničných publikácií,
najmä z dôvodu, že v zahraničí je nezamestnanosť skúmaná oveľa dlhšiu dobu ako na
Slovensku, takže v nej bolo mnoho zaujímavých odpozorovaných poznatkov. Autormi
takýchto publikácií zo zahraničia sú napr. Ekkehard Ernst, Michael Elsby, Bart Hobijn.
Mnoho informácií som taktiež získal z rôznych odborných článkov
Údaje, ktoré som použil v práci boli porovnané z troch rôznych zdrojov a síce zo
stránky Eurostatu, ÚPSVARu a Štatistického úradu Slovenskej Republiky. Tu je vhodné
poznamenať, že údaje zo všetkých troch zdrojov boli výrazne odlišné. Na ďalšiu analýzu
som použil dáta z ÚPSVARu.
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1. Základné pojmy

Lineárna Regresia

1.1.

Regresnú úlohu možno definovať ako skúmanie vzájomných vzťahov medzi dvoma
alebo viacerými premennými pomocou štatistického modelu, ktorý obsahuje vysvetľované,
resp. závislé premenné a vysvetľujúce, resp. nezávislé premenné. Závislá premenná
v modeli je označovaná ako y a nezávislé premenné ako x.
Lineárny regresný model má tvar s parametrami:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑡1 + 𝛽2 𝑥𝑡2 +. . . +𝛽𝑘 𝑥𝑡𝑘 + 𝑢𝑡

(3.5)

kde


𝛽0 je lokujúca konštanta



𝛽1, 𝛽2 … 𝛽𝑘 sú parametre modelu



𝑥𝑡1 … 𝑥𝑡𝑘 sú hodnoty nezávislej premennej



𝑦𝑡 je závislá premenná



𝑢𝑡 predstavuje náhodnú zložku.

Keď sú odhadnuté parametre modelu, treba ich verifikovať, rovnako aj celý model.
Štatistickú významnosť parametrov možno verifikovať pomocou porovnávania p-hodnôt
so zvolenou hladinou významnosti.

Predpoklady lineárneho regresného modelu

1.2.

1. Podmienená hodnota každého prvku náhodnej zložky sa rovná nule.
𝐸(𝑢𝑡 |𝑿) = 0 , 𝑡 = 1,2, … 𝑇

(3.6)

2. Rozptyl náhodných zložiek je konštantný a náhodné zložky nie sú navzájom
korelované.
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𝐸(𝒖𝒖𝑇 |𝑿) = 𝜎 2 Ι𝑡

(3.7)

3. Nezávislé premenné sú navzájom od seba nezávislé.
ℎ(𝑋) = 𝑘 + 1 ≤ 𝑇

(3.8)

4. Náhodná zložka má normálne rozdelenie
𝑢~𝑁(𝟎, 𝜎 2 )
A náhodná zložka má byť nezávislá od 𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 … 𝑥𝑘𝑡 .
Ak je definovaný takýto lineárny model, a sú splnené jeho predpoklady, jeho
parametre možno odhadovať pomocou metódy najmenších štvorcov25.
Ak model spĺňa uvedené predpoklady, potom možno verifikovať jeho štatistickú
významnosť a posudzovať, nakoľko je model vhodný na použitie. Na to slúžia ďalej
uvedené ukazovatele.

Verifikácia modelu

1.3.

Verifikovať model možno na základe viacerých ukazovateľov. Jednými z nich sú
koeficienty determinácie a Akaikeho informačné kritérium.
Koeficient determinácie určuje, koľko percent vysvetlenej variability odhadnutý
model vysvetľuje. Rozlišujú sa dva koeficienty determinácie:


Koeficient determinácie R2

26

Koeficient determinácie: Koeficient determinácie (R Square) vyjadruje, akú časť
celkovej variability závislej premennej vysvetľuje model, teda aká časť celkovej variability
je determinovaná kvantifikovaným regresným modelom (najčastejšie sa uvádza v %). Ide
o mieru kvality vyrovnania empirických hodnôt vysvetľovanej premennej modelovanými
hodnotami. Vypočítame ho podľa vzťahu:
25

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM. 2008. Str. 48. ISBN 978-80-225-2614-2.
26

http://eldum.phil.muni.cz/mod/glossary/showentry.php?courseid=20&concept=Koeficient+determin%C3%A
1cie
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𝑅2 = 1 −

̂𝑡 )2
∑𝑇
𝑡=1 (𝑦𝑡 −𝑦
̅𝑡 )2
∑𝑇
𝑡=1 (𝑦𝑡 −𝑦

(3.1)

Ak by regresný model nevysvetľoval žiadnu časť variability závislej premennej,
jeho hodnota by bola nulová. Druhú krajnú hodnotu nadobudne koeficient determinácie v
prípade, kedy by všetky pozorovania závislej premennej ležali na regresnej priamke (v
prípade jednoduchého regresného modelu), resp. v prípade viacnásobného regresného
modelu ležia na regresnej nadrovine (t.j. model by vysvetľoval 100% variability
endogénnej premennej) a jeho hodnota by sa rovnala 1.
Nie je dobré preceňovať vysoké hodnoty ani podceňovať nízke hodnoty. Nízke
hodnoty môžu znamenať aj to, že nezávislé premenné majú síce štatisticky významný
vplyv na závislú premennú, ale ich súhrnný vplyv je v porovnaní s vplyvom náhodnej
poruchy relatívne nízky. Zvyšovanie hodnoty možno docieliť aj zaraďovaním ďalších
nezávislých premenných do modelu, aj keď nie sú relevantné. Lepším a spoľahlivejším
kritériom je korigovaný koeficient determinácie.


2
Korigovaný koeficient determinácie 𝑅𝑘𝑜𝑟

Na rozdiel od koeficientu determinácie, korigovaný koeficient determinácie berie
do úvahy aj stupne voľnosti. Penalizuje model za počet nezávislých premenných.
„Korigovaný koeficient determinácie (Adjusted R Square) je kritériom pre porovnanie
vyrovnania niekoľkých regresných modelov tou istou nezávislou premennou, pričom
modely sa navzájom odlišujú počtom nezávislých premenných, ale aj veľkosťou
výberových súborov napozorovaných dát (t.j. počtom pozorovaní). Vypočíta sa podľa
vzťahu“27:
2
𝑅𝑘𝑜𝑟
= (1 − 𝑅 2 ) −

𝑇−1
𝑇−𝑘−1

(3.2)

Medzi koeficientom determinácie a korigovaným koeficientom determinácie platí:

27

http://eldum.phil.muni.cz/mod/glossary/showentry.php?courseid=20&concept=Korigovan%C3%BD+koefici
ent+determin%C3%A1cie
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2
𝑅𝑘𝑜𝑟
≤ 𝑅2



(3.3)

Akaikeho informačné kritérium28

Toto kritérium charakterizuje komplexnosť daného modelu. Pomáha zisťovať, či
zaradenie premennej do modelu zlepšilo alebo zhoršilo model. Vo všeobecnosti platí, že
čím má kritérium menšiu hodnotu, tým je model lepší. Vypočíta sa pomocou prirodzeného
logaritmu podľa vzťahu:
𝑆𝑆𝑅

𝐴𝐼𝐶 = 𝑇 ∗ ln (

𝑇

) + 2𝑝

(3.4)

2. Dynamické regresné modely
Jednou z výhod časových radov je, že pomáhajú skúmať nielen okamžité prejavy
zmien premenných, ale aj zmeny s časovým oneskorením. Ak dochádza k reakcii závislej
premennej na zmenu nezávislej premennej aj vo viacerých obdobiach, je možné získať
celkový súhrn vplyvu nezávislej premennej. Pri podobných analýzach nestačí už uvažovať
iba so statickými modelmi a je potrebné použiť modely, ktoré zohľadňujú časové hľadisko
a teda dynamické regresné modely.
Hlavná myšlienka dynamických regresných modelov je v tom, že vplyv na závislú
premennú majú nezávislé aj závisle premenné z minulých časových období. Znamená to,
že zmeny závislej premennej yt, môžu mať na svedomí nie len premenné xt, v rovnakom
čase, ale aj oneskorené závislé a oneskorené nezávislé premenné.

2.1.

Model s časovým oneskorením

Ak daný model obsahuje premenné z jedného a toho istého obdobia, ide o statický
regresný model. Jeho tvar je takýto:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑡1 +. . . +𝛽𝑘 𝑥𝑡𝑘 + 𝑢𝑡

(3.9)

28

ŠOLTÉS, E. 2009. Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Bratislava: Lura Edition. 2009.
str 115. ISBN 978-80-8078-163-7.

41

Ak je cieľom zohľadniť, že niektoré premenné ovplyvnia závislú premennú až
s určitým časovým odstupom, je potrebné uvažovať s modelom, kde budú tieto časové
odstupy zohľadnené. Takýmto modelom je model s časovým oneskorením.
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛿0 𝑥𝑡 + 𝛿1 𝑥𝑡−1 . . . +𝛿𝑞 𝑥𝑡−𝑞 + 𝑢𝑡

(3.10)

kde indexy gréckeho písmena δ označujú reakciu v oneskorených obdobiach
závislej premennej na zmeny nezávislých premenných.
Parameter 𝛿0 sa nazýva krátkodobý multiplikátor a predstavuje, okamžitú zmenu
závislej premennej po zmene nezávislej premennej.
Súčet všetkých parametrov 𝛿 po obdobie k, čiže (𝛿0 + 𝛿1 + 𝛿2 … )

predstavuje

dlhodobý multiplikátor.
Na to, aby bolo možné odhadovať model s časovými oneskoreniami metódou
najmenších štvorcov je potrebné zabezpečiť určité podmienky29:


Hodnoty nezávislých premenných sú nekorelované s náhodnou zložkou, čiže
𝐸(𝑢𝑡 |𝑥𝑡 ) = 0, 𝑝𝑟𝑒 𝑡 = 1



Stredná hodnota náhodnej zložky je nulová 𝐸(𝑢𝑡 ) = 0



Časové rady musia byť slabo stacionárne a asymptoticky nekorelované

2.2.

Konečný počet oneskorení

Nech je model 𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽0 𝑥𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 , v ktorom je potrebné rozhodnúť
o konečnej hodnote oneskorení p. Jedným zo spoľahlivých prístupov je Akaikeho
informačné kritérium, ktoré bolo spomenuté vyššie. Posuny podľa tohto kritéria sa volia
tak, aby AIC bolo čo najnižšie . Ďalším spôsobom je zvoliť p na základe maximalizácie
koeficientu determinácie R2, ktorý je spomenutý na začiatku tretej kapitoly v časti 1.

29

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM. 2008. Str. 176. ISBN 978-80-225-2614-2.
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2.3.

Efekty zmien v dynamických modeloch

V dynamických regresných modeloch je potrebné zohľadňovať nie len aký veľký je
efekt nezávislých premenných na závislú premennú, ale aj kedy efekt vznikol. Je potrebné
zistiť, či bol efekt okamžitý, ako rýchlo sa prejavuje a pod.
Na to, aby bolo možné tieto skutočnosti zistiť, treba odhadnúť rozdelenie
oneskorení zmien x a ich vplyvov na y. Zmeny budú ilustrované na grafoch a vysvetlené na
základe tejto rovnice30:
𝑦𝑡 = 𝛼 + 4𝑥𝑡 + 2𝑥𝑡−1 + 0,5𝑥𝑡−2 + 𝑢𝑡

(3.11)

4,5
4

Efekt x na y

3,5
3
2,5
2

Hodnota parametra

1,5
1
0,5
0
1

2

3

Posun

Graf 10 Grafické znázornenie zmien parametrov
Graf 10 ukazuje hodnoty parametrov nezávislej premennej v jednotlivých
oneskoreniach.
Tieto zmeny sa delia na tri základné druhy:


Dočasné zmeny

V čase t, premenná x je zvýšená o jednu jednotku, zatiaľ čo všetky skoršie hodnoty
v čase 𝑡 − 1, 𝑡 − 2 sú nezmenené. Zo vzťahu (3.11) je zrejmé, že ak sa zvýši 𝑥𝑡 o 1,
30

http://academic.reed.edu/economics/parker/312/tschapters/S13_Ch_3.pdf , Str. 36.

43

s premennými 𝑥𝑡−1 , 𝑥𝑡−2 a 𝑢𝑡 nezmenenými, 𝑦𝑡 sa zvýši o 4. Tento efekt sa nazýva
okamžitým efektom. Dočasná zmena je spôsobená takýmto okamžitým efektom, aj keď sa
zmení hodnota 𝑥 v čase t o jednotku, vo všetkých budúcich obdobiach bude hodnota x
nezmenená.

1,2
1
0,8
0,6

hodnota parametra

0,4
0,2
0
t-2

t-1

t

t+1

t+2

Graf 11 Dočasná okamžitá zmena parametra v čase t.
Na grafe 11 možno vidieť okamžitú zmenu nezávislej premennej x v čase t o jednotku.
V ostatných obdobiach je hodnota parametra nezmenená oproti pôvodnej hodnote.


Permanentné zmeny

Ku permanentnej zmene dochádza v prípade, keď sa x v čase t zmení o jednotku v tomto
čase t a zachová si svoju zmenenú hodnotu vo všetkých nasledujúcich časových
obdobiach. V prípade permanentnej zmeny premennej x v čase t sa rovnica31 zmení
nasledovne:

31

http://academic.reed.edu/economics/parker/312/tschapters/S13_Ch_3.pdf , Str. 37.
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1,2
1

zmena x

0,8
0,6
Hodnota parametra

0,4
0,2
0
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t-1

t

t+1

t+2

t+3

čas

Graf 12 Permanentné zmeny parametrov v čase t až t+3
Na grafe 12

možno vidieť permanentnú zmenu premennej x v čase t. Hodnota

premennej aj v nasledujúcich obdobiach ostáva zmenená.


Kumulatívne zmeny
V prípade, že sa permanentne zmení premenná x v čase t a v období t+1 sa opäť

zvýši o jednotku, celková zmena premennej y bude zvýšená o zmenu premennej x v čase t
aj v čase t+1.
Takýmto spôsobom kumulatívny efekt môže pokračovať do nekonečna a nazýva sa
z angl. „long-run cumulative effect of x on y“32. Čiže dlhodobý kumulatívny efekt zmeny x
na y.

32

http://academic.reed.edu/economics/parker/312/tschapters/S13_Ch_3.pdf , Str. 38
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Graf 13 Kumulatívne zmeny
Graf 13 zobrazuje kumulatívne zmeny v premenných.

2.4.

Modely s geometrickým oneskorením

Do tejto skupiny modelov patrí model adaptívnych očakávaní a čiastočne upravený
model.
2.4.1. Čiastočne upravený model
Tento model predpokladá, že súčasná hodnota nezávislých premenných určuje
očakávanú resp. požadovanú cieľovú hodnotu závislej premennej:
𝑦𝑡∗ = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

(3.12)

Avšak iba určitá fixná časť želanej hodnoty je zabezpečená v jednom období.
Partial adjustmen function je:
𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = (1 − 𝜆)(𝑦𝑡∗ − 𝑦𝑡−1 ); |𝜆| < 1
Resp.

(3.13)

𝑦𝑡∗ = (1 − 𝜆)−1 (1 − 𝜆𝐿)𝑦𝑡
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Namiesto 𝑦𝑡∗ je substitúcia (1 − 𝜆𝐿)𝑦𝑡 a potom
(1 − 𝜆𝐿)𝑦𝑡 = (1 − 𝜆)(𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝜀𝑡 )
𝑦𝑡 = 𝛼(1 − 𝜆) + 𝛽(1 − 𝜆)𝑥𝑡 + 𝜆𝑦𝑡−1 + (1 − 𝜆)𝜖𝑡
= 𝛼̃ + 𝛽̃𝑥𝑡 + 𝜆𝑦𝑡−1 + 𝜖̃𝑡

(3.14)

2.4.2. Model adaptívnych očakávaní
Tento model je založený na udržovanej hypotéze o tom, ako sa zmenia očakávania.
Napr. Keď sa rozhodnutia vstupov (dodávateľské rozhodnutia)

2.5.

Model s rozloženým nekonečným oneskorením

V tomto modeli je nekonečne veľa časových oneskorení. Aby bolo možné model
odhadnúť, predpokladá sa, že všetky parametre 𝛿 majú rovnaké znamienka, sú nezáporné
a zmena premennej x vyvolá iba zmenu vysvetľovanej premennej y.
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛿0 𝑥𝑡 + 𝛿1 𝑥𝑡−1 . . . +𝛿𝑞 𝑥𝑡−𝑞 + 𝑢𝑡 = 𝛽0 + ∑∞
𝑖=0 𝛿𝑖 𝑥𝑡−1 + 𝑢𝑡

(3.15)

Pre geometrické oneskorenia v tvare
𝛿𝑖 = 𝛽0 𝜆𝑖

0<𝜆<1

Model s rozloženým oneskorením sa dá vyjadriť ako
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝜆0 𝛽0 + 𝛿0 𝜆1 𝑥𝑡−1 + 𝛿0 𝜆2 𝑥𝑡−2 +. . . +𝑢𝑡

(3.16)

´
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2.6.

Koyckova transformácia

Model s rozloženým oneskorením je nelineárny, čo je problém, ktorý je možné
odstrániť pomocou koyckovej transformácie. Tá mení problém odhadu nekonečného počtu
koeficientov 𝛽1 na odhad troch parametrov.
Pri jej použití sa predpokladá, že s rastúcim oneskorením majú hodnoty nezávislých
premenných menší vplyv na závislú premennú.
„Oneskoríme premenné modelu o 1 obdobie, vynásobíme ho parametrom 𝜆.
Dostaneme rovnicu:
𝜆𝑦𝑡 = 𝜆𝛽0 + 𝜆0 𝛽0 + 𝛿0 𝜆1 𝑥𝑡−1 + 𝛿0 𝜆2 𝑥𝑡−2 +. . . +𝜆𝑢𝑡 ,

(3.17)

ktorú odpočítame od rovnice a všetky premenné okrem 𝑦𝑡 napíšeme vpravo:
𝑦𝑡 − 𝜆𝑦̂𝑡−1 = 𝛽0 (1 − 𝜆) + 𝛿0 𝜆0 𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 − 𝜆𝑢𝑡−1
𝑦𝑡 = 𝛽0 (1 − 𝜆) + 𝛿0 𝑥𝑡 + 𝜆𝑦𝑡−1 + 𝑣𝑡 , kde 𝑣𝑡 = 𝑢𝑡 − 𝜆𝑢𝑡−1 “33

(3.18)

Koyckova transformácia má viacero dôsledkov34:


Zníženie počtu parametrov v modeli



Vylúčenie možného problému multikolinearity



prítomnosť časovo oneskorenej vysvetľovanej premennej ako vysvetľujúcej
stochastickej

premennej

porušuje

predpoklad

týkajúci

sa

požiadavky

nekorelovanosti s 𝑢𝑡


nastáva problém autokorelácie, náhodné zložky 𝑢𝑡 sú autokorelované

33

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM, 2008. Str. 177-178. ISBN 978-80-225-2614-2.
34
RUBLIKOVÁ, E. 2009. Dynamicke regresné modelovanie makroekonomických premenných:
inauguračná prednáška. Bratislava : Ekonomická univerzita. 2009. Str. 44. ISBN 978-80-225-2845-0
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2.7.

Autoregresný model

Ak sa medzi vysvetľujúcimi premennými nachádza aj oneskorená hodnota
vysvetľovanej premennej, model možno nazvať autoregresným modelom. Najjednoduchší
dynamický model s oneskorením je augoregresný model a má nasledovný tvar35:
(3.18)

2.7.1. Autoregresný model s rozloženými oneskoreniami
Ide o najkomplexnejší typ autoregresných modelov. Označuje sa ako ARDL(p,q)
model, čiže AutoRegressive Distributed Lag Model. Autoregresný model s rozloženými
oneskoreniami rádu (p,q) má nasledovný tvar:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛾1 𝑦𝑡−1 + 𝛾2 𝑦𝑡−2 + . . . +𝛾𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝛿0 𝑥𝑡 + 𝛿1 𝑥𝑡−1 +. . . +𝛿𝑞 𝑥𝑡−𝑞 + 𝑢𝑡

(3.19)

3. Skúmanie vlastností časových radov
V tejto časti budeme skúmať jednotlivé vlastnosti časových radov. Jedna
z hlavných vlastností je stacionarita časového radu. Ak má časový rad trend, je
nestacionárny. Trend je potrebné z časového radu odstrániť a tým časový rad
stacionarizovať. Ďalšou vlastnosťou je autokorelácia náhodných zložiek.

3.1.

Testy stacionarity

V prvom rade treba zistiť, či je časový rad stacionárny, teda či má časový rad trend,
alebo nie. Ten treba z časového radu odstrániť.

35

OBTULOVIČ, P. Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu – Autokorelácia:
prednáška. 25 s.
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Autokorelačná funkcia (ACF)

Na základe analýzy koeficientov autokorelačnej funkcie možno zistiť, či je
v modeli prítomná autokorelácia.
Je definovaná ako podiel kovariancie a rozptylu:

𝜌ℎ =

𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡 ,𝑌𝑡 +ℎ )

(3.20)

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡 )

Nestacionarita je na základe autokorelačnej funkcie prítomná vtedy, keď sa hodnota
ACF začína hodnotou blízkou k 1 a klesá veľmi pomaly.


Bartlettov test36

Testujú sa dve hypotézy, každý autokorelačný koeficient zvlášť:
𝐻0 : 𝜌ℎ = 0, 𝑎𝑘 𝜌ℎ < 1,96
𝐻1 : 𝜌ℎ ≠ 0, 𝑎𝑘 𝜌ℎ > 1,96



1
√𝑛
1
√𝑛

Box-Piercov test36

Tento test testuje hypotézu, že vybrané autokorelačné koeficienty sú nulové oproti
alternatívnej hypotéze, že aspoň jeden je nenulový. Väčšinou sa berie do úvahy počet
autokorelačných koeficientov rovný 1/3 počtu pozorovaní.

̂2
𝑄 = 𝑛 ∑ℎ=1 𝜌
ℎ
𝑝

(3.21)

Kde p je vopred zvolený počet oneskorení a n je dĺžka radu. Ak je hodnota
𝑄 > 𝜒 2 (𝑝), možno prijať alternatívnu hypotézu, že všetky autokorelačné koeficienty sú
nulové.

36

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM. 2008. Str. 188. ISBN 978-80-225-2614-2.
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3.2.

Dickey a Fuller37

Autokorelácia v regresných modeloch

Predpoklad, že náhodné zložky nie sú navzájom korelované je jedným zo
základných predpokladov regresného modelu. Ak tento predpoklad nie je splnený, jedná sa
o autokoreláciu náhodnej zložky. Aby bol estimátor najmenších štvorcov efektívny, je
nevyhnutné splnenie neautokorelovanosti a homoskedasticity.
Jednou z príčin prítomnosti autokorelácie v modeli môže byť nesprávna
špecifikácia modelu alebo nesprávna úprava údajov, ktorá predchádza následnej analýze,
ako napr. očisťovanie od sezónnosti a pod. alebo môže ísť o charakter skúmaného
problému. Všetky tieto možnosti v konečnom dôsledku môžu spôsobiť autokoreláciu.

3.3.

Dôsledky autokorelácie reziduí

Jedným z hlavných dôsledkov prítomnej autokorelácie v modeli sú skreslené
odhady rozptylov parametrov premenných.

Ako ďalší dôsledok je

neadekvátnosť

všetkých výpočtov využívajúcich rozptyl.

3.4.

Testovanie autokorelácie reziduí

Na základe vyššie uvedených faktov je zrejmé, že autokoreláciu je potrebné skúmať
a snažiť sa ju z modelu odstrániť alebo ju modelovať. Je viacero možností, ako možno
zistiť, či je v modeli autokorelácia prítomná, alebo nie je. Jednou z možností je grafická
analýza reziduí

37

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM . 2008. Str. 189. ISBN 978-80-225-2614-2.
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Graf 14 Pozitívna a negatívna autokorelácia (zdroj:
http://www.oocities.org/qecon2002/founda10.html)
Na grafe 14 možno vidieť priebeh reziduí v oboch typoch autokorelácie, a teda
pozitívnej aj negatívnej autokorelácie. Ako je možné vidieť, reziduá na ľavej strane
obrázku sú usporiadané do skupín s tým istým znamienkom. Takýto priebeh reziduí sa
nazýva pozitívna autokorelácia. Na ľavej strane sú reziduá, ktoré sa striedajú s opačnými
znamienkami, a v tomto prípade ide o negatívnu autokoreláciu.
Okrem

grafickej

analýzy

reziduí

existuje

niekoľko

používaných

testov

autokorelácie. Najzákladnejším testom je Durbin-Watson test. Tento sa používa na
testovanie autokorelácie prvého rádu. Na testovanie autokorelácie vyšších rádov sú
používané testy Box-Pierce test38 a Ljung-Box test38. Ešte sa používa aj Breusch-Godfrey39
test.

38

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM. 2008. Str. 211. ISBN 978-80-225-2614-2.
39
LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. 2008. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava:
EKONÓM. 2008. Str. 214. ISBN 978-80-225-2614-2.
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4 VÝSLEDKY PRÁCE
Vo výsledkoch práce je cieľom vytvorenie regresného modelu s dynamikou, ktorý
bude najlepšie popisovať vzťah medzi premennými prítok/ekonomicky aktívne
obyvateľstvo a počet voľných miest/počet nezamestnaných.
1. Spracovanie v programe Eviews
Ako bolo spomenuté v druhej kapitole, zámerom tejto práce je konštrukcia
dynamického regresného modelu v programe E-views. Začiatok tejto časti práce je
venovaný analýze časových radov, ktoré sú k dispozícii.
1.1.

Prítok do nezamestnanosti
INFLOW
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Graf 15 Prítok do nezamestnanosti
Na grafe 15 možno vidieť znázornený priebeh štvrťročných údajov prítoku do
nezamestnanosti na Slovensku od prvého štvrťroku 2000 po štvrtý štvrťrok 2013.
Z priebehu grafu je zrejmé, že časový rad má klesajúci trend s niekoľkými výkyvmi najmä
v roku 2009. Trend možno odstrániť pomocou prvej diferencie.
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Graf 16 Prítok do nezamestnanosti stacionarizovaný, očistený od trendu
1.2.

Odtok z nezamestnanosti
OUTFLOW
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Graf 17 Odtok z nezamestnanosti
Na grafe 17 je znázornený priebeh štvrťročného časového radu odtoku ľudí
z nezamestnanosti na Slovensku za roky 2000 až 2013. Rovnako ako aj prítok, má aj tento
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časový rad klesajúci trend, čo znamená že ide o nestacionárny proces. Pomocou prvej
diferencie je možné ho stacionarizovať.
D(OUTFLOW)
30,000

20,000

10,000

0

-10,000

-20,000

-30,000
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Graf 18 Odtok z nezamestnanosti očistený od trendu
Z grafu 18 možno usúdiť, že je vhodné spraviť logaritmickú transformáciu,
nakoľko variabilita nie je ešte ustálená.
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Graf 19 Odtok z nezamestnanosti očistený od trendu s logaritmickou transformáciou
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1.3.

Vzťah prítoku a odtoku
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Graf 20 Vzťah prítoku a odtoku
Na grafe 20 je znázornený prítok do nezamestnanosti spoločne s odtokom
z nezamestnanosti. Tento vzťah je ukázaný na pôvodných dátach. Je vhodné poznamenať
skutočnosť, že vo väčšine období, kde prítok dosahuje svoje minimum, odtok dosahuje
svoje maximum. Napriek tomu sú viditeľné obdobia, v ktorých to neplatí, ako napr. tretí
a štvrtý štvrťrok 2007 a tretí štvrťrok 2010.
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

1.4.
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Graf 21 Priebeh ekonomicky aktívneho obyvateľstva
Na grafe 21 je znázornený časový rad hodnôt ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Z grafu je zrejmé, že časový rad má stúpajúci trend, ktorý možno odstrániť prvou
diferenciou. Stacionarizovaný časový rad očistený od trendu je znázornený na grafe 22.
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Graf 22 Rad ekonomicky aktívneho obyvateľstva očistený od trendu
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Počet voľných pracovných miest

1.5.
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Graf 23 Priebeh počtu voľných pracovných miest
Na grafe 23 je vidieť ako sa vyvíjal počet voľných pracovných miest na Slovensku
za roky 2000 až 2013. Najvýraznejšia zmena nastala počínajúc prvým štvrťrokom roku
2006, kedy sa počet voľných miest začal prudko zvyšovať. Rastúci trend sa udržal až do
tretieho štvrťroku 2007, odkedy začal počet voľných miest prudko klesať.
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Graf 24 Rad počtu voľných pracovných miest očistený od trendu
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Na grafe 25 je znázornené grafické vyjadrenie vzťahu prítoku, odtoku a počtu
voľných pracovných miest. Ide o pôvodné dáta.
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Graf 25 Vzťah prítoku, odtoku a počtu voľných pracovných miest
Na grafe možno pozorovať, že prítok aj odtok si udržovali napriek sezónnym
výkyvom klesajúci trend do začiatku tretieho štvrťroku 2008, zatiaľ čo počet voľných
miest do začiatku tretieho štvrťroka 2007 mal rastúci trend. V roku 2008 je na grafe vidieť
veľký nárast prítoku do nezamestnanosti, pád počtu voľných pracovných miest, zatiaľ čo
klesajúci trend odtoku z nezamestnanosti už nie je taký výrazný ako po minulé roky.

2. Testovanie stacionarity v softvéri eviews
V tejto časti budeme testovať stacionaritu premenných prítok/ekonomicky aktívne
obyvateľstvo a počet voľných miest/počet nezamestnaných. Následne budú pomocou prvej
diferencie vytvorené nové premenné, ktoré budú ďalej používané v dynamických
regresných modeloch.
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2.1.

Premenná prítok/počet aktívneho obyvateľstva.

Najprv testujeme stacionaritu premennej prítok/počet aktívneho obyvateľstva. Vo
výstupe 1 je zobrazený výsledok Dickey-Fuller testu zo softvéru eviews.
Null Hypothesis: IN_N has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.365956
-3.565430
-2.919952
-2.597905

0.1563

Výstup 1
Na základe výstupu 1 možno povedať, že na hladine významnosti α=0,05 nemožno
prijať nulovú hypotézu o stacionarite časového radu. Je potrebné vykonať prvú diferenciu.
Výsledok Dickey-Fuller testu je znázornený vo výstupe 2.
Null Hypothesis: D(IN_N) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=16)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.770021
-3.568308
-2.921175
-2.598551

0.0058

Výstup 2
Po vytvorení prvej diferencie z premennej prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo,
a základe Dickey-Fuller testu možno prijať na hladine významnosti α=0,05 nulovú
hypotézu, že tento časový rad je stacionárny.
Na základe tohto testu bola následne vytvorená stacionarizovaná premenná in_n1d,
ktorá vyjadruje premennú prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo, očistenú od trendu,
s ktorou budeme pracovať ďalej.
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2.2.

Premenná počet voľných miest/počet nezamestnaných

V tejto časti je testovaná stacionarita premennej počet voľných miest/počet
nezamestnaných. Vo výstupe 3 je zobrazený výsledok Dickey-Fuller testu
Null Hypothesis: V_U has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.715258
-3.568308
-2.921175
-2.598551

0.4176

Výstup 3
Podľa výstupu 3 možno na hladine významnosti α=0,05 zamietnuť nulovú
hypotézu a prijať alternatívnu hypotézu, že premenná prítok/počet nezamestnaných nie je
stacionárna. Opäť treba vytvoriť prvú diferenciu. Výsledok po vykonaní diferencie je vo
výstupe 4.
Null Hypothesis: D(V_U) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.271625
-3.568308
-2.921175
-2.598551

0.0216

Výstup 4
Po vykonaní prvej diferencie možno na hladine významnosti α=0,05 prijať nulovú
hypotézu, že časový rad je stacionárny. Na základe vytvorenej diferencie bola vytvorená
premenná v_u1d, ktorá predstavuje premennú počet voľných miest/počet nezamestnaných,
očistenú od trendu
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3. Odhady modelov
V tejto časti sa budeme zaoberať konkrétnymi odhadmi dynamických regresných
modelov. Hlavným cieľom bude konštrukcia ARDL modelu. Modely budú vytvárané na
transformovaných dátach, očistených od trendu. Modely budú ďalej konštruované na
dátach neočistených od sezónnosti aj na dátach očistených od sezónnosti. Závislá
premenná bude prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo, zatiaľ čo nezávislá premenná je
počet voľných miest/počet nezamestnaných. Základný model vyzerá nasledovne:
𝐼𝑁_𝑁𝑡 = 𝑐 + 𝑉_𝑈𝑡
kde:
𝐼𝑁_𝑁𝑡 je prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo,
𝑉_𝑈𝑡 je počet voľných miest/počet nezamestnaných,
Odhad základného modelu:
̂ 𝑡 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑉_𝑈𝑡
𝐼𝑁_𝑁
kde:
𝛽̂0 je lokujúca konštanta
𝛽̂1 je hodnota parametra premennej počet voľných miest/počet nezamestnaných.
𝛽̂0 a 𝛽̂1 Sú odhadované, napozorované hodnoty parametrov.

3.1.

Odhad ARDL modelu na dátach neočistených od sezónnosti

V tomto prípade bude model konštruovaný na dátach očistených od trendu. Ide
o typ modelu, kde bude jedna z oneskorených premenných závislá. Závislou premennou
v tomto modeli je IN_N1D, čo predstavuje prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo,
očistené od trendu. Nezávislú premennú predstavuje V_U1D, čo je počet voľných
pracovných miest/počet nezamestnaných, očistený od trendu. Do modelu bude pridaná
oneskorená závislá aj oneskorená nezávislá premenná, bude sa testovať štatistická
významnosť parametrov výsledného modelu a postupne sa bude ARDL model
modifikovať pridávaním prípadne odoberaním premenných z modelu.
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Dependent Variable: IN_N1D
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2000Q3 2013Q4
Included observations: 54 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
V_U1D
IN_N1D(-1)
V_U1D(-1)

-0.000154
-0.096714
-0.426080
0.052581

0.000213
0.024827
0.122714
0.024538

-0.725552
-3.895516
-3.472135
2.142800

0.4715
0.0003
0.0011
0.0370

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.329834
0.289624
0.001560
0.000122
274.4581
8.202808
0.000154

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000120
0.001851
-10.01696
-9.869633
-9.960145
2.108925

Výstup 10
Ako je možné vidieť vo výstupe 10, v modeli sa nachádzajú tri premenné
a lokujúca konštanta. Ide o premenné, v ktorých boli vytvorené prvé diferencie, premenná
IN_N1Dt-1

vyjadruje

oneskorenie

závislej

premennej

prítok/ekonomicky aktívne

obyvateľstvo o jedno obdobie a premenná V_U1Dt-1 vyjadruje oneskorenie nezávislej
premennej počet voľných pracovných miest/počet nezamestnaných o jedno obdobie. Podľa
DW štatistiky v modeli nie je prítomná autokorelácia v prvom oneskorení, pretože hodnota
DW=2.1089 je blízko 2.
̂ 𝑡=
𝐼𝑁_𝑁1𝐷
−0,725552 − 3,895516𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 2,142800𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 3,472135𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1
(0,000213)

(0,024827)

(0,024538)

(0,122714)

Std. Error

[-0.725552]

[-3.895516]

[2.142800]

[-3.482135]

t-statistic
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Výstup 11
Na výstupe 11 je vidieť, že prvý autokorelačný koeficient kolíše okolo nuly, a je
štatisticky nevýznamný, no všetky ostatné koeficienty sú štatisticky významné, čo indikuje
prítomnosť autokorelácie. Následne bol vytvorený Breusch-Godfrey test vo výstupe 12.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

5.797543
10.50648

Prob. F(2,48)
Prob. Chi-Square(2)

0.0056
0.0052

Výstup 12
Na základe analýzy autokorelačných koeficientov z výstupu 11 a hodnoty

Prob.

Chi-Square= 0,0052, dostupnej z Breusch-Godfrey testu vo výstupe 12, možno na hladine
významnosti α=0,05 prijať alternatívnu hypotézu, že v modeli je prítomná autokorelácia.
Tú sa pokúsime odstrániť pomocou zaradenia AR(1) do modelu.
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Dependent Variable: IN_N1D
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2000Q4 2013Q4
Included observations: 53 after adjustments
Convergence achieved after 16 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
V_U1D
IN_N1D(-1)
V_U1D(-1)
AR(1)

-0.000165
-0.097445
-0.377176
0.053131
-0.101301

0.000201
0.025562
0.296080
0.026966
0.329329

-0.823209
-3.812165
-1.273900
1.970260
-0.307599

0.4145
0.0004
0.2088
0.0546
0.7597

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.339524
0.284485
0.001581
0.000120
269.2677
6.168727
0.000434

Inverted AR Roots

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000118
0.001869
-9.972365
-9.786488
-9.900886
2.069639

-.10

Výstup 13.
Vo výstupe 13 je vytvorený model, do ktorého bol zakomponovaný autoregresný
člen prvého rádu AR(1). V modeli je prítomná jedna oneskorená závislá premenná
IN_N1Dt-1, vyjadrujúca prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo v čase t-1, jedna
oneskorená nezávislá premenná V_U1Dt-1 vyjadrujúca počet voľných miest/počet
nezamestnaných v čase t-1, a jedna nezávislá premenná bez oneskorenia V_U1Dt
vyjadrujúca počet voľných miest/počet nezamestnaných v čase t. Výsledný model je
nasledovný.
̂ 𝑡=
𝐼𝑁_𝑁1𝐷
−0,0001 − 0,0974𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 0,0531𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 0,3771𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0,1013𝐴𝑅(1)
(0,000201)

(0,025562)

[--0.823209] [-3.812165]

(0,026966)

(0,296080)

(0,329329) Std. Error

[1.970260]

[-1.273900]

[-0.307599] t-statistic
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Výstup 14.
V modeli z výstupu 13, je zaradený autoregresný člen AR(1). Podľa hodnoty
Durbin-Watson testu 2,0696 je možné tvrdiť, že v modeli v prvom oneskorení nie je
prítomná autokorelácia. No analýza autokorelačných koeficientov uvedených vo výstupe
14 na ďalšej strane prekázala prítomnosť autokorelácie v modeli. Ako je možné vidieť
všetky koeficienty sú štatisticky významné.
Následne je do modelu zaradený člen AR(2).
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Dependent Variable: IN_N1D
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2001Q1 2013Q4
Included observations: 52 after adjustments
Convergence achieved after 5 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
V_U1D
IN_N1D(-1)
V_U1D(-1)
AR(2)

-0.000207
-0.098850
-0.617159
0.031008
-0.487267

0.000131
0.027558
0.106097
0.029273
0.131364

-1.574882
-3.586988
-5.816940
1.059275
-3.709292

0.1220
0.0008
0.0000
0.2949
0.0005

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.463331
0.417657
0.001403
9.25E-05
270.4534
10.14432
0.000005

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000176
0.001838
-10.20975
-10.02213
-10.13782
1.845501

Výstup 15
Výsledný ARDL model, do ktorého bol zaradený autoregresný člen druhého rádu,
obsahuje oneskorenú závislú premennú IN_N1Dt-1, vyjadrujúcu prítok/ekonomicky aktívne
obyvateľstvo a oneskorenú nezávislú premennú V_U1Dt-1 vyjadrujúcu počet voľných
miest/počet nezamestnaných a nezávislú premennú V_U1Dt vyjadrujúcu počet voľných
miest/počet nezamestnaných v čase t. Model je zobrazený vo výstupe 15 a má nasledovný
tvar:
̂ 𝑡=
𝐼𝑁_𝑁1𝐷
−0.0002 − 0.0988𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 0.0310𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 0.6171𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0.4872𝐴𝑅(2)
(0,000131)

(0,027558)

(0,029273)

(0,106097)

(-3,709292)

Std. Error

[-1.574882]

[-3.586988]

[1.059275]

[-5.816940]

[-3.709292]

t-statistic
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Výstup 16
Vo výstupe 16 sú zobrazené koeficienty autokorelačnej funkcie. Na základe ich
analýzy možno usúdiť, že autokoreláciu z modelu sa pomocou zaradenia člena AR(2)
podarilo odstrániť. Na hladine významnosti α=0,05 možno prijať nulovú hypotézu, že
modeli nie je prítomná autokorelácia. Autoregresný model druhého rádu AR(2) modeluje
periodickú zložku, podarilo sa zachytiť sezónnosť a model tým pádom vykazuje nezávislé
reziduá.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.118678
0.272839

Prob. F(2,45)
Prob. Chi-Square(2)

0.8884
0.8725

Výstup 17
Tvrdenie, že v modeli nie je prítomná autokorelácia potvrdzuje aj Breusch-Godfrey
test, na základe porovnania hladiny významnosti α=0,05 a prob. Chi square(2) = 0,8725.
Premenná V_U1Dt-1 na zvolenej hladine významnosti štatisticky nevýznamná, a bude
z modelu odstránená.
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Dependent Variable: IN_N1D
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2001Q1 2013Q4
Included observations: 52 after adjustments
Convergence achieved after 6 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

V_U1D
IN_N1D(-1)
C
AR(2)

-0.077097
-0.660162
-0.000213
-0.519552

0.018415
0.096958
0.000128
0.121618

-4.186620
-6.808727
-1.654080
-4.272000

0.0001
0.0000
0.1046
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.450385
0.416034
0.001405
9.47E-05
269.8336
13.11126
0.000002

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000176
0.001838
-10.22437
-10.07427
-10.16683
1.746249

Výstup 18
Novovytvorený model, ž ktorého bola odstránená štatisticky nevýznamná premenná
V_U1Dt-1 , je dostupný vo výstupe 18. V modeli je prítomná len jedna oneskorená závislá
premenná vyjadrujúca prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo IN_N1Dt-1, nezávislá
premenná vyjadrujúca počet voľných miest a počet nezamestnaných v čase t V_U1D
a autoregresný člen druhého rádu AR(2). Výsledný ARDL model má tvar:
̂ 𝑡 = −0,0002 − 0,0771𝑉_𝑈1𝐷𝑡 − 0,6602𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0,5196𝐴𝑅(2)
𝐷(𝐼𝑁_𝑁)
(0,000128) (0,018415) (0,096958) (0,121618) Std. error
[-1.654080] [-4.186620] [-6.808727] [-4.272000] t-statistic
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Výstup 19
Autokorelačné koeficienty sú pri porovnaní hladiny významnosti α=0,05 s phodnotami koeficientov štatisticky nevýznamné a možno prijať nulovú hypotézu, že
v modeli sa nenachádza autokorelácia.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.268011
0.598959

Prob. F(2,46)
Prob. Chi-Square(2)

0.7661
0.7412

Výstup 20
Po porovnaní zvolenej hladiny významnosti s Prob. Chi-Square(2)= 0.7412.
Breusch-Godfrey testu možno prijať predpoklad, že sa v modeli autokorelácia nenachádza.
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3.2.

Odhad ARDL modelu na sezónne očistených dátach

Tu budeme konštruovať ARDL model na sezónne očistených dátach. Ide o model,
v ktorom sa bude nachádzať aj oneskorená závislá premenná prítok/ekonomicky aktívne
obyvateľstvo. Premenné opäť bolo treba diferencovať, aby sa odstránil trend.
Dependent Variable: D(IN_N_SA)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2000Q3 2013Q4
Included observations: 54 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(V_U_SA)
D(IN_N_SA(-1))

-0.000160
-0.062390
-0.260758

0.000141
0.019839
0.127897

-1.136442
-3.144776
-2.038811

0.2611
0.0028
0.0467

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.181969
0.149889
0.001032
5.44E-05
296.2211
5.672401
0.005965

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.000140
0.001120
-10.86004
-10.74954
-10.81743
2.044745

Výstup. 23
Vo výstupe 23 je zobrazený model obsahujúci premenné očistené od trendu
a sezónnosti. Obsahuje závislú oneskorenú premennú D(IN_N_SA)t-1, vyjadrujúcu
prítok/ekonomicky

aktívne

obyvateľstvo

a nezávislú

premennú

bez

oneskorenia

D(V_U_SA), ktorá vyjadruje počet voľných miest/počet nezamestnaných.
Model má tvar:
̂ 𝑡 = −0,0001 − 0,0624𝐷𝑉_𝑈_𝑆𝐴𝑡 − 0,2607𝐷𝐼𝑁_𝑁_𝑆𝐴𝑡−1
𝐷𝐼𝑁_𝑁_𝑆𝐴
(0,0001)

(0,0198)

(0,1279)

Std. Error

[-1,1364]

[-3,1448]

[-2,0388]

t-statistic
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Výstup 24
Na základe porovnania p-hodnôt koeficientov autokorelačnej funkcie s hladinou
významnosti α=0,05 možno usúdiť, že v všetky koeficienty sú štatisticky nevýznamné
a môžeme prijať predpoklad, že v modeli sa nenachádza autokorelácia.

4. Porovnanie modelov
V tejto podkapitole sa budeme zaoberať porovnávaním modelov vytvorených
v predchádzajúcej časti. Rozlišovať budeme modely vytvorené na sezónne očistených
dátach a modely vytvorené na neočistených dátach od sezónnosti. Vhodnosť modelu sa
bude posudzovať na základe štatistickej významnosti parametrov v modeloch, hodnoty
korigovaného koeficienta determinácie a Akaikeho informačného kritéria. Po porovnaní
všetkých ukazovateľov nakoniec vyberieme model, najvhodnejší na vyjadrenie závislosti
premennej prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo a počet voľných miest/počet
nezamestnaných.
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4.1.

Model konštruovaný na dátach neočistených od sezónnosti

V tejto časti sa nachádzajú modely ARDL, pričom oba modely sú očistené od
trendu, no obsahujú sezónnu zložku.
Vo výstupe 10 sú zobrazené

p-hodnoty pre jednotlivé koeficienty. Na

hladine významnosti α=0,1 sú parametre V_U1Dt , V_U1Dt-1 a IN_N1Dt-1
štatisticky významné, konštanta je štatisticky nevýznamná. Korigovaný koeficient
2
determinácie 𝑅𝑘𝑜𝑟
má hodnotu 0,2896 čo znamená, že model vysvetľuje 28,96%

variability, čo je nízke percento vysvetlenej variability. Akaikeho informačné
kritérium má hodnotu -10,0169. Na základe analýzy autokorelačnej funkcie
z výstupu 11, možno tvrdiť, že v modeli je prítomná autokorelácia, takže model nie
je vhodný na ďalšie použitie.
Výsledný model má tvar:
̂ 𝑡=
𝐼𝑁_𝑁1𝐷
−0,725552 − 3,895516𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 2,142800𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 3,472135𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1
(0,000213)

(0,024827)

(0,024538)

(0,122714)

Std. Error

[-0.725552]

[-3.895516]

[2.142800]

[-3.482135]

t-statistic

Po zaradení autoregresného člena AR(1) s cieľom odstrániť autokoreláciu, vznikol
nasledovný model:
̂ 𝑡=
𝐼𝑁_𝑁1𝐷
−0,0001 − 0,0974𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 0,0531𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 0,3771𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0,1013𝐴𝑅(1)
(0,000201)

(0,025562)

[--0.823209] [-3.812165]

(0,026966)

(0,296080)

(0,329329) Std. Error

[1.970260]

[-1.273900]

[-0.307599] t-statistic

Na základe výstupu 13, možno povedať, že na hladine významnosti α=0,1 sú
parametre V_U1D a V_U1D(-1) štatisticky významné, zatiaľ čo konštanta, autoregresný
člen AR(1) a oneskorená premenná IN_N1D(-1)

sú štatisticky nevýznamné. Model

vysvetľuje na základe korigovaného koeficienta determinácie 28,45% variability, čo je
nízka hodnota. Akaikeho informačné kritérium má hodnotu -9.9723. Na základe analýzy
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autokorelačných koeficientov vo výstupe 14 možno povedať, že v modeli je prítomná
autokorelácia. Tento model nie je vhodný na ďalšie použitie.
Po zaradení autoregresného člena AR(2) do modelu vznikol model:
̂ 𝑡=
𝐷(𝐼𝑁_𝑁)
−0.0002 − 0.0988𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 0.0310𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 0.6171𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0.4872𝐴𝑅(2)
(0,000131)

(0,027558)

(0,029273)

(0,106097)

(-3,709292)

Std. Error

[-1.574882]

[-3.586988]

[1.059275]

[-5.816940]

[-3.709292]

t-statistic

Vo výstupe 15 možno vidieť, že v novom modeli sú parametre V_U1D, IN_N1D(1) a AR(2) na hladine významnosti α=0,1 štatisticky významné, zatiaľ čo V_U1D(-1) nie
je štatisticky významný. Na základe analýzy autokorelačnej funkcie vo výstupe 16 možno
2
tvrdiť, že autokorelácia bola z modelu odstránená. Podľa hodnoty 𝑅𝑘𝑜𝑟
= 0,41766 model

vysvetľuje 41,77% variability, čo už je vyššie percento vysvetlenej variability ako pri
modeli s členom AR(1). Akaikeho informačné kritérium má hodnotu -10.2097.
Po odstránení štatisticky nevýznamného parametra V_U1D(-1) vznikol model:
̂ 𝑡 = −0,0002 − 0,0771𝑉_𝑈1𝐷𝑡 − 0,6602𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0,5196𝐴𝑅(2)
𝐷(𝐼𝑁_𝑁)
(0,000128)

(0,018415)

(0,096958)

(0,121618)

Std. Error

[-1.654080]

[-4.186620]

[-6.808727]

[-4.272000]

t-statistic

Na hladine významnosti α=0,1 možno na základe p-hodnôt parametrov z výstupu
18 povedať, že parametre V_U1D, IN_N1D(-1) a AR(2) sú štatisticky významné. Model
vysvetľuje na základe korigovaného koeficienta determinácie

41,60% variability.

Akaikeho informačné kritérium má hodnotu -10.2243. Podľa analýzy koeficientov
autokorelačnej funkcie zobrazených vo výstupe 19, možno povedať, že v modeli nie je
prítomná autokorelácia. Tento model je vhodný na vyjadrenie vzťahu medzi premennými
prítok/počet

ekonomicky

aktívneho

obyvateľstva

a počet

voľných

miest/počet

nezamestnaných.
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4.2.

Model konštruovaný na sezónne očistených dátach

Z výstupu 23 možno na hladine významnosti α=0,05 prijať predpoklad, že
oneskorená premenná D(IN_N_SA)t-1, je štatisticky významná, rovnako aj premenná
D(V_U_SA). Konštanta C je štatisticky nevýznamná. Korigovaný koeficient determinácie
v má hodnotu 0,1499, čiže 14,99% variability možno vysvetliť týmto modelom. Akaikeho
informačné kritérium má hodnotu -10,8600. Autokorelácia podľa výstupu 24 v modeli nie
je, čo sme zistili na základe porovnania p-hodnôt so zvolenou hladinou významnosti.
V tomto prípade ide o ARDL model, kde bude jedna z oneskorených premenných
závislá. Ide o premennú D(IN_N_SA)t-1, ktorá je očistená od sezónnosti aj trendu.
Odhadnutý model z výstupu 23 má nasledovný tvar:
̂ 𝑡 = −0,0001 − 0,0624𝐷𝑉_𝑈_𝑆𝐴𝑡 − 0,2607𝐷𝐼𝑁_𝑁_𝑆𝐴𝑡−1
𝐷𝐼𝑁_𝑁_𝑆𝐴
(0,0001)

(0,0198)

(0,1279)

Std. Error

[-1,1364]

[-3,1448]

[-2,0388]

t-statistic
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Záver:
Na základe porovnania jednotlivých ARDL modelov sme zistili, že optimálny
model na popísanie vzťahu premenných prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo a počet
voľných miest/počet nezamestnaných je ARDL model, vytvorený na dátach neočistených
od sezónnosti s tvarom:
̂ 𝑡=
𝐷(𝐼𝑁_𝑁)
−0.0002 − 0.0988𝑉_𝑈1𝐷𝑡 + 0.0310𝑉_𝑈1𝐷𝑡−1 − 0.6171𝐼𝑁_𝑁1𝐷𝑡−1 − 0.4872𝐴𝑅(2)
(0,000131)

(0,027558)

(0,029273)

(0,106097)

(-3,709292)

Std. Error

[-1.574882]

[-3.586988]

[1.059275]

[-5.816940]

[-3.709292]

t-statistic

Parametre tohto modelu sú pri porovnaní p-hodnôt s hladinou významnosti α=0,05
štatisticky významné. Akaikeho informačné kritérium tohto modelu má hodnotu -10,2097,
čo nie je síce najnižšia hodnota zo všetkých modelov, no v porovnaní s inými modelmi je
dostatočne nízka. Podľa korigovaného koeficienta determinácie tento model vysvetľuje
41,77% variability, čo je najvyšší koeficient z uvedených modelov.
V porovnaní s ARDL modelom vytvorenom na dátach očistených od sezónnosti má
ARDL model so sezónnosťou vyššie Akaikeho informačné kritérium, ale oveľa vyššiu
hodnotu korigovaného koeficienta determinácie. Z tohto hľadiska môžeme tvrdiť, že
sezónnosť nebola natoľko významná aby očistený model bol vhodnejší na vysvetlenie
vzťahu medzi premennými prítok/ekonomicky aktívne obyvateľstvo a počet voľných
miest/počet nezamestnaných.
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