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1 Úvod
Vstupem do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 vznikl všem novým členům závazek usilovat
o dosažení přijatelného stupně konvergence svých ekonomik k ekonomikám eurozóny.
České republice stejně jako ostatním přistupujícím zemím nebude umožněno využití tzv.
neúčastnické doložky (angl. opt-out clause) opravňující k neúčasti země v některé z oblastí
spolupráce v rámci Unie, jako například u stávajících členů Velké Británie a Dánska. Také
dlouhodobé neplnění kritérií podmiňujících vstup do eurozóny, jako je tomu v případě
Švédska, nebude pravděpodobně u nových členů tolerováno. Normativem ze strany
Evropské unie při posuzování připravenosti kandidátských zemí stát se plnohodnotným
členem Hospodářské a měnové unie (EMU)1 a přijmout jednotnou měnu jsou tzv.
maastrichtská konvergenční kriteria. Jedná se o soubor tří měnových a dvou fiskálních
kriterií, jejichž naplnění a udržení po stanovenou dobu formálně opravňuje uchazečský stát
přijmout euro.
Uvedená kriteria se však v procesu vzniku eurozóny i jejího plánovaného rozšíření
stala mnohokrát předmětem kritiky. Mezi diskutované problémové oblasti maastrichtských
kritérií patří omezená možnost posouzení reálné konvergence srovnávaných zemí,
vyhodnocování plnění kritérií za relativně krátké časové období či jejich neschopnost
posoudit náchylnost a případnou existenci adaptačních mechanismů zkoumaných
ekonomik při působení asymetrických šoků. Významu a důvěryhodnosti maastrichtských
kritérií nepřispěla ani snaha zkreslovat skutečný stav plnění kritérií pomocí machinací
národních účetních statistik některých současných členů eurozóny, zejména ve fiskální
oblasti. V souvislosti s plánovaným rozšířením eurozóny se stále více diskutuje problém
působení maastrichtských normativů ve smyslu možného „zpomalovače“ procesu dohánění
v kandidátských ekonomikách a brzdy reálné konvergence.
Nabízející se alternativou či doplněním obrazu o připravenosti uchazečské země
přijmout jednotnou měnu se s ohledem na zmíněnou kritiku konvergenčních kritérií zdají
být charakteristiky definované v raném i novodobém pojetí teorie optimálních měnových
oblastí (OCA2). Většina navržených charakteristik je výsledkem široké odborné diskuse.
Tyto charakteristiky na rozdíl od maastrichtských kritérií představují z pohledu teorie OCA
ekonomicky relevantní a teoreticky fundovaná kriteria připravenosti země sdílet společnou
měnovou politiku se schopností alternativní adaptace při výskytu případných
asymetrických šoků. Význam plnění kritérií optimality měnové zóny v diskusi
o připravenosti a načasování přijetí eura dokládá soudobý nárůst a zvyšující se obliba
studií obsahujících aplikaci vybraných charakteristik definovaných v rámci zmiňované
teorie na kandidátské státy. Nedílnou součástí těchto studií je interpretace výsledků
z hlediska připravenosti uchazečských zemí přijmout euro. Aplikace vybraných OCA
kritérií se také stále častěji objevuje v hodnotících zprávách o dosažené konvergenci
kandidátských a členských států eurozóny. Cílem většiny soudobých studií obsahujících
aplikaci charakteristik optimální měnové oblasti je kromě vyhodnocení naměřených
výsledků také snaha identifikovat společné faktory konvergence a divergence zkoumaných
ekonomik.
Uplatnění charakteristik definovaných v rámci teorie optimálních měnových oblastí
však trpí společnými kvalitativními metodologickými nedostatky např. v podobě
nejednotné metodologie měření, rozdílného přístupu k modifikaci vstupních dat či
1

Výraz Hospodářská a měnová unie (EMU – z angl. Economic and Monetary Union) používaný v textu lze
ztotožnit s pojmem Evropská měnová unie, který je v české literatuře používán jako synonymum pro
společenství států EU, jež přijaly jednotnou evropskou měnu a sdílejí společnou měnovou politiku.
2
Z angl. Optimum Currency Areas
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chybějících limitních hodnot jednotlivých kritérií. Tyto nedostatky pak vedou v mnohých
případech k rozdílné či nejednoznačné interpretaci naměřených výsledků.
Předkládaná práce aplikuje vybraná kritéria optimality měnové zóny na ekonomiky
České republiky a vybraných kandidátských a členských států eurozóny. Narozdíl od
obvyklé následné identifikace faktorů indikované ekonomické podobnosti (popř.
konvergence) zkoumaných ekonomik se práce zaměřuje na posouzení vypovídací
schopnosti výsledků získaných aplikováním vybraných OCA charakteristik v souvislosti
s použitými metodami měření. Hlavní těžiště výzkumu je z tohoto důvodu koncentrováno
na vlastní metodologii měření jednotlivých OCA charakteristik standardně užívanou
v soudobé literatuře o měnové integraci v Evropě. Záměrem je identifikovat a analyzovat
dílčí metodologické aspekty, které v procesu měření mohou ovlivnit, případně i negativně
zkreslit dosažené výsledky. Důsledkem může být vyšší riziko jejich nesprávné a zavádějící
interpretace z hlediska posouzení připravenosti země sdílet společnou měnu. To by
v konečném důsledku mohlo znamenat i možné snížení významu či zpochybnění praktické
využitelnosti analyzovaných kritérií optimálních měnových oblastí při empirickém
testování vhodnosti kandidátských zemí přijmout euro.
Předkládaná disertační práce je součástí výzkumného záměru VZ MSM 6215648904
„Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a
sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu“, tématického okruhu
01 „Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářskopolitická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu“. Uvedený
záměr je řešen na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzitě v Brně za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím MŠMT.
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2 Cíl práce a metodika
Teorie optimálních měnových oblastí je v současnosti považována za standardní
teoreticko-metodologický rámec výzkumu procesu měnové integrace v Evropě. Uvedená
teorie nachází své praktické využití v aplikaci definovaných charakteristik při průběžném
hodnocení připravenosti současných kandidátských zemí přijmout euro. Posuzování
aktuální připravenosti a probíhající konvergence úzce souvisí s rozhodováním o vhodném
termínu zavedení eura ve sledovaných ekonomikách.
Dominantními kritérii se v současné době jeví synchronnost hospodářských cyklů
a podobnost šoků, které se vymezují v rámci tzv. novodobého pojetí teorie optimálních
měnových oblastí. Z pohledu uvedené teorie se s dlouhodobě sladěnými hospodářskými
cykly snižuje pravděpodobnost výskytu šoků, které by byly ve vztahu ke zkoumaným
zemím asymetrické. Při synchronních hospodářských cyklech také klesá význam vlastních
autonomních měnových politik jednotlivých zemí jako nástrojů stabilizace a současně roste
pravděpodobnost efektivního fungování měnové unie sladěných zemí s jedinou centrální
bankou. O praktickém významu vybraných OCA charakteristik svědčí množství studií
aplikujících tato kritéria. Ve sféře akademického výzkumu lze odkázat na přehledovou
meta-analýzu Fidrmuc–Korhonen (2004) shrnující výsledky aplikací kritérií sladěnosti
hospodářských cyklů a podobnosti šoků v soudobé světové literatuře. Z hlediska
praktického využití lze zmínit odůvodnění britského odmítání eura na základě tzv. pěti
ekonomických testů. Ty jsou prováděny britským ministerstvem financí s cílem vyhodnotit
připravenost Velké Británie přijmout společnou měnu. Součástí uvedených testů je
zkoumání konvergence hospodářských cyklů Velké Británie k eurozóně (HM Treasury,
2003). Zmiňovaná OCA kritéria jsou také používána v dílčích výzkumných zprávách
centrálních bank a vlád jednotlivých kandidátských zemí zaměřených na hodnocení
dosavadní konvergence ekonomik směrem k eurozóně.

2.1 Cíl práce
V souvislosti s kritikou maastrichtských konvergenčních kritérií a blížícím se rozšířením
eurozóny lze v soudobé literatuře měnové integrace sledovat rostoucí snahu prakticky
aplikovat a empiricky testovat připravenost zemí sdílet euro z pohledu teorie OCA. Široké
využití aplikace kritérií OCA v akademické sféře i v institucích státní správy vede
ke stanovení pracovní hypotézy, že empirické výsledky získané aplikací kritérií OCA
poskytují důležité argumenty pro diskusi o vhodném načasování zavedení eura
v kandidátských zemích.
S ohledem na relativní rozdílnost výsledků a jejich interpretaci v jednotlivých studiích
zabývajících se aplikací teorie OCA je nutné se ptát: Jaký význam lze přisuzovat
empirickým výsledkům získaných aplikací kritérií OCA podle soudobé standardně užívané
metodologie při rozhodování o volbě časového horizontu přijetí eura?
Hlavním cílem disertační práce je posouzení využitelnosti charakteristik optimálních
měnových oblastí v procesu testování a vyhodnocování připravenosti kandidátských
zemí přijmout společnou evropskou měnu. Posouzení se vztahuje na kritéria sladěnosti
hospodářských cyklů a podobnosti šoků měřených metodami standardně používanými
v soudobé literatuře o měnové integraci. Nedílnou součástí hlavního cíle je zhodnocení
významu empirických výsledků dosažených aplikací uvedených kritérií na reálná data
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kandidátských a členských zemí eurozóny v diskusi o vhodném načasování rozšíření
eurozóny.
Dosažení hlavního cíle práce je podmíněno naplněním dílčích cílů, které jsou definovány
a seřazeny dle logické návaznosti.
Prvním dílčím cílem je poskytnutí uceleného analytického přehledu standardní
metodologie měření uvedených kritérií OCA, která jsou používána v soudobém výzkumu
zabývajícím se procesem evropské měnové integrace. Účelem vytvoření uvedeného
přehledu je identifikovat, analyticky rozebrat, porovnat a diskutovat konkrétní vybrané
metodologické aspekty, které se mohou při aplikaci charakteristik OCA podílet na
případném negativním ovlivnění a zkreslení dosažených výsledků a jejich následného
interpretování.
Dalším z dílčích cílů práce je na základě analyzované metodologie aplikovat
zkoumaná kritéria na reálná data vybraných kandidátských a členských zemí Hospodářské
a měnové unie. Záměrem provedené aplikace je posoudit připravenost zkoumaných zemí
přijmout euro z pohledu teorie OCA, ale především dokumentovat možný vliv
identifikovaných faktorů resp. metodologických aspektů na dosažené výsledky a na jejich
interpretaci z hlediska posouzení připravenosti zkoumaných zemí sdílet společnou
evropskou měnu.
Z případného zpochybnění významu empirických výsledků získaných aplikací
sledovaných OCA kritérii v diskusi o načasování přijetí eura v kandidátských zemích je
nutné vyvodit příslušné závěry. Jejich obsahem by měly být zejména doporučení o zacílení
dalšího výzkumu směrem k alternativním přístupům k hodnocení připravenosti
kandidátské země přijmout euro.

2.2 Metodika práce
Metodika zpracování disertační práce obsahuje metody a jednotlivé metodické postupy,
které odpovídají povaze řešených problémů. S ohledem na vytyčené cíle práce bylo
využito následujících metodických nástrojů.
Stěžejním nástrojem použitým při procesu naplňování hlavního a dílčích cílů práce byla
metoda analýzy. Její využití bylo nezbytné zejména při detailním rozboru soudobé
metodologie praktického aplikování vybraných OCA charakteristik a identifikaci
jednotlivých metodologických aspektů ovlivňujících konečné výsledky a jejich
interpretaci. Analýza byla použita také při zpracovávání poznatků odborné literatury
vztahující se převážně k výchozí teorii optimálních měnových oblastí. Další aplikovanou
metodou je syntéza, která je rovněž součástí skupiny základních metod logického myšlení.
Na základě uvedené metody byly analyzované poznatky syntetizovány dle logické
návaznosti, aby umožnily vytvořit ucelený obraz o zkoumané problematice.
Při řešení práce bylo mnohokrát využito i metody komparace. Srovnávány byly kvalitativní
výstupy provedeného metodologického rozboru stejně jako výsledné hodnoty empirických
analýz v aplikační části práce.
Řešení disertační práce vyžadovalo aplikaci příslušných statistických
a ekonometrických metod užitých s ohledem na povahu zkoumaných jevů. Jádro tvořily
především techniky korelační analýzy, která zkoumá intenzitu a směr závislosti dvou
číselných časových řad. Dále byly využity postupy popisné statistiky a techniky
dekompozice časových řad.
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Výchozím metodickým přístupem je dedukce, jejímž smyslem je na základě provedeného
výzkumu s využitím výše uvedených metod poskytnout dostatek argumentů k přijetí či
odmítnutí vstupní pracovní hypotézy a k vyjádření se k hlavnímu řešenému problému.
Práce je členěna do sedmi základních kapitol (pomineme-li závěrečný seznam literatury
a přílohovou část práce), jejichž obsah odráží použití výše uvedených metod v logické
návaznosti s ohledem na stanovené cíle práce. Po úvodu práce, vymezujícím motivy
a význam řešené problematiky v procesu integrace České republiky a dalších
kandidátských zemí do struktur EMU, následuje vymezení pracovní hypotézy, hlavního
a dílčích cílů práce a specifikace použité metodiky.
Text třetí kapitoly je věnován definování a srovnání přínosů a nákladů souvisejících
s přijetím jednotné měny v kandidátských zemích eurozóny. Zvláštní místo je zde
věnováno významu a typologii asymetrických šoků v procesu evropské měnové integrace.
Čtvrtá kapitola obsahuje vymezení a charakteristiku hlavních myšlenkových proudů
formujících chronologický vývoj teorie optimálních měnových oblastí. Teorie je
prezentována ve svém tradičním pojetí, které odráží příspěvky autorů Mundella (1961),
McKinnona (1963), Kenena (1969) a dalších stejně jako ve svém novodobém pojetí
zahrnujícím i dílčí kritiku raného přístupu obsaženou zejména v pracích Tavlase (1993),
De Grauwe (2000) či Mongelliho (2002). Uvedená teorie představuje hlavní teoretické
východisko řešení práce.
Předmětem páté kapitoly je přehledová analýza soudobé standardní metodologie
měření vybraných charakteristik OCA se záměrem identifikovat a rozebrat dílčí
metodologické aspekty jejich měření, které se mohou podílet na negativním ovlivnění či
zkreslení dosažených výsledků a jejich interpretace. Předmětem analýzy jsou kritéria
sladěnosti hospodářských cyklů a podobnosti šoků. Výběr uvedených charakteristik je
motivován jejich masivním využíváním v soudobém výzkumu procesu evropské měnové
integrace. Jejich široce využívaná aplikace vychází ze skutečnosti, že z pohledu
novodobého pojetí teorie OCA odráží dlouhodobý vývoj těchto charakteristik souhrnný
vliv jednotlivých dílčích kritérií OCA definovaných v původním klasickém výčtu v rámci
tradičního pojetí uvedené teorie. Účelem metodologické analýzy bylo postihnout širší
varietu metod měření vybraných kritérií, aby bylo možno provést jejich přehledné
srovnání. Z hlediska jejich obvyklého použití v soudobé literatuře teorie OCA jsou
analyzované metody považovány za standardní s vědomím, že stále existují metodické
postupy měření sladěnosti hospodářských cyklů a šoků, které však mohou být s ohledem
na jejich řídké využití označeny za minoritní. V této fázi zpracování bylo analyzováno
množství literárních pramenů zahrnujících práce Burns–Mitchell (1946), Nelson–Plosser
(1982), Bayoumi–Eichengreen (1993), Baxter–King (1995), Canova (1998, 1999), Stock–
Watson (1999), Harding–Pagan (2002, 2005) a další.
Aplikační část práce představuje šestá kapitola, která je rozdělena do dvou hlavních
celků. První je věnován měření a hodnocení synchronnosti hospodářských cyklů
vybraných kandidátských a členských zemí eurozóny, kde bylo použito vlastních výpočtů
a měření. Druhá část, která je zaměřena na zkoumání šokové asymetrie kandidátských
zemí s eurozónou, využívá výsledky vybraných soudobých studií zabývajících se
zkoumanou problematikou. Získané výsledky jsou interpretovány v kontextu
s identifikovanými metodologickými aspekty jejich měření analyzovanými v předcházející
páté kapitole. Interpretace je provedena s poukazem na jejich možný vliv na vlastní proces
měření a následného vyhodnocení výsledků z pohledu připravenosti zkoumaných zemí
přijmout euro. Na tomto místě je vhodné zmínit vybrané práce, které sloužily jako ideový
zdroj pro výběr metod a technik měření, které jsou předmětem metodologické analýzy
a jejichž postupy byly použity také v aplikační části práce. Jedná se o práce Fidrmuc
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(2001), Boreiko (2002), Artis (2003), Babetski (2004), Babetski–Boone–Maurel (2004),
Darvas–Szapáry (2004), Artis–Marcellino–Proietti (2004), Fidrmuc–Hagara (2004),
Horváth–Rátfai (2004) a další.
Sedmá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí a zhodnocení využitelnosti a významu
výsledků aplikace sledovaných kritérií OCA v diskusi o vhodném časovém horizontu
přijetí eura v kandidátských zemích. Z výsledků práce jsou v její závěrečné části vyvozeny
závěry obsahující návrhy možného alternativního přístupu k posuzování připravenosti
kandidátských zemí na vstup do eurozóny. Součástí je také doporučení pro další směrování
výzkumu v této oblasti. Následuje seznam použité literatury a přílohová část práce.
Vstupní data měření synchronnosti hospodářských cyklů3, jež je předmětem aplikační části
práce, byla tvořena časovými řadami reálného hrubého domácího produktu (HDP)
a průmyslové produkce (IP) kandidátských zemí Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska
a České republiky. Výběr byl motivován dřívější úzkou ekonomickou a politickou
propojeností těchto zemí a podobnou výchozí situací na počátku procesu transformace.
Kritériem pro výběr HDP a IP jako indikátorů hospodářského cyklu je jejich vlastnost
odrážet celkový vývoj agregátní ekonomické aktivity národa. Motivem byla také relativní
dostupnost dat těchto indikátorů a jejich široké využití v analýzách tohoto typu.
Synchronnost cyklů kandidátských zemí byla měřena vzhledem k průměru eurozóny, dále
k Německu považovanému za vůdčí ekonomiku eurozóny a v určitých částech analýzy
také ke Spojeným státům americkým. Důvodem zapojení USA do analýzy je zejména
sledování profilace tzv. evropského hospodářského cyklu v průběhu procesu evropské
měnové integrace. Součástí analýzy byl také vzorek členských zemí eurozóny tvořený
Německem a Francií, které z pozice své ekonomické síly představují tzv. jádro eurozóny,
a dále Španělskem a Portugalskem, které naopak tvoří tzv. periferii a při vstupu do
eurozóny vykazovaly relativně nižší ekonomickou úroveň vzhledem k ostatním členům
(jako tomu bude s největší pravděpodobností i v případě České republiky). Uvedený
vzorek doplňuje dynamicky rostoucí Irsko, dále Rakousko a Řecko. Zdrojem vstupních
časových řad HDP ve čtvrtletní frekvenci v období 1995–2004 byl Eurostat. Vstupní
časové řady měsíční IP za období 1993–2004 byly získány z databáze mezinárodní
finanční statistiky (IFS) mezinárodního měnového fondu (IMF). Převzatá sezónně očištěná
vstupní data byla pro účely většiny použitých metod analýzy transformována na invariantní
řadu přirozených logaritmů původních hodnot yt=ln(Yt).
Z důvodu identifikace případného vlivu rozdílného pojetí hospodářského cyklu
bylo využito tří technik modifikace vstupních časových řad. Jedná se o modifikaci pomocí
logaritmické diference prvního řádu (FOD), Hodrick-Prescottova filtru (HP),
a Baxter-Kingova pásmového filtru (BK_BP). Při měření a výpočtech bylo využito
programu MATLAB a tabulkového procesoru MS Excel.

3

Termín sladěnost hospodářských cyklů použitý po vzoru standardní terminologie prací obdobného zaměření
novodobého pojetí teorie OCA není zcela přesný, neboť většina soudobých metod měří v podstatě sladěnost
cyklického vývoje výstupu ekonomiky (HDP, IP). Pouze zvolená metoda výpočtu indexu cyklické shody
identifikuje chronologickou skladbu zkoumaných cyklů. Způsob měření a dosažené výsledky však vyhovují
podstatě definovaného kritéria OCA z hlediska zkoumané podobnosti ekonomik, aniž by bylo zapotřebí
identifikovat jednotlivé fáze a body zvratu cyklu. Proto jsou termíny cyklická sladěnost a sladěnost
hospodářských cyklů v práci považovány za synonyma.
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3 Přínosy a náklady jednotné měny
Zrušení národních měn členských států Hospodářské a měnové unie (EMU) a jejich
následné nahrazení měnou společnou představuje pro všechny zúčastněné země změnu
dalekosáhlého historického významu. Hlavní důsledky a dopady tohoto kroku na
evropskou a světovou ekonomiku lze hodnotit až z odstupem let. Historie i statistika nás
učí, že čím delší časové období, tím objektivnější hodnocení. Přijetí společné měny je však
rozhodnutím politickým, u kterého se předpokládá, že by se v rámci demokratického
zřízení, jež je v současné době v Evropě dominantní, mělo opřít o názor většiny obyvatel
zúčastněných zemí. Rozhodování jednotlivců, které je založeno na porovnání přínosů
a nákladů pramenících ze změny jejich dosavadního způsobu života, však upřednostňuje
okamžité přínosy před dlouhodobými pozitivy, které svým významem mnohdy převýší
výhody krátkodobé.
Nejinak tomu je i v diskusi o přínosech a nákladech společné měny, která doprovází
celý historický proces evropské měnové integrace. Konečný výsledek je pak do značné
míry závislý na schopnosti odpovědných činitelů – vlád přesvědčit své spoluobčany o
převažujících přínosech. Zatímco u současných členů EMU lze konstatovat, že jejich vstup
byl nevyhnutelným výsledkem dlouhodobého a postupného integračního procesu
doprovázeného informačními a vzdělávacími kampaněmi, případ deseti kandidátských
zemí, jejichž vstup do EU je datován k 1. květnu 2004, je odlišný. Obyvatelé současných
států eurozóny, jež se rozhodli nahradit národní měnu měnou společnou, prošli do tohoto
okamžiku procesem dílčích změn zahrnujícím postupnou cestu k jednotnému trhu,
volnému pohybu osob a kapitálu a konečně i k jednotné měně. Tento postupný proces
ekonomické integrace umožnil i určitý čas adaptovat se na novou změnu. Každý další krok
směrem k integrované Evropě tak byl méně bolestivý, popř. postupem času vítanější.
Konečné hodnocení přínosů a nákladů jednotné měny je za těchto okolností zřejmě
objektivnější a přechod k jednotné měně snadnější.
Cílem této kapitoly je identifikovat potenciální přínosy a náklady jednotné měny.
Před provedením vlastní charakteristiky je nutné podívat se na význam diskuse o přínosech
a nákladech členství v EMU poněkud subtilněji. Identifikace výhod a nevýhod jednotné
měny je poměrně frekventovaným tématem literatury o měnové integraci. Největším
problémem kromě vlastní identifikace je jejich porovnání. Teorie optimálních měnových
oblastí vychází z myšlenky, že úspěch měnové unifikace závisí na vybraných
ekonomických charakteristikách, jejichž naplnění ze strany kandidátských zemí předurčuje
efektivitu fungování vzniklé měnové unie. Zatímco potenciální přínosy i náklady jsou
známé, jejich výše závisí na připravenosti jednotlivých zemí formovat měnovou unii.
Cílem této kapitoly tedy není vyhodnotit, zda je vstup do měnové unie efektivní ve smyslu
převažujících výhod, jejím cílem je charakterizovat hlavní přínosy a výhody, které je
možno s přijetím jednotné měny získat, a na druhé straně definovat náklady a rizika, která
se vstupem do měnové unie také souvisí. Zvláštní důraz je s ohledem na cíl práce kladen
na vymezení rizika ztráty ekonomické stability v souvislosti s výskytem asymetrických
šoků.

3.1

Přínosy související se zavedením jednotné měny

Provést jednoznačnou klasifikaci přínosů členství v měnové unii není jednoduché.
Soudobá ekonomická literatura zabývající se problematikou měnové integrace v Evropě
popř. ve světě nabízí množství rozličných členění jednotlivých skupin přínosů. Liší se také
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názory na význam jednotlivých přínosů v závislosti na charakteru vzniklých uskupení
popř. členských ekonomik.
Studie One Market, One Money (1990) provedená z podnětu Evropské komise shrnuje
ekonomické důsledky procesu evropské unifikace v Evropě. Obsahuje vlastní klasifikaci
přínosů a rizik spojených se zavedením jednotné měny. V rámci hodnocení přínosů
a výhod studie vyjmenovává ekonomické kategorie (oblasti) v rámci národních ekonomik
potenciálních členů, které budou pozitivně ovlivněny zavedením jednotné měny4.
Ekonomický růst a efektivnost. Jednotná měna eliminuje transakční náklady spojené
s konverzí jednotlivých měn uvnitř EMU. V souvislosti s odstraněním kurzové
volatility v rámci unie se podstatně snižuje nejistota investorů. Snížení investičního
rizika, s čímž souvisí také snižování úrokových sazeb, přispěje k urychlení
ekonomického růstu.
Cenová stabilita a transparentnost. Stabilita cen v podobě dlouhodobě nízké míry
inflace je hlavním cílem Evropské centrální banky (ECB). Jednotná měnová politika by
měla zajistit větší cenovou transparentnost. S politickou podporou a koordinovanou
spoluprací vlád členských zemí při dosažení cíle stanoveného ECB, lze docílit snížení
inflace při poměrně nízkých společenských nákladech.
Veřejné finance. Členství v EMU zavazuje členské státy provádět zodpovědnou
a vzájemně koordinovanou fiskální politiku vedoucí ke snižování rozpočtových
schodků. Nižší úroky zapříčiněné eliminací kurzového rizika sníží náklady spojené
s financováním vládních výdajů pomocí emise státních dluhopisů5. Jednotná měna
a jednotný trh umožní zvýšit konkurenci v oblasti vládních zakázek, což společně se
zpřísněnou kontrolou rozpočtového chování jednotlivých vlád podnítí vyšší efektivnost
sektoru veřejné správy.
Ztráta národních měn a autonomie měnových politik. Jednotná měnová politika
ECB odstraní potenciální šoky zapříčiněné nestabilitou měnových kurzů popř.
nekoordinovanými měnovými politikami. V případě výskytu šoků je možno zvýšit
absorpční potenciál postižených zemí pomocí národních rozpočtů a rozpočtu EU.
Úrokové diferenciály jednotlivých zemí, které pravděpodobně přetrvají i po zavedení
jednotné měny, budou odrazem rozdílného vnímání kredibility hospodářské politiky
dané země z pozice investorů.
Postavení jednotné evropské měny ve světovém systému. Euro se stane společně
s americkým dolarem a japonským jenem jednou z vedoucích světových měn, což
posílí význam Evropské unie v oblasti ekonomické i politické. Vznik eura přináší
snížení transakčních nákladů v mezinárodním obchodě, neboť euro se stane světově
rozšířeným platidlem. Významně se sníží potřeba devizových rezerv držených za
účelem ochrany stability eura ve srovnání s celkovou výší rezerv nutných pro
intervence ve prospěch původních měn. Významnou položkou je také výtěžek
ražebného z hlediska EMU jako celku.

4

Podrobnější popis kategorií přínosů a rizik klasifikovaných v rámci studie One Market, One Money podává
z českých autorů např. Šrein (2002).
5
Méně nákladná dluhová služba představuje určitou kompenzaci za ztrátu ražebného.
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Zatímco uvedená studie One Market, One Money (1990) představuje jakési oficiální
zdůvodnění popř. obhajobu zavedení eura z pozice Komise, existuje také velké množství
nezávislých autorů, kteří vyzdvihují ve svých pracích především rizika spojená s jeho
zavedením. Většina autorů citovaných ve světové literatuře v souvislosti s cost-benefit
analýzou eura přispěla svými pracemi k rozvoji teorie optimálních měnových oblastí.
Paul De Grauwe (2000) vyzdvihuje mezi přínosy měnové unie eliminaci transakčních
nákladů, kde rozlišuje přímé výnosy a nepřímé přínosy. Přímé výnosy představují
ušetřené peníze občanů členských zemí za konverzní poplatky při směně jednotlivých
národních měn. Tyto výnosy jsou také nejlépe kvantifikovatelné. De Grauwe se odvolává
na odhad Evropské komise (1990 – viz výše), přičemž ale poukazuje na to, že zatímco
výnosy pramenící z odstranění poplatků představují ušetření nákladů pro obyvatele i firmy,
pro banky to znamená vyschnutí jednoho ze zdrojů příjmů (De Grauwe uvádí odhad 5%
podílu výnosů z konverzních poplatků na celkových výnosech bank). Nepřímé přínosy
eliminace transakčních nákladů mohou být vyjádřeny v podobě snížení cenové
diskriminace výrobců substitutů v členských zemích unie. Eliminace nákladů spojených se
směnou národních měn představuje odbourání další překážky mezinárodního obchodu a
zvyšuje tak dostupnost zboží ve všech členských zemích unie. Nižší transakční náklady
determinující rozhodování spotřebitele o tom, kde zakoupí vybrané zboží, přispěje
k většímu konkurenčnímu boji mezi výrobci, z čehož budou profitovat právě spotřebitelé.
Další skupinou přínosů, která je obtížněji kvantifikovatelná jsou přínosy související
se snížením rizika a nejistoty pramenící z volatility měnových kurzů. Nejistota ohledně
budoucího kurzového vývoje se promítá do nejistoty o budoucím vývoji cen v jednotlivých
zemích. Zde je nutno zdůraznit, že kurzová nejistota souvisí s nejistým vývojem reálného
měnového kurzu. Ten má vliv na investiční a dlouhodobá obchodní rozhodování v oblasti
vzájemného obchodu mezi jednotlivými zeměmi. Zdrojem nejistoty je právě fakt, že
změny nominálního měnového kurzu nereflektují změny cenové hladiny. Odstranění
tohoto typu nejistoty by mělo přispět k zvýšení alokační efektivnosti cenového
mechanismu. Pozitivem jednotné měny je také vyšší cenová transparentnost, která
zlepšuje podmínky pro konkurenční prostředí v rámci unie.
Jednotná měna se stane přínosem v případě, že se stane měnou světového
významu podobně jako americký dolar. Její užití se pak rozšíří i do ostatního zbytku světa,
což přinese pro měnovou unii další dodatečné výhody. V prvé řadě se jedná o výnosy
plynoucí ECB z užívání jednotné měny zahraničními rezidenty mimo oblast unie. Druhý
typ výhod pramenící z postavení eura jako světové měny je zvýšení významu finančních
trhů v rámci eurozóny. Pro zahraniční rezidenty bude atraktivní umísťovat investice do
aktiv denominovaných v euru a stejně tak se zvýší obrat s dluhy ve formě euroobligací.
Euro tak znamená další příležitosti pro aktivity finančních institucí v eurozóně.
Paul De Grauwe se také věnuje přínosům eura v dlouhém období. Konstatuje, že
proklamovaný příspěvek jednotné měny k dlouhodobému ekonomickému růstu by
neměl být přeceňován, neboť teoretické argumenty ve prospěch měnové unie stimulující
ekonomický růst, stejně jako empirická evidence jsou slabé. Své tvrzení dokazuje pomocí
neoklasického růstového modelu (viz De Grauwe, 2000, s. 66).
Mongelli (2002) ve své přehledové analýze literatury věnované teorii optimálních
měnových oblastí rozlišuje přínosy měnové unie na tři skupiny: přínosy plynoucí ze
zvýšené efektivity v mikroekonomické sféře, přínosy ze zvýšené makroekonomické
stability (a růstu) a přínosy z pozitivních externích efektů. Dále konstatuje, že některé
přínosy jednotné měny lze označit jako jednorázové (z angl. one-off benefits) a jiné jako
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trvalé. Podobně jako ostatní autoři poukazuje na obtížnou měřitelnost a kvantifikaci
jednotlivých skupin přínosů.
Přínosy ze zvýšené mikroekonomické efektivnosti jsou dle Mongelliho principiálně
výsledkem zvýšené užitečnosti peněz ve smyslu definice peněz jako jednotky zúčtování,
prostředku směny a uchovatele hodnoty. Poslední funkce peněz představuje ve spojitosti
s eurem přínos tím větší, čím rozsáhlejší je oběh peněz. Vyšší transparentnost eura je
předpokladem pro snížení cenové diskriminace, tržní segmentace a posílení konkurenčního
prostředí. Eliminace kolísání měnových kurzů uvnitř eurozóny povede ke snížení
transakčních nákladů. V souvislosti s růstem obchodu uvnitř eurozóny porostou i celkové
úspory při provádění transakcí. Celkovým důsledkem je vyšší integrace a posílení obchodu
uvnitř eurozóny, snížení investičních rizik, podpora toku přímých zahraničních investic do
eurozóny a efektivnější alokace zdrojů.
Přínosy ze zvýšené makroekonomické stability zahrnují stabilizaci cenového vývoje;
snadnější přístup na širší a transparentnější finanční trhy zvyšující další možnosti externího
financování; růst kredibility u členských států s inflační minulostí (v důsledku získání
antiinflační kotvy). Nesporným očekávaným přínosem je redukce možných výkyvů
produktu a zaměstnanosti způsobených odlišnými národními hospodářskými politikami6.
Přínosy z pozitivních externích efektů obsahují úspory transakčních nákladů pramenící z
širokého užití jednotné měny v světovém měřítku. Dále sem můžeme řadit výnosy
z ražebného, sníženou potřebu držby devizových rezerv a zjednodušenou mezinárodní
koordinaci.
Revenda (2001) řadí mezi přínosy společné měny kromě již uvedené úspory transakčních
nákladů a eliminace kurzového rizika také efektivnější alokaci investic pramenící
z rozšíření tržního prostoru s jednotnou měnou a v neposlední řadě i snížení průměrné
míry nezaměstnanosti v důsledku větší mobility pracovních sil. Prospěch z přistoupení
k měnové unii v podobě snížené míry inflace budou mít ty země, které trpěly dlouhodobě
zvýšenou mírou inflace v minulém období. Se zrušením jednotlivých národních měn je
spojena také zvýšená kooperace při odhalování špinavých peněz souvisejících s nutností
směny hotovostních národních měn na eura a také s odhadem objemu hotovostních
národních měn obíhajících mimo území daného domovského státu7. Společná měna je také
předpokladem pro posílení postavení eurozóny v celosvětovém měřítku. Území států
využívajících euro se stává ekonomickým prostorem srovnatelným se Spojenými státy
americkými či Japonskem.
Mezi výhody eura jsou často uváděny také na přínosy pramenící z vyšší
transparentnosti jednotné měnové politiky Evropské centrální banky. Prokáže-li ECB
schopnost provádět kredibilní měnovou politiku, jejímž výsledkem bude dodržení
stanoveného inflačního cíle při minimu společenských nákladů, může docílit efektivní
zafixování inflačních očekávání veřejnosti v souladu se zvolenou desinflační strategií.
Kontrast cenových očekávání, (na jejichž základě jsou uzavírány dlouhodobé mzdové
6

Mongelli podotýká, že jednotná měna neochrání členské země před efekty působení reálných
ekonomických šoků.
7
Revenda (2001, s. 651) uvádí příklad německé marky, kde odhadem 40 % celkového emitovaného objemu
obíhalo v zahraničí. De Grauwe (2000, s. 71) popisuje v souvislosti s významem mezinárodně vlivných měn
příklad Spojených států, kde v roce 1999 obíhala odhadem více než polovina emitovaných amerických dolarů
mimo území USA.
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i obchodní kontrakty a tvořena investiční rozhodování), se skutečným vývojem cen
ovlivňuje kolísání výkonnosti národních ekonomik.

3.2 Náklady související se zavedením jednotné měny
V rámci následující subkapitoly je kromě dalších obecných nákladů a rizik spojených
s přijetím jednotné měny kladen hlavní důraz na analýzu týkající se anatomie
asymetrických šoků. Kapitola obsahuje také podskupinu nákladů jednotné měny, která
vstupuje výrazně do povědomí teprve v souvislosti s novou vlnou přistupujících států.
Jedná se o možné působení jednotné měny jako brzdícího činitele procesu reálné
konvergence v případě „dohánějících“ zemí.
3.2.1 Tradiční pojetí nákladů společné měny
Podobně jako v případě přínosů jednotné měny rozlišuje Mongelli (2002) náklady
související se zhoršením mikroekonomické efektivity, snížené makroekonomické stability
a negativních externích efektů.
Náklady související se zhoršením mikroekonomické efektivity. S přechodem na novou
měnu souvisejí administrativní, legislativní a provozní náklady jako např. přecenění a
redenominace obchodních dohod a kontraktů, změna platebních systémů či např.
přizpůsobení prodejních automatů. S novým přepočtem původních cen jsou spojeny také
psychologické náklady. Velké náklady mohou vzniknout v případě špatné nastavení parity
nominálního měnového kurzu na počátku fungování měnové unie. V takovém případě by
daná země mohla mít příliš velkou konkurenční výhodu nebo by naopak nebyla schopna
konkurovat ostatním členským zemím. Postižená ekonomika by tak mohla trpět vnější
nerovnováhou dokud se ceny, mzdy a úroveň ekonomické aktivity strukturálně
nepřizpůsobí úrovním převládajícím v ostatních členských státech. Zavedení jednotné
měny si vyžaduje vytvoření nadnárodní výkonné instituce. Rostoucí administrativní
náklady by z tohoto titulu mohly být vyváženy sníženým počtem institucí operujících před
založením unie na národní úrovni.
Náklady plynoucí ze ztráty makroekonomické stability. Členství v měnové oblasti
zužuje vládám členských zemí výběr použitelných instrumentů národohospodářské
politiky. Jelikož je zodpovědnost za provádění měnové politiky přenesena na nadnárodní
centrální banku, nemůže žádná země uskutečnit reálné přizpůsobení v návaznosti na výskyt
asymetrických disturbancí (zvláště pokud jsou mzdy a ceny strnulé směrem dolů). Na
nadnárodní centrální autoritu je taktéž přenesena část devizových rezerv a dalších aktiv.
Národní vlády také ztrácejí možnost snížit v budoucnosti národní dluh prostřednictvím
zvýšení míry inflace. Fiskální omezení v podobě Paktu stability a růstu snižuje
manévrovací schopnost při provádění národních fiskálních politik. Tato omezení jsou
svazující zejména u zemí s relativně vysokým veřejným dluhem popř. deficitem státního
rozpočtu. EMU bude navíc postrádat případný nadnárodní mechanismus sdílení rizika,
který může napomoci zemím vyrovnat se s asymetrickými šoky.
Náklady z negativního externího šoku. V případě, že bude jedna či více zemí
uskutečňovat déletrvající politiku výrazného státního deficitu, kumulující se veřejný dluh,
jenž by se časem mohl jevit jako neudržitelný, může způsobit negativní externality
postihující všechny členy měnové unie. Jedná se o případ, kdy obava z případné
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monetizace dluhu vyvolá tlak na růst úrokových sazeb v unii. Tento vývoj by mohl ohrozit
mezinárodní důvěru ve společnou měnu, což bude znamenat ztrátu zejména pro země,
jejichž měna byla před vstupem do unie dlouhodobě stabilní.
Zatímco v Revendově (2001) výčtu přínosů se prolínají přínosy mikroekonomické
i makroekonomické povahy, přičemž jejich význam je srovnatelný, v oblasti nákladů stojí
v popředí náklady související se ztrátou národní suverenity v měnové oblasti8. Evropská
centrální banka přebírá pravomoci centrálních bank členských zemí, přičemž jejím
hlavním cílem je cenová stabilita. Pro členské země to znamená především ztrátu možnosti
ovlivňovat vlastní politikou případné jiné cíle. Jak dále podotýká, toto omezení v zásadě
platí i pro rozpočtovou politiku, jejíž využití bude v důsledku plnění maastrichtských
kritérií resp. Paktu stability a růstu a v důsledku jednotné měnové politiky omezeno.
Mezi ostatní náklady jednotné měny patří náklady na přeměnu platebních a
účetních systémů bank a jiných institucí, náklady na výrobu hotovostních peněz
jednotné měny a na jejich výměnu za stávající národní měnu členských států. S přijetím
společné měny souvisí také potenciální riziko zvýšení míry inflace u zemí, které
vykazovaly dlouhodobě nižší míru inflace než jaká převládá v měnové oblasti. Dalším
rizikem je i možný inflační impuls spojený se zaokrouhlováním přepočtených cen
v nové měně směrem nahoru.
Ojedinělý seznam obsahující 17 důvodů pro a proti vstupu do měnové oblasti s plně
zafixovanými kurzy nebo měnové unie se společnou měnou vyjmenoval autor původní
teorie optimálních měnových oblastí Robert Mundell ve svém příspěvku Optimum
Currency Areas (1997).
17 důvodů pro kandidátskou zemi podílet se na formování měnové unie:
(1) dosáhnout inflační míru unie;
(2) snížit transakční náklady při obchodní výměně s hlavními partnery;
(3) eliminovat náklady na emitování a péči o vlastní národní měnu;
(4) účastnit se v oblasti parity kupní síly, jejíž fungování by umocnilo zafixování
vzájemných měnových kurzů nebo společná měna;
(5) ustanovit kotvu pro ekonomickou politiku; pevný bod, na jehož základě budou
formována očekávání a trend hospodářské politiky;
(6) zbavit monetární a fiskální autority diskrečního jednání;
(7) zabránit účelovému politicky motivovanému ovlivňování měnového kurzu např.
s cílem depreciovat měnu a zvýšit zisky popř. pomoci dlužníkům;
(8) vytvořit automatický mechanismus, který si vynutí disciplinovanost ve fiskální a
monetární oblasti;
(9) využívat multinacionální obranný val proti šokům;
(10) zapojit se intenzivněji do systému fungování finančních center a kapitálových trhů
v rámci unie;
(11) podpořit a urychlit tvorbu politických spojenectví a integrace;
(12) vytvořit vlivné uskupení jako protipól vyrovnávající vliv dominantních zemí popř.
společenství;
(13) podílet se na politických rozhodnutí o vývoji míry inflace v měnové oblasti;
8

Význam nákladů a rizik makroekonomického typu souvisejících s přijetím jednotné měny vyzdvihuje také
množství ostatních autorů zabývajících se problematikou evropské měnové integrace - viz např.
Bayoumi–Eichengreen (1993, 1997), Corden (1972), De Grauwe (2000); Eijffinger–De Haan (2000), Tavlas
(1993), Mundell (1961), Tower–Willet (1976) z českých autorů viz např. Šrein (2001) či Macháček – Kotlán
(2001).
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(14) vytvořit silnou světovou měnu jako protiváhu dolaru a jenu;
(15) vytvořit a upevnit ekonomicky silné a vlivné uskupení zemí s vysokou váhou
v mezinárodních politických diskusích a s vyšší schopností zlepšit vlastní směnné
relace prostřednictvím obchodní politiky;
(16) delegovat vynucování fiskální a monetární disciplíny na mechanismus stojící
mimo domácí politický proces;
(17) podílet se na obnově reformovaného mezinárodního měnového systému.
Následuje 17 důvodů proti účasti země v měnové oblasti:
(1) země preferuje jinou míru inflace než měnová oblast;
(2) země užívá měnový kurz jako instrument politiky zaměstnanosti ke zvýšení či
snížení mezd;
(3) země hodlá využívat měnový kurz jako nástroj politiky „ožebrač svého souseda“
za účelem „převzetí“ zaměstnanosti z jiných zemí;
(4) velká a ekonomicky silná země nemusí chtít, aby znepřátelený stát využíval
výhody úspor z rozsahu ve velké měnové oblasti, nebo se v dalším případě může
velká země obávat, že další rozšíření zvýší obtížnost provádění národní
makroekonomické politiky;
(5) země chce využívat monetární expanze popř. inflační daně k financování vládních
výdajů, což by v případě měnové unie nebylo možné;
(6) země nechce obětovat ražebné z využívání svých peněz jako mezinárodního
platidla, to platí obzvláště v případě velkých zemí;
(7) vláda hodlá využít ražebné jako zdroj skrytých či mimorozpočtových příjmů pro
financování osobních potřeb a zájmů zkorumpovaných vrcholných představitelů
diktatury nebo naivních demokratických vlád;
(8) režim fixních kurzů by mohl být v konfliktu s politikou centrální banky, která má
ústavní mandát chránit cenovou stabilitu;
(9) měnová integrace s jednou popř. více dalšími zeměmi může být vnímána jako
určitá ztráta státní suverenity potažmo i nezbytného symbolu národní nezávislosti;
(10) země chce optimálně denominovat národní měnu v souladu její ekonomickou
úrovní (HDP na obyvatele);
(11) země chce udržet vlastní měnovou nezávislost aby mohla provést monetární
expanzi popř. zavést inflační daň v případě války;
(12) země potřebuje udržet v tajnosti vlastní národní statistiky, jako v případě
Sovětského svazu, který vystoupil z Mezinárodního měnového fondu a který ke
stejnému kroku přinutil i své východoevropské satelity;
(13) neexistuje žádné politické a ekonomické vedení, schopné udržet režim pevného
kurzu v rovnováze;
(14) politické autority nedokáží dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu a/nebo
přesvědčit že dokáží dlouhodobě udržet rozpočtovou rovnováhu a realizovat
systém pevných kurzů;
(15) partneři v případné budoucí měnové oblasti jsou politicky nestabilní nebo
náchylní k invazi agresorských zemí;
(16) partnerské země jsou chudší a budou očekávat pomoc, rovnoměrné rozdělení
plateb a budou příčinou přemrštěných výdajů měnové oblasti;
(17) země není ochotna akceptovat stupeň integrace jako důsledek vytvoření optimální
měnové oblasti, jako jsou např. společné normy, imigrace, pracovní či daňová
legislativa.
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Jak bylo zmíněno i v Mundellově výčtu, se ztrátou autonomie monetární politiky je
spojena i ztráta ražebného. Ražebné představuje příjem, který získá vláda financováním
svých výdajů změnou měnové báze. V podmínkách plné zaměstnanosti – tedy na úrovni
přibližující se přirozené míře nezaměstnanosti, by takovéto počínání vedlo k inflaci.
Z tohoto důvodu bývá někdy ražebné nazýváno inflační daní. Ztráta ražebného je
všeobecně akutnější u států s nevyvinutým daňovým systémem. Čím méně je daňový
systém vyvinutý, tím vyšší náklady jsou spojené s příjmy získanými zvýšením daní a
relativně nižší jsou naopak náklady souvisejícími s příjmy získanými „inflační daní“.
Současné odhady výše výnosů z ražebného uvádějí, že ve většině zemí západní Evropy,
nepřekračuje ražebné hodnotu 1 % HDP, přičemž význam ražebného se bude snižovat
s postupnou desinflací směrem k cíli ECB. (De Grauwe, 2000)
V případě členských států EMU jsou ztráty z ražebného nahrazeny ražebným
z emise společné měny, jež se rozděluje ve prospěch členských zemí dle předem
stanovených pravidel. V Evropské centrální bance je kritériem podíl na kapitálu této
banky. S ohledem na nízkoinflační cíl ECB je však zřejmé, že u členských zemí, které
vykazovaly vyšší inflaci před vstupem do EMU tyto ztráty plně nahrazeny nebudou.
3.2.2

Společná měna jako brzda reálné konvergence

V souvislosti s vlnou deseti nově přistupujících zemí je stále častěji diskutována i nová
skupina nákladů, jež nebyla dosavadní literaturou výrazněji analyzována9. Jedná se
o náklady jednotné měny související s rizikem, že snaha o dodržení konvergenčních kritérií
popř. následné převzetí eura zpomalí proces reálné konvergence u „dohánějících zemí“.
Tímto problémem se v české literatuře zabývají např. práce Janáčkové (2002), Dědka
(2003) či Janáčka (2004).
Vývoj reálné konvergence představuje proces přibližování se k zemím Evropské
unie v úrovni produktivity a HDP na hlavu. Reálná konvergence je považována za základní
podmínku efektivního začlenění přistupujících zemí mezi ostatní členské země a podílení
se plně na těžení výhod popř. sdílení nákladů s ostatními členy eurozóny. Janáčková (2002,
s. 759) k významu reálné konvergence doslova uvádí: „reálná konvergence je základním
ekonomickým zájmem dnešních kandidátských zemí“ a dále „...reálná konvergence je
podmínkou jejich (kandidátských zemí–pozn.) úspěšného, nekonfliktního fungování uvnitř
evropské unie a eurozóny“.
Přibližování ekonomické výkonnosti u dohánějících zemí s sebou přináší tlak na
reálné zhodnocování měny. K reálné apreciaci aktiv projevující se růstem relativní cenové
hladiny dochází prostřednictvím inflačních diferenciálů popř. nominální apreciací měny10.
Dle Janáčkové (2002) existuje několik hlavních zdrojů reálné apreciace. Jedná se o vyšší
míru inflace, která je v tranzitivních ekonomikách spojena s nápravou relativních cen,
cenovými deregulacemi, daňovými úpravami a také procesem dohánění v technologické a
ekonomické úrovni. Na reálném zhodnocování měny se podílí také nízká výchozí úroveň
relativních cenových hladin v současných kandidátských státech. Nezanedbatelným
příspěvkem je i růst relativní cenové hladiny způsobený výrobkovými inovacemi,
zvyšováním kvality produktů přistupujících zemí a také změna v jejich vnímání
spotřebiteli ostatních členských států. Ačkoliv růst cen způsobený zvyšováním kvality a
výrobkovými inovacemi je tzv. fiktivní inflací a neměl by být de facto považován za
inflaci, je v současné době nemožné statisticky odlišit podíl fiktivní inflace v rámci
9

Pomineme-li práce týkající se kritiky maastrichtských kritérií obecně.
Reálná apreciace se po přijetí jednotné měny projeví ve formě růstu (konvergence) relativní cenové
hladiny.
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příslušného cenového indexu. Z tohoto důvodu je také cenová stabilita charakterizována
Evropskou centrální bankou v podobě dvouprocentní inflace, čemuž odpovídá odhadovaná
fiktivní inflace v zemích eurozóny. Balassa-Samuelsonův efekt je dalším dlouhodobým
zdrojem reálné apreciace. Jak dále uvádí Janáčková odhad reálné apreciace pro Maďarsko,
Polsko a Českou republiku pocházející z daného efektu činí 1,5–2,5 % ročně, přičemž ECB
jej odhaduje na 1–3 % za rok.
Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že proces reálné konvergence je doprovázen
reálnou apreciací měny. Proces měnové unifikace však může i přes nesporné klady působit
jako brzda reálné konvergence. Kandidátské země včetně České republiky se vstupem do
Evropské unie zavázaly také k následnému splnění podmínek potřebných k přijetí jednotné
měny. Normativem ze strany Unie jsou v této oblasti tzv. maastrichtská konvergenční
kritéria, mezi která patří i kritérium cenové stability a kurzové stability. Právě tyto dvě
kritéria, která zavazují kandidátské země vykazovat po dobu nejméně jednoho roku
průměrnou inflaci nižší než 1,5 procentního bodu a nejméně po dobu dvou let setrvat
v evropském mechanismu měnových kurzů (ERM II) omezující výrazným způsobem11
kurzové fluktuace, představují omezení prostoru pro reálnou apreciaci. Inflační
diferenciály a nominální apreciace kurzu představují dva základní ventily reálné apreciace.
Po přijetí jednotné měny zůstane činný pouze ventil inflačního diferenciálu. Vyšší inflace
však může být v rozporu s desinflační politikou ECB. Ačkoliv je podíl kandidátských zemí
na celkovém harmonizovaném cenovém indexu relativně malý, plošné protiinflační
opatření ECB může mít na dohánějící země neblahý vliv.
K uvedené argumentaci poukazující na možné kontraproduktivní efekty plnění
konvergenčních kritérií na proces reálné konvergence je nutné zmínit kritiku Dědka
(2002), který výše uvedený způsob argumentace považuje za zjevně účelový, neboť
nepředpokládá další možné cesty působení reálné apreciace např. v podobě rychlého
znehodnocování kurzu a vysokého inflačního diferenciálu či intenzivního nominálního
zhodnocování a vysoké deflace. Dalším kritickým argumentem je opomíjená funkce eura
jakožto ochranného valu před „..světem nástrah a léček kladených volnou mobilitou
kapitálu v sílícím globálním prostředí...(Dědek, 2002, s. 602)“, který nevpouští do velmi
otevřené ekonomiky destabilizující formy reálné apreciace. Tato vlastnost je nesporným
přínosem pro plynulý proces reálné konvergence.
3.2.3

Ztráta ekonomické stability v důsledku asymetrického šoku

Největší rizika a náklady související s budoucím přijetím jednotné měny v nových
členských zemích Evropské unie jsou spojeny se ztrátou národní suverenity v měnové
oblasti. Ztráta autonomie měnové politiky představuje pro členské země především
nemožnost využít měnově-politických nástrojů a instrumentu měnového kurzu za účelem
provádění některého typu aktivistické či stabilizační politiky. Nakolik je ztráta měnové
suverenity pro zemi nákladnou závisí na několika faktorech: na potřebě využívat měnový
11

Rozsah povoleného pásma fluktuace měnového kurzu platný pro kandidátské země bývá v současnosti
předmětem diskusí. Původní kurzový mechanismus ERM vytvořený v souvislosti se zavedením
bezhotovostní ECU (European Currency Unit – předchůdce dnešního eura) byl v důsledku měnových
turbulencí z let 1992–1993 rozšířen z ±2,25 % na ±15 %. Další změnou byl přechod od multilaterálního
systému ERM (princip “mřížky” spojující jednotlivé členské měny) na bilatelární systém ERM II s vázaností
účastnických měn na euro. Kritérium kurzové stability bylo donedávna v případě kandidátských zemí
všeobecně interpretováno v rozsahu ± 15 % (viz např. Janáčková; 2002). Současná interpretace se však
přiklání k rozsahu pásma ±2,25 %, přičemž případná apreciace kurzu by neměla být v rozporu s plněním
uvedeného kritéria.
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kurz a nástroje měnové politiky jako instrumentů přizpůsobení a stabilizace, na dosavadní
efektivnosti využití těchto instrumentů a na dostupnosti a využitelnosti dalších
alternativních nástrojů popř. adaptačních mechanismů.
V případě Hospodářské a měnové unie je také vliv národních fiskálních politik jako
stabilizačního nástroje ekonomiky značně omezen. Kromě normativního omezení v podobě
nutnosti dodržování Paktu stability a růstu je dalším omezujícím faktorem také omezení
autonomie daňové politiky státu. Jak uvádějí Bayoumi–Eichengreen (1993), při odstranění
překážek mobility práce v měnové unii bude výše daní jedním z faktorů motivace obyvatel
migrovat za prací. Vlády jsou tak omezeny při stanovení výše daní, které nemohou být
příliš odlišné od ostatních států EMU. Budoucí omezení daňových příjmů tak determinuje
současnou politiku rozpočtových deficitů.
K tomuto logickému soudu je nutno
konstatovat, že jeho naplnění je determinováno postupným odstraňováním skrytých
překážek mobility práce mezi státy, mezi které patří především jazyková bariéra, různý
stupeň liberalizace národních trhů s bydlením, rozdílné kulturní a sociální zvyklosti, vnitřní
institucionální bariéry v podobě rozdílných systémů sociálního zabezpečení apod.
Ztráta měnové suverenity znamená pro přistupující zemi potenciální náklady v podobě
ztráty ekonomické stability v důsledku působení asymetrického šoku, který lze definovat
jako situaci, kdy změna agregátní poptávky (tj. změna agregátních výdajů spotřebitelů,
firem, vlády či změna úrovně exportu a importu) nebo změna agregátní nabídky (tj. změna
objemu výroby resp. nabídky produkce domácích firem) nepostihuje členské země měnové
unie stejným způsobem12. V případě zvýšeného rizika výskytu asymetrických šoků a
neexistence dostatečných adaptačních mechanismů alternujících případné využití
měnového kurzu není pro kandidátskou zemi vhodné vstoupit do měnové unie. Tento závěr
je plně v souladu s hlavní myšlenkou teorie optimálních měnových oblastí (OCA, viz
kapitola 4). Plošně působící měnová politika nadnárodní centrální autority nemůže být
využita s cílem pomoci jedné zemi popř. regionu vypořádat se s následky asymetrického
šoku, aniž by tak neovlivnila ekonomiky ostatních členských států, jež šokem zasaženy
nebyly.
Flexibilní měnový kurz je považován za nástroj, který za určitých okolností může fungovat
jako vhodný adaptační mechanismus při výskytu negativního asymetrického šoku. Riziko
výskytu externího asymetrického šoku platí dvojnásob u malých otevřených ekonomik,
jejichž vývoj je značně závislý na mezinárodně obchodních zbožových a finančních tocích.
Využití flexibilního měnového kurzu jako nástroje stabilizace má svá omezení. Nástroj
flexibilního měnového kurzu není možno použít např. v situaci, kdy šok v podobě
asymetrického poklesu agregátní poptávky zasáhne regiony, jež nejsou shodné s národními
hranicemi jednotlivých států. Diskutabilní je také efekt změny měnového kurzu v dlouhém
období13.
Teorie optimálních měnových oblastí definuje podmínky, při kterých vzájemné
zafixování národních měn potažmo přijetí jednotné měny bude znamenat prospěch ve
smyslu převažujících přínosů nad náklady pro všechny členské země měnoví unie.
Analýzy zaměřené na naplňování charakteristik optimální měnové oblasti členskými popř.
kandidátskými státy Hospodářské a měnové unie však zahrnuje poměrně rozsáhlou a
v mnoha bodech diskutabilní oblast ekonomického výzkumu.

12

V anglickém jazyce se pro termín asymetrický šok užívá také vyjádření idiosyncratic nebo country-specific
shock, které vystihují geografické hledisko definice šoku a zdůrazňují nestejný dopad šoku na jednotlivé
země či regiony v rámci měnové oblasti.
13
O významu ztráty nástroje pružného měnového kurzu v měnové oblasti blíže viz kap. 4.3.2.
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Asymetrie šoků, typologie, proces šíření a přizpůsobení v tržní ekonomice

Jak již bylo stručně předesláno výše, asymetrický šok lze chápát jako podnět (stimul) na
straně agregátní poptávky či nabídky, který vede k divergentnímu vývoji hlavních
makroagregátů v některé z členských zemí či regionů, přičemž zbytek měnové oblasti takto
postižen není. Region postižený asymetrickým šokem je pak značně omezen ve využití
některého z typů cílené stabilizační politiky, neboť úrokové sazby a měnový kurz jsou
v rukou nadnárodní měnové autority (v eurozóně Evropské měnové banky – ECB), která
svá rozhodnutí o změně nastavení klíčových nástrojů podmiňuje zájmem Unie jako celku.
Příklad asymetrického šoku v podobě rozdílného vývoje agregátní poptávky ve dvou
regionech řešil již Mundell ve svém průkopnickém článku o teorii optimálních měnových
oblastí z roku 1961 (viz kapitola 4). Podmínkou optimality oblasti sdílející fixní kurz
(popř. společnou měnu) je naplnění definovaných charakteristik optimální měnové oblasti,
které sníží riziko výskytu samotného asymetrického šoku nebo umožní relativně hladkou
adaptaci ekonomiky zasaženou šokem. Již raná literatura teorie optimálních měnových
oblastí rozlišuje mezi dvěma základními typy šoků dle jejich původu resp. zdroje na šoky
poptávkové a nabídkové. Mezi podněty na straně agregátní poptávky patří zejména
kolísání spotřeby obyvatelstva, investic firem, vládních výdajů či zahraničního obchodu.
Na straně agregátní nabídky jsou to nejčastěji změny produktivity způsobené
technologickými změnami výroby nebo kolísání cen vstupů (např. ropné šoky).
Nabídkové či poptávkové šoky samy o sobě nejsou v ekonomice ničím
nepřirozeným. Literatura hospodářského cyklu včetně v současnosti často citovaného
přístupu teorie reálného ekonomického cyklu chápou reálné fiskální a především
nabídkové šoky jako zdroj kolísání produktu resp. hospodářského cyklu. Teorie reálného
ekonomického cyklu předpokládající pružné vyčišťování trhů od přebytečné nabídky a
poptávky díky rychlému přizpůsobování cen a mezd představuje alternativu tradičních
neokeynesiánských teorií hospodářského cyklu založených na strnulých popř. pomalu se
přizpůsobujících mzdách a cenách. Dle neokeynesiánského konceptu jsou významným
působícím faktorem cyklů zpoždění identifikovaná mezi změnou národního důchodu a
agregátních výdajů – tedy agregátní poptávky, kdy záměr zvýšit okamžitou spotřebu
společně s rostoucím důchodem předchází samotnému aktu reálného zvýšení spotřeby
spotřebiteli. Také celková produkce reaguje na nárůst agregátní poptávky se zpožděním,
neboť výrobci zpočátku reagují na dodatečný nárůst poptávky snižováním zásob a teprve
po určité době zvyšují samotnou výrobu14.
Vhodným nástrojem pro charakteristiku základních typů šoků je tradiční model agregátní
nabídky a poptávky tzv. AS-AD model. Negativní sklon křivky agregátní poptávky odráží
vztah mezi růstem reálného bohatství a spotřeby při snižující se cenové hladině. Pozitivní
sklon křivky krátkodobé agregátní nabídky odráží předpoklad strnulých mezd, kdy
s růstem cen a poklesem reálné mzdy agregátní nabídka roste. Dlouhodobá křivka
agregátní nabídky LRAS15 je vertikální na úrovni potenciálního produktu, neboť
v dlouhém období dochází k přizpůsobení mezd a cen a k vyčištění trhů (o modelu AS-AD
a jeho využití při dekompozici šoků je blíže pojednáno v kapitole 5.3). Pozitivní
(negativní) poptávkový šok je v modelu AS-AD charakterizován posunem křivky AD

14

Jedná se o tzv. Lundbergovo a Robertsonovo zpoždění pojmenované po britském ekonomovi D.H.
Robertsonovi a švédském ekonomovi E. Lundbergovi.
15
Zobrazení křivky LRAS – viz obr. 3.3.
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směrem doprava (doleva). Následkem pozitivního (negativního) nabídkového šoku je
posun křivky SRAS16 doprava (doleva).
Obr. 3.1: Posuny křivky agregátní poptávky a nabídky v modelu AS-AD
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Kromě identifikace původu šoku je pro jeho konečný dopad důležitý také způsob
(mechanismus) šíření šoku. Z pohledu tradičních neokeynesiánských teorií hospodářských
cyklů, které jsou způsobeny především díky kolísání investic (tedy kolísáním AD), je
faktorem mechanismu šíření nepružnost cen a mezd. Podle teorie reálného ekonomického
cyklu, která předpokládá cenovou flexibilitu a vyčištěné trhy, je faktorem mechanismu
šíření šoku vliv fyzického kapitálu a intertemporální neboli mezičasové substituce práce a
volného času. Tento přístup předpokládá, že hlavními stimuly výkyvů produkce a
zaměstnanosti jsou šoky produktivity čili nabídkové šoky, které ovlivňují dlouhodobou
křivku agregátní nabídky (LRAS) resp. potenciální produkt. Monetární a fiskální politika
nemá dle tohoto konceptu na křivku LRAS vliv. Mechanismus šíření je založen na
předpokladu, že při pozitivním nabídkovém šoku (vedoucím k růstu LRAS) roste mezní
produktivita kapitálu (MPK) a s ní i podněty k investování a akumulace kapitálu. Po
odeznění šoku a poklesu MPK dochází také k útlumu akumulace kapitálu. Podobně
v období růstu produktivity, růstu reálných mezd a reálných úrokových sazeb lidé ochotně
zaměňují svůj volný čas za práci a nabízejí více práce (mezičasová substituce práce). Po
odeznění pozitivního nabídkového šoku, dochází k poklesu nabídky práce a celkového
produktu. Nezbytným předpokladem tohoto konceptu je elastická křivka agregátní nabídky
práce s dominujícím substitučním efektem.
Vrátíme-li se k tradičnímu pojetí šoků, vysvětlených v rámci modelu AS-AD, je
třeba ještě zmínit pojetí monetárních (nominálních) šoků, kde příčinou šoků je
neočekávaná změna v nastavení měnově-politických nástrojů dané země. Tento koncept
považuje monetární politiku za přímý stimul a původce hospodářského cyklu17
Asymetrické šoky lze chápat jako stimuly na straně agregátní poptávky či nabídky, které
nepostihují všechny regiony v měnové unii stejnoměrně. V následné části textu jsou
16

SRAS -krátkodobá agregátní nabídka - z angl. short run aggregate supply; podobně LRAS – dlouhodobá
agregátní nabídka z angl. long run aggregate supply.
17
O teoriích hospodářského cyklu viz Burns-Mitchel (1946), Burda-Wyplosz (2001), Mach (2001), Plosser,
(1989).
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popsány příklady významných šoků v dosavadní historii Evropy a Evropských
společenství.
Dopady německého sjednocení
Případ německého sjednocení a jeho ekonomických dopadů na bývalou západní část
Německa a okolní státy je názorným příkladem poptávkového šoku, který byl v rámci
Evropy šokem asymetrickým – postihujícím pouze Německo a nikoliv okolní státy. Dopad
tohoto šoku byl však ve svém důsledku natolik rozsáhlý, že ovlivnil také okolní evropské
ekonomiky.
Krátce po německém sjednocení iniciovaném pádem Berlínské zdi v roce 1989 začala
německá vláda řešit problém dvou odlišných ekonomik v jednom státě. Za účelem
překonání úvodních transformačních problémů provedla Německá vláda rozsáhlou
fiskální expanzi zacílenou na podporu bývalého východního Německa. Zatímco dopad na
produkci byl minimální, spotřeba a celkové výdaje východoněmeckých domácností rostly
výrazným tempem. Růst agregátní poptávky podnítila kromě rozsáhlých vládních
fiskálních transferů také rychlá reakce západoněmeckých bank v podobě rozmachu
spotřebitelských úvěrů cílených na dosud nezadlužené východoněmecké domácnosti.
Dopad tohoto nárůstu poptávky ale postihl především západoněmecké firmy, které
zvyšovaly produkci s cílem uspokojit tuto dodatečnou poptávku.
Zatímco do sjednocení bylo Německo čistým věřitelem v rámci mezinárodních
finančních toků, fiskální expanze vedla ke vzniku rozpočtového deficitu, přičemž začalo
docházet i ke zhoršování bilance na běžném účtu. Po dvou letech od úvodních
expanzivních kroků začala jevit zejména západoněmecká ekonomika známky přehřátí
včetně signifikantních inflačních tlaků. Německá Bundesbanka zareagovala zpřísněním
své monetární politiky, kdy zamezila dalšímu nárůstu měnové báze a zvýšila úrokové
sazby.

Tab. 3.1: Dopady německého sjednocení na německou ekonomiku
1989

1990

1991

1992

Běžný účet (v % HDP)

4,8

3,3

-1,1

-1,1

Rozpočtový deficit (v % HDP)

-0,1

2,1

3,3

2,8

Úroková sazba

7,1

8,5

9,2

9,5

Zdroj: Dornbush-Fisher-Starz (1998)
Zpřísnění měnové politiky Německa reprezentované opakovaným zvyšováním diskontní a
lombardní sazby se negativně dotklo také obchodních partnerů Německa – např. Francie
a Itálie, které uplatňovaly vzájemný fixní kurzový režim, přičemž tyto země podobným
poptávkovým šokem zasaženy nebyly. Apely Francie a Itálie na německou Bundesbanku,
aby snížila úrokové sazby, byly neúspěšné, neboť německá centrální banka preferovala
vlastní protiinflační politiku. Francie s Itálií tak čelily volbě mezi devalvací svých měn
v rámci Evropského měnového systému a zvýšením svých úrokových měr v souladu
s německou politikou. Ve snaze udržet stabilitu měnových kurzů došlo k přizpůsobení
úrokových sazeb německé úrovni. Bez současné fiskální expanze jako v případě
Německa však tento krok vedl ve Francii a Itálii na počátku devadesátých let ke
zpomalení ekonomického růstu.
Zdroj: Dornbush-Fisher-Starz (1998)
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Obr. 3.2: Poptávkový šok: Dopad německého sjednocení na západní Německo v letech
1990–1994
Reakce na poptávkový šok:
Německo
5,0
4,5
4,0

Inflace

3,5
3,0

199

2,5

199

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

-2

-1

0

1

2

3

Výstup (% odchylka od trendu)

Negativní nabídkový šok – Švýcarsko a Velká Británie
Následující příklad ukazuje rozdílné reakce dvou zemí na symetricky působící – negativní
nabídkový šok. Ropný šok z období 1973–4, kdy rapidní nárůst cen ropy znamenal
celkový plošný nárůst cen většiny důležitých vstupů výroby vedl k poklesu agregátní
nabídky v postižených zemích.

Obr. 3.3: Rozdílné přizpůsobení ekonomiky při výskytu asymetrického šoku v modelu
AS-AD
LRAS

Ceny

SRAS’

AD
AD’

SRAS
B
C

A
D

Produkt

V rámci modelu AS-AD by se tato skutečnost projevila posunem křivky SRAS doleva
k bodu B. Za předpokladu nulové odezvy ze strany monetární či fiskální politiky, dojde po
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určité době k absorbci původního šoku a křivka SRAS se postupně, pozvolna vrací na
původní pozici. Ve stejnou dobu dochází s poklesem produktu k poklesu křivky agregátní
poptávky AD, takže návrat do původního bodu rovnováhy probíhá v zakřivené trajektorii
zpět do bodu A. Pokud se však centrální banka rozhodne bojovat proti inflaci vzniklé
poklesem agregátní nabídky, zvýšení úrokových sazeb sníží agregátní poptávku, což
implikuje posun do bodu C. K finálnímu návratu na počáteční úroveň produktu tak může
dojít přes bod D až k A. Obr. 3.4 a 3.5 ukazují dvě rozdílné reakce na negativní nabídkový
šok.

Obr. 3.4: Reakce švýcarské ekonomiky na negativní nabídkový šok
Reakce na negativní nabídkový
šok: Švýcarsko
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První obrázek zachycuje dopad šoku ve Švýcarsku, kde Švýcarská centrální banka přijala
výrazná protiinflační opatření. V roce 1974, krátce po ropných šocích, inflace rostla
společně s produktem, což bylo známkou dokončení fáze expanze, která započala již pár
let před šokovým poklesem nabídky. Následoval pokles produktu a postupné snižování
inflace jako důsledek přijatých restriktivních opatření.
Celkový cyklus může být
charakterizován trajektorií ABCD v obrázku 3.3.
Obr. 3.5 ukazuje odlišný přístup k řešení šoku v podání Velké Británie, která v době
ropného šoku již prožívala období relativně vyšší inflace v rámci růstové mezery výstupu a
pociťovala nižší averzi k inflaci než Švýcarsko. Britské řešení, které neobsahuje žádnou
reakci v podobě fiskální či monetární reakce vystihuje trajektorie ABA v obr. 3.3, kdy po
úvodním šokovém nárůstu cenové hladiny a propadu produkce dochází k pozvolnému
zpomalení růstu cen a návratu úrovně produkce na hodnotu dlouhodobého trendu.
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Obr. 3.5: Reakce britské ekonomiky na negativní nabídkový šok
Reakce na negativní nabídkový šok:
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Zdroj: Burda-Wyplosz (2001), Dornbush-Fisher-Starz (1998)
Z uvedených příkladů plyne, že kromě původního zdroje šoku je důležitá také reakce
změny v nastavení národohospodářského mixu makroekonomických politik na jednotlivé
šoky. Ačkoliv Velkou Británii i Švýcarsko postihl stejný typ šoku (stejný – omezíme-li se
zjednodušeně na základní povahu šoku), reakce národních hospodářských politik byly
z důvodu rozdílných preferencí v oblasti inflace, nezaměstnanosti a ekonomického růstu
rozdílné. Velká Británie i Švýcarsko reagovaly na původní šok rozdílně, což vedlo také
k odlišnostem v následném mechanismu přizpůsobení. V měnové unii, kde všechny země
sdílí jednotnou měnovou politiku, jako je tomu v Hospodářské a měnové unii, není
rozdílná reakce politik na šok možná. Z tohoto hlediska je velmi důležitá existence
alternativních adaptačních mechanismů v jednotlivých zemích sdílejících společnou měnu,
které umožní relativně hladkou a bezporuchovou adaptaci ekonomiky na případný šok bez
použití autonomních nástrojů národní monetární politiky (jako je např. flexibilní měnový
kurz). Výčet charakteristik podílejících se na tvorbě a fungování těchto mechanismů je
výsledkem výzkumu v oblasti optimality měnových oblastí. Literatura teorie optimálních
měnových oblastí zdůrazňuje především podmínku vysokého stupně mobility výrobních
faktorů mezi členskými státy unie, dostatečnou cenovou a mzdovou pružnost, komoditní
diverzifikaci produkce a spotřeby, vysoký stupeň integrace finančních trhů a také fiskální
integraci umožňující transfery prostředků do šokem postižených oblastí v rámci měnové
unie18.
Význam asymetrických šoků bývá v současnosti mnohými ekonomy snižován. Zastánci
rychlé varianty přijetí eura v současných kandidátských zemích včetně České republiky
považují pojem asymetrický šok za přeceňovaného strašáka rozšíření eurozóny, který nemá
reálný základ. Důvodem pro úvahy o menším významu asymetrických šoků nebo také
šoků specifických pro jednotlivé země je zřejmě různý přístup k pochopení významu
18

Podrobný výčet charakteristik optimální měnové oblasti je obsažen v kapitole 4.
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pojmu šok. V českém jazyce je toto slovo spojeno s nějakou překvapivou a přitom
výraznou změnou a mluvíme-li o skutečném šoku, pak se zajisté jedná o změnu skutečně
neočekávaně velkou. Z hlediska asymetrie šoků v ekonomice eurozóny však hovoříme o
asymetrii disturbancí, tedy poruch ve vývoji produktu, zaměstnanosti, inflace, ukazatelů
vnější rovnováhy apod., které nedopadají na členské země stejným způsobem. Důležité je,
zda se daná členská ekonomika dokáže s danými asymetrickými poruchami vypořádat
sama alternativními adaptačními mechanismy bez pomoci centrálních autorit či ostatních
členů. Neřešená resp. neadaptovaná porucha může ve svém důsledku vést k dalšímu
zvětšování a prohlubování nastalého problému a jejímu dalšímu šíření do ostatních sektorů
ekonomiky či v agregátním vyjádření do ostatních oblastí eurozóny.
V kontextu rozšiřování eurozóny a hodnocení připravenosti a dynamiky konvergence
současných kandidátských zemí k zemím eurozóny se stále častěji ve výzkumných studiích
věnovaných problémům eurozóny objevuje požadavek podobnosti poptávkových a
nabídkových šoků a synchronizace hospodářských cyklů. Jedná se o charakteristiky
definované v rámci pozdějšího vývoje teorie optimálních měnových oblastí, které ze své
povahy obsahují vliv dalších charakteristik definovaných v rámci tradičního výčtu
charakteristik a kritérií optimální měnové oblasti jako je požadavek na otevřenost
ekonomiky, podobnost ve struktuře výstupu, komoditní a teritoriální struktuře
mezinárodního obchodu, diverzifikace výrobního a obchodního portfolia atd. Ačkoliv je
požadavek zvyšování stupně podobnosti výskytu a dopadu šoků a sladěnosti
hospodářských cyklů v kandidátských a členských zemí EMU logický a z hlediska
některých proudů v rámci teorie OCA zásadní, existují problémy a nedostatky spojené
především se způsobem identifikace jednotlivých šoků a jejich měřením a interpretací
výsledků.

3.3 Přínosy a náklady jednotné měny: srovnání
Obstfeld-Krugmanův hodnotící model GG-LL: porovnání přínosů a nákladů
společné měny v závislosti na dosaženém stupni ekonomické integrace
Ze závěrů prací Mundella (1961) a McKinnona (1963) vycházejí Obstfeld a Krugman
(1996), kteří na základě klasické teorie optimálních měnových oblastí zkonstruovali
jednoduchý model GG-LL, který charakterizuje vztah mezi náklady plynoucími z možné
ztráty ekonomické stability v případě přičlenění země do měnové unie a mírou vzájemné
ekonomické integrace mezi členskými zeměmi a zemí přistupující. Tento model se snaží
nalézt odpověď na otázku, zda je pro danou zemi vhodné za stávajících ekonomických
podmínek vstoupit do měnové unie (zafixovat svůj kurz na měny v měnové unii resp.
přijmout společnou měnu).
Optimální měnovou oblast definují Obstfeld s Krugmanem jako skupinu regionů
s úzkými ekonomickými vazbami (zejména v oblasti vzájemného obchodu) a faktorovou
mobilitou (Krugman–Obstfeld, 1996, s. 630). Za hlavní přínos členství v měnové unii
(popř. v režimu fixních měnových kurzů) je z jejich pohledu považováno zjednodušení
ekonomických kalkulací a poskytnutí stabilnějšího prostředí pro rozhodování v oblasti
mezinárodních transakcí. Výnos ze začlenění se do měnové oblasti je pak roven úsporám
z odstranění nejistoty vyjádřené ve formě nákladů na zajištění proti kolísání plovoucích
kurzů a transakčních nákladů.
Velikost tohoto výnosu je těžko vyčíslitelná. Jisté však je, že čím širší a intenzivnější
budou obchodní vztahy mezi přistupující zemí a zeměmi unie, tím vyšší budou výnosy
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z případného členství. Dalším faktorem podílejícím se na výši těchto přínosů je míra
mobility výrobních faktorů.
Přínosy ze začlenění do měnové oblasti (unie): křivka GG
Pozitivně skloněná (rostoucí) křivka GG v grafu charakterizuje vztah mezi stupněm
ekonomické integrace země přistupující do měnové unie a ekonomickým přínosem
z měnové integrace (z angl. monetary efficiency gain). Z tvaru a směru křivky je patrné, že
čím větší je rozsah vzájemného obchodu a mobilita faktorů mezi zeměmi, tím větší je
přínos z potenciálního přičlenění do měnové unie. Tento vztah však vychází z implicitního
předpokladu, že měnová oblast disponuje předvídatelným a stabilním vývojem cenové
hladiny. V opačném případě, by nevýhody plynoucí z cenové nestability v měnové oblasti
mohly převýšit přínosy případného začlenění kandidátské země do unie.
Náklady ze ztráty ekonomické stability v případě začlenění země do měnové oblasti:
křivka LL
Členství v měnové oblasti může přinést náklady stejně jako přínosy, zvláště pokud se
měnová oblast vyznačuje nízkou mírou inflace. Náklady jsou spojeny zejména s faktem, že
připojením do měnové unie ztrácejí členské státy možnost využít měnového kurzu a
nezávislé monetární politiky jako nástroje ekonomické stabilizace. Velikost těchto nákladů
plynoucích ze ztráty ekonomické stability (z angl. economic stability loss) z přičlenění,
podobně jako přínosy (monetary efficiency gains) jsou závislé na míře ekonomické
integrace země s obchodními partnery.
K vysvětlení nákladů plynoucích z přičlenění uchazečské země k měnové oblasti a
vztah mezi výší těchto nákladů a mírou ekonomické integrace ilustrují Krugman
s Obstfeldem na následujícím příkladu. V případě poklesu poptávky po zboží země A19,
která je členem měnové unie nastává potřeba nastartování procesu přizpůsobení. Pokud je
země A členem unie a tento šok postihne společně s ní všechny členské země, pak
k procesu vyrovnání dochází prostřednictvím depreciace plovoucího kurzu, které udržuje
unie vůči třetím zemím. Pokud však členskou zemi zasáhne asymetrický šok, který
nepostihne ostatní členské země, pak přizpůsobení pomocí kurzu nelze uplatnit.
K vyrovnání dojde až po procesu snížení cen a mezd v zemi A, což by mělo být provázeno
i migrací pracovních sil do nepostižených oblastí, dokud nedojde k vyrovnání. Pokud má
uchazečská země úzké obchodní vazby se zeměmi měnové unie, povedou malé změny cen
vyváženého zboží ke zvýšení poptávky po tomto zboží v zemích unie. Toto období
ekonomického poklesu bude tím kratší, čím méně bariér bude bránit faktorovým
transferům. Analogicky tedy, náklady ekonomiky na přizpůsobení se resp. vyrovnání se
s asymetrickým šokem budou tím menší, čím vyšší bude stupeň integrace mezi zemí A a
zeměmi unie. (Tyto východiska jsou v souladu se zjištěními McKinnona a Mundella – viz
kapitola 4).
Vztah mezi mírou ekonomické integrace uchazečské země a náklady plynoucími
z jejího přičlenění (v případě různých stupňů ekonomické integrace) charakterizuje křivka
LL. Negativní sklon křivky vystihuje skutečnost, že náklady plynoucí z případné ztráty
ekonomické stability v případě začlenění země do unie klesají s tím, jak míra ekonomické
integrace přistupující země se zeměmi měnové unie roste.
19

Autoři modelu používají příkladu Finska jako země, jež zvažuje možné výhody či nevýhody z členství
v měnové oblasti.
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Obr. 3.6: Křivky GG a LL
Ekonomický přínos
z měnové integrace

GG

Náklady ztráty
ekonomické stability

LL
Stupeň ekonomické integrace mezi
zemí přistupující a měnovou oblastí

Stupeň ekonomické integrace mezi
zemí přistupující a měnovou oblastí

Model GG – LL
Zanesením křivek GG a LL do jediného grafu vzniká jednoduchý rozhodovací model,
který umožňuje zemím zvažujícím přičlenění k měnové unii založené na vzájemném
zafixování kurzů popř. společné měně (vyšší stadium) vhodnost popř. nevhodnost vstupu
do unie za stávajících podmínek domácí ekonomiky. Jak je z modelu patrné, přínosy
převyšují náklady v okamžiku, kdy míra ekonomické integrace země je rovna resp. vyšší
bodu O1. Tento bod odpovídá průsečíku křivek GG a LL.
Model GG-LL poskytuje informaci o tom, jak změny ekonomických podmínek
země ovlivňují ochotu zavěsit svoji měnu na měnu měnové unie. V případě, kdy se např.
zvýší pravděpodobnost výskytu asymetrických šoků (popř. jejich rozsah a frekvence),
zvýší se náklady přičlenění k unii a křivka LL se posune směrem doprava. V důsledku toho
se zvyšuje i požadavek na stupeň ekonomické integrace, což charakterizuje nový bod
zvratu na obr.3.7.
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Obr. 3.7: Model GG -LL
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Výše popsaný model ilustruje problém absolutního posouzení očekávaných přínosů a
nákladů souvisejících s přijetím jednotné evropské měny. Pravděpodobnost, že začlenění
kandidátské země do eurozóny bude efektivní tj. že krátkodobé i dlouhodobé přínosy
plynoucí z tohoto kroku převýší náklady, závisí dle teorie optimálních měnových oblastí na
úrovni plnění makroekonomických charakteristik definovaných v rámci této teorie) blíže
viz kapitola 4. Z pohledu tradičního pojetí teorie optimálních měnových oblastí to znamená
vyšší pravděpodobnost převažujících přínosů společné měny se zvyšující se mobilitou
výrobních faktorů, cenovou a mzdovou flexibilitou, komoditní diverzifikací nebo fiskální
a finanční integrovaností členských zemí. Z hlediska kritérií optimality měnové zóny
použitých v této práci je předpokladem efektivního začlenění do měnové oblasti sladěnost
hospodářských cyklů a symetrický výskyt a dopad případných poptávkových a
nabídkových šoků v členských zemích.
Soudobá literatura měnové integrace umožňuje poměrně jednoduchou identifikaci
přínosů a nákladů souvisejících s přechodem na společnou měnu. K jejich konečné
komparaci však neexistuje jednoznačný návod. Jednou z možností, jak teoreticky
odhadnout dopady přijetí eura, jsou východiska teorie optimálních měnových oblastí, která
úspěšnost přijetí společné měny podmiňuje naplňováním explicitně vymezených
ekonomických charakteristik členských zemí. Tento teoretický přístup však není dokonalý,
neboť obsahuje mnoho zjednodušení a slabých míst. Kromě vlastní konstrukce a měření
jednotlivých kritérií, která jsou v rámci teorie definovaná pouze obecně bez bližšího
vymezení jednotné doporučené metodologie, jsou dalším problémem např. neexistující
limitní hodnoty, které charakterizují dostatečné plnění. Dalším problémem procesu
porovnání přínosů a nákladů společné měny v souvislosti s naplňováním zmíněných
kritérií je hypotéza endogenního charakteru těchto kritérií, která předpokládá pokračování
procesu konvergence jednotlivých zemí z hlediska naplňování kritérií optimality měnové
zóny i po vstupu do společné měnové unie.
Detailnější analýzou procesu posouzení připravenosti kandidátských zemí začlenit
se do eurozóny z hlediska naplňování vybraných kritérií definovaných v rámci teorie
optimálních měnových oblastí se zabývají následující kapitoly práce.
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4 Teorie optimálních měnových oblastí
Kurzové alternativy – vyjasnění základních pojmů
K tomu, aby v lidských hlavách a srdcích zavládl řád, je v prvé řadě třeba nazývat věci
jejich pravými a prostými jmény. Máloco je pro mír, poctivost a blahobyt tak zhoubného
jako zmatení pojmů. Otec budiž otcem, vládce vládcem a služebník služebníkem. Měl-li
bych tu moc, zajistil bych nejdříve nápravu pojmů. To je tajemství dobré vlády.
Konfucius
Na úvod stručné přehledové analýzy teorie optimálních měnových oblastí a jejího
historického vývoje je třeba vyjasnit hlavní používané pojmy. V diskusi o vhodnosti
jednotlivých kurzových režimů jsou jednotlivé varianty zúženy na dva základní režimy –
režim pružných (plovoucích - floating, flexibilních, pohyblivých) kurzů a režim fixních
kurzů. Ačkoliv je vymezení těchto dvou alternativ jednoznačné, pro další analýzu je třeba
přistoupit k opodstatněnému zjednodušení. Dle učebnice autorů Durčákové a Mandela
(2000) patří mezi pohyblivé (floating) neboli plovoucí kurzové uspořádání kurzy s volným
popř. řízeným floatingem. Společným znakem této skupiny, je že tyto režimy nerozlišují
žádnou centrální paritu ani pásma oscilace. Pro kurzy s pevným uspořádáním je společným
znakem existence centrální parity a pásma oscilace, což implikuje i určité omezení
autonomie monetární politiky příslušné centrální měnové autority. Standardní klasifikaci
systémů devizového kurzu nám přibližuje obrázek 4.1.
Obr. 4.1: Rozlišení systémů devizových kurzů (zdroj: Durčáková–Mandel, 2000, str. 294)
Systémy
devizového kurzu

směnitelné měny

pohyblivé (pružné,
plovoucí-floating)
kurzy

s řízenou
pohyblivostí
(řízený floating)

volně pohyblivé
(free floating)

nesměnitelné měny

pevné (fixní) kurzy
s dalším rozlišením dle:
vymezení centrální parity
(ústředního kurzu)
změn centrální parity
(ústředního kurzu)
pásem oscilace
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Otázkou však zůstává do jaké míry lze při široce pojatých mantinelech oscilace ještě
hovořit o pevném uspořádání. Při analýze výhod a nevýhod spojených s uplatňováním
některého z uvedených režimů jsou hlediska posuzování poněkud jiná.
Za pružné kurzy můžeme považovat takové, které umožňují na základě kurzových
změn (apreciací, depreciací či revalvací a devalvací) změnit relativní ceny resp. reálné
směnné relace mezi jednotlivými zeměmi. Kurzový kanál je v případě pružných měnových
kurzů jeden z hlavních vyrovnávacích mechanismů v případě šoku či vnější nerovnováhy.
Fixní uspořádání tyto změny neumožňuje.
Důležitý pojmem je také měnová oblast jako vyšší forma měnové integrace.
Měnové unie respektující hranice účastnických států, či měnové oblasti, které jsou pojmem
spíše teoretickým, neboť umožňují v rámci diskuse brát v úvahu různé oblasti bez ohledu
na státní hranice, charakterizují zóny popř. regiony, jejichž kurzy byly vzájemně
zafixovány. Plošná změna relativních cen prostřednictvím devalvací či revalvací není
v jednotlivých členských státech možná. Přijetí společné měny je vyšším stupněm tohoto
uspořádání, které však na této úrovni analýzy vykazuje stejné vlastnosti a charakteristiky
jako měnová oblast, kde kurzy jsou pouze zafixovány a měny zůstávají zachovány. Jedná
se především o společné implikace pro měnovou politiku, analýzu přizpůsobovacích
mechanismů v případě výskytu asymetrického šoku apod., které jsou hlavním pojítkem
takto specifikované měnové unie. Z tohoto důvodu není nutné v rámci analýzy a následné
diskuse ve všech případech rozlišovat o jaký typ měnové unie se jedná. Během celého
období vzniku a vývoje teorie optimálních měnových oblastí se v mnohých pracích a
analytických studiích věnovaných této problematice vyskytuje název měnová oblast
(currency area), bez bližší specifikace, zda se jedná o oblast s fixním kurzovým
uspořádáním či společně sdílenou měnou.
Teorie optimálních měnových oblastí (OCA) představuje základní teoretickou koncepci,
tvořící standardní rámec k diskusím a polemikám o významu a podmínkách úspěšného
fungování procesu měnové integrace. Tento významný teoretický koncept prošel od doby
svého vzniku na počátku šedesátých let až do současnosti zajímavým a se vzrůstajícím
zájmem a podporou procesu evropské měnové integrace i dynamickým vývojem. Své
znovuvzkříšení ve všech svých rozličných modifikacích, po období klidu v osmdesátých
letech způsobeného relativním nezájmem o tuto problematiku, zažívá teorie optimálních
měnových oblastí na začátku let devadesátých. Děje se tak v souvislosti s procesem
budování struktur Hospodářské a měnové unie, pro který představuje okamžik přijetí
společné měny završení dlouhodobého a procesně náročného projektu evropské měnové
integrace.
Vývoj a formování rysů a charakteristik teorie optimálních měnových oblastí
můžeme z časového hlediska rozdělit do tří fází. První etapou jsou šedesátá a raná
sedmdesátá léta. Přístupy definované v tomto období jsou obvykle nazývány jako tradiční
(popř. klasické). Druhou etapou je konec sedmdesátých a osmdesátá léta, kdy s přechodem
světových klíčových ekonomik na řízeně-plovoucí kurzy ochabuje zájem ekonomické
veřejnosti o teorii zabývající se fixním kurzovým uspořádáním. Z hlediska teorie OCA se
jedná o období relativního klidu. Své oživení a znovuvzkříšení zažívá teorie v období
konce osmdesátých a počátku devadesátých let minulého století v podobě „nové teorie
optimálních měnových oblastí“. Podnětem ke vzkříšení byl návrat Evropy k myšlence
evropské měnové integrace podpořené tlaky a následnou krizí v Evropském měnovém
systému v letech 1992 a 1993. Dynamika a intenzita vědecké diskuse a výzkumu
v jednotlivých časových obdobích odpovídají vývoji světové ekonomiky a
makroekonomických teorií v daném období.
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4.1 Rané období – tradiční pojetí teorie optimálních měnových oblastí
Definování základních postulátů teorie bezprostředně předchází polemika o vhodnosti
různých režimů měnových kurzů pro jednotlivé země. V podstatě se jedná o srovnávání
variant plovoucího a fixního měnového kurzu. V době fungování Bretton-Woodského
systému20, kdy byla většina měn tehdejších ekonomicky vyspělých zemí fixována na
americký dolar s přímou směnitelností za zlato, se stále více ekonomů zabývalo možnými
důsledky zavedení režimu plovoucího kurzu. Milton Friedman (1953) argumentoval ve
prospěch plovoucích kurzů schopností absorbovat negativní šoky (jak na straně nabídky
tak i poptávky). V případě relativní imobility výrobních faktorů mezi jednotlivými zeměmi
a rigidity cen a mezd dochází v případě, kdy ekonomika čelí negativnímu poptávkovému či
nabídkovému šoku, k přizpůsobení prostřednictvím měnového kurzu tj. plošné změně
relativních cen. Plovoucí kurz dle Friedmana také představoval nástroj, který měl pomoci
zemím zbavit se bariér vzájemného obchodu a kapitálových toků. Tato obhajoba režimu
plovoucích kurzů však nebyla absolutní a Friedman sám specifikoval případy, kdy fixní
kurz představuje vhodnější řešení. Ve Friedmanových pracích z této doby se již objevuje
myšlenka o vhodnosti užívání jedné měny ve vymezené oblasti, která se nemusí
geograficky shodovat se zemí, která tuto měnu ve skutečnosti užívá.
Za skutečného zakladatele teorie optimálních měnových oblastí je však považován
kanadský ekonom Robert A. Mundell, který se ve své průkopnické práci (1961) zabývá
problémem vhodnosti jednotlivých režimů pro různé oblasti, které se (podobně jako
u Friedmana) nemusejí územně shodovat s jednotlivými zeměmi. Příklad pozitivního
působení plovoucího měnového kurzu při poptávkovém šoku, který postihne jednu
z ekonomik vyrábějící navzájem odlišné produkty totiž neobstojí v případě, kdy šok
postihne geografickou oblast neshodující se s hranicemi některé se zemí. Tento případ
použil Mundell ve svém klasickém modelu posunu poptávek.
Předpokládejme země Alfa a Beta s vyrovnanou platební bilancí, plnou
zaměstnaností a srovnatelnou strukturou produkce. Dle standardních neokeynesiánských
předpokladů uvažujme mzdy a ceny strnulé směrem dolů. Případný neočekávaný přesun
spotřebitelských referencí směrem od výrobků země Beta k výrobkům země Alfa, povede
k nárůstu agregátní poptávky v zemi Alfa a jejímu poklesu v zemi Beta. Uvedená situace
ilustruje případ asymetrického šoku, tedy neočekávané změny ve vývoji národního
hospodářství, která měla v tomto případě původ v oblasti agregátní poptávky a která
nepostihla obě ekonomiky stejným způsobem.
Za předpokladu nezměněné absorpce resp. spotřeby v obou zemích je důsledkem
vznik přebytku běžného účtu spojeného s nárůstem zaměstnanosti v zemi Alfa a deficit
běžného účtu doprovázený poklesem zaměstnanosti v zemi Beta. Zatímco země Alfa stojí
před problémem inflačních tlaků, země Beta musí čelit zvyšující se nezaměstnanosti.
Otázkou je, jaké adaptační mechanismy přicházejí v úvahu při řešení vzniklé nerovnováhy.
Zastánci pružných měnových kurzů by v uvedeném případě pravděpodobně navrhli
revalvaci měny země Alfa, popř. devalvaci měny Beta. Zboží země Beta by se tak stalo
konkurenceschopnější, a následný nárůst poptávky po zboží vyrobeném v zemi Beta by
přispěl k řešení deficitu na běžném účtu a nezaměstnanosti v tomto státě. Revalvace měny
Alfa by naopak zmírnila inflační tlaky a zredukovala přebytek běžného účtu. Jak však bude
vysvětleno později v textu, případné využití nástroje pružného měnového kurzu
představuje pouze dočasnou alternativu, se kterou jsou navíc spojena další úskalí.
20

V procesu vyjednávání o reformované podobě mezinárodního měnového systému v Bretton-Woods (1944)
již John Maynard Keynes navrhoval zřízení clearingové unie schopné produkovat mezinárodní peníze resp.
vlastní měnovou jednotku bancor.
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Nástroj kurzového přizpůsobení navíc není možno využít v případě, kdy asymetrický šok
nepostihne autonomní země, nýbrž oblasti, které se neshodují s hranicemi jednotlivých
států. Mundell zde používá příkladu Kanady a Spojených států, přičemž vychází
z předpokladu, že východní část obou zemí se specializuje na výrobu automobilů a západní
na stavební materiál. V případě poptávkového šoku, který zasáhne jednu z oblastí, není
možné nastolit rovnováhu změnou plovoucího kurzu mezi Kanadou a Spojenými státy.
Sám Mundell (1961, str. 660) tuto skutečnost komentuje: „...uvedený příklad nepopírá
absolutně argumentaci ve prospěch režimu pružných měnových kurzů, ale může vážně
snížit jeho relevantnost, pokud je aplikován na národní měny. Logika argumentu může být
ve skutečnosti přípustná, jestliže národní měny jsou opuštěny ve prospěch měn
regionálních.“ a dále dodává „...optimální měnová zóna je oblastí21“.
Mundell se ve svém článku dále zabývá problémem vymezení charakteristik, které musí
jednotlivé země resp. regiony splňovat, aby mohly navzájem zafixovat svůj kurz22. Jedná
se tedy o nalezení mimokurzových mechanismů přizpůsobení v případě výskytu
asymetrického šoku, tj. šoku, který nepostihuje všechny země (členy měnové oblasti)
současně a ve stejné míře. Poprvé se zde setkáváme s pojmem optimální měnová oblast23,
kterou Mundell vymezuje jako prostor s vnitřní mobilitou faktorů a jejich vnější
imobilitou. Mobilita výrobních faktorů by totiž představovala zásadní determinantu
procesu přizpůsobení v případě negativního ekonomického šoku. Přesun pracovních sil
z regionu postiženého např. poklesem poptávky po domácím zboží do regionu, po jehož
zboží poptávka vzrostla by napomohl k vyřešení hrozby nezaměstnanosti a působil by tak
v procesu přizpůsobení jako náhrada plovoucího měnového kurzu. Dalšími faktory procesu
přizpůsobení v případě šoku jsou flexibilní mzdy a fiskální transfery. Pružnost mezd by
v tomto případě umožnila případnou redukci mzdových nároků v poklesem postiženém
regionu a růst mezd v prosperujících částech měnové oblasti. S tím dále souvisí i
potenciální změna relativních cen v obou oblastech. Úkolem fiskální politiky v tomto
procesu je poskytnutí dostatečných transferů do postižených oblastí, jejichž zdrojem
mohou být zvýšené daňové příjmy z růstových částí. Podmínkou je však také dočasnost
působení šoku, neboť tento způsob absorpce může v delším období vést k dalšímu
prohlubování krize v „léčených“ oblastech na úkor růstových regionů, měnové oblasti.
Mundellova práce odstartovala rozsáhlou vědeckou diskusi24, jejíž výstupy tvoří teoretický
rámec procesu evropské měnové integrace.
V procesu dalšího rozvoje teorie optimálních měnových oblastí jsou významné především
práce R. MicKinnona a P. B. Kenena. McKinnon (1963) obohacuje seznam charakteristik
členů měnové oblasti o stupeň otevřenosti ekonomiky. McKinnon konstatuje, že pro malé
a otevřené ekonomiky s výrazným podílem zastoupení obchodovatelného zboží ve své
produkci je výhodnější fixovat kurz, neboť se změnou plovoucího kurzu souvisí také
změna cen importu. Malá a otevřená ekonomika přejímá dle McKinnona ceny určené
v zahraničí a nemůže dlouhodobě změnit relativní ceny obchodovatelného a
21

Z angl. „The optimum currency area is the region.“
Měnovou oblastí se zde rozumí případ, kdy na dvě či více zemí (oblastí) je aplikován režim fixního kurzu.
Měnová unie představuje z tohoto pohledu vyšší stadium s jedinou společnou měnou. (Blíže viz Mundell
1997)
23
V české literatuře věnované této problematice se zpravidla užívá také pojmů optimální měnový prostor-viz
např. Petráš (1999) popř. optimální měnová zóna viz např. ), Cincibuch-Vávra (2000), Horváth-Komárek
(2002).
24
Tato diskuse zahrnovala i kritiku Mundellova jakožto i celého „tradičního“ přístupu k teorii optimálních
měnových oblastí.
22
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neobchodovatelného zboží úpravou měnového kurzu. Změny měnového kurzu by
v takových
ekonomikách
pravděpodobně
nevedly
k významným
efektům
v konkurenceschopnosti zboží. Nezanedbatelným důvodem je také fakt, že časté změny
kurzu v malých otevřených ekonomikách snižují význam peněz jako uchovatele hodnoty,
neboť cenová hladina (v podobě souhrnného cenového indexu) vykazuje v tomto případě
tendence ke kolísání na rozdíl od relativně uzavřené ekonomiky. Za podmínky dostatečně
širokého obchodního styku mezi ekonomikami v měnové oblasti (vysokého stupně
otevřenosti) by dle McKinnona v případě asymetrického šoku postačovala pouze malá
změna mezd a cen ke zvýšení poptávky po zboží postižené země. Závěrem této koncepce
je předpoklad, že čím jsou ekonomiky menší, tím jsou otevřenější a tím více inklinují
k potenciálnímu členství v měnové unii.
Kenen (1969) vyzdvihuje význam komoditní diverzifikace produkce a vzájemného
obchodu. Čím vyšší bude dle Kenena stupeň diverzifikace, tím menší bude
pravděpodobnost vzniku asymetrického šoku. Diverzifikace totiž snižuje důležitost
jednotlivých odvětví resp. komoditních skupin na celkovém obchodu mezi ekonomikami.
V ekonomikách s dostatečně diverzifikovaným výstupem nebude docházet k tak častým
změnám směnných poměrů (tedy i ke změnám poptávky) jako v ekonomikách s menším
počtem diferencovaných produktů. Pokud se obchod ekonomiky zaměřuje na omezený
počet výrobkových skupin, pak negativní šoky v této oblasti způsobí daleko větší potřebu
na vyrovnání než u ekonomiky s diverzifikovanějším výstupem.
Ingram (1962) poznamenává, že integrace finančních trhů může snížit potřebu vyrovnání
pomocí mechanismu pružných kurzů. Kapitálové toky plní ochranou funkci (tzv. finanční
polštář) před nepříznivými dočasnými šoky prostřednictvím výpůjček kapitálu
z „přebytkových“ oblastí resp. odlivem čistých zahraničních aktiv, které mohou nabýt
původní výše, jakmile šok odezní.
Hlavním výstupem tradičního přístupu k teorii optimálních měnových oblastí je výčet
charakteristik (podmínek), které byly identifikovány jako relevantní pro potenciální členy
optimální měnové oblasti25:
a) Faktorová mobilita. Vysoký stupeň mobility výrobních faktorů nahrazuje
vyrovnávací mechanismus pružných měnových kurzů. U zemí, mezi kterými existuje
vysoký stupeň mobility výrobních faktorů, se snižuje potřeba změny relativních cen
jako odezvy na asymetrické disturbance. Mobilita faktoru práce je zpravidla nízká
v krátkém období díky nákladům spojeným s aktem migrace a adaptace (přeškolení
apod.). Mobilita výrobního faktoru kapitálu je závislá na tempu, ve kterém mohou být
investice generovány jednou zemí a absorbovány druhou (blíže viz Mundel (1961),
Ingram (1962), Corden (1972)).
b) Flexibilita cen a mezd. Z Friedmanovy původní práce (1953) vyplývá, že nutnost
využití pružného měnového kurzu jako nástroje adaptace v reakci na asymetrický šok
může být snížena v případě flexibilních cen a mezd. Cenová a mzdová flexibilita tlumí
doprovodné jevy asymetrického šoku, kterými jsou nezaměstnanost v jedné zemi
a/nebo inflace v zemi druhé. Pokud však budou nominální mzdy a ceny rigidní směrem
dolů, může být dosaženo určitého stupně reálné flexibility právě změnou měnového
kurzu. V tomto případě ztráta přímé kontroly nástroje měnového kurzu je doprovázena
25

Souhrný přehled charakteristik OCA raného období poskytují zejména práce Tower-Willet (1976), Tavlas
(1993) či Mongelli (2002).
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zvýšenými náklady. Kawai (1987) dále uvádí, že cenová a mzdová flexibilita je nutná
zejména z hlediska krátkodobého přizpůsobení. Naopak k trvalým změnám reálných
cen a mezd dochází v situaci dlouhodobého působení šoku.
c) Otevřenost a velikost ekonomiky. Nevýznamné efekty v oblasti reálné
konkurenceschopnosti v malých a otevřených ekonomikách při změnách měnového
kurzu mohou být dle McKinnona (1963) důvodem pro preferování režimu fixních
kurzů. Kromě toho volatilní měnové kurzy snižují likviditu měny (resp. funkci peněz
jako uchovatele hodnoty), neboť souhrnné cenové indexy mají v těchto ekonomikách
tendenci kolísat více nežli v ekonomikách relativně uzavřených. Případná devalvace by
se rychleji odrazila v domácích cenách a životních nákladech, čímž by potlačila její
původní zamýšlený efekt. Součástí této koncepce je i teze, že menší ekonomiky jsou
zpravidla otevřenější a více inklinují k případnému členství v měnové unii.
d) Komoditní diverzifikace produkce a spotřeby. Dopady případného šoku
postihujícího konkrétní sektor ekonomiky mohou být redukovány, pokud je daná
ekonomika charakteristická vysokým stupněm diversifikace produkce a spotřeby,
exportu či struktury trhů práce. Vysoký stupeň diversifikace tak redukuje potřebu změn
relativních cen prostřednictvím nominálního měnového kurzu a působí preventivně při
případných výkyvech vývoje dané ekonomiky. Z tohoto pohledu se země s vyšším
stupněm diversifikace snáze vyrovnají s náklady souvisejícími s opuštěním režimu
pružných měnových kurzů a případná účast v měnové oblasti by pro ně byla
pravděpodobně přínosem. (Kenen, 1969).
e) Podobnost měr inflace. Země, které vykazují dlouhodobě shodnou (nízkou) výši měr
inflace, vykazují také relativně stabilní úroveň vzájemných obchodních směnných
relací. Výsledkem je rovnovážný vývoj na běžných účtech a snížená potřeba pružného
měnového kurzu jako vyrovnávajícího mechanismu26. (Fleming, 1971) Jak dokazují
např. specifika procesu probíhající ekonomické a měnové integrace současných
transformujících se ekonomik střední a východní Evropy, inflační diferenciál může
působit také pozitivně např. při procesu dohánění ekonomické úrovně vyspělejších
partnerských zemí, při kterém vyšší inflace působí jako jeden z „ventilů“ procesu
reálné apreciace (Janáčková, 2002).
f) Integrace finančních trhů. Finanční integrace nebývá zpravidla považována za
plnohodnotný substitut nástroje permanentního vyrovnání v případě asymetrického
šoku. Je spíše chápána jako podpora dlouhodobého vyrovnávacího procesu. Přesto
mohou kapitálové toky z relativně stabilizovaných oblastí do regionů postižených šoky
do jisté míry nahrazovat efekt změny nominálního měnového kurzu. Za předpokladu
vysokého stupně integrace finančních trhů, která implikuje vysokou kapitálovou
mobilitu, i malé změny úrokových sazeb vyvolají významné kapitálové toky mezi
členskými zeměmi, jež mohou vyrovnávat vzniklou nestabilitu. Tento předpoklad
umožňuje snížit rozdíly dlouhodobých úrokových sazeb, čímž zvyšuje dostupnost
možnosti financovat následky vnější nerovnováhy a dále podporuje efektivní alokaci
zdrojů. (Ingram, 1962).
g) Fiskální integrace. Vysoký stupeň fiskální integrace v podobě např. existence
nadnárodního systému fiskálních transferů umožňující redistribuci fondů do členských
26

Požadavek sladěné inflace se odráží také v konstrukci maastrichtských kritérií nominální konvergence
závazných pro kandidátské země aspirující na přijetí jednotné evropské měny – pozn.
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zemí vystavených působení šoku zvyšuje schopnost vyrovnat se s následky
asymetrického šoku v rámci měnové oblasti. (Kenen, 1969). Dosažení takovéto úrovně
fiskální harmonizace však vyžaduje značně pokročilý stupeň politické integrace
podmíněné vůlí a ochotou členských zemí sdílet vyplývající rizika. Příklady fungování
systému fiskálních transferů ve Spojených státech či v Německu popisuje ve své práci
De Grauwe (2000), který současně poukazuje na neexistenci podobného systému
v rámci EMU.
h) Variabilita reálného měnového kurzu. Jak podotýká Vaubel (1978), většina z výše
uvedených charakteristik je těžko měřitelná a výsledky vzájemného poměřování
mohou být nejednoznačné. Navrhuje proto posuzovat vhodnost zemí pro případnou
měnovou integraci podle potřeby změn reálného měnového kurzu. Variabilita reálného
měnového kurzu by z tohoto pohledu měla být stěžejní charakteristikou odvozenou na
základě historických dat, neboť změny reálného měnového kurzu jsou snadno
měřitelné a přiřazují jednoznačnou váhu ekonomickým silám, které je způsobují.
Ačkoliv se požadavek variability resp. flexibility reálného měnového kurzu
objevuje ve většině studií zabývajících se problematikou měnové integrace, existují
názory, že není třeba rozlišovat mezi variabilitou měnového kurzu a flexibilitou cen a
mezd, neboť se jedná v podstatě o analogii téhož. Jak shrnuje např. Petráš (1999, s. 772)
změny mezd a cen způsobují změny reálného měnového kurzu, takže není třeba
vymezovat ho jako samostatnou charakteristiku.
i) Politické faktory. V rámci ekonomické diskuse věnující se specifikaci kritérií
optimální měnové oblasti, nebylo a není možné přehlížet názory o nadřazenosti
politických faktorů faktorům ekonomickým. Význam politické podopory procesu
měnové integrace shrnují ve svých pracích např. Mintz (1970) nebo Tower–Willet
(1976). Politická vůle integrovat se je často považována za hlavní a pravděpodobně i
jedinou podmínku zřízení měnové unie27. Úspěch měnové integrace je založen na
společném politickém konsensu zúčastněných zemí v preferencích týkajících se
ekonomického růstu, nezaměstnanosti, míry inflace či stanovení cílů a způsobů
provádění nadnárodních makroekonomických politik.
Rané pojetí teorie optimálních měnových oblastí včetně svého tradičního výčtu
charakteristik členských zemí měnové zóny ovlivnilo významně způsob vnímání a
posuzování přínosů a nákladů procesu měnové integrace v Evropě. Tato teorie se stala
všeobecně přijímaným rámcem k diskusím a později i k metodologii měření a hodnocení
kandidátských i členských zemí Hospodářské a měnové unie dle tradičních i novodobých
charakteristik optimality měnové zóny.
Tradiční přístup k teorii však otevřel mnohé problémové oblasti a závěrečný výčet
charakteristik, jejichž naplnění zaručí kandidátské zemi hladký a bezproblémový vstup do
měnové unie spojený se ztrátou autonomie měnové politiky a tím i nástroje pružného
měnového kurzu jako možného způsobu vyrovnání vnější nerovnováhy není zdaleka
dokonalý a univerzální.

27

V diskusi o budoucím rozšíření eurozóny současnými kandidátskými zeměmi zaznělo zajímavé přirovnání
budování měnové unie bez společné politické vůle k budování domu bez střechy – pozn. autora.
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Celá raná fáze jako celek postrádá sjednocující rámec. Výše uvedený výčet charakteristik
umožňuje vytyčit různé hranice měnové oblasti s odvoláním na odlišné charakteristiky.
Zohlednění různých charakteristik OCA může vyústit v rozdílné závěry. Otevřenost země,
vyjádřená z hlediska vzájemného obchodu se skupinou partnerských zemí může indikovat
vhodnost režimu pevných měnových kurzů popř. i hlubší monetární integraci ve formě
přijetí společné měny s hlavními obchodními partnery. Stejná země však může být
charakteristická nízkou mobilitou produkčních faktorů (zahrnujících práci) s těmito
partnery, což hovoří spíše ve prospěch režimu pružných měnových kurzů. Toto uspořádání
je vhodné zejména s ohledem na možnost výskytu asymetrického šoku, jehož původ je vně
skupiny partnerských zemí. Dalším problémem může být nízká diferencovanost zemí
z hlediska produkce či mezinárodního obchodu, která je činí náchylnějšími k případnému
asymetrickému šoku. Jak však vyplývá z tradičního výčtu charakteristik OCA, malé a
otevřené ekonomiky čelí zpravidla vyšším fluktuacím měnového kurzu a jsou tak
vhodnými adepty na fixní měnové uspořádání. Tavlas (1994) označuje tyto nedostatky jako
tzv. problém neprůkaznosti popř. nejednoznačnosti (z angl. problem of inconclusiveness) a
tzv. problém proměnlivosti popř. rozporuplnosti28 (z angl. problem of inconsistency).

4.2 Druhá etapa vývoje teorie optimálních měnových oblastí – fáze
vyjasňování a korekce původních myšlenek
Období sedmdesátých a osmdesátých let je z pohledu teorie optimálních měnových zón
obdobím relativního klidu. Ztráta popularity konceptu optimálních měnových oblastí
během tohoto období (zejména v osmdesátých letech) sama o sobě odrážela vývoj
v mezinárodním měnovém systému, kdy lze pozorovat ztrátu nadšení směrem k procesu
evropské měnové integrace, v důsledku přechodu klíčových světových ekonomik k režimu
řízených plovoucích kurzů. Ještě před tím než teorie upadla do stavu „intelektuálního
limba“, jak toto období ticha a nezájmu nazývá Tavlas (1993, s. 663) v letech osmdesátých
včetně 2. poloviny let sedmdesátých, objevila se na počátku sedmdesátých let vlna
příspěvků zabývajících se tematikou relevantnosti teorie optimálních měnových oblastí
v procesu měnové integrace.
Práce z tohoto období se zaměřují na nejednoznačné charakteristiky z „tradičního
výčtu“ a mnohdy vrhají nové světlo na jejich význam a důležitost z hlediska členství země
v OCA. Jádrem je však interpretace nákladů a přínosů členství v měnové unii s ohledem na
plnění jednotlivých kritérií.
Jak uvádí Mongelli (2002), pro druhou fázi vývoje teorie optimálních měnových oblastí je
příznačný důraz na strukturování problémů souvisejících s analýzou OCA charakteristik a
analýzou přínosů a nákladů spojených se členstvím v měnové unii. Porovnání nákladů a
přínosů zavedení společné měny je sjednocujícím prvkem a motivem podněcujícím ke
zvážení procesu měnové integrace s jedním či více partnery. Někteří autoři připisují hlavní
význam právě analýze nákladů a přínosů spojených s přijetím společné měny. Dochází
k jednoznačné separaci analýzy kritérií optimální měnové oblasti, které trpí problémem
nejednoznačnosti (problem of inconclusiveness), a zaměřují se na analýzou hlavních
nákladů a přínosů členství v měnové oblasti, která má svůj význam bez ohledu na teorii.

28

Překlady autora

4 Teorie optimálních měnových oblastí

40

Flexibilita mezd a cen zůstává v popředí důležitosti v rámci OCA kritérií. V této fázi se
však již jedná spíše o analýzu variability reálného měnového kurzu nežli o výzkum
flexibility cen a mezd samotných. Corden (1972) v tomto smyslu poukazuje na důležitost
alternativních vyrovnávacích mechanismů v podobě reálné kurzové variability v situaci,
kdy země vstupující do měnové unie ztrácí kontrolu nad vlastní monetární politikou a s tím
souvisejícími změnami měnového kurzu. Tento fakt znamená také opuštění národní
aktivistické fiskální politiky. Členská země, která čelí nepříznivému poptávkovému šoku (s
následkem snížení exportu) se bude muset uchýlit na místo poptávkově řízené politiky
(fiskální restrikci nebo expanzi) k nastolení vnější rovnováhy. Během tohoto období bude
vláda spoléhat na změny reálného měnového kurzu. Pružnost nominálních cen a mezd
může vyvolat změny reálného měnového kurzu v návaznosti na výskyt šoku nebo
případných nerovnováh. Důsledkem je pak redukce potřeby provádění absorpční fiskální
politiky vládou, jejíž účinky jsou v porovnání se změnami reálného kurzu opožděnější.
Novým kritériem optimální měnové oblasti, jež v původním „klasickém“ výčtu nefiguruje
je podobnost šoků postihující členské státy v měnové oblasti. V rámci tohoto kritéria se
rozlišují šoky, které mají původ uvnitř měnové oblasti a šoky mimo oblast.
V McKinnonově práci (1963) je prezentována situace, kdy dvě země zvažují vzájemnou
monetární integraci. Zatímco první země je charakterizována občasnými šoky v podobě
posunu agregátní nabídky či poptávky, druhá země vykazuje stabilní vývoj domácích cen a
nákladů produkčních faktorů. Zafixováním měnového kurzu je první původně nestabilní
zemi zaručena cenová stabilita zahraniční produkce resp. dovozu z partnerské země a
kromě toho jsou zachovány výhody pramenící z prohloubení vzájemné obchodní výměny a
toku kapitálových investic včetně posílení významu a prospěšnosti peněz. Případný
opětovný domácí šok v první zemi se však patrně stále bude dotýkat cen domácího zboží
neobchodovatelného sektoru. V porovnání s režimem pružných měnových kurzů je to však
výhodnější varianta, neboť plovoucí kurzy by v tomto případě znamenaly nestabilitu jak
domácí tak i zahraniční produkce.
Jak vyplývá ze závěrů práce Tower–Willet (1976), připojení k měnové oblasti zvyšuje
význam peněz úměrně k růstu míry otevřenosti ekonomiky. Na druhou stranu však ale
členství v oblasti vyžaduje uskutečňování diskrečních makroekonomických politik za
účelem dosažení vnitřní rovnováhy s ohledem na omezení plynoucí z podmínky zachování
rovnováhy v rámci měnové oblasti jako celku. Celkové náklady vyrovnání (přizpůsobení)
závisejí na zdroji, typu a síle vnějších šoků. Tyto náklady jsou rostoucí funkcí otevřenosti
ekonomiky. Významným závěrem je také zdůraznění faktu, že neexistuje všeobecná shoda
v otázce „kvantitativní důležitosti“ jednotlivých OCA kritérií a zmínění autoři poukazují
na potřebu provedení více empirických analýz na toto téma. Tato kritika byla ovšem
příznačná pro většinu prací týkajících se výzkumu charakteristik optimální měnové oblasti
z citovaného období.
Název druhé fáze vývoje teorie optimálních měnových oblastí, která dostala označení fáze
vyjasňování a korekce původních myšlenek, je příznačný pro Mundellův další příspěvek
v tomto období29. Z Mundellova původního článku, který odstartoval rozsáhlou diskusi a
další rozvoj v podobě formování teorie optimálních měnových oblastí, totiž nevyplývá
jasná obhajoba procesu měnové integrace. Mundell ve své původní práci zmiňuje obtížnost
naplnění charakteristik optimální měnové oblasti v podobě dostatečné vnitřní mobility
práce, z čehož plyne méně nákladné přizpůsobení se asymetrickému šoku spíše kanálem
29

Tento významný Mundelův příspěvek byl „znovuobjeven“ a připomenut v práci McKinnona (2001).
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pružného měnového kurzu. Jak dále uvádí McKinnon (2001) ve své analýze Mundellových
prací z 60. a 70. let, Mundell ve svém původním modelu vychází ze standardních
keynesiánských předpokladů založených na účinnosti makroekonomické politiky při
ovlivňování agregátní poptávky a statických očekáváních ekonomických subjektů. Za
těchto předpokladů, včetně uvažované nízké mobility práce v Evropě, by Mundellův
původní model sloužil spíše jako obhajoba pružných měnových kurzů.
Mundell, který je považován za zastánce procesu měnové integrace v Evropě ve
svém příspěvku z roku 1973 pozměnil vstupní předpoklady modelu zahrnutím faktorů
očekávání a nejistoty o budoucím vývoji měnových kurzů. Mundell za těchto předpokladů
dokazuje, že společná měna, resp. fixní kurzové uspořádání může pomocí diversifikace
portfolia a sdílení společných devizových rezerv tlumit dopady asymetrických šoků.
Ve své práci dále Mundell vyzdvihuje význam finanční integrace členských zemí ve formě
vzájemného vlastnictví aktiv vedoucí k sdílení mezinárodního rizika. Země užívající
společnou měnu mohou zmírnit dopady asymetrického šoku prostřednictvím diversifikace
zdrojů příjmů, přizpůsobením portfolia bohatství, sdílením svých rezerv denominovaných
v zahraničních měnách. Důsledkem tohoto tvrzení je argument, že podobnost šoků není
nutnou podmínkou sdílení společné měny, pokud jsou účastníci unie dostatečně
integrováni a sdílejí své vzájemné pohledávky (podíly na vzájemném produktu). Z toho
vyplývá, že společná měna může být sdílena zeměmi, které mohou být čas od času
zasaženy asymetrickým šokem, pokud se navzájem „zajistí“ na finančních trzích. Uvedený
závěr má významný dopad na debatu o velikosti měnové oblasti. Zde je zajímavé
připomenout, že ve svém původním článku z roku 1961 se Mundell z důvodu
předpokládané nízké mobility faktorů kloní spíše ke vzniku menších a více
homogennějších měnových unií.
Přes snahu vyjasnit a zdokonalit původní teze učiněné v rámci raného pojetí teorie
optimálních měnových oblastí včetně nepřímo definovaného požadavku podobnosti šoků
či nového Mundellova příspěvku analyzujícího charakteristiku finanční integrace zemí se
stále nepodařilo odstranit hlavní problémové oblasti týkající se tradičních charakteristik
původního výčtu. Častá kritika původních charakteristik se týká jejich obtížné měřitelnosti
a vzájemné srovnatelnosti. Vyvstává také otázka, jaké přiřadit jednotlivým
charakteristikám pořadí dle kritéria důležitosti pro existenci optimální měnové oblasti. Na
snahy o korekci původních myšlenek rané teorie optimálních měnových oblastí činěné
v rámci druhé fáze vývoje této teorie pak navazuje nová teorie optimálních měnových
oblastí. Pro poslední etapu jsou charakteristické, kromě samotné kritiky některých
překonaných teoretických koncepcí a myšlenek rané teorie OCA, snahy o empirickou
aplikaci a verifikaci dosavadních charakteristik generovaných v rámci celého vývoje
teorie. Významné místo má v této oblasti výzkum mobility výrobních faktorů, mzdové a
cenové flexibility a v novodobém vývoji teorie také tzv. metacharakteristiky OCA
v podobě podobnosti hospodářských cyklů a šoků.

4.3 Nová teorie optimálních měnových oblastí: kritika tradičního
přístupu
Třetí a v tomto členění i poslední fáze vývoje teorie optimálních měnových oblastí
poskytla teoretické zámezí procesu evropské měnové integrace v období let devadesátých
až po současnost. Odborná diskuse o přínosech a nákladech spojených se členstvím
v měnové unii stejně jako analýza kritérií a charakteristik potenciálních členů optimální
měnové oblasti přispěly značnou měrou k formování a úspěšnému dokončení procesu
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zavedení společné měny v členských státech Hospodářské a měnové unie30. Stalo se tak
symbolicky na prahu nového tisíciletí.
Období vývoje „nového pojetí“ konceptu OCA je i z pohledu potenciálních členů
EMU, mezi které se řadí i Česká republika, obdobím nejdůležitějším. Výsledky výzkumu
provedeného v rámci odborné diskuse na téma měnové integrace hrají důležitou roli
v procesu utváření makroekonomické politiky států kandidujících na členství v EMU.
Po období klidu a relativního nezájmu ekonomické veřejnosti o problematiku
optimálních měnových oblastí v letech sedmdesátých a osmdesátých, nastává v historii
vývoje teorie značný obrat. Pro pochopení motivů a hlavních determinant procesu oživení
a znovuobnovení zájmu o teorii OCA je třeba vzít v úvahu situaci na tehdejší mezinárodní
(především evropské) měnové scéně.
Vznik Evropského měnového systému (13. 3. 1979) založeném na systému
mechanismu měnových kurzů (ERM31), mělo znamenat pro Evropu započetí
koordinovaného úsilí o vytvoření „zóny měnové stability“ v Evropě ve světě nestabilních
plovoucích kurzů prostřednictvím multilaterálního systému „fixních, ale přizpůsobitelných
kurzů“ (Frait, 1996).
Až na počáteční období nestability z let 1979–1983, které se projevovalo častými
změnami kurzových parit, (což bylo způsobeno relativně divergentním vývojem hlavních
makroekonomických veličin zúčastněných ekonomik a kdy se v Evropě projevily důsledky
ropného šoku z let 1979–80), lze fungování Evropského měnového systému (EMS)
hodnotit pozitivně. V členských státech došlo k zřetelnému pokroku v procesech vzájemné
ekonomické konvergence, stabilizaci inflačního vývoje a v neposlední řadě k stabilizaci
kurzového vývoje, což mělo za následek i relativní uvolnění bariér kapitálových toků
v rámci systému. Po tomto poměrně dlouhém období klidu však přišel šok v podobě
rostoucích tlaků uvnitř EMS v letech 1992 a 1993 a následné krize celého systému. Tato
krize v konečném důsledku vyústila v několikanásobnou devalvaci účastnických měn a
kromě značných ztrát centrálních bank z důvodu rozsáhlých intervencí a ztráty důvěry
k ECU (jež vedla nečlenské měny vázané na ECU k přechodu na floating) došlo
i k rozšíření fluktuačního pásma na ±15 %. V tomto období opustily EMS také britská libra
a italská lira. Při takto široce definovaném pásmu oscilace, lze stěží ještě hovořit o režimu
fixního uspořádání.
Ovzduší měnové nestability a nejistoty ohledně budoucího vývoje
podnítilo znovuotevření poněkud odsunuté otázky evropské měnové unifikace. Právě teorie
optimálních měnových oblastí poskytovala vhodný teoretický rámec k diskusím o procesu
evropské měnové integrace. Kromě událostí spojených s vývojem a krizí EMS se na
návratu teorie podepsal vývoj nových (makro)ekonomických teorií, které umožnily dát
konceptu OCA nový rozměr.
4.3.1

Význam autonomie monetární politiky v procesu měnové integrace

Vývoj teorie OCA významně poznamenala Friedman-Phelpsova hypotéza o přirozené míře
nezaměstnanosti a vertikální Phillipsově křivce v dlouhém období. Tento poznatek vrhá
30

Kromě kritiky, týkající se přehodnocení dosavadních závěrů teorie OCA, se v tomto období objevily
i názory absolutně zpochybňující relevantnost teorie v procesu evropské měnové integrace. Mongelli (2002)
cituje zprávu Evropské komise „One Market, One Money“, kde je konstatováno, že teorie optimálních
měnových oblastí není vhodná a z praktického hlediska využitelná pro hodnocení přínosů a nákladů
Hospodářské a měnové unie. Teorie OCA poskytuje z tohoto pohledu pouze úzký a zastaralý analytický
rámec pro definování optimálních ekonomických a monetárních kompetencí dané geografické oblasti.
Současná otázka EMU je však komplexnějším problémem nežli otázka definování optimální měnové oblasti.
31
Z angl. Exchange Rate Mechanism
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nové světlo na hodnocení do té doby největší vnímané nevýhody přijetí jednotné měny –
ztráty autonomie monetární politiky. Výše uvedený postulát totiž vyvrací možnost
provádění dlouhodobé makroekonomické politiky v podobě dosažení vybraného
(žádoucího) bodu na Phillipsově křivce. Dlouhodobá neutralita a neefektivnost monetární
politiky tak snižuje význam a náklady spojené se ztrátou vlastní monetární politiky.
Jak však vyplývá z výzkumu a diskuse vedené význačnými monetárními ekonomy
té doby, otázka nižších nákladů ztráty měnové autonomie podložená efektem její konečné
neutrality a neefektivity je spojena s potenciálními problémy. Ty dle Tavlase (1993)
zahrnují případné politické tlaky uvnitř unie, které mohou vést k odklonu od kooperativní
politiky v podmínkách asymetrických šoků; tendence k výskytům šoků vedoucích ke
zhoršení hospodářského cyklu v periferních zemích v hegemonických měnových oblastech
(tj. oblastech s politicky příp. ekonomicky vůdčí členskou zemí) a ztráta ražebného
v zemích s nevyvinutým daňovým systémem. Spadá sem také nutnost zohlednit
individuální faktory členských zemí jakými jsou výchozí pozice, efekt endogenního růstu a
náklady spojené s uvalením právních restrikcí.
Jednou z výhod pružných měnových kurzů je umožnění provádět nezávislou
měnovou politiku s cílem dosažení kýženého bodu na Phillipsové křivce znázorňující
substituční vztah mezi změnami míry nezaměstnanosti a inflace. Tato idea, jež ovlivnila
formování teorie optimálních měnových oblastí ale i způsob a styl provádění
makroekonomické politiky v 60. a 70. letech, byla podkopána následujícím vývojem
makroekonomické teorie. Jedná se zejména o monetaristickou kritiku zpochybňující
permanentní substituční vztah (trade-off) mezi inflací a nezaměstnaností v případě zahrnutí
inflačních očekávání (působících mimo jiného ve formě mzdových vyjednávání o výši
reálných nikoliv nominálních mezd) jako další proměnné. Dále se jedná o tzv. Lucasovu
kritiku, založenou na hypotéze racionálních očekávání. Lucasova práce ukazuje, že
dokonce i v krátkém období dokonale očekávané změny makroekonomické politiky (za
podmínek nulových nákladů na informace, dokonale pružných cen a mezd) nemají vliv na
reálné proměnné. Phillipsova křivka je za výše uvedených podmínek v dlouhém období
vertikálou na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a cílem makroekonomické politiky by
tedy předně měla být míra inflace a nikoli stanovená úroveň nezaměstnanosti a
ekonomické výkonnosti. Z tohoto pohledu se tedy náklady spojené se ztrátou přímé
kontroly autonomní měnové politiky jeví jako nízké.
Koncept snížení důležitosti ztráty autonomie národní měnové politiky v pomyslném
výčtu potenciálních nákladů a přínosů členství v měnové unii je plně v souladu
s celosvětovým trendem odklonu od aktivistické měnové politiky (tzv. stop and go policy)
zaměřené na stimulaci produktu a snižování nezaměstnanosti. Kritiku této politiky započali
právě monetaristé včele s Miltonem Friedmanem. Současnou prioritou vyspělých států je
měnová stabilita – zejména pak její vnitřní dimenze, tedy stabilita cen. Důvodem, kromě
výše uvedených argumentů týkajících se neefektivity tohoto způsobu politiky, je
i všeobecně přijímaný konsenzus, že neočekávané změny ve vývoji či vleklá vysoká míra
inflace způsobují jednotlivým odvětvím a celým ekonomikám značné problémy v podobě
zpomalení či zastavení ekonomického růstu a naopak proces dezinflace a udržení nízké
inflace vytváří podmínky pro dlouhodobě udržitelný hospodářský rozvoj.
Tavlas (1993) a De Grauwe (2000) ve svých pracích modelují možné situace související
s měnově-integrovanými zeměmi v rámci tzv. symetrického systému, kdy obě země
společně determinují úroveň společné „systémové“ peněžní zásoby a dále v rámci tzv.
asymetrického systému. Zde přebírá ekonomicky silnější země vůdčí úlohu a určuje úroveň
peněžní nabídky, přičemž partnerská země tak činí následovně v závislosti na rozhodnutí
dominantního člena unie. S oběma typy uspořádání však souvisejí určité problémy.
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V případě symetrického uspořádání má monetární integrace (prováděná kooperativním
způsobem) za následek ztrátu „bezpečnostního ventilu“ v podobě tržního prostředí
devizového trhu, který neumožňuje řešit případné konfliktní situace pomocí omezení
směnitelnosti měny, nebo restrikcí obchodních a kapitálových toků. Proto, v případě, kdy
je symetrický systém zasažen asymetrickým šokem, konkurenční tlaky vyvolají přerušení
kooperativní politiky a uchýlení se k nezávislým národním politikám. Přesně takové byly
důvody k následnému vystupňování tlaků po asymetrickém šoku, které vedly
k turbulencím v ERM v letech 1992 a 1993.
Podobně také asymetrické uspořádání (tzv. hegemonické) může vést k problémům
při dosahování cílů měnové politiky. Výsledkem asymetrického uspořádání může být
zhoršení hospodářského cyklu v periferních zemích. Jedná se o případ, kdy periferní země
je zasažena asymetrickým šokem (vedoucím ke zhoršení reálných směnných relací), což
povede ke kontrakci reálného důchodu. V tomto případě by zřejmě mělo býti umožněno
měnové autoritě provést monetární expanzi v podobě zvýšení nabídky peněz. Účast
v měnové unii však tuto jednostranou akci neumožňuje. Následně snížení reálného
důchodu vede ke snížení poptávky po penězích a tedy i ke snížení úrokových sazeb, což
má za následek odtok kapitálu. Pokud země, s vůdčím postavení v systému, nezmění svůj
měnově-politický postoj, dojde k zastavení přílivu kapitálu a úrokové sazby zůstanou
nízké. Odtok kapitálu způsobí kontrakci peněžní nabídky v postižené zemi, která tak čelí
dvojímu zlu. Země ztrácí nejen schopnost provádět nezávislou monetární politiku, ale
zažívá také negativní dopad změny peněžní nabídky, která umocňuje již tak zhoršený
vývoj produktu potažmo hospodářského cyklu.
Dalším problémem může být situace, kdy země zasažené identickými šoky mohou
vyžadovat rozdílnou odezvu ve formě makroekonomických opatření. Důvodem jsou
možné rozdíly v jejich původních ekonomických situacích, různé stupně flexibility cen a
mezd, odlišné daňové systémy a obchodní přístupnost a preference. Členské země měnové
oblasti mohou mít také různý postoj (averzi) k inflaci (Melitz, 1991). V neposlední řadě je
se ztrátou autonomie monetární politiky spojena i ztráta ražebného, které představuje
příjem plynoucí z emise oběživa centrální bankou32.
4.3.2

Proces vnějšího přizpůsobení: náklady ztráty nástroje pružných měnových
kurzů jako mechanismu vyrovnání vnější nerovnováhy

V rámci kritického přehodnocení tradičního pojetí teorie OCA došlo i k diskusi na téma
efektivity změn nominálního měnového kurzu v procesu vyrovnání případných vnějších
nerovnováh a asymetrických šoků. Jednalo se o posouzení problému, nakolik jsou změny
nominálního měnového kurzu efektivní. Případná nižší prokázaná efektivita pružných
měnových kurzů ve funkci stabilizace ekonomiky při šoku by znamenala významné
snížení nákladů spojených se ztrátou kontroly kurzové politiky integrujících se zemí a
posílení argumentů pro pokračování procesu měnové integrace.
Tradiční pojetí analyzované teorie pohlíží na nominální měnový kurz jako na
nástroj rychlého a efektivního přizpůsobení v případě vnější nerovnováhy, neboť za hlavní
faktory změn nominálního měnového kurzu byly z tohoto pohledu pokládány zbožové
toky. Tento efekt je však dočasný a z dlouhodobého hlediska se nejedná o efektivní
stabilizační nástroj. V diskusi o efektivitě působení nástroje nominálního kurzu v procesu
stabilizace případných šoků se v této fázi vývoje objevily dvě skupiny názorů. První z nich
zastávala názor, že změny nominálního měnového kurzu nepodporují proces přizpůsobení
v případě vnější nerovnováhy, jak bylo předpokládáno představiteli „klasické“ teorie OCA,
32

O nákladech souvisejících se ztrátou ražebného blíže viz kap. 3.2.1.
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kteří využívali model determinace měnového kurzu zohledňující pouze zbožové toky.
Změny měnového kurzu zde působí se značnými zpožděními. (Krugman, 1993)
Efekt stabilizace je navíc dočasný a z dlouhodobého hlediska se nejedná o efektivní
stabilizační nástroj. Počáteční konkurenční výhoda domácího zboží získaná devalvací
měnového kurzu je v delším období eliminována v důsledku růstu agregátní cenové
hladiny v zemi. Devalvace domácí měny totiž zlevňuje domácí zboží na zahraničních
trzích avšak zdražuje import. Růst cen importu a případné následné mzdové požadavky
pracujících s cílem přizpůsobit své reálné důchody resp. kupní sílu rostoucím cenám
v ekonomice stimulují růst cen v domácí ekonomice, čímž je vykompenzována
konkurenční výhoda získaná počáteční devalvací. Efektivnost autonomní kurzové politiky
je tedy v tomto případě ovlivněna otevřeností domácí ekonomiky a vlivem a silou
dohodovacích schopností pracovníků v procesu mzdového vyjednávání. (De Grauwe,
2000)
Další argumenty snižující význam autonomního měnového kurzu jako nástroje
stabilizace a absorbce šoků jsou založeny na předpokladu, že změnám měnového kurzu
dominují monetární a finanční šoky, které zabraňují kurzové politice plnit funkci
makroekonomické stabilizace. (Artis, 2003)
Opačný názorový proud odpůrců společné měny a zastánců autonomního
flexibilního kurzu je opřen o historickou zkušenost, že vyrovnávací mechanismus
nominálního měnového kurzu může působit v některých případech pozitivně. De Grauwe
(2000) poukazuje na belgickou devalvaci v roce 1982 (viz tabulka 4.1), která pomohla ke
znovudosažení makroekonomické rovnováhy a to při nákladech, které byly s největší
pravděpodobností mnohem nižší, nežli v případě nevyužití nástroje měnového kurzu.
Tento a další podobné případy (jako např. francouzská devalvace v období 1982–3 a
italská devalvace po opuštění ERM v krizovém roce 1992) ilustrují, že existují situace, kdy
změna nominálního kurzu působí efektivně. Podmínkou je však, že jsou doprovázeny
snahou o nápravu pravých zdrojů nerovnováhy a také, že na tento způsob vyrovnání je
pohlíženo jako na jednorázový nástroj, jenž nemůže být využíván systematicky. Z tohoto
pohledu by tedy se ztrátou nástroje nominálního měnového kurzu mohly být spojeny
náklady např. v podobě deflace následující po působení šoků. Možnou nápravou se zde
jeví samozřejmě zvýšení flexibility reálného měnového kurzu dosažené díky zvýšení
flexibility cen a mezd.
Tab. 4.1: Devalvace belgického franku v roce 1982

Bilance běžného účtu
Belgie (v % HDP)
1981
1982
1983
1984
1985
1986

-3,8
-3,6
-0,6
-0,4
0,5
2,0

Tempo růstu zaměstnanosti
(%)
Belgie
ES
1981
-2,0
-1,2
1982
-1,3
-0,9
1983
-1,1
-0,7
1984
0,0
0,1
1985
0,8
0,6
1986
1,0
0,8

Belgie devalvovala svoji měnu v roce 1982 o celkem 8,5 %. Belgická vláda navíc
přistoupila k fiskální i monetární restrikci stejně jako k restrikci důchodové politiky,
obsahující dočasné zrušení indexace mezd. Snahou těchto opatření byla stabilizace
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vývoje, po sérii několika spekulativních útoků na belgický frank, které měly za následek
ztrátu konkurenceschopnosti, umocněnou nepřiměřeným růstem mezd. To vedlo
k neudržitelnému prohlubování deficitu běžného účtu v sedmdesátých letech. Jak je
patrné z vývoje ukazatelů v tabulce 4.1, devalvace spojená s ostatními opatřeními byla
úspěšná. Podobné oživení zaměstnanosti po roce 1983 lze sledovat také v ostatních
členských zemí ES.

Zdroj: De Grauwe (2000), s. 38
4.3.3

Institucionální uspořádání trhů práce v měnové oblasti

Důležitým aspektem členských zemí v měnové oblasti je institucionální uspořádání trhu
práce. Jedná se především o stupeň centralizace (resp. decentralizace) v procesu mzdového
vyjednávání. Jak podotýkají Bruno a Sachs (1985) nabídkové šoky mohou mít velmi
negativní makroekonomické dopady v závislosti na stupni centralizace mzdového
vyjednávání. V zemích, kde mzdové vyjednávání je vysoce centralizované si odboroví
předáci snáze uvědomí inflační dopady růstu mezd, což v konečném důsledku povede
k nezměněné úrovni reálných příjmů. Výhoda centralizace se projeví v případě působení
nabídkového šoku, kdy je možno přesvědčit zástupce odborů s nejširší členskou základnou,
že růst nominálních mezd nevykompenzuje snížení reálných příjmů.
Opačná situace nastává v případě země s nízkým stupněm centralizace mzdových
vyjednávání. V tomto případě jsou odborové organizace roztříštěny a vyjednávání
probíhají na úrovni firem popř. odvětví. Prvotní představa o malém vlivu růstu
nominálních mezd v dané společnosti popř. odvětví se bortí vlivem lavinového efektu,
který De Grauwe (2000) přirovnává k efektu stojícího diváka uprostřed plného hlediště
sedících diváků na fotbalovém stadionu. Každá odborová organizace má za cíl vyjednat co
nejlepší podmínky pro své členy implikující agregátní růst nominálních mezd a inflaci.
V zemích s decentralizovaným systémem mzdových vyjednávání je tedy strukturálně
daleko složitější koordinovat mzdový vývoj v případě výskytu nabídkového šoku. Proto
DeGrauwe shledává členství zemí se strukturálními odlišnostmi na trzích práce v měnové
unii jako potenciálně nákladné.

4.4 Nové poznatky a originální přínosy soudobého vývoje teorie
optimálních měnových oblastí
Poslední fáze vývoje teorie optimálních měnových oblastí, která sahá až do současnosti je
silně ovlivněna vývojem evropské měnové integrace směrem k převzetí společné evropské
měny. V tomto období tzv. nové teorie optimálních měnových oblastí se v rámci dalších
výzkumů na toto téma vymykají dva profilující se teoretické přístupy. Prvním z nich je
výzkum v oblasti endogenity charakteristik OCA, u jejíhož zrodu stála práce Frankel–Rose
(1998). Spekulace o možném endogenním charakteru některých OCA vlastností, který se
projevuje jejich dodatečným sbližováním (konvergencí ex-post) po vstupu do společné
měnové oblasti, se objevily již v dřívější OCA literatuře. Avšak teprve uvedení autoři
provedli seriózní vědecký výzkum na toto téma založený na empirické analýze
dlouhodobých časových řad. Problému endogenity měnových oblastí se dotýká také spor
Krugman vs. Evropská komise resp. specializace vs. diverzifikace produkce v měnové
oblasti. Endogenní charakter optimální měnové oblasti vrhá zcela nové světlo a žádá si
přehodnocení dosavadního vnímání přínosů a nákladů souvisejících se vstupem země do
měnové unie. V rámci novodobého pojetí teorie optimálních měnových oblastí dostávají
stále více prostoru tzv. metacharakteristiky optimality měnové zóny, které představují
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požadavky na podobný výskyt popř. dopad šoků a sladěnost hospodářských cyklů. Vývoj
těchto charakteristik odráží vliv jednotlivých tradičních charakteristik definovaných
v rámci raného období teorie.
Dalším znakem soudobé literatury teorie OCA je jednoznačná snaha o empirizaci a
kvantifikaci výsledků výzkumu na téma jednotná měnová oblast. Průkopnickými se v této
oblasti staly velmi často citované práce Bayumiho a Eichengreena (1993, 1996 a 1997),
kteří se pokusili indikovat případnou korelaci výskytu poptávkových a nabídkových šoků
v členských zemích EU. Jejich práce je originální zejména díky navržené metodologii
identifikace jednotlivých typů šoků a měření jejich podobnosti. Významným výsledkem
jejich práce je také konstrukce indexu optimální měnové oblasti (tzv. OCA-indexu), jehož
cílem je po zahrnutí vybraných OCA proměnných, zhodnotit vhodnost kandidáta pro
případné členství v měnové unii.
4.4.1

Endogenita optimálních měnových oblastí; Krugmanův spor s Evropskou
komisí: specializace vs. diferenciace

O empirický důkaz endogenní povahy charakteristik optimální měnové zóny se ve své
práci pokusili autoři Frankel–Rose (1998)33. Pro svoji analýzu vyčleňují dvě klíčové OCA
charakteristiky, pomocí kterých dále přehodnocují přínosy přijetí společné měny. Jedná se
o stupeň otevřenosti resp. míru vzájemného bila– popř. multilaterálního obchodu mezi
skupinou zemí a dále o sílu závislosti resp. míru korelace výstupů resp. hospodářských
cyklů jednotlivých partnerských zemí (aproximovaných HDP a dalšími vybranými
indikátory). Pro země s velkou intenzitou vzájemného obchodu nebo vysokou mírou
korelace výstupu (nejlépe však s oběma) je přijetí společné měny přínosné. Vztah mezi
těmito charakteristikami z hlediska přínosů z členství v měnové unii je znázorněn na
obrázku 4.2. Zatímco korelace hospodářských cyklů a intenzita vzájemné obchodní
výměny tvoří osy, pomyslná hranice rozlišující stavy kdy přínosy převyšují náklady a
naopak je znázorněna klesající OCA křivkou. V oblasti napravo od OCA křivky převažují
přínosy související s přijetím společné měny, v oblasti nalevo převažují náklady. Jinými
slovy, pravá strana grafu ukazuje stav, kdy je pro země výhodnější ponechat si autonomii
nezávislé monetární politiky. Na obr. 4.2 jsou dále vyznačeny země resp. skupiny zemí dle
jejich potenciální vhodnosti formovat měnovou unii. Spojené státy americké společně
s tehdejšími členy EU jsou situovány v pravé části grafu, zatímco případná měnová unie
mezi Švédskem, Velkou Británií a Dánskem popř. mezi Japonskem, EU a USA je
nevýhodná a pro zmíněné státy by bylo výhodnější ponechat si nezávislost měnové politiky
včetně nástroje pružného měnové kurzu.

33

Uvedená práce je detailně analyzována v kapitole 6.1.4.
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Obr. 4.2: Přínosy formování měnové unie z hlediska dvou klíčových OCA charakteristik
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Zdroj: Mongelli (2002)
Autoři zmíněné koncepce však dále empiricky zjišťují, že existuje pozitivní vztah mezi
obchodní integrací a hospodářskými cykly. Čím vyšší je vzájemná obchodní výměna, tím
vyšší je korelace výstupu resp. hospodářských cyklů mezi partnerskými státy. Důvodem
pro tento jev může být argument, že země vysoce obchodně integrované vážou měnový
kurz na své největší obchodní partnery ve snaze zajistit stabilitu měnového kurzu. To pak
implikuje ztrátu nezávislé měnové politiky, což může být jeden z faktorů způsobující
pozitivní vtah mezi výše uvedenými charakteristikami. Po úspěšné integraci zemí do
měnové unie, jež je ekonomickými subjekty považována za kredibilní a důvěryhodnou,
dojde k prohloubení vzájemné obchodní výměny účastnických zemí z důvodu přesunutí
některých obchodních aktivit z vnějších zemí do účastnických zemí a tak může dojít
i k postupné integraci obchodních cyklů s konečným důsledkem sladění hospodářských
cyklů. Ve své práci autoři argumentují, že charakteristiky OCA jsou endogenní a země,
které je nenaplňují před vstupem, je naplní ex-post tedy po začlenění do měnové unie.
Tento způsob argumentace však „staví na hlavu“ dosavadní posuzování kritérií vhodnosti
kandidátských zemí na účast v měnové unii.
S problematikou endogenity měnových oblastí souvisí i často citovaný spor známý pod
označením Krugman vs. Evropská komise. Jedná se o různý pohled na možnost výskytu
asymetrických šoků v měnové oblasti v souvislosti s prohlubující se obchodní integrací
v rámci unie. Shrnutí argumentů obou stran včetně vlastního přispění uvádí De Grauwe
(2000).
Podle názoru Evropské komise, který byl také prezentován ve studii One Market,
One Money (1991), vytváří měnová unie prostředí zabraňující častému výskytu
asymetrických šoků. Předpokladem je, že vzájemný obchod mezi evropskými
průmyslovými ekonomikami je převážně vnitroodvětvového charakteru (intra-industry
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trade), založený na výnosech z rozsahu a nedokonalé konkurenci. Výsledkem pak je
struktura obchodu, kdy země si navzájem směňují totožné produkty (Francie prodává a
zároveň nakupuje auta z Německa a naopak). Důsledkem je situace, kdy případný šok
(např. posun poptávky v původním Mundellově modelu) postihuje obě země podobným
způsobem.
Jiný názor zastává významný monetární ekonom Paul Krugman. Krugman (1993)
ve své práci hájí původní Mundellův model asymetrického posunu poptávek, který
postihuje různě obě země. Pokud dojde v rámci prohlubujícího se integračního procesu
k postupnému odbourání všech překážek vzájemného obchodu, může to vést k regionální
koncentraci produkce z důvodu čerpání výnosů z rozsahu. Jinými slovy hlubší obchodní
integrace povede k větší specializaci zemí34 (např. z důvodu snížených dopravních
nákladů) a následně i ke zvýšení možnosti výskytu asymetrických šoků35.
Oba pohledy na důsledky obchodní integrace v rámci měnové oblasti charakterizuje
obrázek 4.3. Horizontální osa představuje stupeň obchodní integrace (podíl vzájemné
obchodní výměny na HDP) účastnických zemí a vertikální osa charakterizuje stupeň
divergence vývoje výstupu (HDP) a zaměstnanosti36. Pohled Evropské komise, znázorněný
na levé části obrázku, může být charakterizován negativně skloněnou přímkou. Ta
charakterizuje stav, kdy s rostoucí vzájemnou obchodní výměnou klesá pravděpodobnost
výskytu asymetrických šoků, neboť dochází ke snižování divergentních tendencí vývoje
hospodářských cyklů zúčastněných zemí. Krugmanův pohled je znázorněn na pravé části
grafu v podobě rostoucí křivky. V tomto případě prohlubující se obchodní výměna vede
k větší specializaci, která s sebou přináší vyšší pravděpodobnost výskytu asymetrických
šoků v měnové oblasti.
Obr. 4.3: Různý pohled na vývoj ekonomické konvergence v měnové unii ve vztahu k úrovni
obchodní integrace

Obchodní integrace

34

Paul Krugman

Divergence

Divergence

Evropská komise

Obchodní integrace

Zajímavou paralelou se zdá být soudobý vývoj průmyslové specializace a koncentrace automobilového
průmyslu v ČR.
35
Obchodní specializace zemí provázená regionální koncentrací produkce je v přímém rozporu s původní
Kenenovou podmínkou diverzifikace produkce (viz Kenen (1963) v rámci tradičního výčtu charakteristik
OCA.
36
De Grauwe (2000) navrhuje konstruovat tento ukazatel v podobě jedna mínus korelační koeficient temp
růstu HDP účastnických zemí. Maximální hodnota divergence by tedy byla 2 a to v případě, kdyby korelační
koeficient činil –1. V případě, že by korelační koeficient byl 1, stupeň divergence by byl 0.

4 Teorie optimálních měnových oblastí

50

Empirické výzkumy podporují spíše hypotézu Evropské komise. Jedná se například o již
zmíněnou práci Frankel–Rose (1998) o endogenitě měnových zón37.
Také sám De Grauwe (2000) podotýká, že Krugmanův pohled implicitně počítá
s předpokladem specializace výroby v rámci účastnických zemí a nebere v úvahu možné
nadnárodní formování výrobně koncentrovaných regionů. V měnové unii, kde formálně
neexistují státní hranice, existuje možnost, že případná industriální oblast bude křížit státní
hranice. V tomto případě, by asymetrický šok postihl obě zúčastněné země.
Dalším argumentem ve prospěch Evropské komise je rostoucí význam služeb
v národním hospodářství evropských zemí. Úsilí o dosažení maximálních výnosů z rozsahu
u průmyslové výroby není relevantní v případě služeb. Služby jako neobchodovatelné
zboží nejsou příčinou vzniku koncentrovaných specializovaných regionů a s jejich
rostoucím podílem na produktu se snižuje hrozba vzniku asymetrického šoku jehož
příčinou je industriální specializace.
4.4.2

Empirie teorie optimálních měnových oblastí: konstrukce OCA-indexu

Soudobé tendence v oblasti teorie optimálních měnových oblastí jsou zaměřeny na
aplikovatelnost kvalitativních závěrů z období předchozích do současné reality probíhající
měnové integrace v Evropě ale i v dalších částech světa. Výjimečná je z tohoto pohledu
práce autorů Bayoumiho a Eichengreena (1997) zaměřená na konstrukci tzv. OCA-indexu,
na jehož základě by bylo možné zhodnotit vhodnost kandidátských zemí formovat
měnovou unii.
Konstrukce OCA-indexu38 je založena na posouzení podobnosti vybraných
strukturálních charakteristik analyzovaných ekonomik, které tvoří proměnné odhadnuté
regresní rovnice. Autoři vycházejí z premise, že země vhodné pro sdílení společné měny
by měly vykazovat nízkou volatilitu bilaterálních kurzů, „...přičemž hledají historický
vztah mezi volatilitou bilaterálních kurzů a mírami asymetrických poruch ve vývoji
produkce, podobnosti komoditní struktury vývozu, obchodní orientací a užitečností
jednotné měny v transakcích“ (Cincibuch-Vávra, 2000, s. 368). Čím je výsledný OCA
index nižší, tím je daná ekonomika strukturálně vhodnější pro členství v měnové unii a tím
více potenciální přínosy jednotné měny převažují náklady. Výsledná regresní rovnice
prošla během doby svého vývoje více modifikacemi a její výsledná podoba je odvislá od
vzorku zahrnutých zemí, z jejichž charakteristik se odhadují jednotlivé parametry rovnice.
Původní odhadnutá regresní rovnice má tvar39:
SD(eij) = -0,09 + 1,46 SD (∆yi - ∆yj) + 0,022 DISSIMij – 0,054 TRADEij + 0,012 SIZEij
(0,02)
(0,21)
(0,006)
(0,006)
(0,001)

37

K výzkumu endogenity kritérií OCA přispěly také práce Artis–Zhang (1997, 1999), kteří se zabývali
zkoumáním vztahu mezi snížením volatility měnových kurzů a sladěností hospodářských cyklů v rámci
procesu hospodářské a měnové integrace v Evropě. Blíže viz kapitola 6.1.4.
38
Označení závislé proměnné odhadnuté regresní rovnice OCA-indexem není přesné. Skutečná závislá
proměnná, ke které se vztahuje odhadnutá rovnice udává nominální variabilitu kurzu resp. směrodatnou
odchylku bilaterálního kurzu. Závislá proměnná je nazývána OCA-indexem, pokud se jedná o predikci resp.
pokud některé vstupní údaje nejsou k dispozici a musí být odhadnuty.
39
Hodnoty v závorkách charakterizují příslušné standardní odchylky, přičemž n = 210; R2 = 0,51; S.E. =
0.027.
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Korelace hospodářských cyklů (proměnná SD(∆yi–∆yj)) představuje z pozice významu
reálné konvergence v rámci celkového konvergenčního procesu nejvhodnější způsob
hodnocení strukturální podobnosti dvou ekonomik. Bayoumi a Eichengreen (1997) navrhli
na místo prosté korelace vývoje HDP obou zemí „poněkud méně sofistikované, avšak
možná transparentnější měřítko korelace hospodářského cyklu“ (Cincibuch–Vávra, 2000,
s. 367). Výsledné sladění hospodářských cyklů určili pomocí standardní odchylky rozdílu
v logaritmech reálného důchodu zemí i a j.
Proměnná DISSIMij představuje sumu absolutních hodnot rozdílů v komoditní skladbě
exportu (měřených na základě podílů jednotlivých komodit (resp. komodit jednotlivých
odvětví) na celkovém objemu exportu). Absolutní údaje tohoto ukazatele nemají
významnou vypovídací schopnost. Důležité je však jeho sledování v čase, které může
vypovídat o konvergenci mezi oběma zeměmi. Slabinou tohoto ukazatele je nemožnost
rozlišit mezi vnitro a meziodvětvovým obchodem. Růst meziodvětvového obchodu by
znamenal nechtěnou specializaci v oblasti obchodovatelného zboží, zatímco zvýšení podílu
vnitroodvětvového obchodu (angl. intra-industry trade) indikuje probíhající konvergenční
proces.
Proměnná TRADEij měřená jako průměr podílu bilaterálního exportu na HDP dvou zemí
charakterizuje důležitost bilatelárních obchodních vazeb. Rozdílná orientace
zahraničního obchodu členských zemí měnové unie představuje potenciální zdroj
asymetrických šoků, které jsou na základě mezinárodních obchodních vazeb importovány
zvenčí. Obchodní orientace zemí EMU se značně liší, což by mohlo vést ke vzniku
různých asymetrických šoků v různou dobu. Jako příklady jsou v rámci EMU uváděny
příklady pevných vazeb Irska s Velkou Británií, Finska s Východní Asií a Ruskem
a Portugalska s Brazílií.
K završení výčtu použitých OCA proměnných je ještě nutno charakterizovat proměnnou
SIZEij, která charakterizuje transakční výhody užívání jednotných měn. Počítá se jako
průměr logaritmů HDP srovnávaných zemí.
Kritikové tohoto přístupu však poukazují na zpochybnitelný předpoklad stability uvedené
rovnice v čase a dále na vybraný soubor dat, ze kterých byly odhadnuty parametry rovnice.
Samotný odhad rovnice byl proveden na základě vzorku dat z let 1983 až 1992 obsahující
i údaje ze zemí jako USA, Austrálie, Japonsko, Kanada či Nový Zéland40. Výsledné
hodnoty odhadnutého OCA indexu41 pro období 1987–1985 pro země EU v porovnání
s Německem, včetně vybraných bilaterálních vztahů jsou prezentovány v tabulkách 4.2
a 4.3.

40

Autoři Eichengreen a Bayoumi odhadují tvar regresní rovnice na základě dat stejného období zohledňující
pouze evropské ekonomiky jako SD(eij) = 0,75 SD (∆yi - ∆yj) – 0,0026 TRADEij + 0,0031 SIZEij +
0,013DISSIMij.
41
Odhadům OCA indexu a hodnocení strukturální podobnosti ekonomiky ČR s EU se věnují také studie
českých autorů viz např. (Cincibuch-Vávra, 2000 či Horváth-Komárek, 2002).
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Tab. 4.2: OCA-indexy vůči Německu (1987–1995)

Francie
Itálie
Velká Británie
Rakousko
Belgie
Dánsko
Finsko
Řecko
Irsko
Nizozemí
Norsko
Portugalsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko

1987

1991

1995

0,068
0,070
0,099
0,008
0,003
0,063
0,098
0,053
0,043
0,003
0,078
0,068
0,088
0,068
0,038

0,067
0,065
0,094
-0,004
-0,008
0,060
0,095
0,054
0,036
-0,008
0,078
0,066
0,082
0,063
0,030

0,074
0,059
0,089
0,008
0,013
0,074
0,087
0,054
0,021
0,007
0,077
0,062
0,073
0,056
0,023

Tab. 4.3: OCA-indexy vybraných bilaterálních vztahů (1987–1995)
Francie - Itálie
Francie - Španělsko
Francie - Portugalsko

0,06
0,064
0,053

0,059
0,06
0,055

0,052
0,048
0,053

Švédsko - Finsko
Švédsko - Norsko

0,032
0,039

0,035
0,043

0,027
0,046

Itálie - Řecko

0,057

0,043

0,027

Španělsko - Portugalsko

0,037

0,024

0,013

Zdroj: Bayoumi – Eichengreen, 1997
Jak již bylo uvedeno výše, výsledný OCA-index predikuje volatilitu bilatelárního kurzu
pro dané období v závislosti na vstupních OCA proměnných z odhadnuté regresní rovnice.
Nízká hodnota indexu implikuje vyšší strukturální podobnost zkoumaných zemí a zvyšuje
přínosy resp. užitečnost společné měny. Snižující se hodnota OCA indexu v tabulce 4.2
poukazuje na probíhající strukturální a výkonovou konvergenci zkoumaných zemí
s Německem, které představuje vůdčí ekonomiku EMU.
Na základě výsledků odhadnutých OCA-indexů rozdělili autoři kandidátské země
do tří skupin: nejlepší kandidáti pro vstup do EMU (s dokončeným procesem
konvergence), konvergující země a země nekonvergující. První skupinu tvoří Rakousko,
Belgie, Nizozemí a v menším závěsu dále Irsko a Švýcarsko (které se však doposud
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nestalo členem EU). Příznivé výsledky jsou podpořeny dlouholetými těsnými vazbami
těchto ekonomik s Německem, které je zde považováno za tvrdé jádro EU. Do druhé
skupiny zemí s nízkým tempem konvergence patří Velká Británie, Dánsko, Finsko, Norsko
a Francie. Zeměmi divergentními jsou kromě Švédska země jižní Evropy Itálie, Řecko,
Portugalsko a Španělsko. Uvedená zjištění jsou v souladu s tehdejším vývojem plnění
maastrichtských kritérií uvedených států s výjimkou Francie. Odhad OCA-indexu Francie
odhaluje nízkou úroveň konvergence strukturálních charakteristik a to nejen ve vztahu
k Německu, ale i dalším vybraným státům. Dle autorů to dokazuje převahu politické vůle
začlenění Francie do EMU nad makroekonomickými argumenty.
Výsledky uvedené v tabulce 4.3 predikují užitečnost vytvoření měnové unie mezi
vybranými dvojicemi států během analyzovaného období. Vhodnými adepty na zavedení
společné měny se jeví vzájemně konvergující státy Španělsko a Portugalsko, Itálie a Řecko
či Švédsko a Finsko. Kromě diskutabilní stability použité regresní rovnice v čase je
slabinou tohoto přístupu způsob interpretace zjištěných výsledků. Z důvodu neexistujících
prahových hodnot, které by odrážely připravenost států vytvořit měnovou unii, má smysl
spíše srovnávat vývoj OCA indexu mezi různými státy v čase a zkoumat tak probíhající
konvergenci či divergenci.
S ohledem na výše uvedenou kritiku týkající se nestability parametrů odhadnuté rovnice
v čase a použitého vstupního vzorku zemí mají větší význam, nežli výsledné hodnoty
OCA-indexu, hodnoty jednotlivých OCA proměnných tvořících regresní rovnici. Tyto
proměnné posuzují strukturální podobnost vybraných subjektů z hlediska jejich vhodnosti
formovat měnovou unii a pravděpodobnosti vzniku reálných asymetrických šoků.
V podstatě se jedná o fundamentální OCA charakteristiky: korelaci (sladění)
hospodářských cyklů, komoditní struktura vývozu a orientace zahraničního obchodu.
Popisem konstrukce indexu optimální měnové oblasti a výzkumu možného endogenního
charakteru kritérií definovaných v rámci uvedené teorie jsme završili stručný exkurz
chronologickým vývojem teorie optimálních měnových oblastí. Soudobý přístup k této
teorii se ubírá směrem k možnostem prakticky aplikovat a verifikovat hlavní myšlenky
teorie optimálních měnových oblastí v procesu posouzení připravenosti současných
kandidátských států přijmout společnou měnu a rozšířit eurozónu. Svědčí o tom současný
nárůst počtu empirických analýz a studií z oblasti zkoumání úrovně a dynamiky
naplňování jednotlivých kritérií optimální měnové oblasti vybranými státy či regiony.
Výsledky jednotlivých studií jsou pak často používány při argumentaci v diskusi
o načasování rozšíření eurozóny. S rostoucím množství jednotlivých studií, kde v poslední
sobě převládá téma sladěnost hospodářských cyklů a šoků popř. faktory mobility
výrobních faktorů uvnitř i vně eurozóny, roste i variabilita dosažených závěrů, které jsou
mnohdy nejednoznačné či protiřečící si. Příčinou je nejednotná metodologie, která
umožňuje přistoupit k měření jednoho vybraného kritéria více způsoby. Důsledkem je pak
nejednoznačná interpretace dosažených výsledků, které jsou často dále použity
k navazující analýze příčin a implikací pro národohospodářskou politiku.
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5 Vybrané metodologické aspekty měření synchronnosti
hospodářských cyklů a šoků v kandidátských a členských
zemích měnové unie

5.1 Význam synchronnosti hospodářských cyklů a symetrie šoků
kandidátských zemí v integračním procesu do Hospodářské a
měnové unie
Synchronnost hospodářských cyklů a podobnost šoků patří v současnosti mezi dominantní
ukazatele sladěnosti vývoje ekonomik členských a kandidátských zemí připravujících se na
přijetí jednotné evropské měny. Měření korelace cyklických komponent vybraných
indikátorů ekonomické aktivity v rámci různých zemí, regionů a zón se stalo v posledním
desetiletí velmi populární metodou hodnocení dynamiky a dosaženého stupně konvergence
ekonomik zkoumaných zemí. Hodnocení připravenosti zemí formovat měnovou unii na
základě posouzení dosaženého stupně konvergence hospodářského vývoje resp.
hospodářského cyklu vychází z hlavní myšlenky moderního pojetí tzv. nové teorie
optimálních měnových oblastí (viz kapitola 4). V tomto pojetí jsou formulované
charakteristiky optimální měnové oblasti chápány jako determinanty poměru přínosů
a nákladů plynoucích z přijetí jednotné měny. Z pohledu synchronnosti hospodářského
cyklu to znamená, že pravděpodobnost, že přínosy jednotné měny převýší náklady, se
zvyšuje s vyšší dosaženou úrovní sladěnosti a dynamikou konvergence hospodářského
cyklu zemí, jejichž záměrem je vytvořit měnovou unii.
Země přijímající jednotnou měnu ztrácí autonomii monetární politiky a s ní
možnost ovlivňovat klíčové úrokové sazby. S členstvím v měnové unii je samozřejmě
spojena i neodvolatelná ztráta kurzové politiky. Také využití autonomní fiskální politiky
vlád členských států jako stabilizačního nástroje je v Hospodářské a měnové unii omezeno.
Vezmeme-li v úvahu uvedená omezení národní makroekonomické politiky jako
stabilizačního nástroje v případě ekonomické nerovnováhy, je podobnost dlouhodobého
vývoje klíčových indikátorů ekonomické aktivity aproximujících hospodářský cyklus
logickým předpokladem minimalizace rizik přijetí jednotné měny. S nízkým rizikem
výskytu asymetrického šoku nepostihujícího všechny členy eurozóny stejným způsobem se
také snižuje nutnost existence autonomních monetárních politik na národních úrovních.
Z tohoto pohledu přijetí jednotné měny v obchodně a ekonomicky integrovaných zemích
podporuje také myšlenka (hypotéza) endogenity charakteristik optimálních měnových
oblastí včetně charakteristiky konvergence hospodářských cyklů. Dle této teorie je
prohlubující se obchodní resp. ekonomická integrace zemí formujících měnovou unii
zásadním faktorem konvergence hospodářských cyklů, a symetrie šoků, z čehož plyne, že
země nenaplňující dostatečně podmínku sladěnosti ekonomického cyklu před vstupem do
měnové unie ji naplní dodatečně po vstupu (ex-post)42.
Význam synchronnosti hospodářských cyklů a symetrického výskytu šoků v rámci měnové
unie vystihuje Obstfeld-Krugmanův model (1996) blíže prezentovaný v kapitole 3.3.
Krátce připomeňme, že model prezentuje vztah mezi přínosy a náklady členství státu
v měnové unii a stupněm dosažené ekonomické (obchodní) integrace. Pozitivně skloněná
42

Blíže o endogenitě charakteristik optimálních měnových oblastí viz Frankel–Rose (1998), Fidrmuc (2001),
Babetski (2004).
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křivka GG charakterizuje rostoucí přínosy z jednotné měny s vyšším stupněm ekonomické
integrace (úspora transakčních nákladů, snížení kurzového rizika, růst objemu
mezinárodního obchodu atd.). Negativní vztah mezi náklady jednotné měny a stupněm
obchodní integrace reflektuje předpoklad, že při vyšším objemu vzájemného obchodu roste
podíl importovaného zboží a zboží určeného k exportu ve spotřebitelském koši. V případě
nominální devalvace (depreciace) kurzu by následný růst mezd vykompenzoval růst
životních nákladů a výsledný dopad na reálný měnový kurz by tak byl velmi malý. Tento
předpoklad implikuje snižující se význam autonomie měnové politiky při růstu obchodní
integrace ekonomik. Pozice křivky GG je ovlivněna stupněm synchronizace
hospodářského cyklu a výskytem poptávkových a nabídkových šoků v jednotlivých
ekonomikách. V případě malé synchronnosti hospodářských cyklů a asymetrického
výskytu (popř. rozsahu) šoků v jednotlivých zemích se křivka nákladů posouvá na úroveň
LL` Vysoký stupeň synchronnosti hospodářských cyklů a symetrie šoků charakterizuje
křivka LL``.
Obr. 5.1: Přínosy a náklady jednotné měny: symetrie šoků a hospodářských cyklů
Přínosy a ztráty
integrující se země

GG
Asymetrické
šoky a cykly

Symetrické
šoky a cykly

LL``

LL`
LL

Stupeň ekonomické (obchodní) integrace mezi
přistupující zemí a měnovou oblastí

Ačkoliv je charakteristika sladěnosti hospodářských cyklů zásadní a často citovaný
indikátor optimality měnové zóny v rámci literatury stejnojmenné teorie, neexistuje
všeobecně přijímaný jednotící metodologický konsensus v oblasti identifikace a měření
sladěnosti hospodářských cyklů, šoků a jejich konvergence. Soudobé studie na toto téma
tak mnohdy vycházejí z navzájem rozdílných předpokladů, zaměřují se na různé indikátory
cyklu za použití široké variety heterogenních ekonometrických metod a modelů. Záměrem
kapitoly je poskytnout ucelený přehled v současnosti převládajících metodologických
přístupů k analýze synchronnosti hospodářských cyklů a šoků včetně jejich kritické
evaluace s ohledem na aplikovatelnost a vypovídací schopnost jednotlivých metod. Cílem
kapitoly je identifikovat a blíže analyzovat vybrané metodologické aspekty měření
uvedených kritérií optimality měnové zóny, které mohou kvantitativně i kvalitativně
ovlivnit výsledky a jejich interpretaci z hlediska posouzení připravenosti země přijmout
jednotnou evropskou měnu.
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5.2 Vztah kritérií synchronnosti hospodářských cyklů a symetrie šoků
Kritéria podobnosti vývoje hospodářských cyklů a symetrického výskytu šoků patří mezi
charakteristiky optimální měnové zóny definované v pozdějším stádiu vývoje této teorie.
Jak podotýká Mongelli (2002), jedná se o tzv. metacharakteristiky, které v sobě zahrnují
vliv dalších charakteristik formulovaných v rámci tradičního výčtu teorie optimálních
měnových oblastí. Dlouhodobý vývoj ekonomické aktivity a výskyt asymetrických šoků
jsou determinovány otevřeností ekonomiky, podobností struktury produkce zemí měnové
unie, podobností teritoriální a komoditní struktury mezinárodního obchodu, diversifikací
portfolia výrobků jednotlivých zemí apod.
Stejně jako kritéria obsažená v tzv. tradičním výčtu trpí i tyto charakteristiky
nedostatky a slabinami identifikovanými v rámci historického vývoje teorie OCA a jejího
rozšíření do roviny empirie a operacionalizace. Kromě mnohokrát diskutovaného problému
dostatečnosti resp. chybějících limitních hodnot jednotlivých kritérií se jedná také
o nejednotnost v použité metodologii jejich měření a výpočtů. Předmětem diskuse je
i význam těchto kritérií v pomyslném žebříčku důležitosti naplňování jednotlivých kritérií
z hlediska maximalizace přínosů a minimalizace rizik přijetí jednotné měny. Zaměříme-li
se pouze na tato dvě kritéria, pak i přes současnou rostoucí popularitu studií zaměřených
na korelaci poptávkových a nabídkových šoků, poskytuje analýza hospodářského cyklu
a jeho synchronizace komplexnější a ucelenější obraz o dlouhodobé synchronizaci vývoje
zkoumaných ekonomik.
Vztah mezi hospodářským cyklem a výskytem a působením poptávkových a nabídkových
šoků lze za předpokladu konceptu exogenních příčin hospodářských cyklů označit za
kauzální. Jak uvádí např. Artis (2003), na hospodářský cyklus můžeme z tohoto pohledu
nahlížet jako na důsledek výskytu a působení různých šoků a transmisního mechanismu.
Mechanismus šíření a přenosu šoků do ekonomiky závisí na mnoha specifických
charakteristikách dané ekonomiky – finanční struktuře, struktuře trhů práce, nastavení
národohospodářského mixu zahrnujícího monetární i fiskální politiku včetně pravidel
provádění jednotlivých politik. Pokud je dominantní determinantou transmisního
mechanismu měnová či fiskální politika, pak by pravděpodobně bylo vhodnější zaměřit
výzkum na výskyt šoků než na cyklus samotný, neboť případné asymetrie v provádění
makroekonomické politiky členských států v měnové unii zmizí. K tomu je nutno
podotknout, že dokázat rozsah vlivu politik na hospodářský cyklus je obtížné.
Babetski (2004) upozorňuje na tendenci používat v soudobé literatuře termíny „šoky“
a „hospodářské cykly“ jako synonyma. Hospodářský cyklus představuje daleko širší pojem
než šok. V moderním pojetí je hospodářský cyklus chápán jako časová řada
detrendovaných komponent makroekonomických agregátů43 jako je hrubý domácí produkt,
průmyslová produkce, zaměstnanost atd. Hospodářský cyklus tedy reprezentuje směsici
rozličných šoků a reakcí národního hospodářství na tyto šoky.
Identifikované šoky působí obvykle stejným směrem jako se vyvíjí hospodářský
cyklus – negativní poptávkové a nabídkové šoky působí ve směru poklesu aktuálního
reálného produktu, zatímco pozitivní šoky jsou faktorem jeho růstu. Vzájemná korelace
šoků mezi zkoumanými státy pak napovídá o podobném vývoji ve zkušenosti s výskytem
specifických šoků a může tedy být určitým měřítkem synchronnosti ekonomik. Měřítko
podobnosti šoků je však méně sofistikované a více specializované kritérium než
43

Jedná se o pojetí tzv. růstového cyklu – blíže viz kapitola 5.4.1.
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hospodářské cykly, neboť vývoj hospodářských cyklů v sobě zahrnuje již i funkci odezvy
charakterizující dopad, důsledky a přizpůsobení v šokem postižené ekonomice. Vývoj šoků
v porovnání s hospodářským cyklem vykazuje vyšší volatilitu a párové korelační
koeficienty vypovídající o podobném výskytu šoků jsou tak nižší než v případě korelace
hospodářských cyklů. S analýzou asymetrických šoků navíc souvisí metodologické
problémy s jejich identifikací, neboť způsob dekompozice šoků na poptávkové a
nabídkové resp. monetární je postaven na velmi zjednodušujících a omezujících
předpokladech formulovaných v rámci neokeynesiánského modelu AS-AD.

5.3 Vybrané aspekty metodologie analýzy poptávkových a nabídkových
šoků
Záměrem následující podkapitoly je vysvětlit základní předpoklady a principy
v současnosti nejrozšířenější metodologie empirického výzkumu podobnosti výskytu šoků
v jednotlivých zemích či regionech. Již úvodem je třeba konstatovat, že i přes aktuální
popularitu této oblasti ekonomického zájmu a poměrně rozsáhlé spektrum relevantních
studií, nabízí zkoumané téma ještě mnoho výzev k prohloubení dosavadního výzkumu.
Hlavní výzva spočívá především ve vývoji základní metodologie výzkumu podobnosti
šoků. Ačkoliv rozličné studie na toto téma používají poměrně sofistikované statistické
a ekonometrické metody, základní metodologický přístup dekompozice šoků převládající
v drtivé většině studií na téma zkoumání asymetrie šoků je založen na velmi
zjednodušujících a drasticky omezujících předpokladech. Tato kapitola logicky navazuje
na teorii asymetrických šoků vysvětlenou v kapitolách 3.2.3 a 3.2.4.
Průkopníky ve výzkumu podobnosti šoků jsou autoři T. Bayoumi, a B. Eichengreen, kteří
ve svých pracích z let (1993, 1996) rozvinuli techniku identifikace šoků a zkoumání jejich
podobnosti. Zmínění autoři se ve své studii z roku 1993 zaměřili na analýzu údajů
o chování výstupu a cen tehdejších jedenáct členů Evropských společenství s cílem získat
informace o disturbancích na straně agregátní nabídky a poptávky. Výsledné údaje pak
byly porovnány se situací v jednotlivých regionech Spojených států amerických, které zde
z titulu fungující měnové unie slouží jako benchmark – měřítko srovnání. Základní
využitou technikou je model vektorové autoregrese. Tento model je své podstatě systémem
soustavy rovnic, kde každá proměnná v systému je determinovaná zpožděnými hodnotami
ostatních proměnných včetně sebe samé. Výstupem je pak množina reziduí nevysvětlených
v systému – šoků, které jsou dále dekomponované na nabídkové a poptávkové dle
definovaných omezujících předpokladů. Právě tyto předpoklady jsou terčem největší
kritiky této metody.
Autoři pracovali s časovými řadami údajů o chování výstupu (HDP) a cenových
hladin. K odhalení poruch na straně nabídky a poptávky autoři vycházejí z předpokladu, že
ekonomika je permanentně zasahována určitými šoky, přičemž výkyvy agregátní poptávky
mají dočasný dopad na produkt a trvale ovlivňují ceny, zatímco agregátní nabídka
ovlivňuje trvale ceny i produkt. Aplikace výše uvedených předpokladů je provedena na
základě metodiky navržené ve studii Blancharda a Quaha (1989) k identifikaci dočasných
a stálých (trvalých) šoků. Zmíněné zjednodušující předpoklady jsou natolik závažné pro
konečné závěry analýzy, že je třeba je představit detailněji44.
44

Význam tohoto zjednodušení dokladuje i fakt, že zmíněný přístup k dekompozici poptávkových
a nabídkových šoků přejala naprostá většina autorů studií podobného zaměření.

5 Vybrané metodologické aspekty...

58

Model Bayumiho a Eichengreena je založen na standardních neokeynesiánských
předpokladech modelu AS-AD. Křivka AD je zde negativně skloněná, což odráží
skutečnost, že při neměnné peněžní zásobě, snížení cenové hladiny zvyšuje reálné peněžní
zůstatky v držení obyvatel a tím i nárůst poptávaného zboží. Křivka krátkodobé agregátní
nabídky (SRAS) je pozitivně skloněná, neboť za předpokladu strnulých mezd rostoucí
cenová hladina snižuje reálné mzdy. Vertikální tvar křivky dlouhodobé agregátní nabídky
(LRAS) reflektuje přizpůsobení cen a mezd v dlouhém období (viz obr. 5.2).
Obr. 5.2: Model AS-AD a jeho komponenty
LRAS

Ceny

AD

P

SRAS

E

Výstup
Jak uvádí významný autor podílející se na formování raného i pozdějšího vývoje teorie
optimálních měnových oblastí R. McKinnon (2000), tento model lze označit za standardní
neokeynesiánský, který staví na strnulých mzdách a rozlišení mezi krátkým a dlouhým
obdobím. Výsledkem působení poptávkových či nabídkových šoků je pak nový bod
rovnováhy. Náklady na proces postupného přizpůsobení v případě šoku mohou být
v případě uvedených předpokladů dle McKinnona sníženy vhodnou makroekonomickou
politikou např. vhodným výběrem kurzového režimu (v tomto případě plovoucího oproti
fixnímu uspořádání v měnové unii).
Pozitivní poptávkový šok charakterizovaný růstem agregátní poptávky a tedy i posunem
celé křivky AD směrem doprava má za následek nový bod rovnováhy E’ při vyšší úrovni
cenové hladiny a produktu. V dlouhém období se křivka agregátní nabídky stává
vertikálou, dochází k posunu z bodu krátkodobé rovnováhy E’ do bodu dlouhodobé
rovnováhy E’’. S posunem rovnováhy se produkt vrací na svou původní úroveň a cenová
hladina zůstává permanentně vyšší (viz obr. 5.3). V závislosti na povaze vyrovnávacího
cenového mechanismu může docházet k dalším fluktuacím produktu kolem dlouhodobé
úrovně. Jak plyne z uvedeného modelového příkladu, pozitivní poptávkový šok vede ke
krátkodobému nárůstu cenové hladiny a produktu a následně k postupnému návratu
produktu na původní úroveň a trvalému zvýšení cenové hladiny.
V rámci analýzy dopadů nabídkového šoku je úvodním předpokladem pozitivní
vliv technologické změny na růst potenciálního produktu. Křivky SRAS a LRAS se
v tomto případě posouvají směrem doprava ve stejné míře (viz SRAS’ a LRAS’).
Krátkodobým efektem pozitivní technologické změny je nárůst produktu a pokles cenové
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hladiny na úroveň bodu rovnováhy E’. V delším období, kdy se křivka nabídky stává
postupně vertikálou dochází k posunu bodu rovnováhy z E’ do E’’ a s tím i k dalšímu
zvyšování výstupu a snižování cenové hladiny (viz pravý panel obr. 5.3). Narozdíl od
poptávkových šoků, mají pozitivní nabídkové šoky za následek trvalé zvyšování úrovně
agregátní produkce v ekonomice. Pozitivní poptávkové šoky navíc v ekonomice zvyšují
ceny, zatímco pozitivní nabídkový šok je snižuje.
Obr. 5.3: Identifikace poptávkových a nabídkových šoků v modelu AS-AD dle předpokladů
Bayoumiho a Eichengreena (1993)
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Na proces dekompozice identifikovaných šoků na poptávkové a nabídkové navazuje fáze
měření podobnosti šoků ve zkoumaných zemích či regionech pomocí metod korelační
analýzy. Vypočtené korelační koeficienty pak vypovídají o naměřené těsnosti závislosti
zkoumných časových řad v rozmezí intervalu <-1;1>.
Tabulka 5.1 prezentuje výsledky měření podobnosti poptávkových a nabídkových šoků
Německa a ostatních členských zemí Evropských společenství (dále jen Společenství)
v období 1962–1988 obsažené ve studii Bayoumiho a Eichengreena (1993). Výsledky
ukazují na tehdejší existenci tzv. tvrdého jádra Společenství sestávající z Německa a jeho
blízkých sousedů Francie, Nizozemí, Dánska a Belgie – zejména z hlediska podobnosti
nabídkových šoků. Ostatní státy tvořící tzv. periferii (Velká Británie, Itálie, Španělsko,
Irsko, Portugalsko a Řecko) vykazují nižší hodnoty korelačních koeficientů nabídkových
šoků. Výsledky podobnosti poptávkových šoků nevykazují podobně „jasné“ tendence jako
nabídkové šoky. Hodnoty korelačních koeficientů jsou obecně nižší u všech států, nicméně
stále přetrvává tendence vyšší podobnosti šoků v zemích jádra Společenství než v zemích
periferních. Situace ve Spojených státech amerických rozlišených pro tyto účely na osm
regionů vykazuje podobné tendence odlišovat jádro od periferie. Hodnoty korelačních
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koeficientů jsou však obecně vyšší u všech regionů v porovnání se státy Evropských
společenství45.
Tab. 5.1: Korelační koeficienty podobnosti poptávkových a nabídkových šoků v rámci
Evropských společenství

Německo
Francie
Belgie
Nizozemí
Dánsko
Velká Británie
Itálie
Španělsko
Irsko
Portugalsko
Řecko

Nabídkové
šoky

Poptávkové
šoky

1,00
0,54
0,61
0,59
0,59
0,11
0,23
0,31
-0,06
0,21

1,00
0,35
0,33
0,17
0,39
0,16
0,17
-0,07
-0,08
0,21

0,14

0,19
Zdroj: Bayoumi – Eichengreen (1993)

Britský ekonom Michael Artis podrobuje výše navržený bivariální model kritice právě pro
příliš zjednodušující předpoklady (Artis, 2003). Model naprosto opomíjí možný monetární
původ šoků a tedy schopnost monetární politiky generovat šoky. Jak vyplývá i z dalších
kritických prací (např. Erkel–Rouse–Mélitz, 1995) model ignoruje roli monetární politiky
při tvorbě šoků a ty pak zůstávají neidentifikované v rámci poptávkových šoků. V reakci
na tuto kritiku pak Artis navrhuje trivariální model strukturální vektorové autoregrese
(SVAR), který původní model obohacuje o třetí typ šoků s původem v monetární politice,
kde hlavními determinantami šoků jsou změny úrokových sazeb a nabídky peněz.
Dalším kritickým momentem, na který upozorňují např. Darvas–Szápary (2004) je
požadavek na dlouhé časové řady vstupních indikátorů, což je zejména u kandidátských
zemí problematické. Vývoj cenové hladiny podobně jako vývoj HDP je navíc v případě
kandidátských ekonomik ovlivněn procesem cenové liberalizace a postupné deregulace
státem regulovaných cen, což se může negativně projevit v procesu identifikace.

45

Hodnoty korelačních koeficientů pro US regiony nejsou v tabulce prezentovány. Celý soubor výsledků
tabulka viz Bayoumi–Eichengreen (1993).
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5.4 Vybrané aspekty metodologie analýzy hospodářských cyklů a
měření jejich sladěnosti
Dlouhodobá synchronnost hospodářských cyklů v zemích aspirujících na zavedení
jednotné měny je z pohledu teorie optimálních měnových oblastí považována za
komplexní a sofistikovaný ukazatel vhodnosti kandidátské země vstoupit do měnové unie.
Ačkoliv je tato charakteristika mnohými považována za výsledek vývoje primárních
charakteristik tradičního pojetí teorie OCA, je nutno také dodat, že uvedená charakteristika
je z hlediska své komplexnosti považována za velmi důležitou a podle mnohých autorů
nezbytnou k získání uceleného obrazu o připravenosti země přijmout společnou měnu.
Nejedná se však o charakteristiku postačující. V zájmu získání co možná nejširšího
a nejkomplexnějšího obrazu o stavu kandidátské země k měnové unii a také s ohledem na
možné nedostatky metodologie zkoumání podobnosti hospodářských cyklů je vhodné toto
kritérium doplnit kritérii dalšími. Přesto zůstává požadavek sladěnosti hospodářských
cyklů, díky svému širokému záběru a ekonomické relevantnosti, jedním z vůdčích
a stěžejních kritérií optimality měnové zóny.
Cílem podkapitoly je vymezit a blíže diskutovat vybrané metodologické aspekty
procesu měření sladěnosti hospodářských cyklů, které mohou více či méně ovlivnit získané
výsledky a jejich interpretaci z hlediska hodnocení připravenosti země přijmout jednotnou
evropskou měnu.
5.4.1

Definice hospodářského cyklu: klasický vs. růstový cyklus

Určení resp. datování hospodářského cyklu znamená způsob nalezení a identifikace
příslušných časových údajů (roků, čtvrtletí, měsíců), které lze identifikovat jako body
zvratu tj. vrchol či sedlo, mezi nimiž se střídají období ekonomické kontrakce a expanze.
Zvolená metodika chronologického určení cyklu závisí na výchozí definici hospodářského
cyklu. Soudobá ekonomická literatura odlišuje dva základní přístupy k určení
hospodářského cyklu.
Klasické pojetí hospodářského cyklu (tzv. klasický cyklus) je založen na definici
hospodářského cyklu Burnse a Mitchella (1946), kteří definují hospodářské cykly jako
“...takové druhy resp. typy ekonomických fluktuací v celkové ekonomické aktivitě
jednotlivých národů, ...jež sestávají z expanzí, ke kterým dochází přibližně ve stejnou dobu
ve většině ekonomických aktivit národa, následované podobně celkovými recesemi
a kontrakcemi, a opět následujícím oživením, které přerůstá v expanzi dalšího cyklu; tyto
sekvence změn se opakují ve více či méně pravidelných intervalech. Délka hospodářských
cyklů může kolísat v rozmezí od jednoho do deseti až dvanácti let, přičemž nejsou dělitelné
do kratších, dílčích cyklů....“ (Burns–Mitchell, 1946, p.1).
Dle tohoto tzv. klasického pojetí jsou tedy hospodářské cykly chápány jako opakující se
fluktuace ekonomické aktivity vykazující stejné tendence v odlišných sektorech
ekonomiky. Délky jednotlivých cyklů mohou být různé v rozmezí jednoho až deseti resp.
dvanácti let. Klasický hospodářský cyklus je z hlediska výchozí definice charakterizován
třemi základními pilíři46: průměrnou délkou cyklu (obsahující fázi expanze ode dna
směrem k vrcholu a následné kontrakce od vrcholu k následujícímu dnu), amplitudou
cyklu (hloubkou jednotlivých fází cyklu) a společným vývojem klíčových ekonomických
46

Základní charakteristiky cyklu bývají často sumarizovány jako tři „d“ z angl.: depth, duration, diffusion.
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proměnných aproximujících agregátní ekonomickou aktivitu národa. Klasický hospodářský
cyklus by tedy neměl být vnímán pouze jako vývoj jedné vybrané ekonomické proměnné.
Obr. 5.4: Cyklický vývoj reálného HDP v čase

Reálný
HDP

čas
Oproti klasickému hospodářskému cyklu stojí tzv. růstový cyklus (z angl. deviation
cycle; growth cycle). Dle Lucasovy definice (1977) je třeba hospodářské cykly chápat jako
opakující se fluktuace časové řady makroekonomické proměnné (např. produktu či
zaměstnanosti) okolo svého trendu. Tyto fluktuace dle Lucase vykazují
v decentralizovaných tržních ekonomikách vysoký stupeň shody (podobnosti), tzn. např. že
vývoj produkce vykazuje podobné tendence v různých sektorech ekonomiky.
Obr. 5.5: Růstový cyklus

% odchylka
od
dlouhodobého
trendu

+
Trend
0
-

Růstový cyklus je založen na dekompozici časových řad zvolené makroekonomické
proměnné na trendovou, cyklickou popř. sezónní a nepravidelnou složku.
Yt = gt + ct + st +it
Zatímco nepravidelná složka představuje víceméně náhodné nesystematické fluktuace
hodnot obsahující např. extrémní hodnoty a sezónní složka odráží sezónní vliv na vývoj
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zkoumané proměnné (např. střídání ročních období či sezón u různých typů produkční
činnosti), klíčové je extrahovat dlouhodobý trend a cyklickou složku charakterizující
hospodářský cyklus. Kvalita dekompozice časové řady vybraného indikátoru je závislá na
použité metodě dekompozice řady tedy na použití vhodného statistického filtru (blíže viz
kapitola 5.4.4).
Růstový vs. klasický cyklus: srovnání
Ačkoliv se může na první pohled zdát, že klasické a růstové pojetí hospodářských cyklů
jsou dva naprosto odlišné, navzájem alternativní přístupy, je třeba si uvědomit, že základní
rysy obou definic jsou stejné. Oba dva typy cyklu zahrnují opakující se fluktuace agregátní
ekonomické aktivity, přičemž cyklus musí projí všemi svými fázemi. Rozdíl je především
v pojetí vstupních dat proměnných aproximujících hospodářský cyklus a v procesu určení
jednotlivých bodů zvratu. Je třeba také konstatovat, že práce Burnse a Mitchella (1946) je
svým rozsahem a platností závěrů kromě klasických cyklů podkladem i pro analýzy
růstových hospodářských cyklů. Autoři zkoumající vývoj cyklických komponent
detrendovaných časových řad vybraných indikátorů ekonomické aktivity často vycházejí
z limitujících předpokladů definice cyklu Burnse a Mitchella ve smyslu délky trvání cyklu
a jeho jednotlivých fází.
Rozdílné pojetí klasického a růstového cyklu však přesto může významně determinovat
dosažené výsledky následných měření a analýz hospodářského cyklu obsahujících určení
cyklu – tj. datování jednotlivých fází cyklu nebo analýzu sladěnosti cyklů jednotlivých
zemí.
Klasické pojetí hospodářského cyklu chápe cyklické fluktuace jako střídání fází poklesu
a růstu úrovně zvoleného ukazatele ekonomické aktivity popř. více ukazatelů
aproximujících agregátní ekonomickou aktivitu národa. Růstový hospodářský cyklus
pojímá cyklus jako fluktuace cyklické složky časových řad ukazatele agregátní
ekonomické aktivity okolo svého trendu.
Ačkoliv mají oba přístupy v soudobé ekonomické literatuře své odpůrce i zastánce,
je třeba konstatovat, že od poválečného období až do současnosti získávalo postupně více
na vlivu růstové pojetí hospodářského cyklu. Dominance růstového cyklu je markantní
zejména v soudobých empirických studiích zabývajících se sladěností hospodářských
cyklů v rámci výzkumu v oblasti evropské měnové integrace.
Základním problémem klasického cyklu je nerozlišování trendové a cyklické složky
časové řady. Pokud tedy např. ekonomika vykazuje dlouhodobě růstový trend, může být
celkový cyklus zejména pak fáze expanze a její délka ovlivněna působením trendové
složky. Růstový hospodářský cyklus je z tohoto hlediska daleko méně citlivý na
dlouhodobý trend vývoje měřeného ukazatele. Vývoj růstového cyklu je navíc indikátorem
silně korelujícím s vývojem a změnami zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Jak již však bylo
uvedeno výše, stěžejním bodem analýzy růstového cyklu je výběr vhodné detrendovací
techniky v závislosti na deterministické nebo stochastické povaze dlouhodobých
(nízkofrekvenčních) fluktuací proměnné trendu.
Slabinou růstových hospodářských cyklů je nekonzistence tohoto pojetí
s některými moderními teoriemi např. teorií reálného hospodářského cyklu. V teorii
reálného hospodářského cyklu jsou trendové i cyklické komponenty závislé na stejných
faktorech tj. nabídkových popř. fiskálních šocích, což ve svém důsledku znamená, že nelze
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zkoumat cyklus a trend odděleně, neboť hospodářský cyklus je v podstatě chápán jako
důsledek kolísání trendu. V podobném duchu argumentuje také Pagan (1997), který
kritizuje slabiny a nedostatky obvyklých používaných detrendovacích technik a poukazuje
na skutečnost, že klasický hospodářský cyklus poskytuje transparentnější indikátor pro
hodnocení a tvorbu makroekonomických politik. Dle práce Schenk-Hoppé (2001) mohou
statistické filtry navíc u nestacionárních časových řad produkovat klamné hospodářské
cykly, neboť detekovaná trendová složka není zpravidla konzistentní s tou částí časové
řady reflektující technologický pokrok – dle neoklasických i soudobých teorií stěžejní
faktor ekonomického růstu.
Stock a Watson (1999) shrnují výsledky svých pozorování vývoje časových řad
klasického a růstového cyklu do následujících závěrů: a) vrchol klasického hospodářského
cyklu přichází později nežli vrchol růstového cyklu, b) v případě klasického cyklu se
periody růstu s postupem času prodlužují a následné fáze kontrakce se zkracují, čímž se
klasický cyklus stává stále více asymetrickým c) v případě dlouhodobého rostoucího
trendu má klasický cyklus tendenci časem zaniknout, neboť fáze kontrakce se stále více
zkracují v porovnání s expanzemi, takže klasické body zvratu úplně vymizí.
5.4.2

Techniky identifikace a časového určení (datování) hospodářského cyklu

Cílem podkapitoly je vysvětlit a porovnat základní soudobé teoretické a metodologické
přístupy k identifikaci a chronologickému (časovému) určení hospodářského cyklu, které
jsou determinovány základními metodami a algoritmy datování hospodářského cyklu
a jeho jednotlivých fází. Identifikované cykly pak, kromě jiného, slouží jako vstup pro
zkoumání chronologické sladěnosti jednotlivých ekonomik jako např. při konstrukci
indexu cyklické shody (viz kapitola 6.1.1), který tak představuje metodologicky odlišné
měřítko synchronnosti hospodářských cyklů než často používané koeficienty korelace.
Podstatou časového určení (datování) hospodářského cyklu je identifikace bodů
zvratu – vrcholu a dna. Období mezi těmito body jsou pak považována za období
kontrakce a expanze. Základní pravidla určení bodů zvratu – vrcholu a dna jsou v podstatě
analogická, základním rozdílem mezi určením klasického a růstového cyklu resp. jejich
bodů zvratu je práce s různě modifikovanými časovými řadami údajů. Zatímco analýza
klasického cyklu pracuje s původními hodnotami úrovně resp. diferencemi sezónně
očištěných popř. neočištěných vstupních dat proměnných (případně s logaritmy hodnot
proměnných) ve snaze zkoumat absolutní pokles či růst úrovně ekonomické aktivity,
růstový cyklus pracuje s očištěnými a detrendovanými hodnotami proměnných. Smyslem
je pak identifikovat fluktuace cyklické složky časové řady proměnné kolem dlouhodobého
trendu. Většina analýz hospodářského cyklu, ať už v pojetí růstového či klasického cyklu,
pracuje pouze s jednou nebo několika málo proměnnými (HDP, průmyslová produkce),
což je oproti původní Burns-Mitchellově definici velké zjednodušení. Některé převážně
rané metody určení hospodářského cyklu využívají zejména vizuální analýzu grafu cyklu.
Faktem ovšem zůstává, že fundovaná identifikace hospodářského cyklu je poměrně
komplikovaná záležitost, kde je nutno sledovat vývoj a vzájemný souběh mnoha indikátorů
rozličných sektorů ekonomiky. Institut NBER47 považovaný za vůdčí kapacitu ve výzkumu
hospodářského cyklu používá pro identifikaci klasických i růstových cyklů složitou
metodologii založenou na množství ad-hoc procedur jednotlivých expertních týmů,
průběžných modifikací výchozích předpokladů a ex-post revizí48. Je skutečně obtížné
47

National Bureau for Economic Research
Jak podotýkají Haring–Pagan (2005), ačkoliv NBER zveřejňuje v poslední době více informací
souvisejících s vlastní metodologii datování hospodářského cyklu, stále není možné na základě zveřejněných
48
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přesně popsat způsob datování cyklu (blíže viz Canova, 1998). Základní principy a rysy
metodologie NBER používané pro určení klasického cyklu (stejně jako konečné výsledky
identifikace cyklu) se shodují s Bry-Boschanovým algoritmem datování klasického cyklu
(viz Bry-Boschan, 1971), který se proto stal oblíbenou technikou určování klasického
cyklu i pro možnosti dílčích modifikací dle různých vstupních předpokladů.
Postup při datování hospodářského cyklu
Proces chronologického určení a deskripce hospodářského cyklu začíná fází identifikace a
izolování bodů zvratu v časových řadách analyzovaných indikátorů ekonomické aktivity
(hrubý domácí produkt, průmyslová produkce, zaměstnanost apod.). V rámci tohoto kroku
jsou dále určeny opakovaně se střídající periody expanze a kontrakce zkoumaného
indikátoru. Následuje fáze detekování tzv. falešných bodů zvratu spojených s obvykle
krátkodobějšími fluktuacemi v rámci analyzovaných řad, které neodpovídají výchozím
definicím a omezujícím podmínkám hospodářského cyklu. Po aplikaci soustavy
omezujících podmínek na všechny zkoumané časové řady jsou identifikovány konečné
body zvratu a jednotlivé fáze hospodářského cyklu vyjádřeného pomocí více zvolených
indikátorů aproximujících agregátní ekonomickou aktivitu národa.
Dle přístupu k indikaci agregátní ekonomické aktivity národa konzistentní s vývojem
ukazatelů typu hrubého domácího produktu lze rozlišit mezi přístupem přímého a
nepřímého určení cyklu (Bruno–Otranto, 2004). Přímý přístup sestává z konstrukce
kompozitního indikátoru agregátní ekonomické aktivity na základě agregace vstupních
časových řad vybraných ukazatelů. Následně je aplikován některý z algoritmů identifikace
bodů zvratu – např. Bry-Boschanův algoritmus. Nepřímý přístup preferuje prvotní určení
bodů zvratu ve všech analyzovaných časových řadách vstupních ukazatelů a následnou
syntézu detekovaných bodů zvratu na základě výchozích definičních předpokladů.
Postup datování hospodářského cyklu lze sestavit do následujících kroků (Harding–Pagan,
2002, s. 368):
Determinace potenciální množiny bodů zvratu – vrcholů a dna v jednotlivých časových
řadách ekonomických indikátorů;
procedura k ověření střídání bodů vrcholu a dna resp. fází expanze a kontrakce;
aplikace řady výchozích definičních podmínek (pravidel) k odhalení falešných bodů
zvratu a identifikaci bodů zvratu a fází referenčního cyklu dle výchozích požadavků na
délku trvání a amplitudu jednotlivých fází i celého cyklu.
Základní (tradiční) pravidla určení bodů zvratu hospodářského cyklu
V rámci chronologického určení hospodářského cyklu je standardní používanou technikou
metoda nalezení bodů zvratu na základě restrikcí stanovených dle výchozí definice.
V případě klasického cyklu je možno použít základní pravidlo určení cyklu, tak že při

informací aplikovat relevantní algoritmus chronologického určení cyklu. Informace měření hospodářského
cyklu NBER jsou dostupné na <http://www.nber.org/cycles/main.html>.
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předpokladu ∆yt = yt - yt-149, je za vrchol považováno čtvrtletí t pro které platí, že ∆yt > 0,
∆yt+1 < 0 a zároveň ∆yt+2 < 0. Toto pravidlo reflektuje známý Okunův zákon, dle kterého je
za recesi považován pokles ekonomické aktivity v období alespoň dvou po sobě jdoucích
čtvrtletí následovaných obdobím růstu. Při aplikaci uvedeného pravidla na roční údaje lze
provést zjednodušení, kde za vrchol je považován rok t, pokud rok pozitivního růstu je
následován rokem poklesu, čili platí ∆yt > 0, ∆yt+1 < 0. Obdobně rok t je považován za dno,
pokud po roce poklesu následuje rok růstový ∆yt < 0, ∆yt+1 > 0. Za těchto podmínek je
nejkratší možná doba cyklu dva roky (Bonenkamp et al., 2001).
V případě růstového cyklu je možno aplikovat uvedené pravidlo na sezónně
očištěné a detrendované časové řady zt ≈ yt - gt. Rok t je považován za vrchol pokud platí,
že ∆zt > 0, ∆zt+1 < 0 a dno, pokud ∆zt < 0 a ∆zt+1 > 0. Stěžejním prvkem je zde využití
různých detrendovacích technik, které rozdělují hodnoty zkoumané makroekonomické
proměnné aproximující hospodářský cyklus na trendovou a cyklickou složku. Výslednou
identifikaci bodů zvratu však mohou ovlivnit vlastnosti použitého filtru (viz kapitola
5.4.4.2).
Ačkoliv i pravděpodobně nejrozšířenější algoritmus určení klasického hospodářského
cyklu kopírující základní rysy metodologie NBER – Bry-Boschanův algoritmus používá
množství hlavních a dílčích fází v rámci procesu určení cyklu, základním pravidlem určení
lokálního vrcholu (dna) v bodě t je naplnění podmínky yt >(<) yt±k, kde k = 1,..., K.
Hodnota K je obvykle stanovena na 5, což reflektuje podmínky (viz třetí krok postupu
datování hospodářského cyklu) vymezené v Bry-Boschan (1971), že doba trvání
jednotlivých fází cyklu musí přesáhnout alespoň šest měsíců a kompletní cyklus by neměl
být kratší než patnáct měsíců.
V případě použití vstupních dat ve čtvrtletní frekvenci je K = 2. Za předpokladu, že
∆2yt+2 = yt+2 - yt, pro vrchol v bodě t, který je definován jako lokální maximum pro dvě
předcházející i následující čtvrtletí (6 měsíců), platí, že ∆2yt > 0, ∆yt > 0, ∆yt+1 < 0,
∆2yt < 0.
Souhrnně:
Vrchol v bodě t: [(yt-2, yt-1) < yt > (yt+1, yt+2)], čili [(∆2yt, ∆yt) > 0, (∆yt+1, ∆2y t+2) < 0]
Dno v bodě t:
[(yt-2, yt-1) > yt < (yt+1, yt+2)], čili [(∆2yt, ∆yt) < 0, (∆yt+1, ∆2y t+2) > 0].
Podobně Fabio Canova ve své práci (Canova, 1999) definuje dno jako situaci, kde po
období dvou po sobě jdoucích čtvrtletí poklesů referenční proměnné následuje čtvrtletí
růstu. Vrchol je indikován, pokud po dvou po sobě jdoucích čtvrtletí růstu následuje
pokles. V růstovém pojetí je tedy základní pravidlo určení bodů zvratu možné zapsat
následovně: pro vrchol platí, že po dvou po sobě následujících nárůstech cyklické
komponenty přichází její pokles, tzn. pro vrchol v čase t platí ct+1 < ct > ct-1 > ct-2.
Podobně, dno je definováno dvěma po sobě jdoucími poklesy cyklické komponenty
aproximující hospodářský cyklus následovanými růstem, tedy platí ct+1 > ct < ct-1 < ct-2.
Canova dále definuje druhé pravidlo určení bodů zvratu, které by mělo
minimalizovat riziko tzv. falešných bodů zvratu50. Toto pravidlo identifikuje čtvrtletí t jako
dno (vrchol) pokud došlo alespoň ke dvěma absolutním poklesům (růstům) cyklické
49

V případě, že Y vyjadřujeme v hodnotách přirozeného logaritmu y=ln(Y), pak ∆yt aproximuje koeficient
přírůstku.
50
Canova aplikuje tato pravidla na růstový cyklus Spojených států amerických v období 1955–1999, přičemž
vstupními údaji jsou čtvrtletní hodnoty HNP. V rámci získání růstové komponenty používá
dvanáct detrendovacích technik (filtrů), přičemž hodnotí jejich vliv na identifikaci bodů zvratu.
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komponenty referenční proměnné ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích během období tří
čtvrtletí – čili pokud platí, že ct <(>) 0 a ct-1 <(>) 0 nebo pokud ct+1 <(>) 0 a ct <(>) 0.
První pravidlo klade důraz na charakteristiky délky cyklu a jednotlivých fází,
přičemž může vyzdvihnout také slabé či mírné kontrakce a oživení, což by mělo být
omezeno aplikací druhého pravidla, které nastoluje požadavek období absolutního poklesu
(růstu) růstového cyklu resp. cyklické komponenty časové řady. Na druhé straně druhé
pravidlo může obtížně specifikovat popř. dokonce zkreslit amplitudu cyklu pokud dojde
k několikanásobnému výskytu vrcholů (sedel) v krátkém období. První pravidlo tedy může
indikovat body zvratu dříve nežli druhé. Jak dále podotýká Canova (1999, s. 133),
zavedení obou pravidel pramení ze snahy vybalancovat riziko předčasné identifikace bodů
zvratu (tzv. falešné signály) oproti příliš přesné až opatrné deskripci (riziko zpožděné
identifikace bodů zvratu).
K aplikaci pravidel datování hospodářského cyklu, je nutno poznamenat, že velké
množství literatury a empirických studií zabývající se problematikou chronologického
určení bodů zvratu a fází hospodářského cyklu zkoumané ekonomiky, omezuje proces
určení cyklu pouze do prvního kroku celkového postupu určení cyklu vymezeného v
Harding–Pagan, 2002 (viz text výše). Většina studií tak ignoruje krok druhý a zejména pak
třetí, kterým je aplikace soustavy omezujících podmínek vycházejících z výchozí definice
hospodářského cyklu. Podobným zjednodušením je také využití celého algoritmu
podobného algortimu NBER či Bry-Boschan na jediný vybraný indikátor ekonomické
aktivity. Výsledky těchto studií pak nelze plně porovnávat s výsledky NBER popř. ani
s výsledky studií využívající Bry-Boschanův program datování cyklu, které využívají více
indikátorů agregátní ekonomické aktivity na základě všeobecně přijímané definice
hospodářského cyklu v Burns–Mitchell (1946). Výsledky získané na základě pravidel
identifikace potenciálních bodů zvratu (viz první krok postupu datování cyklu) jsou
vhodnější spíše pro dílčí analýzu podobnosti vývoje jednotlivých indikátorů ekonomické
aktivity v jediné ekonomice popř. korelace vývoje vybraného indikátoru v různých
zemích51. Pro detailní analýzu, jejímž cílem je přesná chronologická identifikace
hospodářského cyklu s výsledky srovnatelnými s NBER by údaje získané na základě
pravidel vymezených v prvním kroku postupu datování cyklu měly být vstupem do dalších
fází algoritmu.
Důležitým aspektem chronologického určení hospodářského cyklu je metodologická
odlišnost v datování klasických a růstových (odchylkových) hospodářských cyklů. Zatímco
vstupní data v procesu identifikace bodů zvratu klasických cyklů jsou dle definice
absolutní hodnoty úrovně resp. změny úrovně zvoleného indikátoru či jeho logaritmu,
v případě růstových cyklů jsou to cyklické komponenty časové řady zbavené
dlouhodobého, většinou nelineárního trendu. Pozorný čtenář si však zajisté všiml, že
jedním z kroků procesu určení klasického cyklu je modifikace vstupních dat na růstové
hodnoty (∆yt)52 – tedy na hodnoty aproximující míru změny veličiny (indikátoru) oproti
předcházejícímu období. Přestože mnozí autoři53 považují použití diferencí i-tého řádu za
jednoduché filtrovací techniky, povaha modifikovaných dat logaritmickou diferencí
prvního řádu je z hlediska podmínky posloupnosti po sobě následujících změn úrovně
indikátoru ekonomické aktivity v souladu s definicí klasických hospodářských cyklů.
S ohledem na další podmínky definice klasických cyklů obsahující požadavek na
51

Příkladem může být korelační analýza cyklu či výpočet indexu shody hospodářského cyklu – tzv.
concordance index.
52
Přičemž platí yt=ln(Yt).
53
Canova (1998, 1999); Baxter-King (1999).

5 Vybrané metodologické aspekty...

68

periodicitu a trvání (duraci) celého cyklu a jeho fází představuje technika identifikace
klasického cyklu a zejména následující měření synchronnosti klasických cyklů
modifikovaných logaritmickou diferencí určité zjednodušení, jež nelze použít na všechny
libovolné metody analýzy klasických hospodářských cyklů. Harding a Pagan (2002, 2005),
kteří ve svých pracech navrhli metodu měření synchronnosti klasických hospodářských
cyklů pomocí tzv. indexu cyklické shody (z angl. concordance index), vysvětlují nutnost
užití měr růstu resp. hodnot ∆yt jako vstupů do procesu jimi navrženého procesu časového
určení klasického cyklu, přestože je často tato modifikace ztožňována s metodou eliminace
trendu v časových řadách54.
Bry-Boschanův algoritmus určení klasického hospodářského cyklu
Algoritmus chronologického určení hospodářského cyklu navržený v práci Bry-Boschan
(1971) patří od počátku svého vzniku až do současnosti mezi nejpoužívanější postupy
datování klasického hospodářského cyklu. Důvodem pro jeho široké přijetí je zejména jeho
nižší náročnost na vstupní data a snazší aplikovatelnost, přičemž výsledky jsou
porovnatelné s cykly identifikovanými v rámci metodologie NBER, která je poměrně
komplikovaná a její aplikace úzkým týmem popř. jediným výzkumníkem téměř nemožná.
Ve své podstatě se jedná o neparametrickou proceduru, která obsahuje sadu filtrů
k odstranění případných falešných bodů zvratu dle stanovených výchozích předpokladů,
které lze určitým způsobem modifikovat. Ačkoliv je původní algoritmus koncipován pro
měsíční data vybraného indikátoru, existují v současné době modifikace umožňující využít
data o čtvrtletní i roční frekvenci. Nevýhodou procedury zůstává omezení aplikace
algoritmu na jedinou časovou řadu vybraného indikátoru. K odstranění tohoto problému je
možno použít techniky přímého či nepřímého vymezení cyklu (Bruno–Otranto, 2004)).
Procedura určení bodů zvratu dle algoritmu Bry-Boschan (1971)
1. Nalezení extrémních hodnot a jejich nahrazení odvozenými substitučními hodnotami.
2. Určení cyklů pomocí 12-ti měsíčního klouzavého průměru (po odstranění extrémních
hodnot).
A Identifikace bodů - nejvyšších (nejnižších) v období předcházejících
a následujících 5 měsíců.
B Zajištění střídání bodů zvratu selektováním nejvyšších ze shluku
několikanásobných vrcholů a nejnižších ze shluku několikanásobného dna.
3. Určení korespondujících bodů na Spencerových křivkách55 (po odstranění extrémů).
A Identifikace nejvyšších (nejnižších) hodnot v období ± 5 měsíců vybraných úseků
v rámci hodnot 12 měsíčního průměru.
B Zajištění minimální délky 15 měsíců trvání cyklu eliminací nižších vrcholů a
vyšších bodů dna kratších cyklů.
4. Určení úseků krátkodobých 3-6 měsíčních klouzavých průměrů v souvislosti s MCD
(měsíce cyklické dominance).
A Identifikace nejvyšších (nebo nejnižších) hodnot v rámci ± 5 měsíců vybraného
úseku na Spencerově křivce.
5. Určení bodů zvratu v nevyhlazených řadách.

54

Obdobně používají logaritmických diferencí vstupní proměnné pro vybrané části analýzy klasických
hospodářských cyklů např. Artis et al. (2004), Bonenkamp et al. (2004).
55
Spencerova křivka představuje řadu vážených klouzavých průměrů s největšími vahami uprostřed
a negativními vahami na koncích řady.
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A Identifikace nejvyšších (nebo nejnižších) hodnot v úsecích ± 4 měsíců nebo úseků
MCD (ve větším z nich) v řadách krátkodobých měsíčních klouzavých průměrů.
B Eliminace úseků zvratu v prvních a posledních 6-ti měsících řad.
C Eliminace vrcholů a dna na obou koncích řady které jsou nižší (nebo vyšší) než
hodnoty bližší ke koncům řady.
D Eliminace cyklů, jejichž délka je menší než 15 měsíců.
E Eliminace fází cyklu jejichž délka nepřesahuje 5 měsíců.
Určení finálních bodů zvratu.
Výše popsaná procedura Bry-Boschanova algoritmu identifikace hospodářského cyklu
představuje jednu z nejrozšířenějších sofistikovaných metod chronologického určení resp.
datování hospodářského cyklu. Jak bylo krátce uvedeno v úvodu této podkapitoly, měření
sladěnosti hospodářských cyklů dvou či více posuzovaných zemí pomocí jejich
chronologické identifikace představuje alternativu k dosavadním převládajícím metodám
měření synchronnosti založeným na korelační analýze. V aplikační části této práce byla
použita jednoduchá metoda časového určení hospodářského cyklu dle Canovy (1999) pro
výpočet indexu cyklické shody navržený v Harding–Pagan (2002). K přesnosti
jednotlivých metod datování hospodářského cyklu je nutno uvést, že se liší s vyspělostí
použitého vstupního algoritmu. Mezi nejpřesnější metody patří metodologie NBER, která
kombinuje analytické a expertní přístupy k identifikaci cyklu.
Kromě rozšířeného neparametrického Bry-Boschanova algoritmu existují mnohé další
algoritmy mnohé z nich parametrické, které se snaží zakomponovat vlastní výchozí
definiční podmínky na zkoumané řady. Harding-Pagan (2002b) srovnávají standardní verzi
Bry-Boschanova algoritmu s parametrickým Markovovým posuvným modelem56
odvozeném v práci Hamiltona (1989). I tento model je založen na analýze časové řady
vybraného indikátoru a autoři tak opět diskutují problém konstrukce kompozitního
indikátoru agregátní ekonomické aktivity či volbu vhodného indikátoru např. časovou řadu
čtvrtletních hodnot HDP. Artis et al. (2004) konstruují s využitím Hodrick-Prescottova
filtru vlastní algoritmus datování cyklu pomocí Markovova řetězce, přičemž vstupními
hodnotami jsou měsíční hodnoty indexu hrubé průmyslové produkce. Stručná taxonomie
parametrických, neparametrických i smíšených přístupů k chronologickému datování
hospodářských cyklů je obsažena v Bruno-Otranto (2004).
5.4.3

Vstupní data analýzy sladěnosti hospodářských cyklů

Zatímco předcházející subkapitoly nastínily problémové oblasti spojené s analýzou
hospodářského cyklu vzhledem k různému pojetí výchozí definice cyklu, následující části
jsou zaměřeny již na samotný proces identifikace, sběru a zpracování údajů, které pak tvoří
vstupní data analýzy resp. měření synchronnosti při použití různých statistických a
ekonometrických metod. Jak vyplyne z následujícího textu, již úvodní část analýzy s sebou
přináší mnohá úskalí a rizika zvlášť v podmínkách evropské statistiky.
Národní úřad pro ekonomický výzkum sídlící ve Spojených státech amerických (NBER),
patří mezi nejstarší a nejvlivnější světové instituce pro oblast ekonomického výzkumu
zahrnující vývoj dlouhodobých časových řad ekonomických indikátorů včetně analýzy
hospodářského cyklu. O vlivu této instituce svědčí také fakt, že metodiku určování
hospodářského cyklu obsahující množství pomocných statistických metod (sezónní
56
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očištování, identifikace bodů zvratu, fází cyklu apod.) přejímají ve větších či menších
modifikacích také další neamerické statistické a výzkumné úřady a instituce. O významu
NBER v analýze hospodářského cyklu svědčí také fakt, že celoevropská instituce
podobného zaměření Centrum pro výzkum hospodářské politiky (CEPR57) přijalo při
výzkumu hospodářského cyklu eurozóny výchozí definici používanou NBER. Řešitelé58
projektu identifikace a datování evropského cyklu shrnuli ve své zprávě problémy spojené
s dostupností, vlastnostmi a zpracováním statistických údajů typické pro evropskou
statistiku. S podobnými problémy byli nuceni se vypořádat i další autoři studií cyklu jako
např. Frankel–Rose (1998), Artis et al (2004), Darvas–Szapáry (2004) a další.
Hospodářský cyklus je ve studii CEPR identifikován na základě definice NBER
jako cyklické střídání recesí a expanzí, kde recese je vymezena jako významný pokles
ekonomické aktivity postihující plošně ekonomiku eurozóny vyjádřený jako absolutní
pokles úrovně (negativní růst) HDP, zaměstnanosti a dalších indikátorů celkové
ekonomické aktivity v období dvou či více po sobě následujících čtvrtletích. Tento vývoj
v eurozóně jako celku by měl přitom být společný – symetrický pro většinu členských
zemí. Podobným způsobem je nadále vymezena expanze, přičemž recesi předchází vrchol
(peak) a na konci fáze se ekonomika dostává na své dno (through).
Algoritmus datování hospodářského cyklu CEPR sice vychází z principů
metodologie užívané NBER, obsahuje však určité modifikace reflektující specifika
eurozóny. Narozdíl od americké ekonomicky je eurozóna tvořena různými zeměmi, která
sdílí společnou měnovou politiku až od roku 1999, přičemž v jednotlivých zemích i nadále
působí instituce navzájem heterogenní v evropském kontextu. Také národní statistiky,
které většinou slouží jako primární zdroj nadnárodních statistik vykazují různou kvalitu
práce a následně i dat a poskytují údaje v nestejných a většinou nedostatečně dlouhých
časových řadách. V různých zemí najdeme i rozdíly v základních definicích měřených
agregátů.
Specifické problémy evropské statistiky, které mohou být zdrojem zkreslení výstupních
informací, lze shrnout v následujícím výčtu:
Primárními zdroji pro celoevropský výzkum hospodářského cyklu (resp. pro výzkum
cyklu v Evropské unii resp. v eurozóně) jsou nadnárodní agregované statistiky. Pro
zachování podmínek výchozí definice cyklu je však třeba získané údaje konfrontovat
s údaji statistik z národních úrovní. Shoda porovnávaných údajů je takto determinována
stupněm dosažené harmonizace v systémech národního účetnictví zemí EMU.
Problémem shody a srovnatelnosti vstupních i výstupních dat trpí především analýzy
zabývající se hospodářským cyklem v kandidátských zemích EMU, jejichž data jsou
často s eurozónou srovnávána. Stupeň harmonizace je v těchto případech přirozeně
nižší.
Evropská data základních makroekonomických agregátů (z věrohodných – tedy
ověřených zdrojů) jsou dostupná ve čtvrtletních frekvencích (narozdíl od měsíční
dostupnosti dat v rámci statistiky NBER). Jedná se především o agregát HDP a jeho
jednotlivé výdajové komponenty. Index průmyslové produkce, podobně jako další
vybrané ukazatele jsou v evropských zdrojích dostupné v měsíčních údajích. Jejich
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CEPR – Centre for Economic Policy and Research, další institucí využívající metodologii datování
klasického hospodářského cyklu NBER je např. ECRI – Economic Cycle Research Institute.
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The CEPR Business Cycle dating Committee byla sestavena z odborníků světového formátu (M. Artis, F.
Canova, R. Portes – prezident CEPR, F. Giavazzi a další) za účelem přesného vymezení chronologie
hospodářského cyklu – fází recesí a expanzí jedenácti zakládajících členů eurozóny – plus Řecka v období
1970–1998 a dále za období 1999 až do současnosti za eurozónu jako celek.
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vypovídací schopnost jako reprezentantů celkové ekonomické aktivity je však
v porovnání s HDP nižší.
Identifikace cyklu by měla být – kromě makroagregátu HDP považovaného za hlavní
indikátor celkové ekonomické aktivity59 – založena také na sledování dalších
ukazatelů a to z následujících důvodů: vývoj ukazatele HDP pro eurozónu
konstruovaný pro období před vznikem EMU v sobě zahrnuje kromě změn celkové
ekonomické aktivity také vliv změn vzájemných měnových kurzů. Dalším vlivem jsou
průběžné revize systému národních účtů v Evropě, které snižují vypovídací hodnotu
HDP jako dlouhodobého indikátoru vývoje hospodářského cyklu. Třetím důvodem
jsou možné odchylky vývoje různých makroegregátů (včetně ukazatelů zaměstnanosti)
od průběhu vývoje HDP. Některé složky HDP se dokonce mohou vyvíjet
proticyklicky k HDP. Další sledované agregáty navíc obvykle vykazují vyšší volatilitu
než HDP a jejich vývoj je rozhodující v situacích, kdy změna HDP není příliš
průkazná a přesvědčivá. Argumentem pro sledování dalších ukazatelů je také jejich
snazší dostupnost neboť údaje jsou obvykle zveřejňovány dříve a ve vyšších
frekvencích než samotný HDP. Z uvedených důvodů jsou dalšími užívanými
indikátory agregátní ekonomické aktivity vývoj průmyslové produkce, výdajové
komponenty HDP zahrnující soukromou hrubou spotřebu domácností, hrubé investice,
ukazatele produktivity – např. odpracovaný počet hodin na pracovníka, či vývoj tzv.
mezery výstupu charakterizující odhadovaný rozdíl mezi potenciálním produktem a
aktuálním produktem ekonomiky. Některé instituce jako např. ECRI60 či Eurostat
konstruují kompozitní agregáty ekonomické aktivity obsahující vliv indikátorů
uvedených výše. K použití jednotlivých indikátorů je nutno dále uvést, že jejich vývoj
je značně ovlivněn celkovým směřováním národní ekonomiky. Příkladem může být
často užívaný indikátor průmyslové produkce (IP), jejíž podíl na HDP v jednotlivých
státech kolísá. Zatímco společným trendem Evropské unie je snižování podílu
průmyslové výroby na HDP ve prospěch služeb, Česká republika zažívá v současnosti
výrazný boom průmyslové výroby v souladu se zvýšenou koncentrací automobilového
průmyslu na jejím území. Aktuální podíl průmyslové výroby na HDP v České
republice činí dle údajů OECD přibližně 35 %, přičemž průměr eurozóny se blíží
hodnotě 25 %.
Zatímco data pro vyspělé země dnešní Evropské unie resp. eurozóny jsou často
dostupná z hlavních informačních zdrojů (OECD, Eurostat, ECB) v potřebné kvalitě
(sezónně očištené, indexované atd.) včetně historických údajů dvou až tří desítek let
dlouhých časových řad, země kandidující na členství v EU resp. v EMU trpí
problémem krátkých časových řad o nestejné kvalitě. Tento problém je pak evidentní
právě při výzkumu konvergence ekonomik dohánějících úroveň vyspělých států61.
Důležitým úzkým místem v analýze hospodářských cyklů obsahující komparaci
kandidátských a členských zemí eurozóny je vlastní srovnatelnost časových řad
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Převážná většina studií zabývajících se problémem korelace cyklů v Evropě analyzuje pouze jeden popř.
několik málo ukazatelů agregátní ekonomické aktivity země.
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Problém relativně krátkých časových řad údajů dostupných ze statistik postkomunistických zemí se někteří
autoři snaží řešit vlastními invencemi v podobě různých extrapolací. Například Darvas–Szapáry (2004) ve
své studii dopočítávají údaje o HDP za počáteční období u vybraných zemí metodou Vartapalotai – viz
Vártapalotai (2003).

5 Vybrané metodologické aspekty...

72

indikárotů transformujících se zemí s relativně stabilizovanými ekonomikami
Hospodářské a měnové unie. V oblasti analýzy hospodářských cyklů resp. analýzy
cyklického vývoje agregátní ekonomické aktivity je problémem nutnost začlenění
nejaktivnějšího období transformce s ohledem na dostupnou krátkou časovou řadu
údajů. Cyklické fluktuace indikované na počátku či během 90. let minulého období
v transformujících se ekonomikách mohou z větší části obsahovat odezvy národního
hospodářství na kroky aktivistické makroekonomické politiky či celkových
strukturálních přeměn centrálně plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku. Mezi
zásadní změny utvářející transformační ráz postkomunistických středoevropských a
východoevropských ekonomik lze uvést proces privatizace národního majetku
jednotlivých zemí, liberalizaci mezinárodního obchodu, cenovou liberalizaci, fáze
vynucených devalvací národních měn, indukované toky kapitálu a v neposlední řadě
změny ve struktuře jednotlivých národních ekonomik. Ty obsahovaly postupný útlum
nerentabilních odvětví udržovaných v rámci plánované nadnárodní dělby práce
v bývalém východním bloku, případně i přirozený vývoj nově se profilujících odvětví.
Interpretace výsledků podobnosti hospodářských cyklů zahrnujících odezvy výše
uvedených změn s relativně stabilizovanými ekonomikami eurozóny, které přijaly
jednotnou měnu po dlouhodobém procesu postupné ekonomické liberalizace a procesu
přizpůsobování se projektovaným změnám v rámci Evropských společenství či
následně Evropské unie je přinejmenším diskutabilní. Situace je obdobná také
v oblasti zkoumání symetrického či asymetrického výskytu poptávkových a
nabídkových šoků, které kromě vstupní časové řady HDP vyžaduje také dlouhodobé
údaje o vývoji inflace. Inflační výkyvy spojené s cenovou a obchodní liberalizací
v transformačním období, které se pravděpodobně v eurozóně ze stejného titulu
opakovat nebudou, mohou zkreslit výsledky o naměřené šokové asymetrii mezi
uchazečskými a členskými státy eurozóny. Analýzy podobnosti zkoumaných
ekonomik, by z výše uvedených důvodů neměly zahrnovat úvodní období
„nejdivočejší“ transformace v kandidátských ekonomikách (k čemuž bylo také
přihlédnuto v této práci).
5.4.4

Metody statistického zpracování a modifikace vstupních dat analýzy
hospodářského cyklu

Proces analýzy hospodářského cyklu je již od svého počátku ovlivněn vstupním
rozhodnutím o způsobu pojetí definice zkoumaného cyklu. Pro výzkum synchronnosti
hospodářských cyklů je volba pojetí hospodářského cyklu stěžejním faktorem modifikace
vstupních dat analýzy. Zatímco klasický přístup chápe cyklus jako opakující se střídání
fází poklesu a růstu v úrovni indikátoru agregátní ekonomické aktivity, růstové
hospodářské cykly jsou definovány jako fluktuace cyklické složky časové řady kolem
dlouhodobého trendu. Růstové hospodářské cykly tak vyžadují modifikovat vstupní
časovou řadu zvoleného indikátoru ve smyslu její dekompozice na trendovou, cyklickou,
sezónní a popř. i nepravidelnou složku.
Na úvod přehledu technik modifikace vstupních časových řad přijměme předpoklad, že
zkoumané časové řady jsou již sezónně očištěny. Soudobé tendence harmonizace
národních i nadnárodních hospodářských statistik vyústily ve snahu jednotlivých
statistických institucí a autorit poskytovat veřejnosti zdrojově sezónně očištěné časové
řady. V oblasti metod sezónního očišťování panuje také nepoměrně větší shoda než
v oblasti dekompozice ekonomických časových řad za účelem analýzy hospodářského
cyklu. Mezi nejrozšířenější metody sezónního očišťování ekonomických časových řad
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patří varianty X–11, X–11 ARIMA, X–12 ARIMA v rámci procedury sezónního
očišťování Census Method II. Mezi dalšími užívanými metodami je možno uvést metodu
TRAMO/SEATS vyvinutou ve spolupráci španělské centrální banky a ministerstva pro
ekonomiku a finance, která však v důsledku své vyšší matematické náročnosti vyžaduje
expertní použití.
V případě analýzy klasického hospodářského cyklu, konkrétně např. při identifikaci a
měření sladěnosti klasických cyklů vybraných ekonomik se setkáváme s problémem
modifikace vstupních dat do požadovaného tvaru. Pro většinu ekonometrických procedur
je vhodné transformovat vstupní ekonomickou časovou řadu reálných hodnot indikátoru
(Yt) na řadu přirozených logaritmů proměnné yt=ln(Yt), o které lze předpokládat, že je
s původní časovou řadou invariantní. Důsledkem provedení první diference
transformované časové řady je stacionární časová řada zbavená trendu62. Tato forma však
již plně nekoresponduje se vstupní definicí klasického hospodářského cyklu dle Burnse a
Mitchella (1946). Časté použití relativních přírůstků proměnné (∆yt) v rámci analýzy
hospodářských cyklů klasického typu vyplývá z částečného souladu takto modifikované
časové řady s definicí klasického cyklu ve smyslu posloupnosti následných změn úrovně
proměnné. Dalším důvodem je požadavek stacionárnosti časových řad v rámci mnoha
statistických resp. ekonometrických procedur. Problémem ztotožnění časové řady ∆yt
s klasickým cyklem se zabývají Harding–Pagan (2002, 2005). Zmínění autoři konstatují, že
„...přestože je klasický cyklus charakterizován jako chování, resp. vývoj úrovně proměnné,
analýzy identifikace klasického cyklu jsou prováděny pomocí temp přírůstku – tj. pomocí
logaritmické diference prvního řádu proměnné (∆yt), i když je tato technika všeobecně
považována za jednoduchou detrendovací techniku“ (Harding–Pagan, 2002, p. 369).
Časová řada ∆yt je z tohoto pohledu jednoduše považována za vstup do procesu
identifikace a datování klasického hospodářského cyklu. Autoři obhajují nutnost využívat
∆yt z potřeby rozvíjení modelů identifikace klasického cyklu, kde růstové charakteristiky
lépe vystihují povahu cyklu, neboť běžně užívané detrendovací techniky na bázi
klouzavých průměrů či spektrálních pásmových filtrů eliminují hlavní řídící (vůdčí)
faktory hospodářského cyklu. Také ve své další práci z roku 2005, kde se tito autoři
zabývají vyvinutím techniky měření synchronnosti jednotlivých proměnných
aproximujících hospodářský cyklus, je k vyjádření klasického hospodářského cyklu
použito modifikace ∆yt63.
Identifikace a další analýza růstových hospodářských cyklů vyžadují jednoznačně
použití technik eliminace trendu popř. identifikace cyklické komponenty. Jak podotýkají
Cogley–Nason (1995) potřeba detrendování je kromě splnění podmínky definice růstových
cyklů zdůvodněna také prostým požadavkem na zajištění stacionárnosti zkoumaných
časových řad, neboť většina makroekonomických časových řad všeobecně vykazuje
rostoucí trend, což je činí nestacionárními.
K snazšímu pochopení vlivu a významu jednotlivých detrendovacích technik v procesu
identifikace růstového hospodářského cyklu je vhodné uvést několik základních
předpokladů o možné podobě a charakteru dlouhodobých trendů v makroekonomických
časových řadách.
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Za předpokladu, že se jedná o diferenčně-stacionární časovou řadu.
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Trend v časové řadě lze obecně nazvat deterministickým, pokud veškeré stochastické
složky jsou obsaženy v reziduální komponentě. Zjednodušeně řečeno, trend pak může být
zcela parametrizován.
Příkladem procesu s deterministickým trendem je model yt=a+bt+εt, kde trend
může být vyjádřen jako gt=a+bt s parametry a, b, přičemž stochastický proces εt zahrnuje
cyklickou i nepravidelnou složku εt=ct+it. Variantou procesu se stochastickým trendem,
který se nevyvíjí tak „hladce“ jako trend deterministický, mohou být procesy náhodné
procházky či modifikované náhodné procházky. Druhou z obou uvedených variant lze
charakterizovat jako proces yt=δ+yt-1+ut, kde parametr δ, lze interpretovat jako průměrný
predikovatelný odklon ∆yt=yt–yt-1, přičemž náhodné složky ut nejsou sériově zkorelované64.
Z hlediska způsobu eliminace trendu v časových řadách lze dále rozlišit mezi
trendově stacionárními a diferenčně stacionárními časovými řadami. Dlouhodobý trend lze
v trendově stacionární časové řadě eliminovat začleněním proměnné času do modelu jako
jedné z vysvětlujících proměnných. Tento způsob odříznutí trendu z časové řady je vhodný
pro procesy s deterministickým trendem. Příkladem zde může být proces
s předpokládaným lineárním trendem yt=ß1+ß2t+ut, kde ut je stacionární náhodná složka
s nulovým průměrem a konstantním rozptylem. Procesy náhodné procházky se
stochastickým trendem představují naopak diferenčně stacionární procesy, kde vliv trendu
je eliminován diferencí prvního popř. vyšších řádů.
Předpoklad o tom, zda je časová řada trendově (TS) či diferenčně stacionární (DS) má
významné makroekonomické implikace v oblasti modelování hospodářských cyklů.
V případě trendově stacionární časové řady např. ukazatele HDP, jenž je nejčastěji
používán k aproximaci hospodářského cyklu, je vliv exogenních šoků pouze dočasný.
Tradiční teorie hospodářského cyklu prezentující hospodářský cyklus jako fluktuace HDP
kolem dlouhodobého trendu považují za původce hospodářských cyklů poptávkové šoky.
Výkyvy agregátní poptávky dle tohoto konceptu způsobují vychýlení rovnováhy pouze
dočasného charakteru, které nemají trvalý dopad na dlouhodobý trend vývoje HDP.
Za předpokladu diferenčně stacionární časové řady mají šoky trvalý dopad na další vývoj
HDP a dlouhodobý trend není z tohoto pohledu deterministického charakteru. Významným
počinem v diskusi o vztahu trendu a hospodářského cyklu v makroekonomických časových
řadách byl příspěvek, ve kterém autoři Nelson–Plosser (1982) zjišťují, že trend v časových
řadách HDP ekonomiky Spojených států amerických po druhé světové válce není tak
hladký jako se dříve předpokládalo, nýbrž je výsledkem šoků, které mají trvalý dopad na
jeho vývoj. Nelson s Plosserem identifikovali časové řady HDP jako diferenčně stacionární
s nelineárním trendem. Z tohoto pohledu mají šoky agregátní poptávky s dočasným
efektem menší význam než šoky agregátní nabídky s trvalým efektem. Autoři ve své studii
dále dokazují, že ačkoliv vývoj HDP obsahuje šoky dočasného i trvalého charakteru, trvalé
šoky dominují, což snižuje význam agregátní poptávky a naopak zdůrazňuje vliv strany
agregátní nabídky ve vysvětlení vývoje ekonomiky.
Podobně také autoři Stock–Watson (1988) zjišťují, že makroekonomické časové
řady vykazují variabilní trendy, jejichž vhodnou aproximací jsou procesy náhodné
procházky. Variace v růstových trendech tvoří kvantitativně rozsáhlou část výkyvů v HDP
na obyvatele a tudíž tyto výkyvy v dlouhodobém prospektu musí být brány v úvahu, i když
je zkoumána pouze krátká časová řada indikátoru ekonomické aktivity. Kromě samotné
existence významné stochastické komponenty ve vývoji agregátních veličin autoři dále
poukazují na úzké propojení mezi změnami v identifikovaném trendu a vývojem cyklické
komponenty zkoumané časové řady. V podobném duchu argumentuje také Prescott (1987),
64

O modelování trendu a dekompozici časových řad ekonomického charakteru blíže viz Mills (2003) příp.
Hušek (1999).
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který vysvětluje, že ekonomické fluktuace jsou výhradně reakcí na změny v dlouhodobém
růstovém vývoji ekonomiky. Hospodářské cykly v tomto pojetí v podstatě vznikají jako
proces přizpůsobení nové trajektorii dlouhodobé růstové komponenty.
Uvedená zjištění hrála významnou roli ve formování teorie reálného ekonomického
cyklu, která zdůrazňuje vliv kolísání dlouhodobého trendu resp. dlouhodobé dynamické
rovnováhy na cyklický vývoj ekonomiky. Koncept reálného ekonomického cyklu se
postupně stal významným protipólem tradičním teoretickým modelům hospodářských
cyklů, které vycházejí z předpokladu, že makroekonomické fluktuace jsou největší měrou
způsobeny dočasnými rigiditami systému či přechodnými „pomýleními“ ekonomických
subjektů. Tyto modely abstrahují od vlivu ekonomického růstu a pracují s implicitním
předpokladem, že růstový proces má malý dopad na hospodářský cyklus.
5.4.4.1 Vybrané metody eliminace trendu a identifikace cyklické komponenty
v makroekonomických časových řadách
Jak vyplývá z předchozího stručného exkurzu do problematiky modelování trendů
v ekonomických časových řadách ve vztahu k rozdílným teoretickým koncepcím
hospodářského cyklu, k identifikaci růstového hospodářského cyklu jako alternativě
klasickým hospodářských cyklů může být přistoupeno různým způsobem. Rozdílné
vstupní předpoklady mohou ovlivnit výslednou podobu identifikovaného cyklu. Zatímco
eliminace lineárního trendu může být v souladu s tradičními koncepcemi hospodářského
cyklu, je tento způsob určení trendové a cyklické komponenty nekonzistentní s některými
moderními teoriemi jako např. s teorií reálného ekonomického cyklu, ve kterých je
trendová i cyklická složka závislá na stejných faktorech (např. na nabídkových šocích
– pod vlivem změn technologií, produktivity apod.). Z tohoto pohledu by bylo k analýze
hospodářského cyklu vhodnější použít spíše např. Hodrick-Prescottův filtr, který umožňuje
identifikovat trend a cyklus dle vstupních dispozic výzkumníka. Následující text se zabývá
popisem v současnosti dominujících detrendovacích technik (tzv. filtrů), používaných při
datování a měření synchronnosti hospodářských cyklů a dále posouzením jejich potenciální
schopnosti nepříznivě ovlivnit vypovídací schopnost a interpretaci naměřených výsledků.
Diference prvního řádu (FOD)
Mezi nejužívanější techniky eliminace trendu v makroekonomických časových řadách
– paradoxně jak ve studiích klasického tak růstového cyklu – patří diferencování časových
řad, konkrétně diference prvního řádu (FOD) hodnot logaritmů původní časové řady.
Canova (1998, 1999) charakterizuje tuto techniku jako vhodný filtr produkující stacionární
časovou řadu, za předpokladu, že trendová komponenta představuje proces prosté náhodné
procházky a cyklická složka je stacionární, přičemž tyto dvě složky jsou nekorelované.
Navíc se předpokládá jednotkový kořen řady yt, zcela díky systematické složce yt-1, pro:
yt=yt-1+εt, kde trend je definován jako gt=yt-1 a kde ĉt= yt-yt-1.
Canova dělí soudobé filtrační techniky na statistické a ekonomické. Statistické techniky,
kam řadí právě FOD či techniku eliminace lineárního trendu, předpokládají přímou
nepozorovatelnost trendové a cyklické složky, k jejich identifikaci však používají rozdílné
statistické předpoklady. V ekonomických filtračních technikách je výběr trendu diktován
ekonomickým modelem, preferencemi výzkumníka či problémem, který je zkoumán. Zde
se řadí např. Hodrick-Prescottův filtr.
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Hodrick–Prescottův filtr
Optimální filtrační technikou umožňující flexibilně extrahovat trend v časové řadě, který se
stochasticky vyvíjí v čase, se zdá být Hodrick-Prescottův filtr. Tato filtrační technika
umožňuje přizpůsobit se preferencím výzkumníka dle předpokladu o charakteru trendu a
hospodářském cyklu. Spolu s možností extrahovat trend, který se stochasticky posunuje
v čase, přičemž je nekorelovaný s cyklickou komponentou umocnil jeho oblibu a široké
využití zejména rozvoj literatury reálného hospodářského cyklu. K vyrovnání hodnot
časové řady yt=gt+ct dochází prostřednictvím řešení problému minimalizace druhé
diference součtu čtverců trendové komponenty gt.
T

T

2

min
c + λ ∑[(gt +1 − gt ) − (gt − gt −1 )]
T ∑

{g }

t t =1

t =1

2
t

t =1

λ >0

Míra hladkosti trendu je ovlivněna volitelným parametrem λ, který penalizuje
nedostatečnou hladkost trendu a reguluje tak výsledné fluktuace cyklické ct od trendu.
S růstem λ se rozsah fluktuací kolem trendu zvyšuje a trend gt se tak stává hladším.
V případě, že λ→∞ , tedy že hodnota parametru λ se bude blížit nekonečnu, stává se trend
lineární přímkou. Pokud zvolíme λ=0, pak trendová složka a původní řada splynou, tj.
yt=gt. Volba parametru λ je v literatuře hospodářského cyklu předmětem rozsáhlé diskuse.
Dle práce Hodricka a Prescotta (1980) je parametr roven λ =

σ g2
σ c2

, kde σ g2 a σ c2 jsou

rozptyly změn trendu a cyklu. S ohledem na uvedenou podmínku autoři navrhují optimální
hodnotu λ=1600 pro čtvrtletní data. Nelson–Plosser (1982) navrhují hodnotu λ v intervalu
[1/6;1] pro většinu zkoumaných makroekonomických časových řad. To implikuje, že
většina variability, kterou Hodrick a Prescott přisuzují cyklické komponentě, je dle
Nelsona a Plossera ve skutečnosti částí trendu.
Filtry spektrální (frekvenční) domény
Zatímco předchozí techniky eliminace trendu resp. identifikace cyklu v časových řadách
pracují v tzv. časové doméně, následující technika je založena na pojetí časových řad ve
spektrální popř. frekvenční doméně. Spektrální analýza časových řad je založena na
transformaci časové řady na směsici sinusových a kosinusových křivek (na základě tzv.
Fourierovy transformace) o různých frekvencích a amplitudách. Metody spektrální analýzy
umožňují výzkumníkovi získat obraz o spektru časové řady tedy informaci o zastoupení
jednotlivých frekvencí v časové řadě. (Cipra, 1986)
Fabio Canova (1998) ve svém diskusním článku o hodnocení vlivu jednotlivých
detrendovacích technik na kvalitu identifikace a určení hospodářského cyklu popisuje
princip frekvenčních filtrů za předpokladů, že cyklická a trendová složka časové řady jsou
nezávislé a že trendová komponenta má největší sílu v nízkých frekvencích spektra,
přičemž dále od nuly síla trendové složky klesá velmi rychle. Vstupní předpoklad navíc
nevyžaduje, aby trend časové řady yt=gt+ct+εt byl definován jako deterministický či
stochastický, neboť filtr připouští změny ve vývoji trendu v čase, pokud nejsou příliš časté.
Trendová a následně i nepravidelná a cyklická složka mohou být v časové řadě odhaleny
pomocí následující procedury: a(ω)Fy(ω)=Fg(ω), kde a(ω) je nízko-pásmový filtr (low
pass), Fy(ω) a Fg(ω) jsou Fourierovy transformace65 yt a gt. Polynom a(l) v časové doméně
sin (ω 2 l ) − sin (ω1l )
, kde ω1
vzniká inverzní Fourierovou transformací a(ω) ve formě a (l ) =
πl
65

K bližšímu zkoumání principů Fourierovy transformace lze odkázat např. na Rektoryse (2000)
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a ω2 jsou horní a dolní limity frekvenčního pásma, kde systematická složka vykazuje
veškerou svoji sílu. Odhad cyklické složky je potom (1-a(l))yt. Klíčovým bodem procedury
je vhodný výběr horních a dolních limitů frekvenčního pásma. Za předpokladu, že
hospodářský cyklus nepřesahuje délky 30 čtvrtletí, jsou stanoveny ω1=0 a ω2=π/15. Takto
definovaný filtr identifikuje cykly s periodicitou ne vyšší než 30 čtvrtletí, přičemž vyšší
frekvence jsou přisuzovány trendové komponentě, která je takto z časové řady
eliminována. Definovaný proces však stále ponechává příliš velké množství nežádoucí
variability vysokých frekvencí, které nemusí nutně znamenat fluktuace přisuzované
hospodářskému cyklu. Proto je dále vytvořen filtr s cílem eliminovat nepravidelnou složku
εt časové řady, která je identifikována s předpokladem, že její největší síla je ve
vysokofrekvenčním pásmu spektra s periodicitou nižší než 6 čtvrtletí. Výsledná specifikace
a (ω ) = ω ∈ [0, π 15] ∪ [π 3, π ] propouští cyklické komponenty časové řady s nižší
periodicitou než 30 čtvrtletí a zároveň vyšší periodicitou než 6 čtvrtletí. Maximální délka
takto identifikovaného cyklu je tedy necelých 8 let a minimální délka je 1,5 roku.
Pravděpodobně nejrozšířenější modifikací spektrálních filtračních technik s cílem
identifikovat komponentu hospodářského cyklu v časové řadě indikátoru agregátní
ekonomické aktivity je v současné literatuře Baxter-Kingův pásmový filtr. Autoři
Marianne Baxter a Robert King ve své článku z roku 1999 vyvinuli pásmový filtr, který dle
vstupních předpokladů považují za nejlepší aproximaci ideálního pásmového filtru. Autoři
kritizují ve své práci dosavadní detrendovací metody, které byly aplikovány s cílem
generovat stacionární časovou řadu, přičemž nezohledňují vstupní požadavky na statistické
vlastnosti hospodářského cyklu. Rozšíření „mechanické aplikace“ detrendovacích technik
typu klouzavých průměrů, odstranění lineárních či exponenciálních trendů, FOD, HP filtrů
apod. pramenilo z opomenutí výchozí definice hospodářského cyklu. Autoři se snaží
vyvinout ideální pásmový filtr, který povede k dekompozici časové řady dle vstupních
dispozic výzkumníka. Výchozí záměr autorů je založen na konstrukci lineárního filtru,
který eliminuje nízkofrekvenční trendovou komponentu a nepravidelnou složku zahrnující
naopak vysokofrekvenční fluktuace. Výsledkem je identifikovaná komponenta
hospodářského cyklu.
Vstupní podmínkou je zde pojetí hospodářského cyklu dle definice Burnse a
Mitchella (1946), kteří definovali hospodářský cyklus jako fluktuace agregátní ekonomické
aktivity národa ne kratší než 1,5 roku a ne delší než 8 let. Definování hospodářského cyklu
vede ke konkrétnímu dvoustrannému klouzavému průměru (lineárnímu filtru), který
získává podobu pásmového filtru (kombinace „low–pass“ a „high–pass“ filtrů – viz výše
popsaná procedura dle Canovy) propouštějící komponenty časové řady s periodickými
fluktuacemi mezi 6-32 čtvrtletími, přičemž odstraňuje fluktuace o vyšší i nižší frekvenci.
Jelikož takto definovaný filtr pracuje na bázi klouzavých průměrů zkombinovaných
s metodami spektrální analýzy, je nutno určit vhodnou délku klouzavého úhrnu K. Autoři
zjišťují že vhodnou délkou klouzavé řady je K=12, což vede k odříznutí 12 pozorování
(o čtvrtletní frekvenci) na začátku i konci původní časové řady. Délka klouzavého úhrnu
ovlivňuje kvalitu výsledné dekompozice, přičemž růst klouzavého úhrnu K vede k lepší
aproximaci ideálního filtru, ale větší ztrátě dat. Uvedená vlastnost je problémem zejména
u krátkých dostupných časových řad, což je případ kandidátských zemí střední a východní
Evropy připravující se na vstup do eurozóny, neboť aplikace filtru vyžaduje odříznutí 6 let
vstupní časové řady, což sníží vypovídací schopnost např. o naměřené podobnosti takto
identifikovaných cyklů srovnávaných zemí v transformačním resp. posttransformačním
období.
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5.4.4.2 Kritické srovnání použitých filtračních technik
Důležitou součástí studie Baxter–King (1999) je srovnání působení vybraných filtračních
technik v současnosti všeobecně užívaných k analýze hospodářských cyklů. Kromě dalších
byly předně analyzovány: logaritmická diference prvního řádu (FOD),
Hodrick-Prescottův filtr (HP, λ=1600) a vlastní Baxter-Kingův pásmový filtru BK_BP
(6,32,12), kde vstupní data analýzy tvořily makroekonomické časové řady ekonomiky
Spojených států amerických (HNP, spotřeba, investice, produktivita práce, zaměstnanost,
inflace atp.).
Ze srovnání volatility hospodářských cyklů generovaných jednotlivými technikami
vyplývá rozdíl mezi technikou FOD a HP a BK_BP filtry. Zatímco dva posledně
jmenované vykazují podobné výsledky směrodatné odchylky cyklů (ačkoliv HP filtr
vykazuje poněkud méně hladký cyklus), výsledná řada FOD vykazuje nižší směrodatnou
odchylku, avšak frekvence změn jsou mnohem vyšší. Výsledkem je pak časová řada
s vyšší frekvencí bodů zvratu, což je důsledkem faktu, že technika FOD přesouvá váhu a
zvýrazňuje vysokofrekvenční komponenty původní časové řady. HP pracuje jako „highpass“ filtr, což znamená, že ponechává v časové řadě vysokofrekvenční volatilitu, která je
BK_BP filtrem odstraněna. HP produkuje jen mírně vyšší volatilitu v porovnání s BK_BP
filtrem neboť makroekonomické časové řady typu HDP nemají mnoho síly ve vysokých
frekvencích. Zatímco HDP a ostatní makroekonomické časové řady vykazují podobné
vlastnosti, výjimkou je vývoj inflace. Výsledná směrodatná odchylka vývoje inflace se po
použití všech filtrů vzájemně výrazně liší a je nejvyšší u FOD filtru. Také volatilita inflace
filtrovaná HP je významně vyšší než u BK_BP. Důvodem je, že inflace obsahuje
významné vysokofrekvenční komponenty, které HP ponechává, zatímco BK_BP je
odřízne. Ukazatel HDP naopak neobsahuje významné variace ve vysokofrekvenčních
pásmech.
Analyzované filtry, které byly použity také v analytické části této práce, přinášejí
odlišné výsledky i v oblasti závislosti v časových řadách měřených pomocí koeficientů
autokorelace. FOD produkuje dramaticky nižší hodnotu závislosti v generované časové
řadě než ostatní filtry z důvodu, že odstraňuje ve větší míře vysoce závislé dlouhodobé tzn.
nízkofrekvenční komponenty a zvýrazňuje mnohem méně závislé nízkofrekvenční variace.
Identifikovaná vlastnost FOD se projevila také v analýze vzájemné závislosti
použitých makroekonomických časových řad modifikovaných jednotlivými filtry. Zatímco
HP řady produkují podobnou statistiku závislosti s BK_BP, řady filtrované FOD vykazují
menší a v mnoha případech výrazně nižší hodnoty koeficientů korelace v absolutní
hodnotě.
Obecně lze tedy konstatovat, že zkoumání vstupních makroekonomických časových řad
pomocí technik HP a BK_BP filtrů přináší podobný dojem o povaze hospodářského cyklu,
i když míra podobnosti je závislá na volitelných parametrech λ v případě HP a klouzavém
úhrnu K u BK_BP. Technika FOD poskytuje markantně odlišný pohled na základní
charakteristiky hospodářských cyklů. FOD produkuje časové řady s nižší volatilitou než
BK_BP a HP, což je přímý následek faktu, že FOD snižuje váhu nízkých frekvencí oproti
alternativním filtrům. Ze stejného důvodu FOD generuje časové řady, které vykazují
mnohem nižší závislost (autokorelaci), než ostatní a také výsledná vzájemná korelace
jednotlivých časových řad indikátorů s HDP je daleko nižší.
Autoři závěrem konstatují, že techniky FOD podobně jako techniky odříznutí lineárního
trendu nejsou vhodné pro analýzu hospodářských cyklů. Nadřazené jsou v tomto ohledu
techniky HP a BK_BP filtru, přičemž preferují BK pásmový filtr. Důvodem je diskuse o
vlivu rozdílného stanovení parametru λ a rapidní změna vah jednotlivých frekvencí na
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koncích časové řady při použití HP filtru, což může vést k podstatným zkreslením
výsledných cyklických pozorování. BK_BP oproti tomu obsahuje méně bodů, které by
mohly být v tomto ohledu potenciálním terčem kritiky a poskytuje bližší aproximaci
ideálního filtru.
S ohledem na záměr analytické části této práce je důležité, že zjištění autorů Baxterové
a Kinga jsou v souladu s výsledky použití zmíněných filtračních technik na časovou řadu
čtvrtletního indikátoru IP (s ohledem na delší dostupnou časovou řadu v porovnání s HDP)
České republiky v období 1993–2004, přičemž klouzavý úhrn úvodních a koncových 3 let
je odříznut.

Graf 5.1: Hospodářský cyklus průmyslové produkce ČR identifikovaný technikami FOD,
HP a BK_BP v období 1993–2004.
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Tab. 5.2: Statistické charakteristiky cyklu průmyslové produkce ČR identifikovaného
technikami FOD, HP a BK_BP.
koef. autokorelace

Volatilita
(směr. odchylka)

1.

2.

3.

BK_BP

0,028

0,87

0,56

0,17

HP

0,031

0,70

0,45

0,12

FOD

0,023

-0,001

0,17

-0,13

Zdroj: Vlastní výpočty
Volatilita cyklu vyjádřená směrodatnou odchylkou je nejmenší u techniky logaritmické
diference prvního řádu66. Jak však ilustruje graf 5.1, výsledná řada FOD je tvořena
frekventovanými body zvratu, jež se i vizuálně odlišuje od cyklů generovaných technikami
HP a BK_BP. Také závislost jednotlivých pozorování uvnitř časové řady kolísá napříč
spektrem analyzovaných filtrů.

66

Resp. diference prvního řádu, neboť vstupní časová řada (Yt) je transformována na yt=ln(Yt).
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Nadřazenost Hodrick-Prescottova filtru a filtrů spektrální domény potvrzují také studie F.
Canovy (1998, 1999), který hodnotí 12 odlišných filtrovacích technik a srovnává jimi
identifikované cykly s cykly datovanými expertní procedurou amerického NBER.
Důležitým závěrem je, že jednotlivé detrendovací techniky produkují cykly, které se liší
v délkách jednotlivých fází. Cykly generované FOD se například jeví jako velmi kolísavé a
nestálé. Canova také varuje před rozšířeným používáním HP filtru, který sice produkuje
výsledky podobné konvenčním pásmovým filtrům, nicméně v určitých situacích způsobuje
nestandardní nadhodnocení určitých jevů. Canova poukazuje na situace, kdy HP filtr
opomene velkou část variability časové řady, nebo extrémně zvýrazní sekundární
charakteristiky detrendovaných dat, což může nasměrovat ekonomický výzkum
nesprávným směrem. Závěrem Canovových prací je konstatování, že rozdílné detrendovací
techniky mají rozdílné implikace pro časování bodů zvratu hospodářských cyklů a
zkreslují hloubku a závažnost fází kontrakce příp. dynamiku expanze.
Cogley–Nason (1995) zkoumají, zda Hodrick-Prescottův filtr může být předmětem
tzv. Nelson–Kangovy kritiky67, která uvádí, že detrendování časových řad na bázi
náhodné procházky může detekovat klamné cykly, jež mohou tvořit až dvě třetiny délky
vstupního souboru. To implikuje, že v detrendovaných časových řadách mohou být
identifikovány důležité přechodné cyklické fluktuace, ačkoliv v původních datech
obsažené nejsou. Cogley a Nason dokazují, že zmíněná kritika se oprávněně vztahuje na
HP filtr, zejména pokud je použit na integrovaných časových řadách68. Autoři aplikují HP
filtr na makroekonomické časové řady Spojených států amerických, které mají povahu
diferenčně stacionárních procesů. V případě diferenčně-stacionárních procesů (DS) HP filtr
nepracuje jako „high-pass“ ale jako dvoustupňový lineární filtr, který nejprve diferencuje
data, aby je stacionarizoval, a pak je vyhladí procedurou na bázi klouzavého průměru.
Vyhlazovací operace HP filtru zesiluje růstové cykly ve středních frekvencích a snižuje
dlouhodobé a krátkodobé fluktuace. Následkem je, že filtr může produkovat cyklickou
periodicitu a závislost, ačkoliv ty nejsou obsaženy v původní časové řadě. HP filtr tak
může v některých případech generovat falešné cykly.
Interpretace výsledků analýzy s využitím HP filtru tak závisí na předpokladech
o povaze vstupní časové řady. Jestliže jsou vstupní časové řady dat považovány za
diferenčně-stacionární procesy, pak získaná fakta o periodicitě, závislosti a synchronnosti
detrendovaných časových řad reflektují primárně charakteristiky filtru a poskytnou málo
informací o dynamických vlastnostech původní časové řady.
Dalším cílem analýzy citovaných autorů bylo aplikovat HP na data generovaná
konvenčním modelem reálného ekonomického cyklu. Fluktuace v tomto modelu závisí na
třech faktorech: impulsu (např. technologický šok), mechanismu šíření a HP filtru. Autoři
dokazují, že stylizovaná data po použití HP filtru vykazují periodicitu a závislost, ale
velkou roli zde přebírá vlastní filtr, který supluje roli mechanismu šíření. Dle tohoto
zjištění pouze trvalé šoky v produktivitě a samotný HP filtr postačují ke generování cyklu
– aniž by se projevil mechanismus šíření. Závažným závěrem autorů je konstatování, že
modely reálného ekonomického cyklu mohou po aplikaci HP filtru vykazovat cyklickou
dynamiku, která v původní časové řadě obsažena není.
King–Rebelo (1991) zkoumají vlastnosti HP filtru z časové i spektrální (frekvenční)
perspektivy a dokazují, že filtr vykazuje podobné vlastnosti jako proces diference čtvrtého
řádu, takže zajišťuje stacionaritu časových řad, které jsou integrovanými procesy vyšších
řádů (až čtvrtého řádu). Dále však podobně jako Cogley–Nason (1995) poukazují na
67

Nelson–Kang (1981)
Pro účely analýzy cyklu postačí zjednodušená definice integrovaného procesu v řádu d, kterým je časová
řada, která musí být d-krát diferencovaná, aby se stala stacionární. (Stock–Watson, 1988).
68
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příklady, kdy HP vytváří klamné cykly a dramaticky mění míry závislosti, variability a
synchronnosti uvnitř i mezi detrendovanými řadami oproti původním datům. Ve srovnání
s FOD vykazuje HP vyšší koeficienty autokorelace a také vyšší směrodatné odchylky
detrendovaných řad. Autoři King a Rebelo poukazují na vlastnosti HP filtru chovat se jako
optimální cyklický filtr ve smyslu minimalizace průměrné čtvercové odchylky od trendu
avšak pouze pro omezenou skupinu ARIMA procesů, jejichž výskyt je v praxi méně
pravděpodobný.
V podobném duchu jako King–Rebelo či Cogley–Nason také autoři Harvey–Jeager
(1993) upozorňují na nebezpečí mechanického užívání HP filtru na širokou paletu procesů,
které může vyústit v identifikaci fiktivního cyklického chování. Harvey a Jeager varují
před nezanedbatelnou možností vykazování klamné korelace jednotlivých
identifikovaných klamných cyklů, což implikuje nesprávnou interpretaci výsledků o
synchronnosti srovnávaných cyklů ekonomické aktivity uvnitř či mezi jednotlivými
ekonomikami. Správná interpretace faktů spojená s pohledem na cyklus a trend musí být
v tomto ohledu činěna v souladu se vstupním modelem hospodářského cyklu.
Přímé kritické srovnání vlivu Hodrick-Prescottova a Baxter-Kingova pásmového filtru
provádějí ve své analýze Guy–St. Amant (1997), kteří zkoumají jak efektivně HP a
BK_BP filtry extrahují cyklickou komponentu z časové řady. Dekompozice časové řady je
zde založena na dvojím pojetí: první klade požadavek, aby cyklická složka časové řady
zahrnovala cykly v rozpětí 6–32 měsíců a druhé pojetí rozlišuje cyklickou složku na bázi
dekompozice řady na trvalé a dočasné komponenty. V obou případech docházejí autoři ke
shodným závěrům.
Oba analyzované filtry pracují adekvátně ve smyslu extrahování cyklické složky
v požadovaných frekvencích hospodářského cyklu, pokud je v těchto cyklických
frekvencích obsažen také vrchol spektra původní časové řady (obsahující cyklickou
i trendovou složku). Bohužel vrchol spektrální hustoty většiny makroekonomických
časových řad se nachází v nízkých frekvencích. Dle autorů Guy–St. Amant mají typické
makroekonomické časové řady Grangerův tvar spektra, což znamená, že většinu svého
spektra mají obsaženu v nižších frekvencích, přičemž s vyššími frekvencemi se spektrum
prudce a monotónně snižuje. V časových řadách, kde dominují nízké frekvence (jako je
např. HDP) mohou HP a BK_BP filtry produkovat zkreslené cyklické komponenty.
Příčinou neadekvátního chování těchto zkoumaných filtrů jsou nesplněné
předpoklady jejich optimálního použití. BK_BP filtr, který odstraňuje komponenty
o periodicitě nižší než 6 a vyšší než 32 čtvrtletí je jen aproximací ideálního pásmového
filtru, neboť pracuje na bázi klouzavého průměru o konečném klouzavém úhrnu, kdežto
ideální pásmový filtr je „nekonečným“ klouzavým průměrem.
Předpoklady adekvátního působení HP filtru dle Guy–St. Amant (1997) jsou následující:
1. Trvalá a přechodná komponenta jsou vzájemně nekorelované. (To implikuje předpoklad,
že trend a cyklická komponenta časové řady jsou generovány rozdílnými ekonomickými
silami, což je často nekompatilními s moderními modely hospodářského cyklu.)
2. Vstupní časová řada je integrovaným procesem druhého řádu. (Což není v souladu
s mnohými makroekonomickými řadami, kde např. o HDP se předpokládá, že je
integrovaným procesem prvního řádu.)
3. Přechodná komponenta je proces bílého šumu. (Je velmi nepravděpodobné, že
stacionární cyklická komponenta generovaná HP filtrem je zároveň bílý šum.)
4. Vhodně zvolený parametr λ kontrolující hladkost trendu odpovídá podílu rozptylu
cyklické a trendové komponenty. (Ekonomická teorie neposkytuje doporučení o optimální
hodnotě uvedeného podílu.)
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Kritický pohled na využití Hodrick–Prescottova a Baxter–Kingova pásmového filtru při
identifikaci hospodářských cyklů nabízejí ve své práci také Schenk–Hoppé (2001), kteří ke
své analýze používají odlišný způsob od většiny výše citovaných autorů. Na rozdíl od
aplikace těchto filtrů na reálné makroekonomické časové řady či rozličné strukturální
modely časových řad, používají Schenk–Hoppé přístup založený na ekonomické teorii.
Autoři konstruují neoklasický model ekonomického růstu se stochastickým
technologickým pokrokem a stochastickými investicemi. První z procesů je zdrojem
dlouhodobého růstu zatímco druhý je hlavním zdrojem krátkodobých fluktuací. Dle
vstupních předpokladů je technologický pokrok řízen stochastickým procesem inovací a
kapitálová intenzita je diferenčně-stacionární proces.
V numerické analýze studie obsahující několik variant generovaných cyklů dle
pozměněných vstupních předpokladů autoři porovnávají trend a cyklus identifikovaný
v rámci definovaného modelu s cykly generovanými HP a BK_BP filtry. Ani v jednom
případě použití zmíněných filtračních technik nevedlo ke shodě či k vyšší míře podobnosti
identifikovaných cyklů s cykly generovanými modelem. Ve všech variantních případech
produkovaly oba filtry klamné cykly o průměrné délce 3–5 let. Dokonce i v případech, kdy
byl technologický pokrok modelován jako relativně „hladký“ a investice (šoky) jako malé
a nezávislé na trendu vytvářely obě detrendovací metody klamné cykly. Čím vyšší byla
závislost šoků díky malé míře depreciace, tím větší byly odchylky mezi detekovanými
cykly.
Výsledky studie podporují kritiku prací King–Rebelo (1991) či Harvey–Jeager
(1993) o produkci klamných cyklů Hodrick–Prescottovým a Baxter–Kingovým pásmovým
filtrem. Autoři Schenk–Hoppé navíc rozšiřují tuto kritiku o skutečnost, že současné
filtrační techniky nezohledňují základní charakteristiky trendu dle ekonomické teorie, která
považuje za trend tu část časové řady agregátní ekonomické aktivity, která je způsobena
technologickým pokrokem.

5.5 Způsoby měření a interpretace výsledků sladěnosti hospodářských
cyklů a symetrie šoků

5.5.1

Význam charakteristik optimálních měnových oblastí v souvislosti s kritikou
maastrichtských konvergenčních kritérií

Maastrichtská kritéria, jejichž splnění je pro kandidátské země podmínkou pro vstup do
eurozóny, byla v procesu evropské měnové integrace mnohokrát kritizována. V období
vzniku Hospodářské a měnové unie, kdy její zakladatelské země procházely procesem
hodnocení, poukazovala kritika na omezené možnosti kritérií komplexně posoudit
připravenost jednotlivých zemí vytvořit společnou měnovou zónu. Mezi problémovými
oblastmi, které se staly terčem tehdejší kritiky, bylo jednostranné zaměření souboru kritérií
na posouzení nominální konvergence jednotlivých ekonomik a opomenutí vyhodnocení
konvergence reálné. Mezi další problémové oblasti patřilo vyhodnocování plnění
konvergenčních kritérií za relativně krátké období, které neumožňuje posoudit
dlouhodobou sladěnost jednotlivých zemí a v neposlední řadě také možnost zkreslovat
prostřednictvím národní účetní statistiky skutečný stav plnění kritérií zejména ve fiskální
oblasti. Konvergenční kritéria také příliš nevypovídají o schopnosti kandidátské země čelit
popř. vyrovnat se s případnými asymetrickými šoky. V souvislosti s procesem rozšíření
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Evropské unie v roce 2004 se kromě výše uvedeného v rámci polemiky o načasování
přijetí společné měny v kandidátských zemích diskutuje problém působení
maastrichtských kritérií jako možné překážky či zpomalovače procesu reálné konvergence
v dohánějících ekonomikách (blíže viz kapitola 3.2.2). K uvedeným problémům
souvisejících s naplňováním konvergenčních kritérií nutno doplnit pozitivní působení
kritérií nominální konvergence ve smyslu pomyslné funkce kotvy makroekonomické
politiky transformujících se zemí.
S ohledem na výše zmíněnou kritiku maastrichtských kritérií jsou mnohdy
charakteristiky definované v rámci raného i pozdějšího vývoje teorie optimálních
měnových oblastí považovány za významnou alternativu či lépe řečeno vhodné doplnění
analytického procesu posouzení připravenosti země přijmout společnou měnu. Ačkoliv se
nejedná o alternativu v pravém slova smyslu, neboť poznatky teorie optimálních měnových
oblastí byly zohledněny ve výsledném kompromisním návrhu konvergenčních kritérií,
existují mezi charakteristikami optimality měnové zóny a maastrichtskými kritérii
kvalitativní rozdíly. Dlouhodobá sladěnost hospodářských cyklů a symetrický výskyt
poptávkových a nabídkových šoků v kandidátských zemích jsou dle soudobé literatury
teorie optimálních měnových oblastí dokladem o schopnosti zkoumaných zemí sdílet
společnou měnovou politiku. V porovnání s konvergenčními kritérii je pozitivní vývoj
uvedených charakteristik z pohledu teorie OCA považován za ekonomicky relevantní
argument pro vstup do eurozóny (blíže viz kapitoly 5.1 a 5.2). Důvodem pro současnou
oblibu využití uvedených OCA kritérií je také jejich zaměření na posouzení reálné
konvergence v kandidátských zemích směrem k eurozóně. Jak již bylo zmíněno v úvodu
práce, o významu naplňování charakteristik optimální měnové zóny kandidátskými
zeměmi v souvislosti s nevyhnutelně se blížícím rozšířením eurozóny dokládá současná
intenzivní diskuse v rámci odborné veřejnosti charakterizovaná narůstajícím počtem studií
a analýz , které obsahují aplikaci charakteristik optimálních měnových oblastí na
kandidátské země střední a východní Evropy.
Z detailnější analýzy metodologie měření synchronnosti hospodářských cyklů
a asymetrie šoků však vyplývají nejasnosti a úzká místa, která mohou vést ke zkreslení
naměřených výsledků a jejich mylné praktické interpretaci. Kromě potenciálních faktorů
a determinant analýzy hospodářského cyklu a šokové asymetrie popsaných v předchozím
textu 5. kapitoly, je nutno ještě zmínit důležité metodologické aspekty související
s vlastním měřením synchronnosti hospodářských cyklů a šoků a interpretací naměřených
výsledků.
5.5.2

Metody měření synchronnosti hospodářských cyklů a symetrie šoků

Zatímco o teoretickém významu a důležitosti měření sladěnosti hospodářských cyklů a
šoků v procesu posuzování schopnosti kandidátských zemí sdílet společnou měnovou
politiku panuje v odborné veřejnosti všeobecný konsenzus podpořený četnými aplikačními
studiemi, použitá metodologie měření cyklické sladěnosti a šokové symetrie se v soudobé
literatuře liší. Společným znakem charakteristik optimální měnové oblasti definovaných
v tradičním i novodobém pojetí stejnojmenné teorie je relativně vágní vymezení způsobu
měření jednotlivých kritérií. Vzniká tak určitá svoboda ve způsobu zkoumání jednotlivých
kritérií, která však snižuje srovnatelnost jednotlivých studií užívajících odlišnou metodu
měření a nepřímo omezuje i jejich využití při směrování hospodářské politiky
kandidátských zemí.
V analytické části této práce bylo použito několik technik měření sladěnosti
hospodářských cyklů, které patří k nejužívanějším v soudobé literatuře o evropské měnové
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integraci69. Snad nejrozšířenější metodou měření synchronnosti hospodářských cyklů je
korelační analýza, která zkoumá intenzitu závislosti časových řad – v našem případě řad
zvolených indikátorů agregátní ekonomické aktivity aproximujících hospodářský cyklus.
Výsledný korelační koeficient v intervalu <-1; 1> indikuje podobnost zkoumaných cyklů,
přičemž hodnoty blízké +1 indikují vysokou synchronnost zkoumaných cyklů. Použití
vlastní korelační analýzy může být ovlivněno kromě jiného modifikací vstupních dat,
kvalitou a délkou použité časové řady či zvoleným indikátorem hospodářského cyklu.
Aktuální korelace měří intenzitu závislosti za celé zkoumané období. Nedostatkem je
statičnost použité metody, která nezachytí proces konvergence či divergence během
analyzovaného období. Posouzení případného sbližování podobnosti hospodářských cyklů
umožňuje rozdělení zkoumaného období na dvě či více částí. Srovnání výsledných
koeficientů korelace umožňuje posoudit vývoj podobnosti analyzovaných cyklů ve smyslu
jejich konvergence či divergence. Využití klouzavé korelace umožňuje indikovat
střednědobé trendy a výraznější změny ve vývoji podobnosti zkoumaných cyklů v rámci
celého období. Podstatou je stanovení délky klouzavé části, za který je počítán dílčí
koeficient korelace. Výsledkem je pak řada korelačních koeficientů proměnlivých v čase,
jejichž vývoj odhaluje změny ve střednědobých trendech, které mohou zůstat skryty
v analýze konvergence pomocí několika nepřekrývajících se období. O důležitosti vlivu
odlišností zmíněných metod napovídají také rozdílné výsledky jednotlivých zemí získané
popsanými odlišnými technikami ve vlastní analýze v kapitole 6. Korelační analýzu je
vhodné doplnit popisnou statistikou vstupních časových řad zvolených indikátorů, která
poskytuje úvodní informaci o charakteristikách dynamiky a volatility analyzované řady.
Dalším alternativním ukazatelem podobnosti hospodářských cyklů je metoda
spojená s konstrukcí indexu optimální měnové oblasti (tzv. OCA indexu) ve studii
Bayoumi–Eichengreen (1997). Podobnost cyklů se zde měří pomocí směrodatné odchylky
poruch relativního výstupu SD(∆yi–∆yj), přičemž vysoká naměřená hodnota udává
asymetrii hospodářských cyklů. Uvedenou metodu lze použít i pro více následujících
období. Snižující se hodnota směrodatné odchylky implikuje konvergenci zkoumaných
cyklů.
Výjimečným ukazatelem v procesu měření synchronnosti hospodářských cyklů je
index cyklické shody (z angl. concordance index), jehož výpočet je založen na
chronologickém datování zkoumaných hospodářských cyklů – konkrétně bodů zvratu a
jednotlivých fází cyklu. Průkopníky v této oblasti jsou autoři Harding–Pagan (2002, 2005),
kteří navrhli několik modifikací indexu cyklické shody, jenž měří podíl času v rozmezí
<0,1>, který stráví zkoumané země ve stejné fázi hospodářského cyklu. K výpočtu
výsledné hodnoty je však nutné identifikovat jednotlivé body zvratu a fáze analyzovaných
cyklů a modifikovat data na binární sérii (0,1). Zde je nutno dodat, že stejně jako existuje
více způsobů měření sladěnosti zkoumaných cyklů, tak také existuje více technik
identifikace bodů zvratu vlastních hospodářských cyklů.
Podobně také škála možných technik vhodných ke zkoumání synchronnosti
hospodářských cyklů je znásobena další varietou způsobů modifikace vstupních dat
pomocí vybraného statistického filtru, výběrem indikátoru aproximujícího hospodářský
cyklus či v neposlední řadě rozhodnutím o vstupním pojetí klasického či růstového
hospodářského cyklu.
Zatímco k měření sladěnosti hospodářských cyklů lze využít množství variantních technik,
způsob měření asymetrie šoků je omezený. Vlastní měření podobnosti identifikovaných
šoků je zpravidla činěno pomocí korelační analýzy. Rozhodující fází měření šokové
69

O jednotlivých technikách je pojednáno jen ve stručném přehledu, neboť jejich bližší vysvětlení je spojeno
s jejich aplikací v kapitole 6.
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symetrie je však proces identifikace poptávkových a nabídkových šoků, který je
v současnosti prováděn prakticky pomocí jediné dominující techniky definované
v Blanchard–Quah (1989). K identifikaci šoků jsou používány modely SVAR se vstupními
řadami vývoje cenové hladiny a HDP. Základním východiskem je standardní
neokeynesiánský model AS-AD (blíže viz kapitola 5.3).
5.5.3

Interpretace výsledků a hodnocení připravenosti země přijmout jednotnou
měnu

Často kritizovaným nedostatkem charakteristik optimální měnové oblasti jsou neexistující
limitní či prahové hodnoty indikující naplnění konkrétní charakteristiky podobně jako
v případě maastrichtských konvergenčních kritérií. Tento nedostatek je spojen s primárním
problémem nejednotného výkladu metodologie měření jednotlivých charakteristik
zmíněným v předchozí kapitole. Na základě naměřených hodnot synchronnosti
hospodářských cyklů či symetrie identifikovaných poptávkových a nabídkových šoků lze
obtížně odhadnout tzv. zero-cost level, tedy úroveň, která signalizuje, že případné okamžité
přijetí jednotné měny implikuje přínosy, které minimálně vyrovnají náklady. Současné
pojetí je založeno na pozitivním vztahu mezi naměřenou sladěností popř. indikovaným
procesem konvergence a pravděpodobností efektivního přijetí eura ve smyslu
převažujících přínosů nad náklady.
Určitou možností posoudit připravenost kandidátských zemí na vstup do eurozóny
dle zjištěné sladěnosti hospodářských cyklů je srovnání se situací v ostatních členských
ekonomikách. Diskutabilní je zde ovšem už samotný výběr srovnávací roviny – tzv.
benchmarku, kterým obvykle bývá Německo jako vůdčí ekonomika eurozóny popř. průměr
eurozóny vypočtený agregací a průměrováním dat hospodářského vývoje všech členských
ekonomik. Uvedený tradiční způsob nahrazení limitních hodnot porovnáním výsledků se
stávajícími členskými státy je diskutabilní z několika důvodů.
Prvním důvodem je pochybnost, zda současní členové měnové zóny splňují
podmínky optimálních měnových oblastí. Tento argument získává na aktuálnosti
v souvislosti s déletrvajícím obdobím stagnace hospodářského růstu v Německu a většině
členských států eurozóny. Dalším důvodem je, že výsledky sladěnosti členských zemí jsou
např. v porovnání s průměrem eurozóny či Německem mnohdy rozdílné a nejednoznačné.
Jiné výsledky sladěnosti cyklů dosahují např. dynamicky rostoucí Irsko, či dohánějící
Portugalsko a Španělsko nebo relativně stabilizovaná Francie. V souvislosti s diskusí
o vhodnosti porovnávat sladěnost cyklu kandidátských a členských zemí s eurozónou je
nutno také zmínit proces probíhající výkonové a strukturální konvergence, který
u mnohých členských států probíhá i po vstupu do společné měnové unie. Případná
endogenní povaha kritérií optimální měnové oblasti, konkrétně sladěnosti hospodářských
cyklů a symetrie šoků, zaručuje pokračující naplňování uvedených charakteristik ex-post
tedy i po vstupu do eurozóny, což mění význam požadavku naplňovat charakteristiky
optimality měnové zóny před rozšířením měnové unie. K naplnění charakteristik dle tohoto
konceptu dojde z důvodu prohlubujících se ekonomických vazeb v rámci členských států
Hospodářské a měnové unie.
Alternativou v oblasti nalezení vhodné srovnávací roviny se nabízí srovnání
eurozóny se Spojenými státy, které představují tradiční dlouhodobě fungující měnovou
unii. Výsledky podobných studií (viz např. Bayoumi–Eichengreen, 1993) poukazují na
vyšší cyklickou podobnost států v rámci USA v porovnání s eurozónou, nicméně zde je
nutno vzít v úvahu rozdílná specifika srovnávaných zemí resp. oblastí. Problémem
eurozóny jsou především překážky mobility práce v podobě jazykové bariéry, nejednotné
legislativy národních trhů práce, kulturních bariér apod.
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6 Synchronnost hospodářských cyklů a šoků vybraných
kandidátských zemí s eurozónou: aplikace a výsledky

6.1 Současná synchronnost a konvergence hospodářských cyklů
kandidátských a členských zemí Hospodářské a měnové unie
Cílem následující podkapitoly je aplikace v současnosti dominujících metod měření
synchronnosti a konvergence hospodářských cyklů na aktuální data zvolených
ekonomických indikátorů aproximujících hospodářský cyklus vybraných zemí eurozóny a
zemí střední a východní Evropy70 aspirujících na přijetí jednotné evropské měny. Záměrem
je posoudit současnou úroveň synchronnosti a konvergence hospodářských cyklů České
republiky a dalších kandidátských zemí k eurozóně z hlediska různých metodologicky
odlišných způsobů měření sladěnosti cyklů. Aplikace odlišných metod je provedena
s ohledem na ilustraci a možné posouzení vlivu jednotlivých metodologických aspektů
identifikovaných v předchozí kapitole na dosažené výsledky a jejich interpretaci.
Vzorek kandidátských zemí, jenž byl vytvořen s přihlédnutím k dřívějším úzkým
ekonomickým vazbám a podobné výchozí pozici v transformačním období na počátku
devadesátých let, tvoří kromě České republiky Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
Z členských zemí eurozóny byly vybrány dominantní země Německo, Francie dále tzv.
periferní země s relativně nižší vstupní ekonomickou úrovní Španělsko, Portugalsko,
Řecko a dále strukturou i velikostí nám podobné Rakousko a dynamicky rostoucí Irsko. Za
účelem použití případných srovnávacích rovin byla analyzována také průměrná data
eurozóny jako celku a Spojených států amerických.
Z hlediska vhodné aproximace hospodářského cyklu byly vybrány dva základní
indikátory agregátní ekonomické aktivity zkoumaných zemí – reálný hrubý domácí
produkt (HDP) ve čtvrtletní frekvenci a měsíční index průmyslové produkce (IP). Některé
analyzované studie využívají i další pomocné indikátory ekonomické aktivity země71.
Stěžejním zdrojem sezónně očištěných časových řad vstupních údajů byly Eurostat a
Mezinárodní finanční statistika (IFS) Mezinárodního měnového fondu (IMF). Výchozí
podmínkou práce je snaha o maximální zajištění srovnatelnosti analyzovaných časových
řad. Její naplnění však není jednoduché a riziko nižší srovnatelnosti dat umocňuje fakt, že
ne vždy se podařilo získat celý soubor sezónně očištěných dat vybraného indikátoru
z jednoho zdroje. Problémem je zejména dostupnost dostatečně dlouhých časových řad
sezónně očištěných údajů transformujících se ekonomik střední a východní Evropy. To se
projevilo překvapivě u HDP, kde se bohužel nepodařilo získat sezónně očištěná data
čtvrtletního reálného HDP v případě Polska a Slovenska, zatímco sezónně očištěný index
průmyslové produkce byl dostupný u všech analyzovaných zemí v relativně dostatečně
dlouhých časových řadách. Zdroje a délky použitých časových řad jednotlivých indikátorů
a zemí jsou prezentovány v tabulce 6.1.
Z hlediska struktury je text členěn do několika dílčích subkapitol, které jsou
věnovány jednotlivým metodám, jejich aplikacím a výsledkům měření synchronnosti
hospodářských cyklů. První metodou je relativně méně frekventovaná technika výpočtu
indexu cyklické shody (angl. concordance index), založená na chronologickém určení
bodů zvratu a jednotlivých fází analyzovaných cyklů. Uvedená metoda slouží jako
alternativa a zároveň přínosný metodologický doplněk tradičních korelačních analýz
70
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CEECs – Central and Eastern European Countries
Viz např. Frankel-Rose (1998), Boreiko (2002), Backé et al. (2004) a další.
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časových řad indikátorů aproximujících hospodářské cykly. Následující technikou
zkoumání podobnosti cyklů je deskriptivní analýza obsahující popisné charakteristiky
zkoumaných časových řad včetně průměrného růstu či volatility analyzovaných cyklů.
Tato podkapitola obsahuje také další alternativní ukazatel podobnosti hospodářských cyklů
v podobě srovnání směrodatných odchylek poruch relativního výstupu (HDP, IP)
jednotlivých cyklů vyvinutý Bayoumim a Eichengreenem (1997) v rámci konstrukce
indexu optimality měnové zóny (tzv. OCA indexu) indikujícího strukturální podobnost
zkoumaných zemí. Dominantní částí textu je třetí subkapitola věnovaná korelační analýze
zkoumaných hospodářských cyklů. Kromě výpočtů nepodmíněné aktuální korelace za celé
zkoumané období je obsahem také analýza historického vývoje tzn. historické konvergence
či divergence hospodářských cyklů ve dvou následujících nepřekrývajících se obdobích a
dále tzv. klouzavá korelace měřená na základě víceletých klouzavých úseků
analyzovaného indikátoru agregátní ekonomické aktivity. Poslední část nabízí přehled
výsledků dosavadního výzkumu v oblasti podmíněné konvergence hospodářských cyklů se
zaměřením na ověření platnosti hypotézy endogenní povahy kritéria sladěnosti
hospodářských cyklů v rámci teorie optimálních měnových zón.
Tab. 6.1: Dostupné časové řady vstupních dat analýzy

CR
HU
POL
SVK
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
GRE
EUR
USA

HDP (čtvrtletní)
časová řada
zdroj
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4 (s.n.)
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4 (s.n.)
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1997/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat
1995/Q1 - 2004/Q4
Eurostat

IP (čtvrtletní i měsíční)
časová řada
zdroj
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
Eurostat
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12
IMF
1993/1 - 2004/12 (s.n.)
IMF
1993/1 - 2004/12
Eurostat
1993/1 - 2004/12
IMF

Pozn.: s.n. – sezónně neočištěná data, jež nebyla v analýze použita
Připomeňme, že soudobá ekonomická literatura rozlišuje dva základní přístupy
k identifikaci a následné analýze hospodářských cyklů – jedná se o rozlišení klasických a
růstových cyklů ekonomické aktivity72. Klasické cykly jsou vnímány jako cyklické střídání
fází absolutního reálného poklesu a růstu zvoleného indikátoru aproximující hospodářský
cyklus. Pojetí růstového hospodářského cyklu rozšířené zejména ve studiích obsahujících
korelační analýzu cyklů prezentuje hospodářský cyklus jako cyklické fluktuace proměnné
(resp. cyklické složky časové řady) okolo svého trendu.
Za účelem identifikace možného vlivu rozdílného vnímání cyklu, použití odlišných technik
eliminace trendu a zajištění komplexního srovnání výsledků analýzy synchronnosti cyklů
bylo v analýze aktuální synchronnosti a historické konvergence hospodářských cyklů
72

Blíže viz kapitola 5.4.1.
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použito tří základních technik modifikace vstupních časových řad. První technikou je
jednoduchá logaritmická diference prvního řádu (FOD). Výsledkem aplikace zmíněné
techniky na makroekonomické časové řady je transformace vstupní proměnné resp. časové
řady na řadu relativních přírůstků hodnot proměnné. Ačkoliv bývá tento způsob označován
jako jednoduchá detrendovací technika73, s ohledem na charakter výsledné modifikované
časové řady bývá některými autory použit k vybraným metodám analýzy klasických
hospodářských cyklů. Výsledné hodnoty charakterizují poměrnou popř. procentní změnu
proměnné v časové řadě a svou povahou částečně vyhovují definici klasických
hospodářských cyklů. Vzhledem k nesplnění ostatních podmínek definice klasického
cyklu obsahující požadavek kolísání absolutní úrovně indikátoru, specifické periodicity a
délky celého cyklu a jeho fází, představuje označení takto modifikovaných časových řad
indikátorů ekonomické aktivity za klasické cykly výrazné zjednodušení.74 Přesto
představuje modifikace časové řady pomocí logaritmické diference významnou alternativu
nelineárních a pásmových filtrů umožňujících extrahovat stochastický trend a flexibilně
reagovat na některé specifikace výzkumníka dle požadavků ekonomického modelu75.
Zbývající dvě alternativní techniky tvoří filtry extrahující nelineární trendovou
popř. přímo cyklickou komponentu z původní časové řady za účelem identifikace
růstového cyklu. Jedná se o Hodrick-Prescottův filtr76 s parametry λ=1600 pro čtvrtletní a
λ=14400 pro měsíční údaje a Baxter-Kingův pásmový filtr, který využívá prvky spektrální
analýzy časových řad a extrahuje komponenty časové řady s fluktuacemi mezi 6 a 32
čtvrtletími. U posledně jmenované filtrační techniky je nutno poznamenat, že její využití je
omezeno délkou klouzavého úseku, která činí 12 čtvrtletí. Použití filtru je tak limitováno
zkrácením původní časové řady o 3 roky na jejím počátku i konci. Tomuto nedostatku se
dá předejít začleněním minulých dat a budoucích předpovědí vývoje analyzovaného
indikátoru. Výsledek je však ovlivněn kvalitou předpovědi a dostupností minulých dat.
Z těchto důvodů se ve výpočtech relevantních ukazatelů synchronnosti pracuje s výslednou
detrendovanou časovou řadou bez počátečního a finálního klouzavého úhrnu77. Výpočty
obou filtrů byly zpracovány pomocí programu MATLAB®.
6.1.1

Chronologická podobnost hospodářských cyklů – Index cyklické shody

Převážná většina soudobých studií zkoumajících stupeň a dynamiku synchronizace
hospodářských cyklů v kandidátských a členských zemích Hospodářské a měnové unie
využívá ke svému měření podobnosti cyklu metod korelační analýzy, přičemž za hlavní
ukazatele synchronizace jsou považovány různě modifikované indexy korelace. V menší
míře využívaná metodika zaměřená na zkoumání podobnosti časového určení bodů zvratu
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Canova (1998)
Klasické cykly lze obtížně identifikovat jako dlouhodobou stacionární časovou řadu. Soudobá literatura
hledá různá alternativní měřítka synchronnosti klasických hospodářských cyklů, kde vstupní data tvoří
převážně ∆yt=∆ln(Yt), kde Yt tvoří původní hodnoty vstupního indikátoru ekonomické aktivity (viz např.
Harding–Pagan, 2002 a 2005). Také v této práci je toto zjednodušení přijato s vědomím, že takto definované
cykly vyhovují pouze částečně původní definici klasických hospodářských cyklů. Proto jsou v textu užívány
termíny FOD cykly a cykly klasického typu jako synonyma. Důvodem je zejména snaha o jejich odlišení od
růstových hospodářských cyklů modifikovaných HP filtrem s vědomím, že neměříme korelaci klasických
cyklů splňujících všechny aspekty Burns-Mitchellovy definice, ale spíše závislost fluktuací klasické povahy.
75
Baxter–King (1999)
76
Hodrick–Prescott (1980)
77
S ohledem na omezující podmínky efektivního užití Baxter–Kingova pásmového filtru a relativně krátkých
vstupních časových řad, nebyla tato technika použita ve všech částech analýzy sladěnosti cyklu.
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a jednotlivých fází cyklu tvoří důležitou součást analýzy synchronnosti vývoje cyklu78.
Tento způsob měření synchronnosti je založen na předcházejícím chronologickém určení
– datování jednotlivých bodů zvratu resp. fází analyzovaných hospodářských cyklů.
Identifikace výskytu bodů vrcholu a dna resp. fází expanze a recese ve stejných či blízkých
časových obdobích v jednotlivých zemích představuje vhodný indikátor podobnosti vývoje
hlavních makroekonomických veličin rozšiřující obrázek o výkonové a strukturální
podobnosti ekonomik aspirujících na členství v měnové unii.
Index shody hospodářského cyklu
Index cyklické shody představuje jednoduché empirické měřítko podobnosti časového
určení jednotlivých fází cyklu, který měří časový úsek, po který se hospodářské cykly
zkoumaných zemí vyvíjejí stejným způsobem. Výsledkem je pak hodnota v rozmezí <0;1>
resp. <0;100> která odpovídá podílu časového období, ve kterém se srovnávané země
nacházejí ve stejné fázi hospodářského cyklu. Tento ukazatel je používán zejména pro
klasické hospodářské cykly, ačkoliv v poslední době došlo k jejímu rozšíření i na
detrendované růstové cykly. Podmínkou je identifikace bodů zvratu hospodářského cyklu a
jednotlivých fází a jejich následná modifikace na binární sérii (0,1), přičemž binární
indikátory 1 a 0 indikují stav ekonomiky tj. fázi recese nebo expanze. Prostý ukazatel
podobnosti časového určení hospodářského cyklu mezi zeměmi i a j je definován
následovně79:

1 T
Iij = ∑ [ SitSjt + (1 − Sit )(1 − Sjt )]
T t =1
Sit = 1 (při t = 1,...,T a i = 1,...,N) značí, že země i se v časovém období t nachází v recesi,
přičemž Sit = 0 značí stav expanze).
Důvodem pro méně časté využívání této metody v soudobém výzkumu aspektů evropské
měnové integrace jsou pravděpodobně nedostatečně dlouhé časové řady vstupních údajů
v případě kandidátských zemí a nižší stupeň harmonizace statistických metod či způsobů
sběru a zpracování dat v jednotlivých zemích bývalého východního bloku. Tento problém
je patrný zejména v případě určení klasických cyklů zkoumající absolutní změny ve vývoji
referenční proměnné. Jak uvádí Artis et al. (2004), postkomunistické státy v období posttransformačním prošly maximálně jedním klasickým cyklem. Z důvodu převažujícího
dlouhodobého růstového trendu v těchto zemích doporučuje zkoumat spíše podobnost
růstových cyklů80. V případě zkoumání vývoje cyklu kolem svého trendu, je však naprosto
klíčový výběr vhodné detrendovací techniky, neboť nevhodný statistický filtr může ve
svém důsledku zkreslit výsledný cyklus či dokonce produkovat klamný popř. falešný
cyklus.
S postupujícím procesem transformace v jednotlivých zemích však postupně
získávají výsledky této metodiky zkoumání podobnosti ekonomik stále vyšší vypovídací

78

V práci Artise (2003) navazující na zprávu britského ministerstva financí z roku 2002 o připravenosti
Velké Británie (GBR) vstoupit do EMU je metodika měření sladěnosti založená na časovém určení
hospodářského cyklu použita jako součást testů připravenosti GBR přijmout euro.
79
O concordance indexu a jeho modifikacích blíže viz Harding–Pagan (2002, 2005)
80
Výsledky studie Artis–Marcellino–Proietti (2004) zahrnují výpočet concordance index pro CEE státy
včetně ČR.

6 Synchronnost hospodářských cyklů a šoků....

90

hodnotu a lze očekávat, že i tato metodika se bude v budoucnu stále častěji aplikovat na
země bývalého východního bloku.
Tabulka 6.2 prezentuje výsledky výpočtu křížových indexů cyklické shody vybraných
kandidátských zemí a současných členů eurozóny. Vstupními údaji byla čtvrtletní data
reálného HDP zbavená trendu Hodrick-Prescottovým filtrem (HP1600). Baxter-Kingův
(BK) filtr zde nebyl použit pro nedostatek údajů po oříznutí řady o klouzavý úhrn. Při
procesu chronologického určení klasického cyklu (FOD) byl potvrzen Artisův předpoklad
o minimálním počtu ukončených cyklů kandidátských zemí v transformačním období (viz
výše). Většina transformujících se ekonomik neprošla ve zkoumaném období 1995–2004
ani jedním celým klasickým hospodářským cyklem a získané výsledky by tak neměly příliš
významnou vypovídající hodnotu. Pro identifikaci cyklu byla použita pravidla vymezená
v Canova (1999), kde pro vrchol v čase t platí, že po dvou po sobě následujících nárůstech
cyklické komponenty přichází její pokles, čili ct+1 < ct > ct-1 > ct-2, přičemž dno je
definováno dvěma po sobě jdoucími poklesy cyklické komponenty následované růstem
ct+1> ct < ct-1 < ct-2. Druhým doplňujícím pravidlem je podmínka, že pro identifikaci dna
(vrcholu) zároveň se splněním prvního pravidla platí ct <(>) 0 a ct-1 <(>) 0 nebo ct+1 <(>)
0 a ct <(>) 0, čímž je definována podmínka protnutí trendu ve fázi recese i kontrakce.
Dalším požadavkem je minimální délka fáze cyklu 6 měsíců a minimální délka
hospodářského cyklu 15 měsíců (blíže viz kap. 6.3.4).
Tab. 6.2: Index shody hospodářských cyklů kandidátských a členských států eurozóny za
období 1995–2004; HDP (HP 1600)
CR
HU
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
GRE
EUR

CR
0,43
0,75
0,65
0,48
0,45
0,38
0,40
0,58
0,60
0,43

HU
0,58
0,58
0,90
0,78
0,85
0,83
0,65
0,18
0,75

SLO
0,80
0,53
0,70
0,63
0,65
0,48
0,60
0,68

AT
0,53
0,80
0,63
0,75
0,68
0,55
0,78

GER
0,73
0,80
0,78
0,78
0,13
0,70

FRA
0,93
0,95
0,78
0,40
0,98

ESP
0,98
0,75
0,33
0,90

POR
0,78
0,35
0,93

IRL
0,38
0,94

GRE
0,43

EUR

Zdroj: vlastní výpočty
Pozn.: hodnoty pro Irsko za období 1997Q1-2004Q4
Tradiční členské státy eurozóny Německo, Francie stejně jako státy dřívější periferie
Španělsko, Portugalsko či Irsko vykazují vysoký stupeň shodného časového vývoje
hospodářských cyklů. Relativně synchronizované je také Rakousko s hodnotami vyššími
než 0,5 se všemi vybranými státy Evropské unie. Odlišný vývoj hospodářského cyklu
vykazuje nejmladší člen eurozóny Řecko. Z nečlenských států Unie mají relativně vysokou
vzájemnou synchronnost Maďarsko a Slovinsko. Vysoká je také jejich shoda s cykly států
eurozóny (s výjimkou Řecka). V porovnání s posledně jmenovanými nečlenskými státy
eurozóny je hospodářský cyklus ČR charakterizován relativně nižší úrovní indexu.
Hodnota indexu cyklické shody ČR s většinou států eurozóny a s průměrem eurozóny je
menší než 0,5, což značí, že po většinu období se ČR nacházela v odlišné fázi cyklu.
Přehledné srovnání indexu cyklické shody analyzovaných států s průměrem eurozóny a
Německem považovaném za vůdčí ekonomiku EMU ilustruje graf 6.1.
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Graf 6.1: Index cyklické shody kandidátských států s Německem a průměrem eurozóny za
období 1995–2004; HDP (HP 1600)
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Zdroj: vlastní výpočty
Ačkoliv se ukazatel hrubého domácího produktu jeví z hlediska frekvence jeho užití
v soudobé ekonomické literatuře hospodářských cyklů jako základní a snad nejužívanější
indikátor pro aproximaci hospodářského cyklu země, není možné jej považovat za jediný
vhodný. Stále více současných studií zaměřuje svoji pozornost na další indikátory,
z důvodu naplnění původní klasické Burns-Mitchellovy definice hospodářského cyklu
(1946), ale také z důvodu nepřehlédnutelných nevýhod a slabých stránek, které s sebou
analýza hospodářského cyklu pomocí HDP přináší.
Na nedostatky analýzy hospodářského cyklu pomocí HDP upozorňují ve své práci
Artis–Marcellio–Proietti (2004), kteří zkoumají synchronnost hospodářských cyklů osmi
vybraných států střední a východní Evropy s eurozónou. Problémy jsou evidentní zejména
v případě statistik zemí bývalého východního bloku, které přestože v poslední době učinily
významný pokrok v harmonizaci statistik s EU, trpí problémem krátkých časových řad
údajů o čtvrtletním HDP. Tato data navíc vykazují překvapivě nízkou variabilitu –
konkrétně amplituda mezery výstupu (měřena procentním podílem k HDP) je menší než
v zemích EU, což je dle autorů zarážející. Autoři studie proto v analýze použili jako
měřítko ekonomické aktivity původní, neočištěná měsíční data průmyslové produkce, která
jsou v porovnání s HDP dostupná v delších časových řadách v měsíční frekvenci, přičemž
vykazují vyšší cyklickou variabilitu než HDP. Vstupní data všech vybraných zemí poté
sezónně očistili vlastním algoritmem vykazujícím rysy modelu základních nepozorovaných
komponent časových řad81. Vlastní algoritmus datování hospodářských cyklů je pak
navržen v základním duchu Bry-Boschanova algoritmu (1971) chronologického určení
cyklu, přičemž samotný proces určení bodů zvratu je založen na modelu Markovova
řetězového datovacího algoritmu82. Autoři zkoumají synchronnost klasického cyklu

81

Překlad autora z angl. the Basic unobserved components time series model.
Autorův překlad z angl. Makrov chain dating algorithm; vysvětlení modelu – blíže
viz Artis–Marcellino– Proietti (2004).
82
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průmyslové produkce (IP) stejně jako sladěnost růstového IP cyklu, přičemž k odstranění
trendu bylo použito pásmové (band-pass) verze Hodrick-Prescottova filtru83.
Výsledky statistiky cyklické shody jsou uvedeny v tabulce 6.3.
Tab. 6.3: Charakteristiky chronologického určení hospodářských cyklů IP ve vybraných
zemích CEE a eurozóny
Klasický cyklus

Česká rep.
Slovensko
Polsko
Maďarsko
Slovinsko
Lotyšsko
Estonsko
Litva
Průměr
Německo
Rakousko
Itálie
Eurozóna

Poměr času
v expanzi
0,78
0,86
0,80
0,88
0,81
0,59
0,71
0,72
0,77
0,78
0,89
0,62
0,82

Růstový cyklus

Prům. doba
recesí
9,00
8,50
12,0
7,00
11,5
16,3
14,0
11,5
11,2
9,00
12,0
11,5
7,30

Poměr času
v expanzi
0,42
0,43
0,43
0,52
0,53
0,50
0,44
0,54
0,45
0,50
0,41
0,48
0,43

Prům. doba
recesí
31,3
17,0
17,3
29,0
19,0
20,0
27,0
19,0
22,4
20,0
16,8
15,8
22,7

Zdroj: Artis-Marcellino-Proietti (2004), upraveno
Před hodnocením výsledků je třeba upozornit, že časové řady průmyslové produkce
zahrnovaly období 1993–2002 a tudíž cykly kandidátských zemí jsou zpočátku popř. u
některých zemích i dlouhodoběji ovlivněny transformačními změnami v jednotlivých
zemích souvisejícími s přechodem z centrálně plánovaného na tržní hospodářství84. Přesto
je možné z uvedených výsledků indikovat průměrné rozdíly v době trvání jednotlivých fází
cyklů zemí střední a východní Evropy (CEE85) a zemí eurozóny (vyjádřené relativním
průměrným podílem každé fáze na celém cyklu) a dále porovnat délku fází (vyjádřenou
v měsících) z hlediska odlišností v průběhu a rychlosti transformačního resp. posttransformačního procesu v jednotlivých kandidátských zemích.
V případě klasických cyklů nejsou zkoumané charakteristiky kandidátských zemí
příliš odlišné od charakteristik srovnávaných členských zemí a eurozóny jako celku.
Zejména poměr času strávený v expanzi je u uchazečských zemí (prům. 0,77) jen nepatrně
nižší než v eurozóně (0,82). Velmi náchylné k recesím je z tohoto pohledu Lotyšsko a
Itálie. Doba recesí je v zemích CEE v porovnání s eurozónou relativně vyšší (necelý rok
oproti 7,3 měsíců v eurozóně), Česká republika však vykazuje stejnou dobu recesí jako
Německo. Růstový klasický cyklus, který prezentuje charakteristiky neovlivněné
dlouhodobým trendem, vykazuje průměrný podíl expanzí pohybující se kolem hodnoty
0,5. Zřetelné jsou však poměrně rozdílné amplitudy cyklů v zemích CEE a eurozóny.

83

Jedná se o kombinaci použití dvou (nízkofrekvenčních) Hodrick-Prescottových filtrů s cílem získat
cyklické komponenty časové řady s periodicitou mezi 1,25 a 8 roky.
84
Hospodářský cyklus HDP datovaný v předchozím případě je tvořen časovou řadou počínající rokem 1995
a tudíž je relativně méně zatížen transformačními vlivy v bývalých centrálně plánovaných ekonomikách.
85
Z angl. Central and Eastern European Countries
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Charakteristiky chronologického určení cyklu jsou spíše popisného charakteru.
Chronologickou podobnost cyklu založenou na určení časově blízkých či vzdálených bodů
zvratu je proto autory dále indikována na základě statistiky cyklické shody – tzv.
concordance indexu. Dosažená úroveň chronologické synchronnosti cyklů zkoumaných
zemí je prezentovaná v tabulce 6.4. Artis–Marcellio–Proietti (2004) zde počítají
modifikovaný standardizovaný index shody klasických i růstových cyklů zkoumaných
zemí.
Tab. 6.4: Modifikovaný index cyklické shody IP cyklů zemí CEE a eurozóny za období
1993–2002
CR
SVK
POL
HU
SLO
EST
LAT
LIT
GER
AT
IT
EUR

CR
1,47
2,65
2,31
2,15
1,63
0,54
1,60
2,45
0,84
2,00
2,61

SVK
1,53
1,83
1,68
1,51
1,61
0,89
1,88
2,14
2,5
3,11
2,84

POL
0,4
1,09
2,97
2,97
2,86
1,27
1,19
3,43
2,38
3,16
3,5

HU
-0,39
0,41
1,79
2,93
2,50
0,56
1,73
3,14
2,34
2,18
3,18

SLO
3,24
2,36
0,6
0,81
2,80
1,4
1,12
3,45
1,68
1,85
2,89

EST
3,26
2,44
0
0,59
3,58
2,56
1,58
3,20
1,65
2,47
2,83

LAT
1,99
0,74
-0,55
-1,58
0,72
1,55
1,88
1,92
0,83
1,26
1,34

LIT
1,38
1,76
-0,4
-0,85
1,39
1,47
1,93
1,49
0,98
1,21
1,55

GER
1,94
-0,54
0,9
2,96
0,96
1,08
-0,01
-0,88
2,11
2,65
3,65

AT
-0,92
-0,7
2,62
2,91
-0,78
-1,03
-1,32
-1,04
1,99
2,78
2,95

IT
1,18
1,13
2,96
0,75
-0,18
-0,52
1,58
0,01
1,18
1,7
3,54

EUR
1,67
0,62
3,26
2,03
0,22
0,09
0,45
0,17
2,76
3,15
3,18
-

Zdroj: Artis-Marcellino-Proietti (2004), upraveno
Pozn.: Výsledky pro klasický cyklus jsou prezentovány v horní části, růstový cyklus (HP
pásmový filtr) ve spodní části tabulky; tučně jsou vyznačeny hodnoty nad 2,33 (99percentil
standardního normálního rozdělení).
Z výsledků indexu cyklické shody klasického cyklu vyplývá, že pouze Polsko a Maďarsko
vykazují významnou cyklickou podobnost se státy eurozóny. Na druhou stranu výsledky
růstového cyklu jsou pro ostatní kandidátské země mnohem příznivější. Pouze Lotyšsko a
Litva vykazují nedostatečnou cyklickou shodu se státy eurozóny, přičemž ostatní státy
CEE mají růstové cykly s eurozónou velmi podobné.
Dílčí závěr:
Ze srovnání výsledků popisné statistiky chronologie klasického a růstového cyklu je
možné indikovat vliv dlouhodobého růstového trendu, jehož následkem jsou relativně
vyšší doby strávené v expanzi u všech dlouhodobě rostoucích národních ekonomik.
Popisné statistiky chronologie cyklu se z tohoto pohledu jeví průkaznější v případě
růstových cyklů, které navíc vykazují vyšší průměrnou podobnost u poměru i délky fází
cyklu zemí CEE a eurozóny. Srovnání vývoje indexu průmyslové produkce a růstového
cyklu průmyslové produkce poskytují grafy 6.2 a 6.3.
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Graf 6.2: Vývoj indexu průmyslové produkce (rok 2000=100) CR a GER v období 1993–
2004
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Graf 6.3: Cyklická komponenta - relativní odchylka od trendu IP CR a GER za období
1993–2004 (HP filtr)
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Charakteristiky chronologického určení cyklu jsou spíše popisného charakteru. Tradiční či
modifikovaný standardizovaný index cyklické shody poskytují názornější informaci
o časové shodě jednotlivých fází cyklu ve zkoumaných zemích. I zde je však důležité
odlišovat mezi výsledky získanými z původních dat či dat zbavených trendu. Vliv
dlouhodobého trendu na měření úrovně synchronnosti se z dosažených výsledků jeví jako
významný.
Z porovnání dosaženého stupně shody hospodářských cyklů kandidátských zemí a zemí
eurozóny pomocí ukazatelů HDP i IP vyplývá relativně vysoký stupeň podobnosti cyklu
Maďarska a Slovinska s eurozónou, které tak z tohoto pohledu zaujímají mezi ostatními
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zeměmi CEE prominentní místo. K hodnocení shody hospodářských cyklů je však nutné
podotknout, že výsledky bez dalších doprovodných indikátorů podobnosti cyklu nelze
přeceňovat. Vstupní údaje analýzy tvoří binární proměnné expanze a recese, což
představuje výrazné snížení možnosti přesněji a detailněji zkoumat chronologickou
podobnost a výsledný index pak leží v omezeném intervalu. Také cyklické komponenty
identifikovaného růstového cyklu jsou měřeny na nižší intervalové stupnici v porovnání
s původními nominálními hodnotami vybraného ukazatele. Slabinou analýzy podobnosti
cyklu na základě chronologického datování je požadavek na relativně dlouhé časové řady,
jejichž délka je úměrná robustnosti a průkaznosti výsledků. Problém se dále prohlubuje
zejména v případě transformujících se ekonomik bývalého východního bloku, které prošly
od počátku devadesátých let průměrně jedním až dvěma úplnými růstovými cykly, přičemž
v případě klasických cyklů je toto číslo nižší. Při vyhodnocování výsledků podobných
analýz je také třeba brát zřetel na nejintenzivnější transformační periodu kandidátských
zemí v první polovině devadesátých let, která se podílela na relativně nestandardním
vývoji cyklu v porovnání s ostatními zeměmi EU, které podobnými významnými změnami
v daném období neprošly.
Analýzu chronologické shody cyklu je proto vhodné doplnit dalšími způsoby
měření cyklické sladěnosti např. korelačními koeficienty, koeficienty variability cyklu
apod., jež učiní analýzu podobnosti hospodářských cyklů komplexnější a průkaznější.
6.1.2

Popisná statistika a vývoj podobnosti relativních poruch hospodářských cyklů

Před v současnosti dominantní metodou zkoumání synchronnosti hospodářských cyklů
– analýzou aktuální korelace a historické konvergence hospodářských cyklů je užitečné
prozkoumat základní deskriptivní statistiku časových řad analyzovaných indikátorů.
Deskriptivní statistika nám umožňuje porovnat základní charakteristiky vývoje
analyzovaných ukazatelů jako jsou průměrné tempo přírůstku, maximální a minimální růst
a zejména směrodatnou odchylku všeobecně považovanou za indikátor volatility proměnné
– v našem případě hospodářského cyklu. Vstupními daty analýzy jsou sezónně očištěné
hodnoty čtvrtletního HDP a měsíčního IP jednotlivých zemí transformovaných pomocí
logaritmické diference prvního řádu (FOD). Tabulky 6.5 a 6.6 obsahují základní popisné
statistiky cyklu včetně volatility a normované volatility indikátoru hospodářského cyklu
vzhledem k eurozóně.
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Tab. 6.5: Popisná statistika vývoje čtvrtletního růstu HDP v období 1995–2004
CR
HU
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
GRE
EUR
USA

průměr
0,0055
0,0091
0,0089
0,0053
0,0034
0,0054
0,0079
0,0053
0,0172
0,0091
0,0048
0,0082

medián
0,0067
0,0098
0,0075
0,0056
0,0017
0,0060
0,0073
0,0065
0,0135
0,0090
0,0045
0,0082

sm. odchylka sm. odchylka*
0,0082
2,2956
0,0040
1,1274
0,0086
2,4117
0,0035
0,9907
0,0055
1,5443
0,0052
1,4462
0,0045
1,2544
0,0080
2,2393
0,0202
5,6526
0,0159
4,4502
0,0036
1,0000
0,0050
1,4071

minimum
-0,0128
-0,0020
-0,0201
-0,0028
-0,0063
-0,0075
-0,0003
-0,0136
-0,0153
-0,0253
-0,0017
-0,0035

maximum
0,0329
0,0159
0,0367
0,0123
0,0157
0,0138
0,0185
0,0221
0,0687
0,0415
0,0126
0,0179

Zdroj: vlastní výpočty
*normalizovaná hodnota k EUR = 1
Pozn.: hodnoty pro Irsko za období 1997Q1–2004Q4
První sloupec v tabulce charakterizuje průměrný koeficient přírůstku, který po vynásobení
stem vyjadřuje průměrné tempo přírůstku čtvrtletního sezónně očištěného HDP.
Srovnáme-li průměrný čtvrtletní přírůstek eurozóny, který činí přibližně 0,5%,
s kandidátskými zeměmi, pak Slovinsko a Maďarsko vykazují za dané období hodnoty
téměř dvojnásobné. Česká republika dosahuje srovnatelného růstu s eurozónou a z tohoto
pohledu ji těžko lze označit za ekonomiku „dohánějící“. Z ekonomik eurozóny vykazuje
významný růst dlouhodobě dynamicky se rozvíjející Irsko. Normalizovaná odchylka
umožňuje názorné srovnání volatility cyklu nečlenských zemí s eurozónou, kde za
povšimnutí stojí především podobný rozsah výkyvů cyklu průměru eurozóny a Maďarska.
Srovnání hodnot popisné statistiky cyklu vybraných zemí eurozóny s dalšími
uchazečskými zeměmi Slovenskem a Polskem umožňuje také deskriptivní analýza vývoje
průmyslové produkce v tabulce 6.6.
Tab. 6.6: Popisná statistika vývoje měsíčního růstu IP v období 1993–2004
CR
HU
POL
SVK
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
EUR
USA

průměr
0,0031
0,0067
0,0061
0,0033
0,0019
0,0036
0,0013
0,0015
0,0022
0,0012
0,0086
0,0017
0,0027

medián
0,0033
0,0093
0,0055
0,0019
0,0034
0,0026
0,0024
0,0012
0,0020
0,0013
0,0054
0,0020
0,0032

sm. odchylka sm. odchylka*

0,0236
0,0227
0,0357
0,0280
0,0222
0,0199
0,0123
0,0090
0,0147
0,0325
0,0480
0,0076
0,0051

3,1001
2,9887
4,6896
3,6828
2,9105
2,6105
1,6147
1,1879
1,9374
4,2659
6,3001
1,0000
0,6684

minimum
-0,0791
-0,0593
-0,1298
-0,0661
-0,0986
-0,0479
-0,0374
-0,0233
-0,0379
-0,1144
-0,1830
-0,0169
-0,0101

maximum
0,0742
0,0681
0,1165
0,0846
0,0702
0,0648
0,0420
0,0356
0,0646
0,1035
0,1344
0,0206
0,0196

Zdroj: vlastní výpočty
*normalizovaná hodnota k EUR = 1
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Vývoj průmyslové produkce je považován za vhodný doplňující indikátor agregátní
ekonomické aktivity, neboť odráží aktuální intenzitu zapojení domácích výrobních faktorů
a vykazuje vysokou synchronnost s trendy celkového HDP. Navíc jsou hodnoty IP
dostupné v měsíčních frekvencích. Průmyslová produkce je také volatilnější složkou
celkové ekonomické aktivity země a vývoj cyklu je tak v porovnání s cykly HDP snáze
identifikovatelný. Vyšší volatilitu potvrzují i relativně vyšší hodnoty směrodatných
odchylek jednotlivých zemí. Z členských zemí eurozóny vykazují vyšší volatilitu cyklu IP
Irsko a Portugalsko, podobně jako v případě HDP. Všechny analyzované kandidátské státy
na vstup do eurozóny vykazují vyšší volatilitu cyklu oproti průměru eurozóny, nejméně
z nich opět Maďarsko. Dohánějící státy rostou relativně rychleji než státy eurozóny,
samozřejmě s výjimkou rychle rostoucího Irska.
Součástí popisné statistické analýzy hospodářských cyklů HDP a IP byla také
analýza ekonomiky USA. Spojené státy americké slouží jako benchmark – alternativní
srovnávací rovina, která oproti eurozóně reprezentuje tradiční, dlouhodobě fungující
měnovou unii. Z výsledků vyplývá, že americká ekonomika v případě obou ukazatelů
vykazuje vyšší dlouhodobý růst než průměr eurozóny při relativně nízké volatilitě cyklů.
Historický vývoj symetrie poruch relativního výstupu
Kromě posuzování hodnot popisné statistiky analyzovaných časových řad za pevně dané
období, pomocí kterých můžeme hodnotit aktuální podobnost ukazatelů průměrného růstu,
volatility apod., je z hlediska posouzení dynamiky procesu měnové integrace
kandidátských zemí vhodné zaměřit se na analýzu historické konvergence. V oblasti
popisné statistiky, která předchází dalšímu stupni zkoumání sladěnosti cyklu pomocí
korelační analýzy, se nabízí využití rozšířené a v soudobé literatuře teorie optimálních
měnových oblastí (OCA) oblíbené strukturální analýzy připravenosti ekonomik začlenit se
do měnové unie pomocí indexu optimality měnové zóny (tzv. OCA indexu) navrženému v
Bayoumi–Eichengreen (1997). Odhad OCA indexu indikujícího vhodnost analyzované
země začlenit se do měnové unie je založen na konstrukci regresní rovnice odrážející
dlouhodobý historický vztah mezi vybranými strukturálními charakteristikami ekonomik
kandidujících na členství v unii a volatilitou bilaterálních kurzů. Výchozí hypotézou
uvažované koncepce je myšlenka, že nízká volatilita bilaterálních kurzů ve spojení
s podobností vybraných OCA charakteristik indikuje vyšší pravděpodobnost efektivního
začlenění analyzovaných zemí do měnové unie.
Z hlediska analýzy synchronnosti hospodářského cyklu je zkonstruovaný OCA
index významný tím, že závislá proměnná v odhadované regresní rovnici86 charakterizující
míru volatility bilatelárních měnových kurzů je nejcitlivější na charakteristiku indikující
míru asymetrie poruch vývoje agregátního výstupu analyzovaných zemí. Ukazatel
SD(∆yi–∆yj) charakterizuje směrodatnou odchylku poruch (rozdílů) ve vývoji relativního
celkového produktu srovnávaných zemí a ve své podstatě tak představuje alternativní
měřítko podobnosti hospodářského cyklu.
V české literatuře se kalkulacím OCA indexu věnují např. Cincibuch–Vávra (2000)
či Horváth–Komárek (2002). Slabinami tohoto ukazatele optimality měnové zóny je však
86

Původní odhadnutá regresní rovnice v Bayoumi – Eichengreen (1997) má tvar:
SD(eij) = -0,09 + 1,46 SD (∆yi - ∆yj) + 0,022 DISSIMij – 0,054 TRADEij + 0,012 SIZEij
(0,02)
(0,21)
(0,006)
(0,006)
(0,001)
kde hodnoty v závorkách charakterizují příslušné směrodatné odchylky, přičemž n = 210; R2 = 0,51;
S.E. = 0.027. Vysvětlující proměnné indikují asymetrii poruch HDP, podobnost komoditní skladby exportu,
intenzitu bilatelárních obchodních vazeb a transakční užitečnost národních měn.
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především předpoklad stability odhadované rovnice v čase a vzorek zemí použitý na
původní odhad parametrů rovnice87. K aplikaci celého indexu na země kandidující na vstup
do eurozóny by pravděpodobně bylo vhodnější odhadnout rovnici na zpřesněném vzorku
bez vlivu mimoevropských ekonomik. Z těchto důvodů se mnozí autoři soudobé literatury
teorie optimálních měnových oblastí věnují modifikacím původní regresní rovnice
obsahující změnu regresních parametrů či alternativnímu výběru vysvětlujících
proměnných.
Teorie optimálních měnových oblastí však po dlouhou dobu od data svého vzniku
trpěla právě nedostatkem možností kvantifikovat a verifikovat její závěry. Z hlediska snahy
o operacionalizaci závěrů teorie je navržený koncept resp. regresní vztah bezesporu
přínosem v dalším vývoji kvantitativní analýzy připravenosti zemí přijmout jednotnou
měnu. Významné jsou především navržené vstupní proměnné a způsob jejich výpočtu.
Analýze strukturální podobnosti české ekonomiky s Německem resp. průměrem
eurozóny dle jednotlivých vstupních proměnných navrženého regresního vztahu se
detailněji věnují již zmiňovaní autoři Cincibuch–Vávra (2000). Kromě ostatních
charakteristik autoři zkoumají aktuální stav a dynamiku vývoje míry asymetrie poruch
HDP reflektující podobnost hospodářských cyklů české ekonomiky, Německa a průměru
tehdejší EU pomocí ukazatele SD(∆yi–∆yj). Tabulka 6.7 prezentuje výsledky podobnosti
cyklu ČR s Německem a průměrem tehdejší EU-15.
Tab. 6.7: Směrodatná odchylka poruch relativního výstupu
CR-GER
CR-EU

1990-1994
0,053
0,053

1995-1998
0,017
0,018

1990-1998
0,04
0,039

Zdroj: Cincibuch–Vávra (2000)
Výsledky analýzy uvedených autorů nepotvrzují závěry srovnávací analýzy Boone–Maurel
(1998) citované v uvedené práci, že korelace hospodářského cyklu (aproximovaného
vývojem průmyslové produkce) české a německé ekonomiky je vyšší než v případě
srovnání Česka s průměrem EU-15. Německo by se z tohoto pohledu jevilo jako vhodnější
partner pro sdílení společné měny nežli EU jako celek. Jak vyplývá z tabulky 6.7, výsledky
sladěnosti cyklu jsou dle Cincibucha a Vávry velmi podobné s Německem i průměrem EU.
V průběhu zkoumaného období navíc došlo ke znatelné konvergenci, kdy míra asymetrie
odchylek relativního produktu je v pozdějším analyzovaném období nižší.
Vlastní výsledky aplikace aktuálních dat hrubého domácího produktu a průmyslové
produkce aproximující agregátní ekonomickou aktivitu vybraných kandidátských
i členských zemí eurozóny na výše uvedenou metodiku zkoumání podobnosti
hospodářských cyklů jsou prezentovány v tabulkách 6.8 a 6.9.

87

Původní vzorek obsahuje 21 průmyslově vyspělých zemí – kromě evropských zemí jsou to ještě USA,
Austrálie, Kanada, Japonsko a Nový Zéland.
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Tab. 6.8: Směrodatná odchylka poruch relativního HDP
SD(∆yi-∆yj) k EUR
CR
HU
SLO
AT
GER/EUR
FRA
ESP
POR
IRL
GRE

1995-1999
0,0116
0,0047
0,0116
0,0034
0,0044
0,0040
0,0050
0,0062
0,0219
0,0198

2000-2004
0,0045
0,0022
0,0045
0,0032
0,0027
0,0033
0,0032
0,0087
0,0159
0,0114

1995-2004
0,0095
0,0039
0,0087
0,0033
0,0036
0,0037
0,0042
0,0078
0,0185
0,0162

SD(∆yi-∆yj) k GER
1995-1999
0,0122
0,0079
0,0133
0,0070
0,0044
0,0077
0,0079
0,0085
0,0203
0,0217

2000-2004
0,0054
0,0034
0,0059
0,0047
0,0027
0,0054
0,0034
0,0094
0,0157
0,0126

1995-2004
0,0101
0,0062
0,0102
0,0059
0,0036
0,0066
0,0060
0,0092
0,0179
0,0178

Zdroj: vlastní výpočty
Pozn.: hodnoty pro Irsko za období 1997Q1–2004Q4
Tab. 6.9: Směrodatná odchylka poruch relativní IP
SD(∆yi-∆yj) k EUR
CR
HU
POL
SVK
SLO
AT
GER/EUR
FRA
ESP
POR
IRL

1993-1998
0,0224
0,0208
0,0340
0,0317
0,0243
0,0200
0,0117
0,0079
0,0138
0,0272
0,0303

1999-2004
0,0237
0,0243
0,0403
0,0227
0,0204
0,0182
0,0079
0,0075
0,0110
0,0361
0,0575

1993-2004
0,0232
0,0226
0,0373
0,0276
0,0224
0,0191
0,0100
0,0077
0,0125
0,0320
0,0461

SD(∆yi-∆yj) k GER
1993-1998
0,0261
0,0262
0,0389
0,0320
0,0235
0,0239
0,0117
0,0163
0,0186
0,0302
0,0312

1999-2004
0,0244
0,0264
0,0428
0,0261
0,0231
0,0207
0,0079
0,0123
0,0157
0,0389
0,0568

1993-2004
0,0253
0,0264
0,0407
0,0294
0,0230
0,0225
0,0100
0,0144
0,0172
0,0349
0,0460

Zdroj: vlastní výpočty
Tabulka 6.8 ilustruje povzbudivé výsledky měření podobnosti hospodářského cyklu
aproximovaného ukazatelem hrubého domácího produktu zemí aspirujících na členství
v eurozóně. Všechny tři analyzované dohánějící ekonomiky vykazují výraznou
konvergenci v podobě snižující se asymetrie poruch relativního produktu s Německem
i eurozónou. Maďarský hospodářský cyklus je navíc velmi podobný se zeměmi eurozóny
co do míry naměřené směrodatné odchylky, přičemž naměřená podobnost Maďarska
předčí i relativně volatilní Irsko a Řecko.
Směrodatná odchylka poruch ve vývoji průmyslové produkce srovnávaných států
dokládá obecně vyšší volatilitu a výkyvy tohoto ukazatele v porovnání s HDP. Podobnost
cyklů IP kandidátských zemí s Německem a eurozónou je srovnatelná s ostatními
členskými státy Unie. Vyšší asymetrii cyklu s oběma srovnávacími rovinami vykazuje opět
Irsko popř. i Portugalsko, z kandidátských států pak Polsko. K výrazné konvergenci cyklů
průmyslové produkce měřené snižující se směrodatnou odchylkou relativních poruch
výstupu však nedochází. V žádné z obou zkoumaných skupin zemí – kandidátských a
členských zemí eurozóny se nedá indikovat jasně převládající trend. V případě
dohánějících ekonomik je nutno, nežli o konvergenčních trendech, hovořit spíše o stagnaci
či divergenci.
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Dílčí závěr:
Výsledky deskriptivní statistické analýzy hospodářských cyklů a následného zkoumání
vývoje asymetrie poruch relativního výstupu srovnávaných zemí potvrdily rozdílné
vlastnosti a odlišné vývojové tendence vybraných indikátorů HDP a IP. Popisné
charakteristiky vývoje průmyslové produkce odhalily jednostranné tendence vyšší
volatility cyklu u rychleji rostoucích států. Dohánějící země s relativně vyšším
dlouhodobým průměrným růstem IP jako např. Česká republika, Maďarsko, Polsko či
Irsko vykazují vyšší směrodatnou odchylku oproti pomaleji rostoucím zemím včetně
Německa, Francie, Španělska a průměru eurozóny. Opačným směrem však tato kauzalita
nefunguje. Např. velmi volatilní Řecko rostlo průměrně pomaleji oproti výše uvedeným
dohánějícím ekonomikám střední a východní Evropy popř. Irska.
Popisná statistika hrubého domácího produktu podobné tendence významně
neprokazuje. Dynamicky rostoucí Irsko sice vykazuje nejvyšší volatilitu cyklu, avšak
nejrychleji rostoucí dohánějící kandidátská ekonomika Maďarsko je relativně málo
volatilní ekonomikou. Na rozdíl od průmyslové produkce popisné charakteristiky HDP
zásadně odrážejí slabiny HDP jako ukazatele cyklu, které snižující jeho vypovídací
schopnost v oblasti volatility hospodářského cyklu. Jedná se o relativně krátké časové řady
o čtvrtletních frekvencích, které pokrývají větší časové úseky a projevuje se zde časté
průměrování a agregace primárních dat.
Hypotéza volatilních cyklů dynamicky rostoucích ekonomik z hlediska průmyslové
produkce nabírá na robustnosti v analýze asymetrie poruch relativního výstupu
srovnávaných zemí. Zatímco směrodatná odchylka poruch HDP téměř všech vybraných
zemí s Německem i průměrem eurozóny klesá, cykly IP dynamicky rostoucích zemí
vzhledem k Německu a k eurozóně divergují či stagnují. Zaměříme-li se pouze na
kandidátské země, pak kromě Slovenska lze u všech pozorovat stagnaci či rostoucí
asymetrii poruch ve vývoji výstupu – průmyslové produkce vzhledem k Německu
i průměru eurozony. Podobnou tendenci vykazuje také rostoucí Irsko. Situaci ve vývoji
průmyslové produkce lze blíže dokumentovat pomocí grafu 6.4. Přelom let 2000 a 2001 až
do konce sledované časové řady představuje období stagnace průmyslové výroby
v Německu i eurozóně. Kandidátské země však pokračují v dynamickém růstu spojeném
s vyšší volatilitou, který je pravděpodobně příčinou výsledné divergence resp. přetrvávání
vyšších hodnot směrodatných odchylek poruch cyklů IP. Tento trend je patrný zejména
u České Republiky, Polska a Maďarska.
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Graf 6.4: Vývoj indexu průmyslové produkce (IP) v Německu, eurozóně a vybraných
kandidátských zemích v období 1993–2004 (rok 2000=100)
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Analýza využívající HDP indikuje konvergenci u všech vybraných zemí během dvou
pětiletých období v letech 1995–2004 (viz tabulka 6.8), přičemž nelze tvrdit, že
analyzované země konvergují rychleji k Německu či eurozóně jako celku. Dynamika
konvergence zkoumaných zemí je vzhledem k Německu i průměru eurozóny podobná, což
potvrzuje výsledky Cincibucha a Vávry (2000).
Kromě samotného posouzení popisných charakteristik hospodářských cyklů a
konvergence poruch ve výstupu vybraných kandidátských a členských zemí eurozóny
poukázala analýza na význam aproximace hospodářského cyklu více alternativními
indikátory oproti tradičním cyklům HDP. Analýza podobnosti cyklu založená na
aproximaci hospodářského cyklu větším počtem indikátorů agregátní ekonomické aktivity
dodává výsledkům potřebné robustnosti a průkaznosti a v neposlední řadě naplňuje také
výchozí tradiční definici hospodářského cyklu dle Burns-Mitchell (1946)88.

88

Viz kapitola 5.4.1.
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Korelace a historická konvergence hospodářských cyklů

Korelační analýza představuje v současnosti pravděpodobně nejpoužívanější metodu
měření podobnosti hospodářských cyklů. Výsledkem aplikace jsou pak různě
modifikované indexy resp. koeficienty korelace, které charakterizují intenzitu a směr
závislosti dvou číselných časových řad. Přes nespornou oblíbenost a rozšířenost korelační
analýzy v literatuře podobnosti hospodářských cyklů, je třeba konstatovat, že se nejedná
zdaleka o metodu dokonalou. Korelační koeficienty charakterizují lineární vztah resp.
závislost dvou (popř. více) časových řad v intervalu <-1;1>, přičemž pozitivní korelace
indikuje, že proměnné se vyvíjejí stejným směrem, zatímco negativní korelace
dokumentuje kolísání proměnných v opačných směrech. Nízká hodnota korelačního
koeficientu však nemusí nutně značit nízkou závislost, stále může mezi proměnnými
existovat vysoká nelineární závislost. Kromě jiných je důležitý zejména požadavek na
dostatečně dlouhé časové řady vstupující do analýzy a případná indikace tzv. zdánlivé
korelace zapříčiněné vlivem dlouhodobého trendu v analyzovaných řadách.
Jak již bylo uvedeno výše, z hlediska zkoumání podobnosti hospodářských cyklů
představuje korelační analýza v soudobé literatuře měnové integrace nejrozšířenější a
s ohledem na její využití v soudobé literatuře snad i stěžejní metodu. Také v této
předkládané analýze synchronnosti hospodářských cyklů zemí aspirujících na přijetí eura
zaujímá korelační analýza dominantní postavení. S cílem zvýšit robustnost naměřených
výsledků o podobnosti hospodářských cyklů srovnávaných ekonomik a s ohledem na
slabiny a potenciální omezení této metody na ekonomická data aproximující hospodářský
cyklus je korelační analýza doplněna také o alternativní metody měření synchronnosti
cyklu (viz kap. 6.1.1. a 6.1.2). Cílem je získat co možná nejkomplexnější obraz podobnosti
hospodářských cyklů zkoumaných ekonomik a jejich historické konvergence.
Vstupní předpoklady a zásady řešení korelační analýzy jsou obdobné jako
v případě obou předchozích metod měření synchronnosti hospodářských cyklů vybraných
zemí. Vstupní data vzorku vybraných zemí tvoří časové řady sezónně očištěných
indikátorů čtvrtletního HDP a měsíčního IP. Vstupní hodnoty indikátorů tvoří přirozené
logaritmy hodnot indikátorů, které jsou dále modifikovány dle zjednodušujících
předpokladů klasického pojetí cyklů logaritmickou diferencí prvního řádu (FOD)89 a
detrendovány dle pojetí růstových cyklů Hodrick-Prescottovým filtrem (HP) a BaxterKingovým pásmovým filtrem (BK). Podobnost dosažených výsledků u obou vstupních
indikátorů ekonomické aktivity s využitím uvedených metod zvyšuje robustnost a
průkaznost závěrů, přičemž případné odlišnosti výsledků při aplikaci různých metod na
stejná vstupní data by měly indikovat vliv použití jednotlivých detrendovacích technik na
výslednou podobu a vlastnosti identifikovaných cyklů.
6.1.3.1 Aktuální synchronnost hospodářských cyklů
Úvodní technikou korelační analýzy hospodářských cyklů kandidátských a členských zemí
eurozóny je aktuální nepodmíněná korelace indikující těsnost závislosti časových řad
zvoleného indikátoru celkové ekonomické aktivity srovnávaných ekonomik za celé
89

Zde je na místě připomenout vstupní předpoklady analýzy, že uvedené bylo přijato s vědomím, že takto
definované cykly vyhovují pouze částečně původní definici klasických hospodářských cyklů. Proto jsou
v textu užívány termíny FOD cykly a cykly klasického typu jako synonyma. Důvodem je zejména snaha o
jejich odlišení od růstových hospodářských cyklů modifikovaných HP filtrem s vědomím, že neměříme
korelaci klasických cyklů splňujících všechny aspekty Burns-Mitchellovy definice, ale spíše závislost
fluktuací klasické povahy.
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analyzované období. Hodnoty v tabulce 6.10 představují křížové koeficienty korelace
všech analyzovaných zemí, které popisují současnou podobnost hospodářských cyklů.
Výsledky tedy charakterizují modelovou situaci hodnocení podobnosti cyklů v případě, že
by k rozšíření eurozóny došlo ke konci roku 2004 resp. na počátku roku 2005. Pravý horní
výsek tabulky charakterizuje křížové korelační koeficienty časových řad ukazatele
čtvrtletního reálného HDP modifikované logaritmickou diferencí prvního řádu (FOD).
Levý dolní výsek ilustruje křížovou korelaci růstových cyklů stejného ukazatele s využitím
detrendovací techniky Hodrick-Prescottova filtru (λ=1600). Technika Baxter-Kingova
pásmového filtru nebyla s ohledem na relativně kratší časovou řadu HDP použita.
Tab. 6.10: Křížová korelace HDP cyklů (modifikovaných FOD a HP_1600) za období
1995–2004
CR
CR
HU
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
GRE
EUR
USA

-0,474
0,005
-0,132
0,094
-0,168
-0,381
-0,274
0,025
0,104
-0,128
-0,140

HU
SLO
AT
-0,213 0,002 -0,104
0,157 0,264
0,422
0,183
0,585 0,571
0,617 0,501 0,599
0,825 0,548 0,811
0,826 0,473 0,786
0,472 0,455 0,641
0,662 0,413 0,641
0,061 -0,139 0,016
0,824 0,595 0,824
0,309 0,421 0,619

GER
-0,051
0,180
0,004
0,204
0,754
0,659
0,493
0,746
-0,044
0,899
0,243

FRA
-0,052
0,582
0,258
0,445
0,235
0,818
0,623
0,714
0,062
0,940
0,340

ESP
-0,312
0,359
0,041
0,413
0,281
0,314
0,614
0,613
0,128
0,845
0,479

POR
-0,166
-0,007
0,038
0,379
0,105
0,093
0,163

IRL
-0,172
0,227
-0,146
0,299
0,549
0,330
0,130
0,130

GRE
0,072
-0,025
-0,207
0,011
-0,201
-0,044
0,267
0,041
-0,172

EUR
-0,166
0,481
0,177
0,558
0,760
0,701
0,482
0,264
0,499
0,020

0,526
0,009 -0,022
0,640 0,766 0,047
0,275 0,187 -0,084 0,396

USA
-0,033
0,241
0,208
0,389
0,328
0,219
0,245
-0,004
0,110
-0,067
0,380

Zdroj: vlastní výpočty
Pozn.: hodnoty pro Irsko za období 1997Q1–2004Q4
Výsledné hodnoty křížových koeficientů korelace v tabulce 6.10 indikují velmi nízkou
popř. negativní závislost hospodářského cyklu české ekonomiky se zeměmi eurozóny a
dokonce i s dalšími kandidátskými zeměmi, překvapivě i s blízkým Maďarskem. Relativně
vysoké hodnoty korelačních koeficientů ilustrují výkonovou podobnost členských států
eurozóny, přičemž tato podobnost se zvyšuje s vyloučením dlouhodobého nelineárního
trendu v analyzovaných časových řadách Hodrick-Prescottovým filtrem. Kandidátské státy
vykazují nízkou vzájemnou korelaci. Velmi dobrých výsledků podobnosti cyklu
s Německem i eurozónou vykazuje Slovinsko a především Maďarsko. Tato synchronnost
cyklu je ještě výraznější po eliminaci nelineárního trendu v použitých časových řadách.
Stejný postřeh můžeme učinit i u České republiky, kde použití obou technik modifikace
cyklů vedly k podobným výsledkům.
Při pohledu na výsledky synchronnosti cyklů HDP pomocí křížové korelace lze
souhrnně konstatovat, že podobnost časových řad indikovaná u cyklů FOD byla potvrzena
a umocněna výsledky korelace detrendovaných časových řad pomocí Hodrick-Prescottova
filtru, přičemž hodnoty získané s využitím HP filtru jsou obecně vyšší bez ohledu na
znaménko.
Použití indikátoru průmyslové výroby v analýze podobnosti hospodářských cyklů
umožňuje využít třetí filtrovací techniku Baxter-Kingova pásmového filtru. S ohledem na
větší počet zemí zohledněných v analýze cyklu průmyslové produkce obsahuje tabulka
6.11 křížové korelační koeficienty závislosti cyklu všech analyzovaných zemí se třemi
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vybranými srovnávacími rovinami – průměrem eurozóny, Německem a Spojenými státy90.
Spojené státy americké představují tradičního obchodního partnera všech členů eurozóny a
stále významnějšího partnera kandidátských zemí. Zapojení americké ekonomiky do
analýzy umožňuje indikovat existenci tzv. evropského hospodářského cyklu profilujícího
se v rámci celosvětového ekonomického vývoje. Myšlenka evropského hospodářského
cyklu je spojena s pracemi Artis–Zhang (1997, 1999), kteří použili Německo a Spojené
státy americké jako srovnávací rovinu pro zjištění vlivu volatility měnových kurzů na
sladěnost hospodářských cyklů vybraných zemí v letech 1961–1995. Autoři analýzy zjistili
rostoucí synchronnost hospodářských cyklů zemí zapojených v mechanismu měnových
kurzů (ERM) evropského měnového systému (EMS) s Německem a nižší synchronnost
cyklů těchto zemí s cyklem USA v období členství v ERM v porovnání s obdobím před
vstupem do ERM. Ačkoliv sami autoři ve svých závěrech poněkud snižují význam
nalezené kauzality mezi stabilitou měnových kurzů a synchronností hospodářských cyklů,
kdy poukazují na další faktory, které nebyly v analýze zohledněny, je hlavním závěrem
obou prací nalezený důkaz o spojitosti mezi rostoucí synchronností hospodářských cyklů a
nižší volatilitou měnových kurzů91. Případný evropský cyklus, jehož existence může být
dokumentována především analýzou historické konvergence cyklu v následující části textu
by měl být dokladem o rostoucím vlivu a významu prohlubujících se ekonomických a
obchodních vazeb zemí zapojených do evropského měnově-integračního procesu
v kontextu celosvětové ekonomiky.
Tab. 6.11: Křížová korelace IP cyklů (modifikovaných FOD, HP_14400 a BK_BP filtry) za
období 1993–2004

CR
HU
POL
SVK
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
EUR
USA

FOD
EUR
GER
0,210 0,114
0,181 -0,049
0,227 0,026
0,194 0,108
0,135 0,209
0,286 0,080
0,584
1
0,582 0,109
0,531 0,200
0,176 -0,015
0,323 0,288
1
0,584
-0,080 0,172

USA
0,078
0,068
-0,009
-0,101
0,106
0,011
0,172
-0,037
0,179
-0,013
0,087
0,162
1

HP 14400
BK_BP
EUR GER
USA
EUR GER
0,427 0,365 0,167 0,161 0,137
0,656 0,570 0,563 0,951 0,945
0,460 0,375 0,417 0,452 0,435
0,376 0,296 0,032 0,156 0,180
0,516 0,530 0,276 0,610 0,652
0,689 0,580 0,517 0,941 0,934
0,851
1
0,596 0,979
1
0,846 0,642 0,498 0,935 0,881
0,739 0,555 0,552 0,783 0,728
-0,072 -0,172 -0,250 -0,077 -0,119
0,410 0,303 0,132 0,860 0,825
1
0,851 0,636
1
0,979
0,636 0,596
1
0,647 0,637

USA
-0,198
0,675
0,499
-0,380
-0,009
0,673
0,637
0,567
0,891
-0,505
0,496
0,647
1

Zdroj: vlastní výpočty
Výsledky křížové korelace obecně potvrzují trend pozorovaný v analýze cyklu HDP, že
hodnoty korelačních koeficientů jsou s použitím nelineární detrendovací techniky HodrickPrescottova filtru obecně vyšší než s použitím techniky logaritmické diference prvního
řádu. Nižší hodnoty korelačních koeficientů FOD cyklů v porovnání s cykly
90

Kompletní tabulky křížových korelačních koeficientů všech analyzovaných zemí s využitím všech tří
technik modifikace a statistického detrendování časových řad jsou znázorněny v příloze práce.
91
Artis-Zhang (1997) a (1999) případně i jejich kritikové Inklaar-deHaan (2001) používají ke zvýšení
robustnosti výsledků ve svých pracích několika vybraných detrendovacích technik identifikujích růstové
hospodářské cykly průmyslové produkce.

6 Synchronnost hospodářských cyklů a šoků....

105

modifikovanými HP filtry jsou v souladu se zjištěními autorské dvojice Baxter-King
(1999), kteří podobně indikovali všeobecně nižší korelace (v absolutní hodnotě)
makroekonomických časových řad modifikovaných první logaritmickou diferencí
v porovnání s Hodrick-Prescottovým a pásmovými filtry.
S výjimkou Portugalska (a Řecka, které nebylo součástí analýzy IP) vykazují státy
eurozóny podobně jako u HDP vysokou vzájemnou podobnost (vyjádřenou vzhledem
k GER a průměru eurozóny). Relativně vysoká podobnost cyklu v rámci členských zemí
indikovaná pomocí HP a BK filtrů je determinována kromě vyšší strukturální podobnosti
také nižší volatilitou cyklu IP v porovnání se středně až dlouhodobě rostoucími
a volatilnějšími ekonomikami dohánějících kandidátských zemí. Vliv volatility cyklu je
patrný zejména v případě použití BK filtru, na jehož výsledky je třeba hledět kritičtěji,
neboť výsledná korelace je s ohledem na eliminovaný klouzavý úhrn počítána na
modifikovaných časových řadách o poloviční délce než v případě FOD a HP filtru.
Z hlediska robustnosti vstupního souboru jsou tedy výsledky získané s využitím HP filtru
průkaznější. Přesto je využití techniky pásmového filtru v Baxter-Kingově modifikaci92
přínosné, protože případné podobné výsledky resp. trendy směru závislosti zvyšují
robustnost celkových závěrů o podobnosti zkoumaných cyklů.
Z kandidátských zemí vykazuje nejvyšší synchronnost cyklu s Německem
i eurozónou podobně jako u HDP Maďarsko a dále Slovinsko a Polsko. Maďarsko
a Polsko dosahují také relativně vysoké podobnosti cyklů s ekonomikou USA. Pozitivní
závislost i když nižší byla zjištěna také u České republiky a Slovenska, přičemž v případě
Česka je tato podobnost vyšší než v případě cyklů HDP.
Z výsledků podobnosti hospodářských cyklů se nedá jasně identifikovat profilující
se evropský hospodářský cyklus neboť korelační koeficienty podobnosti s USA jsou
u většiny členských i kandidátských států za dané období srovnatelné s hodnotami
ilustrujícími podobnost cyklu s eurozónou. Zajímavé však bude v tomto ohledu sledovat
vývoj podobnosti cyklů analyzovaných zemí vzhledem k eurozóně a USA ve více
chronologicky následujících obdobích.
6.1.3.2 Historický vývoj podobnosti hospodářských cyklů
Záměrem předchozí části bylo zhodnotit současnou synchronnost hospodářských cyklů
aproximovaných ukazateli HDP a IP měřenou pomocí koeficientů nepodmíněné korelace.
Následující část textu si klade za cíl posoudit dosavadní historický vývoj podobnosti
hospodářských cyklů kandidátských a členských zemí eurozóny pomocí porovnání hodnot
korelačních koeficientů indikujících změnu těsnosti závislosti ve dvou po sobě jdoucích
nepřekrývajících se obdobích. Rostoucí korelační koeficienty implikují konvergenci
hospodářských cyklů a indikují potenciální proces strukturálního přiblížení srovnávaných
ekonomik zatímco snižující se hodnoty korelace charakterizují divergentní proces ve
zkoumaném období. Analýza historické konvergence také umožňuje sledovat profilaci tzv.
evropského cyklu v rámci světové ekonomiky reprezentované zde kromě evropských zemí
také ekonomikou USA, jehož existence, jak již bylo uvedeno výše, je spojována
s prohlubováním měnově-integračního procesu v Evropě a s růstem celosvětového
významu společné evropské měny.

92

Mnozí autoři považují pásmové filtry (band-pass filters), jehož rozšířenou modifikací je právě BaxterKingův filtr, za v současnosti dominantní detrendovací techniku a označují ji za nadřazenou HodrickPrescotovu filtru. Blíže viz Baxter-King (1999), Artis (2003).
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Tab. 6.12: Konvergence cyklů HDP (modifikovaných FOD a HP 1600)

CR
HU
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
GRE
EUR
USA

Korelace HDP (FOD)
1995–1999
2000–2004
EUR GER USA EUR GER USA

Korelace HDP (HP1600)
1995–1999
2000–2004
EUR GER USA EUR GER USA

-0,146

0,020

0,044

0,137

0,025

0,248

-0,409

0,056

-0,606

0,118

0,048

0,527

0,510

0,107

0,367

0,760

0,595

0,264

0,840

0,469

0,331

0,978

0,948

0,476

0,005

-0,098

0,128

0,476

0,195

0,302

0,245

0,129

0,255

0,868

0,789

0,600

0,476

0,051

0,117

0,481

0,203

0,359

0,674

0,169

0,513

0,894

0,801

0,705

0,747

1

0,404

0,769

1

0,164

0,728

1

0,010

0,969

1

0,407

0,583

0,082

0,046

0,814

0,389

0,260

0,888

0,446

0,198

0,971

0,912

0,479

0,361

0,051

0,181

0,555

0,622

0,177

0,806

0,331

0,517

0,889

0,889

0,537

0,040

-0,065

0,138

0,220

0,081

-0,322

0,150

-0,303

0,648

0,809

0,787

0,178

0,663

0,706

-0,166

0,263

0,284

0,065

0,715

0,586

0,479

0,764

0,776

0,200

-0,091

-0,270

-0,111

0,276

-0,007

0,020

0,053

-0,113

-0,129

0,010

-0,024

-0,057

1

0,747

0,390

1

0,769

0,225

1

0,728

0,307

1

0,969

0,497

0,390

0,404

1

0,225

0,164

1

0,307

0,010

1

0,497

0,407

1

Zdroj: vlastní výpočty
Pozn.: hodnoty pro Irsko za období 1997Q1–2004Q4
Současné členské státy eurozóny vykazují vysoké hodnoty korelačních koeficientů v obou
pětiletých obdobích, přičemž u většiny z nich dochází k mírné konvergenci směrem
k Německu a eurozóně. Významný konvergenční posun zaznamenávají státy považované
za periferii eurozóny Španělsko a Portugalsko. Dohánějící kandidátské státy Maďarsko a
Slovinsko jsou charakteristické konvergencí obou typů cyklů HDP, přičemž sbližování je
výrazné především u růstových cyklů identifikovaných s využitím Hodrick-Prescottova
filtru. Hypotézu o rozdílném vlivu eliminace trendu odlišnými detrendovacími technikami
na hodnoty podobnosti hospodářských cyklů podporuje dynamicky a dlouhodobě rostoucí
Irsko, které vykazuje divergentní vývoj hospodářských cyklů identifikovaných
logaritmickou diferencí s Německem i eurozónou, zatímco vývoj cyklické komponenty
kolem nelineárního trendu identifikovaného Hodrick-Prescottovým filtrem je vysoce
synchronní a v čase konverguje k cyklům Německa i eurozóny.
Česká republika nevykazuje vysoké hodnoty aktuální intenzity závislosti
hospodářského cyklu s eurozónou. Z hlediska historické konvergence synchronnosti cyklu
HDP se vývoj podobnosti vzhledem k eurozóně jeví jako pozitivní, neboť u obou
použitých technik modifikace vstupních dat dochází během sledovaného období k posunu
od záporné závislosti ke kladné. Aktuální hodnoty korelačních koeficientů jsou však
narozdíl od ostatních kandidátských zemí velmi nízké a blízké nule indikující velmi slabou
až nevýznamnou závislost. Přes současnou nevýraznou korelaci hospodářských cyklů ČR a
eurozóny je možno konstatovat, že během zkoumaného období došlo k výrazné
konvergenci podobnosti cyklů, což je dobře patrné z grafu 6.5. Graf dokumentuje vývoj
synchronnosti růstových cyklů modifikovaných HP filtrem analyzovaných kandidátských a
členských zemí s eurozónou. Severovýchodní směr přímky v grafu indikuje konvergenční
proces během zkoumaného období93.
Z uvedených dat nevyplývá jasná profilace evropského hospodářského cyklu
s výrazně autonomními trendy vzhledem k hospodářskému cyklu USA. Jádro eurozóny
reprezentované Německem, Francií včetně Rakouska či rostoucího Irska nevykazuje
93

Zde je nutné upozornit na to, že přímky znázorněné v grafu jsou lineární spojnice bodů, jež odpovídají
naměřeným hodnotám korelačních koeficientů v obou následujících obdobích. Důležitý je tedy směr
znázorněné přímky nikoliv její celá trajektorie.
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výrazné divergentní tendence oproti cyklu USA, spíše naopak. Zajímavý je v tomto
kontextu vývoj podobnosti cyklu HDP České republiky a USA, kde můžeme pozorovat
významnou konvergenci u obou typů cyklů a v tomto ohledu vykazuje Česká republika na
rozdíl od Maďarska a Slovinska příznivější výsledky podobnosti cyklů se Spojenými státy
než se státy eurozóny94.
Vývoj synchronnosti růstových cyklů analyzovaných kandidátských a členských
zemí s eurozónou dokumentuje následující graf 6.5.
Graf 6.5: Konvergence růstových hospodářských cyklů HDP (HP 1600) vybraných zemí
s eurozónou
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Následující analýza vývoje podobnosti cyklů průmyslové produkce kandidátských a
členských zemí s eurozónou a dalšími vybranými srovnávacími rovinami nevykazuje
stejně jednoznačné výsledky konvergence jako v případě cyklů HDP, přesto je však možno
označit vývoj synchronnosti IP cyklů z pohledu požadavků teorie optimálních měnových
oblastí na naplňování charakteristik měnové zóny za povzbudivé a vysledované
konvergenční tendence u některých CEE států za významné.

94

Vývoj synchronnosti hospodářských cyklů vzhledem k eurozóně a USA ilustrující nevýraznou profilaci
evropského hospodářského cyklu vzhledem k USA je znázorněn v grafu 9.1 v příloze.
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Tab. 6.13: Konvergence cyklů IP (modifikovaných FOD)
FOD
CR
HU
POL
SVK
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
EUR
USA

EUR
0,326
0,241
0,245
0,258
0,046
0,188
0,447
0,580
0,427
0,143
0,063
1
0,032

1993-1998
GER
0,072
-0,112
-0,024
0,262
0,281
0,007
1
-0,027
0,140
-0,003
0,117
0,447
-0,038

USA
0,052
0,068
-0,181
-0,097
0,095
-0,117
-0,038
-0,102
0,254
0,017
0,032
0,032
1

EUR
0,116
0,132
0,211
0,126
0,230
0,379
0,729
0,588
0,634
0,196
0,455
1
0,265

1999-2004
GER
USA
0,162
0,174
0,013
0,059
0,082
0,138
-0,140
-0,103
0,118
0,151
0,162
0,144
1
0,409
0,278
0,000
0,273
0,072
-0,026
-0,061
0,417
0,105
0,729
0,265
0,409
1

Zdroj: vlastní výpočty
Tab. 6.14: Konvergence cyklů IP (modifikovaných HP 14400)
HP
CR
HU
POL
SVK
SLO
AT
GER
FRA
ESP
POR
IRL
EUR
USA

EUR
0,514
0,550
0,402
0,390
0,462
0,639
0,755
0,887
0,826
-0,029
0,441
1
0,710

1993-1998
GER
0,396
0,385
0,233
0,304
0,542
0,500
1
0,600
0,612
-0,175
0,177
0,755
0,585

USA
0,434
0,491
0,255
0,107
0,402
0,517
0,585
0,661
0,710
-0,168
0,244
0,710
1

EUR
0,338
0,745
0,509
0,379
0,582
0,734
0,935
0,808
0,657
-0,108
0,401
1
0,651

1999-2004
GER
USA
0,357
0,057
0,688
0,599
0,469
0,499
0,313
0,006
0,531
0,253
0,639
0,540
1
0,630
0,707
0,476
0,543
0,594
-0,170
-0,296
0,377
0,094
0,935
0,651
0,630
1

Zdroj: vlastní výpočty
Před komentářem výsledků analýzy synchronnosti cyklů IP je vhodné připomenout, že
průmyslová produkce představuje v porovnání s hrubým domácím produktem volatilnější
veličinu, která navíc umožňuje provedení hlubší a robustnější analýzy díky většímu počtu
vstupních dat o měsíční frekvenci a větší náchylnosti na změny v střednědobých trendech
oproti agregátu HDP o čtvrtletní frekvenci vstupních dat95.
Tabulka 6.13 prezentuje hodnoty korelačních koeficientů podobnosti
hospodářských cyklů klasického typu aproximovaných IP ve dvou po sobě následujících
šestiletých obdobích. Výsledky poukazují na mírnou konvergenci kandidátských států
k Německu a divergenci směrem k průměru eurozóny. Výjimkou je Slovinsko, které
vykazuje tendenci přesně opačnou. Česká republika a Polsko se navíc mírně přibližují
hospodářskému cyklu USA. Obecně je však nutno konstatovat, že veškerá zjištěná

95

Hodnoty volatility IP a HDP a dalších popisných charakteristik – viz tab. 2 a 3.
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synchronnost je velmi nízká a případná pozitivní aktuální závislost hospodářských cyklů
(v období 1999-2004) velmi slabá.
Členské státy eurozóny konvergují ve zkoumaném období k eurozóně i k Německu,
přičemž hodnoty závislosti časových řad indikátoru cyklu IP jsou v porovnání
s kandidátskými zeměmi vyšší. Nevýraznou profilaci evropského klasického cyklu
vzhledem k USA dokládá konvergence hospodářského cyklu Německa i průměru eurozóny
k cyklu americkému, což signalizuje spíše výkonové a strukturální přiblížení evropské a
americké ekonomiky nežli opak.
Výsledky synchronnosti růstových hospodářských cyklů průmyslové produkce získané
aplikací Hodrick-Prescottova filtru s cílem eliminovat trendovou složku časové řady cyklu
prezentované v tabulce 6.14 potvrzují a zvýrazňují trendy vývoje podobnosti IP cyklů
indikované v analýze cyklů logaritmické diference. Výsledné korelační koeficienty zde
navíc opět dosahují po eliminaci trendu HP filtrem výrazně vyšších hodnot než v případě
cyklů identifikovaných s využitím FOD, které se svou povahou blíží klasickému pojetí
hospodářského cyklu. Většina kandidátských ekonomik konverguje opět k německému
cyklu, přičemž u Maďarska, Polska a Slovinska lze sledovat významný konvergenční
proces i k eurozóně jako celku. Posledně jmenované státy jsou charakteristické hodnotami
těsnosti závislosti IP cyklů vyššími než 0,5 v aktuálním období 1999-2004. Výjimkou mezi
dohánějícími ekonomikami nepotvrzující obecně zjištěný trend je Česká republika, u které
je patrný divergentní vývoj v daném období vzhledem ke všem srovnávacím rovinám.
Trend vývoje podobnosti růstových IP cyklů k USA je v rámci skupiny kandidátských
zemí jako celku nejednoznačný. Za zmínku zde však stojí konvergenční trend cyklů
Maďarska a Polska vzhledem k USA96, přičemž aktuální hodnoty korelace dosahují hodnot
0,5.
Členské státy s výjimkou Portugalska vykazují vysoké hodnoty korelačních
koeficientů vzhledem k Německu a eurozóně, přičemž zjištěné hodnoty navíc u většiny
členských států (kromě zmíněného Portugalska a Španělska) během zkoumaného období
dále rostou. Profilace evropského hospodářského cyklu v rámci světové ekonomiky,
prezentované zde americkým hospodářským cyklem je ve svém růstovém pojetí
(s využitím HP filtru) poněkud výraznější nežli v pojetí klasickém reprezentovaném
cyklem FOD. S výjimkou rakouského a německého cyklu, který vzhledem k americkému
slabě konverguje (růst korelačního koeficientu z 0,583 na 0,630 během analyzovaného
dvanáctiletého období), všechny ostatní členské státy zahrnuté v analýze včetně průměru
eurozóny vhledem k americkému růstovému IP cyklu divergují.
Graf 6.6 prezentuje vývoj synchronnosti růstových cyklů IP kandidátských zemí vzhledem
k eurozóně měřený koeficientem korelace ve dvou následujících obdobích. Podobně jako
v předchozím grafu dokumentujícím konvergenci cyklů HDP indikuje severovýchodní
směr přímky konvergenci zkoumaných cyklů průmyslové produkce. Úplný graf zahrnující
také členské státy je umístěn v příloze.

96

Grafické vyjádření vývoje podobnosti růstových hospodářských cyklů IP kandidátských zemí vzhledem
k eurozóně a USA je uvedeno v příloze.
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Graf 6.6: Konvergence růstových hospodářských cyklů IP (HP 14400) vybraných
kandidátských zemí s eurozónou
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6.1.3.3 Klouzavá korelace hospodářských cyklů
Analýza vývoje synchronnosti hospodářských cyklů pomocí měření tzv. klouzavé korelace
představuje metodu umožňující sledovat dynamiku vývoje podobnosti cyklů a
identifikovat krátkodobější trendy divergence či konvergence během celého analyzovaného
období. Podstatou metody je výpočet časově-proměnlivých koeficientů korelace
odpovídajících stanovenému klouzavému úhrnu časové řady. Klouzavé úhrny představují
překrývající se úseky časové řady následující po sobě v chronologickém pořadí.
Předmětem analýzy byly hospodářské cykly aproximované ukazatelem hrubého domácího
produktu a průmyslové produkce modifikované logaritmickou diferencí prvního řádu a
Hodrick-Prescottovým filtrem vybraných kandidátských a členských zemí eurozóny.
Výsledné hodnoty časově proměnlivých ukazatelů byly měřeny na tříletých a pětiletých
klouzavých úhrnech, přičemž v textu jsou komentovány pouze výsledky analýzy tříletých
klouzavých úseků, které jsou citlivější na změny ve vývojových tendencích a zachycují
krátkodobější fluktuace nežli agregovanější pětileté úseky. Výsledné trendy jsou navíc
v obou případech shodné či velmi podobné. Výsledný koeficient pro dané období tedy
prezentuje hodnotu korelace indikující těsnost závislosti dvou časových řad zvoleného
indikátoru (HDP, IP) zahrnujících období předchozích 36 měsíců. Například hodnota
klouzavé korelace cyklu průmyslové produkce vypočtená k prosinci roku 1995 (12/1995)
zahrnuje úsek časové řady leden 1993 až prosinec 1995 (1/1993 – 12/1995).
Možnost stanovení hloubky analýzy z hlediska výběru délky klouzavých úhrnů pro
výpočet časově proměnlivých ukazatelů korelace je společně se samotným principem
překrývajících se úseků (oken) časových řad hlavní předností v porovnání s relativně
statickým porovnáváním korelačních koeficientů ve dvou pevných nepřekrývajících se
obdobích. Předchozí analýza měření vývoje podobnosti hospodářských cyklů představuje
v porovnání s klouzavou korelací metodu relativně statickou zaměřenou spíše na
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identifikaci střednědobých až dlouhodobých průměrných trendů vývoje synchronnosti
analyzovaných cyklů. Přes uvedené přínosy patří tato metoda měření vývoje synchronnosti
hospodářského cyklu mezi relativně méně využívané způsoby zkoumání výkonové a
strukturální podobnosti ekonomik z hlediska vhodnosti začlenění do měnové unie a
v literatuře evropské měnové integrace představuje spíše doplněk dominantní metodě
měření konvergence hospodářských cyklů na základě korelační analýzy časových řad
zvoleného indikátoru ve dvou pevných časových obdobích. V současné literatuře měnové
unifikace Evropy lze zmínit práce Boreiko (2002), Artis (2003) či Backé et al. (2004).
Francie a Německo vykazují tradičně nejvyšší míru síly závislosti s hospodářským cyklem
eurozóny aproximovaným logaritmickou diferencí hrubého domácího produktu po většinu
zkoumaného období. Cykly HDP obou zmíněných států oscilují kolem hodnoty koeficientu
korelace 0,8, přičemž ve vývoji německého cyklu lze indikovat mírné divergentní tendence
na konci zkoumaného časového období. Relativně stabilní trend podobnosti
charakterizovaný mírnými fluktuacemi korelačního koeficientu v rozmezí 0,5–0,6
vykazuje Rakousko a Španělsko, které však počínaje obdobím 2000/2001 začíná znatelně
divergovat. Soustavnou průměrnou divergentní tendenci vykazuje Irsko. Řecko po celou
dobu zkoumaného období osciluje okolo hodnoty nulové korelace indikující minimální
resp. žádnou lineární závislost. Portugalský hospodářský cyklus prošel během
analyzovaného období fázemi počáteční výrazné divergence k následující stagnaci na
nulových hodnotách až po počínající konvergenční trend charakterizovaný růstem
korelačního koeficientu během posledních šesti let z minusových hodnot až na aktuální
hodnotu 0,4.
Z kandidátských zemí je významný konvergenční trend vzhledem k průměru
eurozóny patrný u Maďarska a od přelomu roku 2000 také u Slovinska, které do tohoto
data spíše divergovalo popř. stagnovalo. Opačné trendy jsou charakteristické pro Českou
republiku, jejíž cyklus HDP klasického typu vykazoval během druhé poloviny
devadesátých let konvergenční tendence. Počínaje lety 1999/2000 však český hospodářský
cyklus diverguje. Podobné tendence lze sledovat u výše uvedených kandidátské států také
ve srovnání s Německem, hodnoty intenzity závislosti jsou však v porovnání s vývojem
podobnosti k cyklu eurozóny obecně nižší.
Graf 6.7: Vývoj koeficientů korelace cyklů HDP (modifikovaných FOD) měřených
v tříletých klouzavých obdobích vybraných kandidátských zemí vzhledem
k eurozóně
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Vývoj časově-proměnlivých koeficientů korelace hospodářských cyklů HDP
modifikovaných FOD analyzovaných kandidátských zemí vzhledem k průměru eurozóny
ilustruje graf 6.7. Vývoj klouzavé korelace všech zemí obsažených v analýze (včetně
členských zemí eurozóny) je uveden v příloze.
Velmi zajímavé výsledky přináší analýza podobnosti růstových cyklů HDP indikovaných
s využitím Hodrick-Prescottova filtru. Podobně jako u hospodářských cyklů klasického
typu vykazují stabilně vysokou míru synchronnosti země tzv. jádra eurozóny Německo
a Francie. Hodnoty klouzavé korelace se po většinu období u těchto zemí pohybují okolo
hodnoty 0,9, což signalizuje velmi vysokou sílu závislosti. Ke státům se stabilně vyšší
úrovní synchronnosti cyklu měřenou časově proměnlivými koeficienty korelace lze řadit
také Rakousko, Španělsko a dokonce i Irsko. Tyto země vykazují i přes vyšší míru
fluktuace hodnoty korelace řádově o jednu až dvě desetiny nižší než zmíněné země jádra
měnové unie. Výrazným konvergenčním procesem prošlo Portugalsko, které přes
počáteční divergenční tendence v devadesátých letech výrazně konverguje na přelomu
tisíciletí až na aktuální úroveň ostatních vyspělých států unie vyjádřenou aktuálními
koeficienty korelace oscilujícími okolo hodnot 0,7–0,8. Řecko sice dosahuje obecně
vyšších hodnot intenzity závislosti s eurozónou v porovnání s hospodářskými cykly FOD,
přesto se jedná stále o závislost nevýznamnou s převládající stagnující tendencí.
Srovnáním výsledků synchronnosti hospodářských cyklů členských států eurozóny
modifikovaných oběma filtračními technikami lze opět identifikovat jejich různý vliv na
výslednou indikovanou podobnost cyklů. Při zachování podobných trendových tendencí
u většiny zkoumaných států jsou hodnoty klouzavé korelace růstových hospodářských
cyklů produkovaných HP filtrem všeobecně významně vyšší v porovnání s korelačními
koeficienty cyklů indikovaných FOD. O existenci různého účinku použitých filtračních
technik v analýze cyklů na závěry o jejich podobnosti dokládají také rozdílné výsledky
některých států např. Irska a Portugalska získané na základě obou alternativních přístupu
identifikace hospodářského cyklu.
Graf 6.8: Vývoj koeficientů korelace růstových cyklů HDP (modifikovaných HP 1600)
měřených v tříletých klouzavých obdobích vybraných kandidátských zemí
vzhledem k eurozóně
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Z analýzy podobnosti cyklické složky časových řad HDP vybraných kandidátských zemí
s eurozónou vyplývá výrazná konvergence Maďarského a Slovinského cyklu s eurozónou.
Počínaje přelomem tisíciletí můžeme pozorovat stabilní vysokou intenzitu závislosti
převyšující hodnotu 0,9 v případě Maďarska a fluktující okolo 0,8 v případě Slovinska.
Hospodářský cyklus české ekonomiky aproximovaný HDP vykazoval naopak velmi silné
konvergenční tendence ve 2. polovině 90. let, načež přichází zlom v podobě jasné a
výrazné divergence až k současné úrovni okolo hodnot –0,1 až –0,3 indikující negativní
lineární závislost.
Vyhodnocení podobnosti hospodářských cyklů pomocí výpočtu časově proměnlivých
koeficientů korelace časových řad indikátorů průmyslové produkce umožňuje analyzovat
všechny vybrané kandidátské země a nabízí tak komplexnější obraz vývoje synchronnosti
hospodářských cyklů transformujících se středo- a východoevropských ekonomik.
Podobně jako v případě měření klouzavé korelace cyklů HDP byly upřednostněny tříleté
klouzavé úseky před pětiletými. Kromě výhod kratších klouzavých úseků zmíněných
v úvodu vykazují výsledky klouzavé korelace pětiletých klouzavých úhrnů shodné trendy
jako je tomu v případě tříletých úseků.
Graf 6.9 ilustruje vývoj koeficientů klouzavé korelace tříletých úhrnů časových řad
indikátorů průmyslové produkce modifikované logaritmickou diferencí všech vybraných
kandidátských zemí s průměrem eurozóny. Z grafu jsou patrné obecné vývojové tendence
podobnosti IP cyklů s eurozónou společné pro všechny analyzované dohánějící státy.
Počáteční období konvergenčního trendu v transformačním období první poloviny resp.
pro některé země v celém průběhu devadesátých let minulého století je střídáno obdobím
relativně stálé divergence IP cyklů všech kandidátských zemí vzhledem k eurozóně.
Zatímco v případě Maďarska a České republiky dochází ke zlomu směrem k divergenci
v první polovině devadesátých let, ostatní země zahrnující Slovinsko a Slovensko začínají
divergovat ke konci tisíciletí. V případě Polska je trvalý klesající trend časově
proměnlivých indikátorů korelace indikován nejpozději ze všech analyzovaných
kandidátských států a to počátkem nového tisíciletí.
Graf 6.9: Vývoj koeficientů korelace klasických cyklů IP (modifikovaných FOD) měřených
v tříletých klouzavých obdobích vybraných kandidátských zemí vzhledem
k eurozóně
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Členské státy eurozóny nevykazují v porovnání s kandidátskými zeměmi jednoznačný
společný trend vývoje podobnosti cyklů průmyslové produkce s průměrem eurozóny (graf
vývoje klouzavé korelace členských států vzhledem k průměru eurozóny je uveden
v příloze). Tradiční členové jádra eurozóny Německo a Francie vykazují mírně
konvergenční popř. relativně stálý trend s hodnotami korelace 0,4 na počátku a 0,7 na
konci analyzovaného období. Dalším státem, jehož aktuální synchronnost IP cyklů
s eurozónou je vysoká a srovnatelná s Německem a Francií, je dynamicky rostoucí Irsko.
Irská ekonomika přes počáteční divergentní trend sahající až do poloviny devadesátých let
vykazuje současně stabilní konvergenční tendence.
Mezi členskými státy eurozóny zohledněnými v analýze se formuje skupina zemí
zahrnující Rakousko, Portugalsko (a případně i Španělsko), jejichž vývoj podobnosti cyklů
průmyslové produkce s průměrem eurozóny měřený pomocí klouzavé korelace je odlišný
od vývoje jádra eurozóny. Společným kritériem indikované skupiny zemí je současný
divergentní trend cyklů průmyslové produkce včetně velmi nízké aktuální úrovně těsnosti
závislosti těchto cyklů s eurozónou. Ekonomiky Rakouska a Portugalska dosáhly
významných konvergenčních pokroků v první polovině analyzovaného období. V těchto
letech hodnoty korelačních koeficientů nižších nuly implikujících negativní závislost
rostou až na úroveň klouzavé korelace tříletých IP cyklů přesahujících úroveň 0,5
v případě Portugalska a 0,6 u Rakouska. Po období relativní stability podobnosti
hospodářských cyklů obou zemí s eurozónou přichází počátkem nového tisíciletí zlom
v podobě pokračující divergence až k hodnotám implikujícím nevýznamnou popř. žádnou
závislost časových řad zkoumaných indikátorů. Obzvlášť markantní je průběh růstu a
následného výrazného poklesu podobnosti hospodářského cyklu s eurozónou v případě
Rakouska. Při hodnocení synchronnosti španělského hospodářského cyklu
aproximovaného průmyslovou produkcí s průměrem eurozóny lze konstatovat, že po
počátečních vlnách divergence a následné konvergence prochází vývoj podobnosti
španělského cyklu s eurozónou podobnými fázemi jako cykly Rakouska a Portugalska
avšak při vyšších naměřených úrovních koeficientů klouzavé korelace.
Následuje analýza vývoje synchronnosti růstových hospodářských cyklů průmyslové
produkce zbavených vlivu střednědobých a dlouhodobých trendů Hodrick-Prescottovým
filtrem. Zajímavé a přínosné je především srovnání s výsledky podobnosti FOD cyklů
průmyslové produkce a dále s výsledky analýzy historické konvergence cyklu měřené
pomocí porovnání koeficientů korelace ve dvou následujících nepřekrývajících se
obdobích.
Vývoj v čase proměnlivých korelačních koeficientů růstových cyklů
modifikovaných HP tříletých klouzavých období kandidátských zemí s eurozónou
vykazuje podobné tendence jako vývoj podobnosti cyklů klasického typu modifikovaných
FOD. Stejně jako v případě cyklů klasického typu jsou hlavní trendové tendence všech
analyzovaných kandidátských zemí shodné či velmi podobné. Jak vyplývá z grafu 6.10,
první polovina analyzovaného období končící přelomem tisíciletí je charakteristická
výrazným konvergenčním procesem směrem k eurozóně patrným u většiny analyzovaných
států zahrnujících Polsko, Slovensko, Českou republiku a se zpožděním i Slovinsko, jemuž
předcházelo krátké období stagnace resp. mírné konvergence. V případě Maďarska byl
počáteční konvergenční proces podobnosti IP cyklů k eurozóně výrazně razantnější. Po
úvodních 3 až 4 letech výrazného růstu koeficientů klouzavé korelace vykazuje maďarská
ekonomika poměrně stabilní úroveň podobnosti cyklické komponenty průmyslové
produkce s cyklem eurozóny s oscilací 0,7–0,9 indikující významnou těsnost závislosti.
Ostatní státy vykazují po kratší několikaleté přechodné fázi charakteristické relativní
stabilitou v oblasti podobnosti cyklu s eurozónou výrazné divergentní tendence. Zlomem
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ve vývoji podobnosti cyklu lze označit opět přelom tisíciletí. Detailnější analýza výsledků
v čase proměnlivých koeficientů korelace tříletých klouzavých období však umožňuje
přesnější rozlišení, z něhož vyplývá, že Česká republika zahajuje celkový společný
divergentní trend již v obdobích předcházejících roku 2000. Pro Slovensko, Slovinsko a
Polsko začíná období divergence cyklu v úvodních letech nového tisíciletí a k tomuto
trendu se ke konci analyzovaného období připojuje také Maďarsko. Aktuální úroveň
podobnosti cyklů průmyslové produkce z hlediska hodnot koeficientů klouzavé korelace
naměřených v koncových klouzavých obdobích je možno pro všechny státy označit jako
nízkou až nevýznamnou. Výrazný divergentní trend indikovaný u všech dohánějících
ekonomik zahrnutých v analýze je v případě Maďarska, Slovinska a Polska v rozporu
s konvergencí naměřenou pomocí korelační analýzy cyklů průmyslové produkce ve dvou
následujících nepřekrývajících se obdobích. Rostoucí koeficienty v předchozí analýze
poukázaly na konvergenční trend podobnosti IP cyklů. Dílčí rozpor ve výsledcích obou
analýz, který je důsledkem různé hloubky a přístupu k analýze podobnosti hospodářských
cyklů, potvrzují nutnost vyvarovat se předčasných soudů o dosaženém stupni strukturální a
výkonnostní podobnosti ekonomik a zahrnovat více měřítek (popř. indikátorů) v analýze
posouzení připravenosti země vstoupit do měnové unie.
Graf 6.10: Vývoj koeficientů korelace růstových cyklů IP měřených v tříletých klouzavých
obdobích vybraných kandidátských zemí vzhledem k eurozóně
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Při hodnocení výsledků vývoje podobnosti růstových cyklů průmyslové produkce
členských států s průměrem eurozóny (viz graf 9.7 v příloze práce), je možné podobně jako
u cyklů klasického typu opět rozlišovat státy jádra eurozóny a státy periferní. Po eliminaci
vlivu trendové složky v časových řadách indikátoru průmyslové produkce se však narozdíl
od analýzy klasických cyklů nejedená o rozlišení podle odlišných tendencí a fluktuací
jednotlivých států ale spíše o různé úrovně naměřené intenzity závislosti hospodářských
cyklů, které jsou po celé analyzované období relativně stabilní. Nejvýraznější fluktuace
z hlediska amplitudy cyklu vykazuje Irsko a Portugalsko, tedy státy s relativně vyšší
fluktuací klasických hospodářských cyklů (viz směrodatná odchylka IP cyklů v tabulce
6.6). V případě Irska jež osciluje kolem hodnoty klouzavé korelace 0,4 ani v případě
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Portugalska oscilujícího po celé období kolem nulové úrovně naměřené korelace nelze
jednoznačně indikovat rostoucí či klesající resp. konvergenční či divergentní trend
v oblasti podobnosti cyklu s průměrem eurozóny. Stabilní vysokou úroveň podobnosti
cyklů průmyslové produkce po celé analyzované období lze sledovat u Německa a Francie,
tedy států tvořící zmíněné jádro eurozóny. Vysokou úroveň synchronnosti cyklu projevuje
také Španělsko, u kterého je však patrný dlouhodobý divergentní trend. Rakousko naopak
vykazuje dlouhodobý mírný konvergenční trend charakteristický růstem koeficientů
klouzavé korelace z hodnot 0,6 na počátku zkoumaného období k hodnotám blízkým 0,8
ve druhé třetině období.
Společně s Rakouskem však koncové klouzavé úseky vypovídají o významných
divergentních tendencích charakteristických zřetelným a náhlým poklesem koeficientů
klouzavé korelace také u ostatních členských států eurozóny stojících mimo tvrdé jádro.
Zjištěné výsledky vývoje synchronnosti hospodářských cyklů aproximovaných
průmyslovou produkcí členských států se státy eurozóny jsou na rozdíl od výsledků
kandidátských zemí v relativním souladu se závěry analýzy korelace cyklů měřených na
následujících nepřekrývajících se obdobích. Důvodem jsou zejména dlouhodobě stabilní
tendence vývoje synchronnosti cyklu v členských zemích v porovnání s rozsáhlými
fluktuacemi s vysokými amplitudami cyklu v čase proměnlivých korelačních koeficientů
kandidátských zemí. Analýza klouzavé korelace cyklu však ukázala nedostatky v literatuře
měnové integrace často využívané statistické analýzy konvergence hospodářských cyklů
měřených na základě srovnání korelačních koeficientů dvou po sobě jdoucích pevných
období. Uvedený způsob analýzy nedokáže zachytit změny tendencí podobnosti cyklů a
může vést k zamlžení skutečného vývoje podobnosti vedoucímu k mylné interpretaci
výsledků a závěrů o dlouhodobých trendech historického vývoje synchronnosti
hospodářských cyklů. Kromě většiny kandidátských zemí je toho ze členských zemí
dokladem např. Rakousko, které vykazuje dlouhodobé sbližování cyklů z hlediska analýzy
historické konvergence cyklu, přičemž analýza klouzavé korelace odhalila prudkou
divergenci v podobě snížení koeficientů klouzavé korelace z hodnot 0,8 k úrovni 0,4
během cca jednoho tříletého úseku. Podobně také výrazné fluktuace Irska a Portugalska
zůstávají ve výsledcích historické konvergence dvou pevných obdobích skryty. Uvedené
slabiny v současnosti používané metodiky měření synchronnosti a konvergence
hospodářských cyklů vyvolávají pochybnost o schopnosti výše uvedených metod plnit
funkci měřítka dlouhodobé výkonové popř. strukturální podobnosti srovnávaných
ekonomik v rámci alternativních ukazatelů připravenosti země vstoupit do Hospodářské a
měnové unie.
Shrnutí výsledků korelační analýzy a dílčí závěr:
Vstupní část korelační analýzy hospodářských cyklů měří aktuální korelaci cyklů
srovnávaných ekonomik za celé analyzované období 1995–2004 u hrubého domácího
produktu a 1993–2004 v případě průmyslové produkce. Křížová korelace je vhodná úvodní
metoda měření podobnosti hospodářských cyklů avšak také poněkud statická, neboť
nedokáže zachytit případné změny podobnosti resp. případné konvergenční či divergenční
tendence srovnávaných zemí. Členské státy eurozóny vykazují vysokou závislost cyklů
HDP vzhledem k Německu i eurozóně, přičemž těmto hodnotám se blíží také Maďarsko a
Slovinsko. U České republiky lze sledovat velmi nízké hodnoty korelace v absolutní
hodnotě, což značí slabou resp. nulovou indikovanou podobnost s eurozónou. Analýza
podobnosti cyklů IP poskytuje poněkud optimističtější výsledky v případě české
ekonomiky a podobnosti jejího IP cyklu s eurozónou. Nejvyšších hodnot korelace dosahuje
z kandidátských zemí opět Maďarsko a Slovinsko. Česká republika, Slovensko a Polsko
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mají korelaci s eurozónou mírně pod hodnotou 0,5. Členské státy s výjimkou Portugalska a
Irska disponují velmi sladěnými cykly průmyslové produkce. Výsledky křížové korelace
indikují trend všeobecně nižší naměřené korelace hospodářských cyklů u všech zemí
v absolutní hodnotě v porovnání s růstovými cykly indikovanými HP filtrem. Toto zjištění
je v souladu se závěry Baxter-King (1999) vysvětlující rozdílné vlastnosti obou použitých
technik (blíže viz kapitola 5.4.4.2).
Indikovat změny ve vývoji synchronnosti cyklů zkoumaných zemí je cílem
následující analýzy historického vývoje podobnosti hospodářských cyklů pomocí srovnání
korelace ve dvou po sobě jdoucích nepřekrývajících se obdobích. Analýza cyklů HDP
odhaluje konvergenční tendence v měřeném období u všech analyzovaných států
s výjimkou Řecka. Z členských států eurozóny, pro které jsou typické poměrně vysoké
hodnoty těsnosti závislosti s eurozónou, zaznamenaly nejvýraznější konvergenční posun
Španělsko a Portugalsko, považované za periferii eurozóny. Z kandidátských zemí
projevují významnou konvergenci Maďarsko a Slovinsko. Česká republika zůstává i přes
značný konvergenční proces na velmi nízkých hodnotách aktuální korelace. Analýza
podobnosti IP cyklů neposkytuje podobně jednoznačné výsledkové tendence jako analýza
cyklů HDP. Zatímco členské státy svými cykly průmyslové produkce modifikovanými
FOD konvergují k eurozóně, kandidátské státy s výjimkou Slovinska mají tendence
opačné. Proces vývoje synchronnosti navíc není stejný vzhledem k eurozóně a k Německu,
neboť u zmíněných divergujících zemí lze sledovat mírnou konvergenci k Německu.
Analýza růstových cyklů, které podobě jako u předchozí části vykazují všeobecně vyšší
hodnoty korelačních koeficientů, potvrzuje divergenční tendence u České republiky
k Německu i k eurozóně, zatímco růstové cykly zbývajících kandidátských ekonomik spíše
konvergují či stagnují. Členské státy s výjimkou Španělska a Portugalska po eliminaci
trendu Hodrick-Prescottovým filtrem mírně konvergují či neprojevují výraznější změnu
trendu při současných vysokých hodnotách naměřené korelace. Výsledky analýzy
historické konvergence neprokázaly profilující se evropský hospodářský cyklus vzhledem
k ekonomice spojených států, neboť během analyzovaného období nedošlo k výraznějším
konvergenčním posunům synchronnosti cyklu k eurozóně a zároveň k divergenci vzhledem
k ekonomice USA.
Třetí dílčí technikou měření podobnosti hospodářských cyklů použitou v korelační
analýze je technika tzv. klouzavé korelace, která měří korelaci překrývajících se
klouzavých úhrnů zvoleného indikátoru cyklu. Výsledkem je řada časově-proměnlivých
korelačních koeficientů, která umožňuje sledovat dynamiku a indikovat krátkodobé trendy
vývoje synchronnosti zkoumaných cyklů. Obě použité techniky modifikace vstupních dat
prezentují konvergenční tendence cyklů HDP vzhledem k eurozóně a naopak výrazné
aktuální divergenční tendence cyklu ČR. Z členských států vykazují stabilní vysoké
hodnoty korelace státy tzv. jádra eurozóny Francie a Německo. Stabilním vývojem i když
s nižšími hodnotami naměřené korelace oproti Německu a Francii procházejí Rakousko a
Španělsko, které však počínaje obdobím 2000/2001 znatelně diverguje. Výraznou
konvergenci růstových cyklů zažívá Portugalsko. Rozdílné tendence vykazuje Irsko, které
v případě cyklů HDP klasického typu (modifikovaných FOD) soustavně diverguje,
zatímco v případě HP filtru stabilně fluktuuje okolo hodnot indikujících vysokou závislost
na cyklu eurozóny.
Obrázek klouzavé korelace cyklů IP je poněkud odlišný. Zatímco v případě cyklů
modifikovaných FOD většina kandidátských zemí v první polovině 90. let minulého
období konverguje k eurozóně, konec 90. let představuje pro všechny země odklon směrem
k trvalé divergenci. Podobné výsledky nabízí také analýza růstových cyklů kandidátských
zemí s využitím HP filtru, kde po počátečních konvergenčních tendencích nastává
s přelomem tisíciletí zlom ke společné divergenci vzhledem k eurozóně. V rámci
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členských států eurozóny se opět formuje tzv. jádro v podobě Německa a Francie, které
vykazují výrazné konvergenční tendence cyklů klasické povahy vzhledem k eurozóně.
K nim se tentokrát přidává i v poslední době konvergující Irsko. Další skupina zemí
obsahující Rakousko, Portugalsko a případně i Španělsko je po počátečních
konvergenčních tendencích charakteristická divergencí cyklů průmyslové produkce ke
konci zkoumaného období vzhledem k eurozóně. V případě aplikace Hodrick-Prescottova
filtru k identifikaci růstového cyklu IP jsou výsledné řady časově-proměnlivých
korelačních koeficientů členských zemí eurozóny nepoměrně méně volatilní s jasnějšími
trendy. Stálou vysokou korelaci s eurozónou projevují opět Francie a Německo. Vysokou
úroveň korelace během celého období lze indikovat také u Rakouska a také po celou dobu
velmi mírně divergujícího Španělska. Vyšší fluktuace kolem hodnoty korelace 0,4
vykazuje Irsko a nevýznamnou závislost Portugalsko. Všechny uvedené členské státy,
kromě Německa a Francie zaznamenávají zřetelné divergentní změny ke konci
zkoumaného období.
Výsledky podobnosti cyklu jsou v procesech zpracovávání a modifikace vstupních dat
i v procesech konečného výpočtu podobnosti ovlivněny jednak použitím statistických a
ekonometrických metod a dále zapojením odlišných indikátorů agregátní ekonomické
aktivity aproximujících hospodářský cyklus. O vlivu těchto faktorů svědčí celkově nižší
resp. vyšší naměřené hodnoty korelace či dokonce naprosto rozdílné výsledky indikující
konvergenci či divergenci téhož indikátoru cyklu v závislosti na volbě detrendovaných
metod resp. definičním vymezení hospodářského cyklu. Z výsledků také vyplývá, že stejné
metody měření podobnosti využívající stejné statistické filtry přinášejí mnohdy různé
výsledky v případě zkoumání cyklů HDP a IP.
Analýza klouzavé korelace poukázala na nutnost detailněji sledovat vývoj
podobnosti hospodářských cyklů, neboť porovnání synchronnosti ve dvou po sobě
jdoucích obdobích nezachytí probíhající změny v rámci jednotlivých obdobích, které se
v konečném důsledku mohou jevit jako významné. Ilustrativním příkladem je indikovaná
relativní konvergence většiny kandidátských zemí ve dvou po sobě jdoucích obdobích –
zejména v případě růstových cyklů, zatímco výsledky klouzavé korelace upozorňují na
patrné společné divergentní tendence ve druhé polovině zkoumaného období. Česká
republika vykazuje nížší synchronnost a z hlediska dynamiky také spíše divergenční
tendence hospodářského cyklu vzhledem k Německu i k eurozóně. Relativně vysokou
synchronnost s cyklem eurozóny vykazují Maďarsko a Slovinsko, přičemž analýza
klouzavé korelace ukázala, že indikované konvergenční tendence nejsou plynulé jak se
z analýzy historické konvergence může zdát.
6.1.4

Endogenní charakter kritéria podobnosti hospodářských cyklů

Výsledky analýzy podobnosti hospodářských cyklů z předchozích subkapitol prezentují
současnou úroveň synchronnosti a vypovídají o probíhající konvergenci popř. divergenci
hospodářských cyklů zkoumaných kandidátských zemí k eurozóně v období uplynulého
desetiletí. Kromě vlastního zkoumání vhodnosti země vytvořit s ostatními státy optimální
měnovou oblast dle charakteristik definovaných v rámci teorie optimálních měnových
oblastí, objevují se v novodobém pojetí teorie optimálních měnových oblastí teze
o pokračující kontinuitě konvergenčního procesu v období před vstupem i po vstupu země
do měnové zóny. Hypotéza endogenity kritérií optimality měnové oblasti je založena na
existenci vzájemné vazby mezi prohlubující se ekonomickou integrací zúčastněných zemí
v procesu měnové unifikace a naplňováním charakteristik optimální měnové oblasti. Přijetí
jednotné měny představuje eliminaci významné bariéry v intenzitě vzájemného obchodu,
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čímž dochází k prohloubení ekonomických vazeb zúčastěných ekonomik a následně
i sladění jejich hospodářských cyklů. Teze endogenního charakteru kritérií optimální
měnové oblasti včetně synchronnosti hospodářských cyklů vede k závěru, že země
vstupující do společné měnové oblasti naplní uvedená kritéria ex post – tedy po přijetí
společné měny.
O empirický důkaz platnosti hypotézy endogenity kritérií optimální měnové oblasti se
pokusili Frankel a Rose (1998), kteří zkoumali závislost korelace hospodářských cyklů na
intenzitě vzájemného celkového obchodu analyzovaných zemí. Hlavní myšlenkou práce
tak byl předpoklad endogenního charakteru tradičního kritéria stupně otevřenosti
ekonomik a kritéria podobnosti ekonomik resp. sladěnosti hospodářských cyklů
definovaného v novodobém pojetí teorie. Pomocí dat 21 průmyslově vyspělých zemí
z období let 1959–1993 autoři prokazují závislost mezi mírou intenzity bilatelárního
obchodu a intenzitou závislosti hospodářských cyklů analyzovaného vzorku zemí. Pro
zvýšení robustnosti svých závěrů autoři využívají čtyři odlišné indikátory agregátní
ekonomické aktivity, kterými aproximují hospodářský cyklus. Jedná se o reálný HDP,
index průmyslové produkce, celkovou zaměstnanost a míru nezaměstnanosti.
K identifikaci cyklů a měření jejich korelace používají obdobně čtyři odlišné detrendovací
techniky.
Zkoumaná kauzalita je analyzována pomocí regresní rovnice (Frankel–Rose; 1998;
s. 1018).
Corr (v,s)i,j,τ = α + β Trade(w) i,j,τ + ε i,j,τ ,
kde Corr (v,s)i,j,τ charakterizuje korelaci hospodářských cyklů aproximovaných zvoleným
indikátorem ekonomické aktivity v zemí i a j v časovém období τ. Proměnná Trade(w) i,j,τ
je vyjádřena přirozeným logaritmem průměrné míry intenzity bilatelárního obchodu mezi
zeměmi i a j v časovém období τ a dále normalizována celkovým objemem obchodu nebo
HDP. Poslední komponent rovnice εi,j,τ zahrnuje všechny ostatní vlivy na podobnost
hospodářských cyklů mimo sféru obchodu a parametry α a β jsou odhadované regresní
koeficienty.
Z výše uvedeného je tedy patrné, že podobně jako v případě volby více proměnných
aproximujících hospodářský cyklus autoři používají také v případě vyjádření intenzity
bilatelárního obchodu dvě různé proxy proměnné. Nejprve vztahují intenzitu vzájemné
obchodní výměny k celkovému objemu obchodu:
Wtijt = (X i,j,t + M i,j,t)/( X i,t + X j,t +M i,,t +M j,t),
kde X i,j,t vyjadřuje celkový objem exportu ze země i do země j (v nominální hodnotě)
během období t; X i,t znázorňuje celkový objem exportu ze země i; přičemž totéž platí pro
import M.
Druhým indikátorem je míra bilatelárního obchodu vztažena k celkovému nominálnímu
HDP:
Wyijt = (X i,j,t + M i,j,t)/( Yi,t + Yj,t),
kde Yi,t představuje úroveň nominálního HDP v zemi i během období t.
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Výsledky analýzy Frankela a Rose prokazují pozitivní vztah mezi intenzitou vzájemné
obchodní výměny a podobností hospodářských cyklů. Robustnost nálezu podporují
analogické výsledky získané pomocí všech využitých indikátorů vstupních proměnných
a detrendovacích technik. Také doplňující analýza citlivosti obsahující vložení dalších
instrumentálních proměnných nevedla ke změně výsledků. Závěry práce tak podporují
hypotézu endogenity kritéria OCA, v tomto případě sladěnosti hospodářských cyklů
v závislosti na míře obchodní integrace, což v době těsně před zahájením třetí fáze procesu
zavedení společné evropské měny a před formálním vznikem eurozóny evokovalo další
diskusi o potenciálních možnostech a schopnostech zemí naplňovat zkoumaná kritéria
ex-post tedy až po vstupu do společné měnové oblasti.
Sami autoři však své závěry podmiňují implicitním předpokladem, že většina celkového
bilatelárního obchodu je tvořena vnitroodvětvovým obchodem (tzv. intra-industry trade).
Odlišná situace může nastat v případě růstu meziodvětvového obchodu (inter-industy
trade) v celkovém vzájemném obchodě. Vysoký podíl meziodvětvového obchodu ve
vzájemné obchodní výměně může s prohlubující se obchodní integrací implikovat tendence
ke specializaci ve výrobě s a dále v souladu s Krugmanovou hypotézou (1993) i zvýšený
výskyt idiosynkratických šoků. Vlastní proměnná vztahující se k míře meziodvětvového
obchodu však do analýzy Frankela a Rose nevstupuje.
K nepřeceňování významu zjištění Frankela a Rose nabádá Kenen (2001), který na
jedné straně připouští existenci pozitivní korelace mezi intenzitou bilaterální obchodní
výměny a konvergencí hospodářských cyklů, na druhé straně však varuje, že prohlubující
se obchodní integrace nesnižuje riziko výskytu asymetrických šoků. Dlouhodobá
konvergence hospodářských cyklů a snižující se riziko asymetrických šoků jsou kromě
intenzity bilatelárního obchodu ovlivněny také dalšími charakteristikami zejména
charakteristikami strukturální a institucionální podobnosti integrujících se ekonomik.
Významným rozšířením práce Frankela a Rose je studie J. Fidrmuce (2001), který také
poukazuje na opomenutí strukturálních charakteristik v analýze zmíňovaných autorů.
V reakci na kritiku nejasného vlivu celkového vzájemného obchodu na konvergenci
hospodářských cyklů Fidrmuc vkládá do původní regresní rovnice Frankela a Rose další
proměnnou charakerizující vzájemný vnitrodovětvový obchod.
Corr (v,s)i,j,τ = α + β ITi,j,τ + γ IITi,j + ε i,j,τ ,
Přičemž podíl vnitroodvětvového obchodu je zde počítán pomocí Grubel-Lloyodova
indexu

∑X
IIT = 1 −
∑ (X

i

− Mi

i

+ Mi )

i

i

Kde Xi a Mi charakterizující exporty a importy i-tých komoditních skupin třetí úrovně
komoditní klasifikace SITC.
Dalším přínosem Fidrmucovy práce je rozšíření analýzy na vybrané kandidátské země
a aplikace aktuálnějších dat z období 1990–1999. K aproximaci hospodářských cyklů byly
použity časové řady reálného HDP a průmyslové výroby detrendované logaritmickou
diferencí čtvrtého řádu.
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I přes explicitně zmíněná slabá místa analýzy zahrnující především relativně krátké časové
řady vstupních údajů a srovnatelnost dat kandidátských zemí se zeměmi eurozóny, závěry
analýzy potvrzují původní hypotézu o významu vnitroodvětvového obchodu ve
zkoumaném kauzálním vztahu konvergence hospodářských cyklů a obchodní integrace.
Z výsledků studie vyplývá, že mezi vývojem vnitrodvětvového obchodu v celkové
bilatelární obchodní výměně a konvergencí hospodářských cyklů existuje významná
pozitivní závislost. Zapojení strukturální proměnné podílu vnitroodvětvového obchodu do
analýzy také odhalilo nevýznamnou resp. žádnou přímou závislost podobnosti
hospodářských cyklů na celkové obchodní výměně. Původní hypotéza endogenního
charakteru kritérií optimální měnové oblasti, v tomto případě endogenity kritéria sladěnosti
hospodářských cyklů a mírou obchodní integrace, je dle uvedených závěrů naplněna za
podmínky pozitivní korelace mezi růstem celkové obchodní intenzity a podílu
vnitroodvětvového obchodu daných ekonomik.
Kromě výzkumu potenciálního endogenního charakteru kritéria podobnosti hospodářských
cyklů zemí aspirujících na členství ve společné měnové oblasti ve vztahu k prohlubující se
obchodní integrací zúčastněných zemí obsahuje literatura teorie optimálních měnových
oblastí také pokusy o nalezení dalších faktorů endogenizujících konvergenci
hospodářských cyklů. Významným počinem v této oblasti byly práce Artise a Zhangové
(1997, 1999), kteří zkoumali možnou závislost mezi synchronizací hospodářských cyklů
a snižující se volatilitou měnových kurzů. Existence zmiňované závislosti by představovala
významný argument pro urychlení procesu měnové unifikace nových členských států a
zapojení dosud váhajících původních členských států Evrospké unie.
Autoři studií používají ve své analýze data z období 1961–1995 vzorku 15 resp. 19
zemí, mezi kterými jsou země účastnící se mechanismu směnných kurzů (ERM)
Evropského měnového systému (EMS) od roku 1979 stejně tak jako země stojící ve
zkoumaném období mimo tento systém. Vznik ERM tak ve studii prezentuje období
relativní kurzové stability členských států. Hospodářské cyklus je aproximován
průmyslovou produkcí a detrendován třemi filtračními technikami, kde dominuje
nelineární Hodrick-Prescottův filtr.
Z výsledků analýzy vyplývá, že v porovnání s obdobím před rokem 1979 došlo
v období po vzniku EMS a vstupu členských zemí Unie do mechanismu směnných kurzů
ERM k větší synchronizaci hospodářských cyklů účastnických států k cyklu Německa,
které z pozice nejsilnější ekonomiky Evropských společenství (ES) ve studii figuruje jako
benchmark srovnávací rovina reprezentující hlavní hospodářské trendy tehdejších ES. Ve
vztahu k cyklu USA, které zde figuruje jako benchmark pozice ostatního světa, došlo ve
zkoumaných obdobích naopak k poklesu sladěnosti cyklů států ES. Dalším výsledkem je,
že podobná tendence se u států stojících mimo systém ERM neprojevila. Na základě
uvedených zjištění vyslovují Artis a Zhangová hypotézu profilace tzv. evropského cyklu
formujícího se nezávisle k ostatnímu světu resp. ekonomice Spojených států amerických.
Výsledky analytických prací Artise a Zhangové (1997, 1999) dokládají evidenci
o existenci vazby mezi snižující se volatilitou měnových kurzů mi konvergencí
hospodářských cyklů. Podobně jako v případě Frankela a Rose jsou i výše uvedení autoři
opatrní k interpretaci svých zjištění. Artis a Zhangová připouští nezpochybnitelný nalezený
pozitivní vztah mezi kurzovou stabilititou a hospodářskou konvergencí nicméně
nepovažují tento vztah za kauzální, přičemž poukazují na množství nezohledněných
faktorů, které mohou k indikované konvergenci přispívat.
Práce Artise a Zhangové evokovaly po svém publikování zájem o výzkum různých forem
podmíněné konvergence a důkazy o endogenním charakteru kritérií optimality měnové
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zóny, které nabývají na svém významu v současném období příprav kandidátských zemí na
rozšíření stávající eurozóny. Kromě analýz prokazujících více či méně endogenní charakter
konvergence hospodářských cyklů ve vztahu ke kurzové stabilitě existují i práce odmítající
přímou souvislost. V tomto ohledu je třeba zmínit práci Inklaar-de Haan (2001), která
obsahovala přímou kritiku studií Artis-Zhang (1997, 1999). Autoři Inklaar a de Haan
použili k důkazu závislosti synchronizace hospodářských cyklů na snížené kurzové
volatilitě podobný metodický postup jako Artis a Zhangová. Místo dvou původních období
představující období relativní volatility flexibilních kurzů před vznikem ERM a období
stabilních fixních kurzů v rámci ERM byly v navazující studii vymezeny celkem čtyři dílčí
období. Inklaar s de Haanem totiž nesouhlasí se zjednodušujícím předpokladem Artise
a Zhangové o nestabilitě kurzů před ERM a jejich stabilitě ihned po formaci systému ERM
zejména ve vztahu k německé marce. Jedním ze zásadních zjištění je nalezená rostoucí
korelace v období 1971–79 a následně její pokles v období 1979–87, což je v rozporu se
závěry práce Artis-Zhang.
Všechny studie citované v této subkapitole věnované endogenitě charakteristik OCA
představují významnou oblast výzkumu týkající se faktorů determinujících rozhodnutí
o načasování vstupu kandidátských států do oblasti společné evropské měny. Dosavadní
výsledky implikují potenciální přínos brzkého přijetí společné měny v kandidátských
státech a snižují váhu dosavadního dominujícího požadavku na co možná nejvyšší
dosaženou úroveň konvergence ekonomik uchazečských států s členskými státy eurozóny.
Případná ex-post konvergence tak snižuje význam autonomní monetární politiky
dohánějících států jako nástroje stabilizace a aktivizace ekonomik s cílem naplnit
předvstupní požadavky orgánů rozhodujících o začlenění do eurozóny jak na straně Unie
tak na straně samotného uchazečského státu. Výzkum endogenity charakteristik optimální
měnové oblasti s ohledem na aktuálnost tématu a výsledkové a metodologické rozpory a
nedostatky v analyzovaných pracech představuje zajímavou výzvu pro další analytický
výzkum a jeho prohlubování.

6.2 Měření
podobnosti
poptávkových
kandidátských a členských zemí EMU

a

nabídkových

šoků

V kontextu rozšiřování eurozóny a hodnocení připravenosti a dynamiky konvergence
současných kandidátských zemí k zemím eurozóny se stále častěji ve výzkumných studiích
věnovaných problémům měnové integrace objevuje podobnosti poptávkových
a nabídkových šoků. Jedná o charakteristiku definovanou v rámci pozdějšího vývoje teorie
optimálních měnových oblastí, která ze své povahy obsahuje vliv dalších charakteristik
definovaných v rámci tradičního výčtu charakteristik a kritérií optimální měnové oblasti
jako je požadavek na otevřenost ekonomiky, podobnost ve struktuře výstupu, komoditní
a teritoriální struktuře mezinárodního obchodu, diverzifikace výrobního a obchodního
portfolia atd.
Následující část je věnována přehledu empirických studií, které vypovídají
o dosavadním výskytu šoků v Evropě, o jejich podobnosti či asymetrii. Již úvodem je třeba
konstatovat, že i přes aktuální popularitu této oblasti ekonomického zájmu a poměrně
rozsáhlému spektru relevantních studií nabízí zkoumané téma ještě mnoho výzev
k prohloubení dosavadního výzkumu. Hlavní výzva je především ve vývoji základní
metodologie výzkumu podobnosti šoků. Ačkoliv rozličné studie na toto téma používají
poměrně sofistikované statistické a ekonometrické metody, základní metodologický
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přístup k dekompozici šoků je založen na velmi zjednodušujících a drasticky omezujících
předpokladech (blíže viz kapitola 5.3).
Na úvod přehledové analýzy použitých metod a výsledků soudobých studií zkoumání
podobnosti šoků v Evropě je třeba uvést, že toto kritérium optimality měnové zóny,
neprošlo narozdíl od jiných tradičních kritérií tak dlouhým vývojem zahrnujícím rozvoj
vhodné metodologie zkoumání, verifikace a interpretace výsledků. Ve srovnání s jinými
kritérii optimality měnové zóny se jedná o poměrně novou a relativně nedostatečně
probádanou oblast výzkumu.
Z historického hlediska prošla analýza výskytu a podobnosti působení šoků
v členských a uchazečských zemích EMU od doby první průkopnické práce Bayoumiho
a Eichengreena (1993) podobným vývojem jako výzkum synchronnosti hospodářských
cyklů. Zatímco počáteční práce se soustředily převážně na problém samotné identifikace
šoků, jejich základní statistické deskripce a zkoumání podobnosti výskytu, současný trend
zkoumání šoků se orientuje na zkoumání jejich možné endogenní povahy ve vztahu
k prohlubování ekonomické integrace v Evropě. Také studie zabývající se symetrií šoků
členských a kandidátských zemí EMU čelí podobným problémům v podobě heterogenních
a nedostatečně dlouhých časových řad vstupních údajů (získaných navíc z různých zdrojů),
nejednotné metodologie zkoumání, problému nejednoznačné interpretace výsledků
z hlediska posouzení připravenosti přijmout jednotnou měnu apod. Narozdíl od analýzy
šoků analýza hospodářského cyklu představuje daleko širší oblast zkoumání s možností
využití širšího spektra ukazatelů sladěnosti a za použití vývojově starších a z tohoto
pohledu tedy pravděpodobně i sofistikovanějších metod. Přesto jsou výsledky analýzy
podobnosti šoků v soudobé literatuře považovány za užitečné doplnění výzkumu cílem
získat co možná nejkomplexnější a nejucelenější obraz o hodnocených zemích.
6.2.1 Současná podobnost poptávkových a nabídkových šoků v Evropě

Metodika identifikace poptávkových a nabídkových šoků Blancharda a Quaha (1989)
aplikovaná Bayoumim a Eichengreenem (1993) k měření korelace poptávkových
a nabídkových šoků v zemích Evropského společenství a pro srovnání také ve vybraných
regionech Spojených států amerických se stala populární především v souvislosti
s procesem rozšíření Hospodářské a měnové unie směrem na východ. Přestože si již na
konci devadesátých let našla zmíněná metoda své příznivce, pravý boom nastává na
počátku nového tisíciletí, zejména pak v období let 2000–2004. Hlavní příčinou bylo
nevyhnutelně se blížící rozšíření Evropské unie, s čímž souvisí také povinnost nových
členských zemí usilovat o vstup do Hospodářské a měnové unie a přijmout jednotnou
měnu. Právě kritérium podobnosti šoků tzv. CEE zemí tj. zemí střední a východní Evropy
s eurozónou se stalo v tomto období velmi oblíbenou oblastí výzkumu konvergence a
připravenosti těchto zemí přijmout euro.
Toto období je také poměrně příznivé z hlediska délky časových řad vstupních dat analýzy
dostupných z národních (popř. nadnárodních) zdrojů statistik nově přijatých členů EU. Od
počátků politické a ekonomické transformace v zemích bývalého východního bloku uběhlo
v průměru více než deset let a s dalšími roky a tedy přibývajícími vstupními daty
prodlužujících se časových dat roste také robustnost a statistická významnost výsledků
provedených ekonometrických analýz.
Počáteční práce z oblasti konvergence
hospodářských cyklů a šoků z devadesátých let minulého století zaměřené na
transformující se ekonomiky střední a východní Evropy trpí nejvíce právě problémem
krátkých časových řad vstupních údajů.
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Mezi ranými prácemi zaměřenými na problematiku zkoumání podobnosti šoků zemí
bývalého východního bloku a zemí Evropské unie patří práce Frenkela et al. (1999), kteří
ke svému měření (dle metodiky Bayoumiho a Eichengreena,1993) použili data reálného
HDP a implicitního cenového deflátoru HDP za období 1992–98. Za země reprezentující
vzorek EU (benchmark) zvolili Německo a Francii. Z výsledků vyplývá, že korelace
nabídkových šoků je za dané období nejvyšší mezi Německem a Estonskem (0,47)
a Francií a Slovenskem (0,31). Nejnižší je pak mezi Německem a Bulharskem (–0,59)
a Francií a Českou republikou (–0,26).
Z hlediska podobnosti poptávkových šoků je na tom nejlépe Slovinsko, přičemž
korelační koeficienty dosahují v tomto případě hodnot 0,60 s Německem a 0,64 s Francií.
Naopak nejnižší korelaci poptávkových šoků nacházejí mezi Slovenskem a Německem
(–0,30) a Českou republikou a Francií (–0,37).
Autoři zmiňované studie zkoumají ve své práci také problém reakce ekonomiky na
šok, neboť hlavní náklady asymetrického šoku plynou právě z různých odpovědí na
vzniklé šoky v jednotlivých zemích unie. Jako benchmark pro srovnání reakcí na šoky
v kandidátských zemích byly zvoleny korelační koeficienty u reakčních funkcí
(tzv. impuls-response function) Německa a Francie. Z provedené analýzy reakční funkce
v případě Německa a Francie vyplývá, že z hlediska reakcí cen a produkce (HDP) na šoky,
pouze reakce produkce na poptávkový šok je pozitivní. Závislost reakce produkce na
nabídkový šok a reakce cenové hladiny na oba typy šoků je u obou států negativní a blízká
nule. Tyto nálezy jsou v rozporu s výchozími předpoklady metodologie Bayoumiho
a Eichengreena (viz kapitola 5.3).
K hodnocení dosažených výsledků studie je nutno konstatovat, že nálezy autorů,
založené na relativně krátkém vzorku vstupních dat, jsou z pohledu zemí bývalého
východního bloku silně ovlivněné probíhajícím procesem transformace, který byl u většiny
států nejintenzivnější právě v první polovině devadesátých let minulého století. Z pohledu
Německa byly údaje zkresleny německým sjednocením, což byla událost výjimečná
z hlediska politického i ekonomického.
V rámci současného výzkumu měření podobnosti šoků se k odkazu metodiky dekompozice
dočasných a permanentních šoků Blancharda a Quaha (1989) z reziduí získaných z modelu
vektorové autoregrese se dvěma proměnnými růstem HDP a inflací hlásí také
Fidrmuc–Korhonen ve své práci z roku 2003. V souladu s podmínkami definovanými
Bayoumim a Eichengreenem (1993) o dočasném vlivu poptávkových šoků na produkt
a negativním a pozitivním působení kumulovaných nabídkových a poptávkových šoků na
cenovou hladinu zkoumají korelaci šoků širokého spektra zemí (včetně zemí mimo
evropský kontinent) s eurozónou, Německem a Francií.
Z dosažených výsledků vyplývá, že korelace nabídkových šoků je různá napříč spektrem
zkoumaných zemí. Dalším obecným zjištěním je, že korelace poptávkových šoků
v kandidátských zemích s eurozónou je obecně nižší než v případě nabídkových šoků.
Výsledky v oblasti nabídkových šoků také poukazují na skutečnost, že země
označované dříve za periferní v EMU vykazují nyní poměrně vysokou míru korelace
s eurozónou. Jedná se například o země jako Španělsko, Itálie a Belgie označované v práci
Bayoumiho a Eichengreena (1993) za periferii Evropských společenství97. Z kandidátských
zemí vykazuje vyšší korelaci alespoň jednoho typu šoků Maďarsko a Polsko. Ostatní
kandidátské země vykazují buď velmi nízkou nebo dokonce zápornou korelaci šoků
97

O rozdělení zemí Evropských společenství na tvrdé jádro a periferní země – blíže viz také DeGrauwe
(2000).

6 Synchronnost hospodářských cyklů a šoků....

125

s eurozónou (jako např. Litva a Lotyšsko). Sami autoři však poukazují na skutečnost, že
výsledky v oblasti podobnosti šoků založené na dekompozici reziduí v rámci modelu
Blancharda a Quaha mohou být s ohledem na výsledky ostatních OCA kritérií zavádějící
a implikují různé použití makroekonomické politiky. Příkladem může Litva s Lotyšskem,
kdy konkrétně Lotyšsko vykazuje podobný vývoj růstu HDP a inflace s eurozónou
a zároveň výrazně asymetrické poptávkové šoky. Konkrétní výsledky korelace
poptávkových a nabídkových šoků zkoumaných zemí a eurozóny, Německa a Francie jsou
prezentovány v tabulce 6.15.
Tab. 6.15: Korelace poptávkových a nabídkových šoků

Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Německo
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Španělsko
Velká Británie
Česká republika
Estonsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Švýcarsko
USA

Nabídkové šoky
Eurozóna
Německo
Francie
0,30
0,17
0,26
0,69
0,44
1,00
-0,14
-0,12
-0,09
0,52
0,25
0,36
0,66
1,00
0,44
0,45
0,23
0,44
0,38
0,48
0,43
0,05
0,05
0,12
0,22
0,35
0,26
0,21
0,12
0,31
0,04
-0,02
0,13
0,25
0,34
-0,06
-0,11
0,00
-0,17
0,30
0,10
0,07
0,46
-0,10
0,65
0,08
-0,04
-0,17
0,05
0,11
-0,04
0,15
-0,04
-0,20
0,16
0,15
0,09
0,07
0,32
0,02

Poptávkové šoky
Eurozóna
Německo
Francie
0,06
-0,19
0,10
0,30
0,35
1,00
0,13
-0,14
0,23
0,57
0,27
0,41
0,18
1,00
0,35
0,09
0,28
-0,11
0,08
0,33
0,35
-0,01
-0,07
0,09
0,16
0,35
0,60
-0,13
-0,07
0,21
-0,15
-0,30
0,11
0,12
-0,15
-0,20
-0,49
0,32
-0,24
-0,49
-0,09
-0,16
0,25
-0,01
0,44
0,28
0,24
0,30
-0,05
-0,29
-0,27
-0,18
0,14
0,36
0,00
0,03
0,17
-0,11
0,07
-0,02

Zdroj: (Fidrmuc–Korhonen, 2003), upraveno
Pozn.: většina vstupních dat za období 1991–2000
Součástí práce je také porovnání korelace míry růstu HDP a inflace zkoumaného vzorku
zemí s Eurozónou, Německem a Francií podobně jako v případě korelace šoků. Korelace
růstu HDP s průměrem eurozóny je relativně vysoká pro její současné členy, přičemž
těmto hodnotám se z uchazečských států blíží ještě Maďarsko (0,83), Lotyšsko (0,42),
Estonsko (0,35) a Slovinsko (0,35). Česká republika i Slovensko vykazují zápornou
korelaci růstu HDP s eurozónou. Také v oblasti podobnosti vývoje míry inflace patří Česká
republika a Slovensko společně s Litvou, Polskem nebo např. s Tureckem k zemím
s nízkou mírou korelace s Eurozónou. Naopak pobaltské státy Lotyšsko, Estonsko
a Slovinsko vykazují relativně vysoké míry korelace u obou ukazatelů.
Srovnáme-li korelační koeficienty analýzy poptávkových a nabídkových šoků
a růstu HDP a inflace, lze konstatovat, že intenzita závislosti je v případě šoků nižší.
Výsledky podobnosti šoků a dalších ukazatelů u zemí, jež byly dříve označovány za
periferní v průběhu devadesátých let podněcují myšlenku o určité endogenní povaze šoků,
jejichž podobnost se bude zvyšovat s hledem na prohlubující se integraci v Evropě.
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Mezi významné soudobé studie zkoumající výskyt a symetrii šoků patří práce Horvátha
a Rátfaie (2004), kteří zaměřili své zkoumání na vybrané kandidátské a členské země
Hospodářské a měnové unie. Také tito autoři využívají pro identifikaci poptávkových a
nabídkových šoků bivariátní VAR model dle metodologie Blancharda a Quaha (1989)
rozvinutou v analytické studii Bayoumiho a Eichengreena (1993). Cílem studie je kromě
identifikace poptávkových a nabídkových šoků také zkoumání symetrie těchto šoků,
přičemž použitými vstupními daty modelu byly časové řady inflace a růstu produktu
v období prvního čtvrtletí 1993 až třetího čtvrtletí 2000.

Tab. 6.16: Podobnost šoků v kandidátských a členských zemí EMU
Poptávkové šoky
Německo
Francie
0,13
0,07
-0,03
-0,09
0,16
0,08
-0,23
0,38
-0,02
0,26
0,04
0,25
0,08
-0,31
0,23
0,15

Česká republika
Slovensko
Polsko
Maďarsko
Slovinsko
Estonsko
Lotyšsko
Litva

Itálie
0,12
0,44*
0,21
0,3
-0,03
0,11
0,00
-0,02

Nabídkové šoky
Německo
Francie
0,08
0,00
0,10
-0,19
-0,18
0,00
-0,09
0,52*
0,12
0,31
-0,10
-0,06
-0,07
0,24
-0,22
-0,34

Itálie
0,30
0,33
-0,02
0,30
0,28
-0,04
0,17
-0,11

Zdroj: Horváth-Rátfai (2004)
Pozn: * 5% hladina významnosti
Kladné hodnoty korelačních koeficientů v tabulkách indikují šokovou symetrii, zatímco
záporné šokovou asymetrii. Nabídkové šoky nevykazují celkově příliš vysokou těsnost
závislosti. Navíc ve vztahu s vůdčí zemí eurozóny jsou tyto šoky v kandidátských zemích
spíše asymetrické. Za povšimnutí stojí především pozitivní korelace šoků mezi
Maďarskem (při 5procentní hladině významnosti – pozn.) a Francií a Slovenskem
a Francií. Podobný obrázek se jeví i při zkoumání symetrie poptávkových šoků. Zejména
symetrie šoků mezi kandidátskými zeměmi a Německem je nevýrazná.
Také poptávkové šoky nevykazují ve srovnávaných ekonomikách příliš vysoký
stupeň symetrie. Ačkoliv vykazuje většina analyzovaných zemí kladné hodnoty
korelačního koeficientu, zejména s francií a Itálií, obecně se stále jedná o nevýznamnou
závislost.
Tab. 6.17: Křížová korelace šoků v rámci kandidátských zemí EMU
Česká
republika
Slovensko
Polsko
Maďarsko
Slovinsko
Estonsko
Lotyšsko
Litva

CZ

SK

PO

HU

SL

ES

LA

LI

x
0,21
0,36*
0,58*
-0,08
0,29
0,36*
0,23

0,07
x
0,24
0,00
0,00
0,10
0,01
-0,42

0,06
0,08
x
0,42*
0,26
0,65*
0,30
-0,05

-0,06
0,59*
-0,09
x
0,54*
0,31
-0,08
-0,12

0,18
0,02
0,21
0,47*
x
0,56*
0,20
0,31

0,24
0,37*
0,28
0,01
0,19
x
0,07
0,24

0,01
0,06
0,27
0,06
0,43*
0,08
x
0,11

0,00
0,24
-0,03
-0,05
0,02
0,59*
-0,08
x

Zdroj: Horváth-Rátfai (2004)
Pozn.: * 5% hladina významnosti
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Zajímavým příspěvkem analyzované studie je provedená křížová korelace šoků v rámci
kandidátských zemí. Pětina párových korelačních koeficientů ve zkoumaném souboru zemí
je kladná (při pětiprocentní hladině významnosti). Zaměříme-li se na Českou republiku,
pak za povšimnutí stojí zejména relativně vysoká symetrie poptávkových šoků
s Maďarskem, Polskem, Slovenskem ale také se všemi Lotyšskými státy. Z pohledu
symetrie nabídkových šoků, nejsou zde prokázány, kromě vztahu s Estonskem, příliš
významné závislosti.
Také Fidrmuc a Hagara (2004) využili základní metodu dekompozice šoků dle
Blanchard-Quah (1989), přičemž kromě korelace poptávkových a nabídkových šoků se
podobně jako Fidrmuc-Korhonen (2003) zaměřili také na korelaci růstu HDP a inflace
vzorku zkoumaných zemí (kam kromě skupiny kandidátských a členských zemí EMU
zařadili také Japonsko, Kanadu, USA či Austrálii) s průměrem eurozóny98. V porovnání
s posledně jmenovaným kritériem je zjištěná korelace poptávkových a nabídkových šoků
analyzovaných zemí s eurozónou výrazně nižší (což je v souladu se zjištěními Fidrmuce
a Korhonena, 2003 – viz výše). Dle zjištěných výsledků lze jednotlivé státy zařadit do
navzájem homogenních skupin: Španělsko, Francie a Itálie vykazují vysokou korelaci
nabídkových i poptávkových šoků, Německo, Belgie a Polsko tvoří skupinu zemí
s podobným výskytem nabídkových šoků a s relativně nižší korelací poptávkových šoků.
Třetí skupina vykazující relativně nejvyšší korelační koeficienty a je tedy z tohoto hlediska
nejhomogennější je skupina zemí s podobným výskytem poptávkových šoků: Maďarsko,
Švýcarsko, Norsko, Rakousko, Nizozemí, Řecko a Finsko. Ostatní země (včetně České
republiky) nevykazují výraznější korelace u žádného typu šoků.
Tab. 6.18: Skupiny zemí s podobnou korelací šoků s eurozónou
Země s vysokou korelací poptávkových i
nabídkových šoků s eurozónou

Španělsko, Francie, Itálie

Země s vysokou korelací nabídkových šoků a
nízkou korelací poptávkových šoků s eurozónou

Německo, Belgie, Polsko

Země s vysokou korelací poptávkových šoků a
nízkou korelací nabídkových šoků s eurozónou

Maďarsko, Švýcarsko, Norsko,
Rakousko, Nizozemí, Řecko, Finsko

Země s nízkou s nevýznamnou korelací šoků,
popř. zápornou korelací (asymetrií šoků)

Česká republika, Slovensko, Litva,
Slovinsko, Švédsko aj.

Zdroj: Fidrmuc-Hagara (2004), upraveno
Výsledky studie poukazují (podobně jako studie Fidrmuc–Korhonen, 2003) na zajímavou
skutečnost, že státy jako Španělsko či Itálie, které byly dříve považovány za periferii
eurozóny z pohledu strukturální podobnosti ekonomik vykazují vyšší korelaci šoků
s průměrem eurozóny než státy považované za jádro Unie (Rakousko, Nizozemsko,
Belgie). Tento stav vypovídá o možném endogenním vývoji zkoumaných charakteristik
ovlivněných procesem prohlubování měnové a hospodářské integrace. Z kandidátských
98

Autoři použili čtvrtletní data o inflaci a růstu HDP nestejných časových řad. V členských zemích EMU
začíná časová řada údajů prvním čtvrtletím roku 1991 – kromě Portugalska a Švédska. V případě
kandidátských zemí jsou první data u jednotlivých zemí dostupná v rozmezí let 1991–1995.
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zemí má z hlediska šokové symetrie nejblíže ke vstupu do eurozóny Polsko a Maďarsko,
které vykazují korelaci šoků podobnou stávajícím členským zemím.
6.2.2 Endogenní povaha šoků v procesu hospodářské a měnové integrace

Významnou prací, která se snaží reagovat na hlavní kritiky statičnosti a opomíjení možné
endogenní povahy poptávkových a nabídkových šoků v konvergujících zemích je práce
Babetski–Boone–Maurel (2002). Analýze podobnosti poptávkových a nabídkových šoků
zemí bývalého východního bloku s EU-15 a USA (dvěma alternativními benchmarky)
předchází stručné zhodnocení dosažené úrovně reálné konvergence nových členů a jejich
schopnosti plnit k období rozšiřování EU maastrichtská kritéria. Na základě tohoto
hodnocení rozdělují autoři zkoumané země na dvě skupiny. První skupina zemí vykazuje
slibné tendence probíhajícího procesu reálné konvergence a dosahování hodnot klíčových
ukazatelů maastrichtských kritérií. Dle autorů jsou to důkazy úspěšně završeného procesu
transformace, strukturálního přizpůsobení, stabilizace ekonomik a nastartování
dlouhodobého ekonomického růstu. Sem řadí Českou republiku, Maďarsko, Polsko,
Slovensko, Slovinsko a tři pobaltské země Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Druhá skupina
zemí zahrnující Bulharsko a Rumunsko naopak zatím neuspěly v procesu transformace
svých ekonomik z hlediska zmíněných kritérií. Autoři analýzy dále konstatují (str. 6), že
pro prvně jmenované země je dalším nezbytným krokem pro stabilizaci ekonomik fixace
nominálních měnových kurzů, popř. zavedení měnových výborů, čemuž logicky předchází
analýza plnění OCA kritérií – mj. sladěnosti poptávkových a nabídkových šoků.
Tradiční metodologie Bayoumiho a Eichengreena je v práci rozšířena o významný
dynamický prvek v podobě konstrukce časově-proměnlivých koeficientů indikujících
konvergenci popř. divergenci výskytu poptávkových a nabídkových šoků ve zkoumaných
zemích. Velký důraz je zde kladen na rozlišování významu poptávkových a nabídkových
šoků, neboť prvně jmenované závisí na povaze měnově-politického prostředí zatímco
druhé odráží proces strukturálního přizpůsobení konvergence. Hlavním bodem analýzy je
odhad modelu s využitím Kalmanova filtru pro výpočet časově-proměnlivých korelačních
koeficientů.
XEU – X CEECs(i) = a(t) + b(t) * (XEU – XUS)
XEU charakterizují poptávkové a nabídkové šoky v zemi i ve střední a východní Evropě,
XUS pak vyjadřují šoky v USA. Dle výsledných hodnot koeficientů a(t) a b(t) pak lze rozlišit
4 základní možnosti vývoje99: 1) probíhající konvergence, 2) slabá konvergence, 3) trend
(vývoj) konvergence je nejasný, 4) divergence.
Z výsledků analýzy konvergence výskytu poptávkových a nabídkových šoků zemí
střední a východní Evropy s EU-15 vyplývá probíhající konvergence na poptávkové straně
a spíše divergence na straně nabídky. Výjimkou jsou země jako např. Lotyšsko, které
vykazují konvergenční proces na straně poptávky i nabídky. Konvergenční proces na
straně poptávky vykazují všechny zkoumané země (kromě Rumunska). Významná
poptávková konvergence je pak patrná u České republiky, Lotyšska, Polska a Slovinska.
99

Konvergenci vyjadřují hodnoty b(t) i a(t) blízké nule, což znamená, že šok X CEECs(i) je vysvětlen
(determinován) výhradně šokem s původem v EU. Pokud b(t) diverguje od nuly a blíží se jedné, pak hlavní
determinantou šoku v rámci CEEC je zbytek světa, který je v práci aproximován Spojenými Státy. Z hlediska
vývoje reálné a nominální konvergence autoři předpokládali klesající koeficient b(t) u poptávkových šoků
z důvodu slaďování měnově-politických strategií kandidátských zemí s EU; z hlediska nabídkových šoků pak
předpokládali stabilní popř. mírně rostoucí tendenci indikující odlišný vnitřního strukturálního mechanismu
přizpůsobení v kandidátských státech.
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Divergence nabídkových šoků může být zapříčiněna Balassa-Samuelsonovým efektem,
který je umocněn změnami industriálních struktur a skladbou exportu v dohánějících
zemích.
Tab. 6.19: Dynamická konvergence šoků nových členů k průměru EU (Babetski et al., 2002)
Koeficient

(a)
(b)

(a)
(b)

Česká
Estonsko Maďarsko Lotyšsko
republika

-0,07
0,01a

0,1
0,49d

Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko

0,16
0,72

Nabídkové šoky
0,1
0,07
0,04
b
a
0,39
0,34
-0,02a

-0,09
0,13a

0,15
0,3a

-0,08
0,55

0,14
0,36c

Poptávkové šoky
0,07
0,05
0,02
0,35c
0,35c
0,50d

0,15
0,89

0,24
0,59

0,07
0,78

Pozn.:Hodnoty v tabulce představují průměrné hodnoty časově-proměnlivých korelačních
koeficientů za dané období - nižší hodnota v intervalu <0,1> indikuje konvergenci šoků.
Horní indexy charakterizují srovnání s hodnotami koeficientů pro Irsko (za období 1970–
1972), Portugalsko a Španělsko (1977–1985) před jejich vstupem do EU.
a
méně než koeficient b(t) nabídkových šoků Portugalska, který je roven 0,37
b
méně než koeficient b(t) nabídkových šoků Irska, který je roven 0,42
c
méně než koeficient b(t) poptávkových šoků Portugalska, který je roven 0,48
d
méně než koeficient b(t) poptávkových šoků Španělska který je roven 0,50
Ve prospěch vstupu do EMU hovoří konvergence poptávkových šoků, která indikuje
sladění měnově-politických strategií kandidátských států s eurozónou. Jak však autoři
v závěru studie sami konstatují, práce neanalyzovala institucionální aspekty rozšíření
Evropské unie (a následně Evropské měnové unie) a právě v této oblasti je třeba docílit
daleko většího stupně konvergence než bylo dosaženo dosud.
Podobně jako v případě zkoumání endogenní povahy konvergence hospodářských cyklů
členských zemí měnové unie, obsahuje soudobá literatura také pokusy o podobnou analýzu
v oblasti výskytu asymetrických šoků. Babetski (2004) navazuje na práce Frankela a Rose
(1998) a Fidrmuce (2001), kteří nacházejí pozitivní závislost mezi intenzitou vzájemného
obchodu (v případě Fidrmuce se jedná o detailnější analýzu s rozlišením mezi- a vnitro
odvětvovým obchodem) a korelací hospodářských cyklů. Babetski nachází podobnou
závislost mezi intenzitou obchodní výměny a poptávkovými šoky. Na straně nabídky tato
závislost prokázána nebyla. Výsledky Babetského analýzy přibližují následující tabulky.
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Tab. 6.20: Vývoj šokové asymetrie mezi nově přijatými zeměmi do EU a Německem
1994–2002
a) poptávkové šoky
Česká Republika
Estonsko
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Průměr CEEC
Irsko
Portugaslko
Španělsko

Německo
1994-2002 1994-98 1999-02
0,34
0,39
0,27
0,41
0,39
0,43
0,44
0,49
0,37
0,50
0,52
0,47
0,60
0,61
0,60
0,72
0,84
0,54
0,60
0,68
0,52
0,58
0,64
0,53
0,52
0,57
0,47
0,50
0,50
0,50
0,49
0,49
0,49
0,61
0,60
0,61

Evropská unie
1994-2002 1994-98 1999-02
0,49
0,54
0,43
0,36
0,41
0,29
0,35
0,45
0,22
0,35
0,37
0,32
0,50
0,63
0,32
0,89
0,93
0,82
0,59
0,64
0,53
0,78
0,83
0,71
0,54
0,60
0,46
0,45
0,44
0,45
0,35
0,35
0,35
0,49
0,49
0,49

Německo
1994-98 1999-02
0,08
0,51
0,66
0,66
0,86
0,66
0,45
0,46
0,07
0,13
0,25
0,13
1,00
0,47
0,70
0,47
0,51
0,45
0,36
0,36
0,43
0,43
0,46
0,46

Evropská unie
1994-2002 1994-98 1999-02
0,01
-0,22
0,26
0,72
0,76
0,68
0,34
0,26
0,48
0,39
0,43
0,30
-0,02
-0,20
0,23
0,13
0,05
0,25
0,30
0,10
0,52
0,55
0,72
0,37
0,30
0,24
0,39
0,42
0,42
0,43
0,45
0,43
0,46
0,50
0,50
0,50

b) nabídkové šoky
Česká Republika
Estonsko
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Průměr CEEC
Irsko
Portugalsko
Španělsko

1994-2002
0,29
0,66
0,75
0,46
0,09
0,25
0,72
0,58
0,48
0,36
0,43
0,46

Zdroj: Babetski (2004), upraveno
Tabulky 6.20a a 6.20b přibližují vývoj šokové asymetrie vybraných kandidátských zemí
a Německa (resp. Evropské unie) ve dvou dílčích obdobích během let 1994–2002. Šoková
asymetrie je zde měřena analogicky s metodou použitou v předchozí studii Babetski–
Boone–Maurel (2002) pomocí časově-proměnlivého koeficientu korelace s využitím
Kalmanova filtru, jehož snižující hodnota během zkoumaných period indikuje konvergenci
poptávkových šoků, přičemž nabídkové šoky spíše divergují.
Výsledky prezentované v tabulce 6.21 poukazují na silnou negativní závislost mezi
intenzitou obchodu a šokovou asymetrií na poptávkové straně. Zatímco tedy intenzivnější
obchodní výměna mezi zkoumanými státy vede k nižší šokové asymetrii, podobná
tendence u nabídkových šoků prokázána nebyla. Výsledky studie Babetského, který
šokovou symetrii na straně poptávky připisuje vlivu procesu postupné obchodní a měnové
integrace v Evropě, jsou výsledky v souladu s prací Frankela a Rose (1989) a Fidrmuce
(2001), kteří nacházejí podobnou závislost mezi intenzitou obchodní výměny a korelací
vývoje produkce.
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Tab. 6.21: Korelace mezi šokovou asymetrií a obchodní integrací v nově přijatých zemích
EU (Babetski, 2004)
a) poptávkové šoky
Celkem
Česká republika
Estonsko
Maďarsko
Lotyšsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
CEEC průměr

-0,81
0,32
-0,73
-0,57
-0,46
-0,10
-0,83
-0,45

Vývozy Dovozy
Německo
-0,84
-0,76
0,13
0,35
-0,71
-0,72
-0,58
-0,54
-0,31
-0,47
-0,14
-0,07
-0,76
-0,84
-0,46
-0,44

Celkem
-0,81
-0,92
-0,70
-0,90
-0,76
-0,09
-0,82
-0,71

Vývozy
EU
-0,84
-0,86
-0,72
-0,86
-0,75
-0,07
-0,79
-0,70

Dovozy
-0,74
-0,85
-0,66
-0,88
-0,72
-0,10
-0,81
-0,68

b) nabídkové šoky
Celkem
Česká republika
Estonsko
Maďarsko
Lotyšsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
CEEC průměr

0,36
0,56
0,01
-0,77
0,30
-0,29
-0,93
-0,11

Vývozy
Dovozy
Německo
0,40
0,30
0,29
0,58
0,02
0,00
-0,80
-0,70
0,09
0,38
-0,32
-0,24
-0,86
-0,95
-0,17
-0,09

Celkem
0,80
-0,55
-0,74
0,63
0,67
0,58
0,51
0,27

Vývozy
EU
0,77
-0,44
-0,75
0,68
0,77
0,60
0,65
0,33

Dovozy
0,76
-0,60
-0,71
0,56
0,58
0,52
0,35
0,21

Zdroj: Babetski (2004), upraveno
Součástí Babetského práce je také zkoumání příspěvku volatility nominálního měnového
kurzu ke vztahu intenzity obchodní výměny a šokové asymetrie ve zkoumaných
ekonomikách. Začlenění volatility měnového kurzu do modelu nemění výrazným
způsobem výsledky získané z předchozí analýzy. Snižování kurzové volatility je
doprovázeno konvergencí poptávkových šoků, přičemž efekt volatility kurzu na nabídkové
šoky je nevýrazný.

6.3 Závěry analýzy sladěnosti hospodářských cyklů a podobnosti šoků
kandidátských a členských zemí eurozóny

6.3.1

Závěrem k výsledkům a metodologii měření sladěnosti hospodářských cyklů
kandidátských zemí s eurozónou

Již úvodní měření chronologické podobnosti hospodářských cyklů na základě výpočtu
indexu cyklické shody vypovídá o rozdílném vlivu jednotlivých přístupů k pojetí
hospodářského cyklu na výsledky analýzy cyklické podobnosti. Vliv dlouhodobého
rostoucího trendu v klasických hospodářských cyklech způsobuje relativně vyšší doby
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strávené v expanzi u rostoucích ekonomik. Průkaznější se v tomto ohledu jeví porovnání
výsledků růstových cyklů, kde relativně vysoký stupeň podobnosti cyklů s Německem
resp. eurozónou vykazuje z kandidátských zemí Maďarsko a Slovinsko. Česká republika
dle zjištěných výsledků strávila větší polovinu z celkového zkoumaného období
v rozdílných fázích cyklu Německa i eurozóny.
Výsledky deskriptivní statistické analýzy hospodářských cyklů poukazují na
rozdílné vlastnosti a odlišné vývojové tendence vybraných indikátorů HDP a IP.
Z výsledků popisné statistiky průmyslové produkce vyplývají tendence vyšší volatility
cyklu u rychleji rostoucích států. Dohánějící země, které jsou charakteristické relativně
vyšším dlouhodobým průměrným růstem IP jako např. Česká republika, Maďarsko, Polsko
popř. Irsko vykazují vyšší směrodatnou odchylku v porovnání s ekonomikami Německa,
Francie, Španělska či průměru eurozóny, jež rostou pomaleji. Tato kauzalita však funguje
pouze jednostranně, neboť např. velmi volatilní Řecko vykazovalo průměrně nižší tempo
přírůstku než zmíněné dohánějící země.
Uvedená tendence nebyla pozorována v případě deskriptivní statistiky hrubého
domácího produktu. Popisné charakteristiky HDP, které vypovídají např. o volatilitě jeho
vývoje, jsou nepříznivě ovlivněny častým průměrováním a agregací primárních dat.
Výsledné čtvrtletní údaje o vývoji HDP pokrývají v porovnání s IP větší časové úseky,
přičemž jsou u kandidátských zemí dostupné v kratších časových řadách.
Zjištěná jednostranná tendence relativně vyšší volatility cyklů IP u rostoucích
kandidátských ekonomik včetně např. Irska v porovnání se stagnujícím Německem či
průměrem eurozóny byla opět prokázána v analýze asymetrie poruch relativního výstupu
srovnávaných zemí. Směrodatná odchylka poruch průmyslové produkce dynamicky
rostoucích ekonomik vzhledem k Německu a eurozóně roste, což indikuje divergenci resp.
rostoucí asymetrii vývoje cyklů průmyslové produkce srovnávaných zemí.
Korelační analýza indikuje dosažený stupeň podobnosti resp. konvergence
hospodářských cyklů kandidátských i členských zemí s průměrem eurozóny. Ve srovnání
s kandidátskými zeměmi poukazují dosažené výsledky na relativně vyšší sladěnost
hospodářských cyklů členských zemí s průměrem eurozóny popř. s Německem
modifikovaných oběma alternativními filtračními technikami. V rámci členských zemí lze
pozorovat vysoký stupeň podobnosti cyklů v tzv. jádru eurozóny reprezentovaném ve
vybraném vzorku zemí Německem a Francií.
Jak vyplývá z analýzy historické
konvergence a klouzavé korelace, dochází v posledním období ke zvyšování podobnosti
cyklů jádra i se zeměmi tzv. periferie eurozóny Španělskem, či České republice
strukturálně podobným Rakouskem a dynamickým Irskem. Pomalejší konvergenční
tendence vykazuje Portugalsko a dlouhodobě stagnuje Řecko.
Z kandidátských zemí vykazují vysokou úroveň podobnosti hospodářských cyklů
s eurozónou ekonomiky Maďarska a Slovinska. Pro cyklus České republiky podobně jako
pro cykly Polska a Slovenka jsou typické nízké hodnoty těsnosti závislosti
na hospodářském cyklu eurozóny. V oblasti dynamiky vývoje podobnosti hospodářských
cyklů vykazuje česká ekonomika ve vztahu k eurozóně i Německu nejednoznačný trend
vývoje. Obecně však lze konstatovat, že převažuje stagnace popř. divergentní tendence.
Ve srovnání podobnosti cyklů HDP a průmyslové produkce České republiky s eurozónou
je možno indikovat příznivější výsledky vývoje podobnosti cyklů agregátu HDP
v porovnání s jasně divergujícím cyklem průmyslové produkce. Velmi zajímavé zjištění
nabízí srovnání výsledků analýzy historického vývoje podobnosti cyklů ve dvou
následujících nepřekrývajících se obdobích s výsledky klouzavé korelace umožňující
detailněji identifikovat změny v krátkodobých trendech vývoje.
Rostoucí stupeň podobnosti ekonomik Maďarska a Slovinska s eurozónou resp.
s Německem je patrný z rostoucích koeficientů korelace cyklů HDP ve dvou následujících
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obdobích a dále potvrzen stabilní konvergenční tendencí zjištěnou pomocí časově
proměnlivých koeficientů klouzavé korelace. V případě České republiky lze pozorovat po
výrazné konvergenci cyklu HDP s eurozónou ve druhé polovině devadesátých let výrazný
obrat až do současných záporných hodnot. Analýza krátkodobých trendů podobnosti cyklů
průmyslové produkce kandidátských zemí s eurozónou opět prokazuje rozdílné vlastnosti
ukazatelů HDP a IP. Růstové HP cykly průmyslové produkce všech kandidátských zemí
vykazují počínaje koncem devadesátých let resp. přelomem tisíciletí silné divergentní
tendence, přičemž v případě cyklů FOD je klesající trend klouzavé korelace dokonce
dlouhodobější.
Ze srovnání výsledků analýzy historického vývoje sladěnosti hospodářských cyklů
kandidátských a členských zemí s cyklem eurozóny a Spojených států amerických
nevyplývá jasná profilace evropského hospodářského cyklu v podobě rostoucí korelace
cyklů analyzovaných ekonomik k eurozóně doprovázené stagnující či divergentní tendencí
vzhledem k USA.
K naměřeným hodnotám příslušných koeficientů korelace je třeba konstatovat, že
např. výsledky negativní podobnosti cyklů klasického typu kandidátských zemí včetně ČR
s eurozónou aproximovaných logaritmickou diferencí, by neměly být důvodem
ke znepokojení, neboť se zde může projevuje negativní vliv vlastností FOD filtru snižovat
absolutně naměřenou korelaci z důvodu zdůrazňování vysokofrekvenčních komponent
v modifikované časové řady oproti nízkým frekvencím100. Nízká podobnost cyklů
klasického typu může klamně evokovat nízkou strukturální podobnost zkoumaných
ekonomik. Divergence hospodářských cyklů modifikovaných FOD může však být naopak
dokladem o dohánění ekonomické úrovně členských států eurozóny kandidátskými
zeměmi, kde se během celého období projevuje výrazný růstový trend. Tento trend je
patrný zejména u průmyslové produkce, která v zemích eurozóny např. v Německu od
roku 2000 vykazuje spíše stagnující tendenci. Vyšší vypovídací hodnota o strukturální
podobnosti zkoumaných ekonomik by tedy pravděpodobně měla pramenit z analýzy
podobnosti cyklu využívající detrendovaných časových řad růstových hospodářských
cyklů jednotlivých zemí nelineárními filtračními technikami např. Hodrick-Prescottovým
filtrem či různými modifikacemi tzv. pásmových filtrů.
Tento závěr by však neměl být interpretován jako absolutní obhajoba konkrétních
nelineárních filtračních technik. Většina statistických filtrů trpí společnými slabinami
zahrnujícími vyšší náročnost na délku časových řad, riziko vytváření klamných
hospodářských cyklů či tlumení popř. zveličování cyklů při nevhodně zvolených
parametrech apod. Z výsledků analýzy může vyplynout nižší vypovídací schopnost závěrů
z oblasti posuzování strukturální podobnosti ekonomik zkoumané pomocí hospodářských
cyklů klasického typu v porovnání s růstovými cykly. Avšak z hlediska dalších společných
slabin a nedostatků různých detrendovacích technik identifikovaných v soudobé literatuře
analýzy hospodářských cyklů, včetně např. studií týkající se Hodrick-Prescottova filtru
a Baxter-Kingova filtru použitých v analýze, je hlavním poselstvím textu snaha o kritické
posuzování výsledků podobnosti hospodářských cyklů v soudobé ekonomické literatuře
v kontextu s možnými vlivy modifikace vstupních reálných dat na každém stupni analýzy.
Porovnání výsledků historické konvergence cyklů HDP a IP měřené pomocí prosté
korelace zkoumající intenzitu lineární závislosti s výsledky vývoje podobnosti cyklu
měřené pomocí směrodatných odchylek poruch relativního výstupu potvrzují potřebu
zkoumat podobnost hospodářského cyklu na základě aproximace větší varietou ukazatelů
100

Což je v souladu se zjištěními v práci Baxter–King (1999).
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agregátní ekonomické aktivity. Zatímco výsledky podobnosti hospodářského cyklu měřené
pomocí ukazatele hrubého domácího produktu vykazují všeobecné konvergenční tendence
téměř všech členských i kandidátských států k průměru eurozóny i k Německu, vývoj
synchronnosti cyklů aproximovaných průmyslovou produkcí již tak jednoznačný není.
U některých států jako např. u České republiky v rámci kandidátských zemí či Španělska
v rámci eurozóny je možné indikovat odlišný trend v oblasti vývoje synchronnosti cyklů
HDP a IP v porovnání s průměrem eurozóny popř. Německem. Otázkou však zůstává zda
indikované rozdílné výsledky podobnosti hospodářských cyklů aproximovaných různými
ukazateli agregátní ekonomické aktivity jsou argumentem proti aktuálnímu rozšíření
měnové unie, neboť např. příčinou relativní asymetrie poruch ve vývoji IP může být
indikovaná volatilita cyklů IP u dohánějících ekonomik, které vykazují zřetelně
identifikovatelný divergentní trend oproti stagnujícímu Německu či eurozóně.
Dalším kritickým momentem je nutnost srovnávání ekonomik s dlouhodobě
stabilizovaným systémem tržního mechanismu s transformujícími se ekonomikami
charakteristickými procesem dohánění ekonomické úrovně vyspělejších zemí. Teorie
optimálních měnových oblastí nevymezuje limitní hodnoty definovaných charakteristik
implikující dostatečnou připravenost země vstoupit do společné měnové oblasti.
Charakteristiky optimality měnové zóny navíc nerespektují případný proces dalšího
dohánění ekonomické úrovně resp. proces strukturálního přizpůsobení ekonomik po vstupu
nového státu do měnové unie. Současná strukturální a výkonnostní rozdílnost mnohých
dohánějících ekonomik nemusí nutně implikovat nevhodnost kandidátské země přijmout
společnou měnu. V tomto ohledu se jeví výzvou pro současný výzkum ověření platnosti
hypotézy endogenity kritéria podobnosti hospodářských cyklů v duchu prací Frankela
a Rose (1998) či Fidrmuce (2001) predikující naplnění zmíněného kritéria ex-post, tedy po
vstupu do eurozóny a dalším prohloubení obchodních a ekonomických vazeb mezi
zúčastněnými zeměmi.
Provedená analýza sladěnosti hospodářských cyklů vybraných kandidátských a členských
zemí eurozóny s využitím odlišných indikátorů agregátní ekonomické aktivity
aproximující hospodářský cyklus a alternativních metod identifikace hospodářských cyklů
umožnila učinit závěry, jež lze klasifikovat do dvou vzájemně závislých rovin. Z hlediska
dosažených výsledků je možné charakterizovat současnou úroveň synchronnosti popř.
posoudit dynamiku procesu konvergence či divergence hospodářských cyklů
analyzovaných ekonomik. Na druhé straně poukazují dosažené výsledky na určitou
subjektivitu případných závěrů a hodnotících soudů. Využití více odlišných vstupních
ukazatelů, rozdílných technik identifikace cyklů a měření jejich synchronnosti nastínilo
úzká místa a problémové oblasti spojené s vlivem použitých alternativních
metodologických postupů na dosažené výsledky, což zásadně ovlivňuje způsob jejich
interpretace.
6.3.2

Závěrem k výsledkům a metodologii měření podobnosti poptávkových
a nabídkových šoků v kandidátských a členských zemí EMU

Požadavek symetrického výskytu poptávkových a nabídkových šoků včetně existence
dostatečných adaptačních mechanismů alternujících funkci flexibilního měnového kurzu
patří do skupiny nově formulovaných charakteristik optimality měnové zóny v rámci
moderního pojetí teorie optimálních měnových oblastí. Logika argumentu symetrického
působení šoků v měnové unii z hlediska minimalizace nákladů spojených s jejím
rozšířením je více než zřejmá. S růstem podobnosti výskytu a dopadů asymetrických šoků
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klesá význam funkce autonomní národní měnové politiky jako stabilizačního
makroekonomického nástroje.
Riziko výskytu asymetrických šoků v některé ze zemí popř. regionů Hospodářské
a měnové unie je jedním z hlavních argumentů zastánců tzv. pomalé varianty přijetí
jednotné měny v nových členských zemích Evropské unie, kam patří i Česká republika.
Opatrný přístup k rozšíření Hospodářské a měnové unie ve formě pozdějšího
a „uváženého“ přijetí eura v současných kandidátských zemích je založen na přísnějším
hodnocení charakteristik resp. kriterií generovaných v rámci teorie optimálních měnových
oblastí.
Přehledová analýza studií zabývajících se problematikou zkoumání podobnosti
výskytu poptávkových a nabídkových šoků obsahovala vybrané práce současných
významných autorů literatury měnové teorie a integrace v Evropě. Hlavními kriterii výběru
byly snahy o prezentaci použitých metod a aktuálních výsledků výzkumu zahrnujícího
země kandidující na členství v EMU především pak Českou republiku. Struktura přehledu
dále odráží současný metodologický trend v oblasti výzkumu symetrie šoků v Evropě
s cílem odklonit se od statického měření ke zkoumání dynamiky vývoje konvergence
v oblasti symetrie výskytu šoků při zohlednění hypotézy o možné endogenní povaze tohoto
kritéria. Přestože soudobé práce obsahují zřejmé metodologické posuny, hlavní
metodologické východisko dekompozice šoků na nabídkové a poptávkové založené na
omezujících a do značné míry nerealistických předpokladech neokeynesiánského přístupu
k modelu AS-AD překonáno nebylo. V tomto ohledu představuje charakteristika
podobnosti šoků méně sofistikované a komplexní měřítko připravenosti kandidátské země
přijmout euro nežli kriterium sladěnosti hospodářských cyklů. Modifikace techniky
dekompozice šoků na základě východisek soudobých ekonomických teorií představuje
pravděpodobně největší výzvu v dalším výzkumu významu asymetrických šoků v měnové
unii.
Z výsledků analyzovaných studií vyplývá relativně nízká podobnost poptávkových
i nabídkových šoků v kandidátských a členských zemích Hospodářské a měnové unie.
Výsledky podobnosti šoků v České republice a eurozóně indikují velmi slabou či dokonce
zápornou korelaci šoků. Podobnost šoků v členských zemích s průměrem eurozóny popř.
s Německem je obecně vyšší než v zemích přistupujících. Podobně křížová korelace šoků
v rámci vybraných kandidátských zemí je vyšší než korelace šoků mezi kandidátskými
a členskými zeměmi EMU. Občasné výjimky relativně vyššího koeficientu korelace
s průměrem eurozóny u Maďarska či Polska v konkrétních studiích nemohou vyvrátit
obecný trend nízké korelace šoků kandidátských zemí a eurozóny. Otázka tedy zní, zda
tyto výsledky vypovídají o nedostatečné připravenosti analyzovaných zemí přijmout euro.
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Zohledníme-li totiž práce zkoumající dynamiku
konvergence podobnosti šoků a dále možnou endogenní povahu kriteria, můžeme dospět
k závěru, že šoková symetrie je determinována prohlubující se ekonomickou integrací
zkoumaných zemí. Snižující se asymetrie šoků v současných členských zemích EMU,
které byly dříve v rámci evropských společenství považovány za periferii z hlediska
podobnosti hospodářských cyklů a šoků potvrzuje hypotézu o možné endogenitě kritéria
podobnosti šoků, čili o pokračující konvergenci výskytu šoků ex-post, tedy i po vstupu do
měnové unie. Dalším zajímavým aspektem je vyšší vzájemná šoková symetrie mezi
přistupujícími zeměmi v porovnání s výskytem šoků v EMU. Důvodem může být současný
probíhající proces transformace spojený např. s cenovou liberalizací, odvětvovou
restrukturalizací, rychlejším ekonomickým růstem implikujícím vyšší inflační diferenciály
v dohánějících zemích atd. Dohánění ekonomické úrovně včetně probíhající strukturální
konvergence uchazečských států mohou být významným zdrojem šokových asymetrií.
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Ačkoliv představuje analýza podobnosti nabídkových a poptávkových šoků
v kandidátských a členských zemích EMU z pohledu teorie logicky relevantní a zajímavý
příspěvek k procesu hodnocení připravenosti země přijmout společnou měnu, je třeba
interpretovat výsledky měření kriticky. Především s ohledem na výše uvedené
metodologické nedostatky analýzy podobnosti šoků v zemích aspirujících na přijetí
společné měny a zemí měnové unie a nekonzistentnost vstupních dat, nelze prezentované
výsledky brát jako absolutní závěr v hodnocení připravenosti země formovat měnovou unii
z hlediska rizika výskytu asymetrického šoku. Zásadním příspěvkem k posílení významu
výsledků analýzy podobnosti šoků v souboru kriterií hodnocení připravenosti země
přijmout euro by bylo provedení zkoumání podobnosti šoků na základě odlišné metodiky
alternující techniku dekompozice šoků dle práce Blanchard–Quah (1989) popř. na základě
celkově odlišného přístupu k analýze asymetrického šoku. Případná shoda výsledků
získaných použitím dvou či více navzájem nezávislých technik měření by přidala na
robustnosti a váze kriteria v procesu hodnocení země přijmout jednotnou evropskou měnu.
Závěrem lze konstatovat, že výzkum v oblasti metodologie a empirie měření symetrie či
asymetrie šoků v kandidátských a členských zemích eurozóny obsahuje mnohé výzvy
směrem k posílení robustnosti a vypovídací schopnosti výsledků či směrem ke zkoumání
potenciální endogenity kritéria podobnosti šoků.
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7 Závěr
Závěry předchozí kapitoly detailně rozebírají výsledky aplikace vybraných kritérií
optimální měnové oblasti – synchronnosti hospodářských cyklů a symetrie poptávkových
a nabídkových šoků na data sledovaných kandidátských a členských zemí eurozóny
v kontextu s použitou metodologií. Z předešlé aplikační části je patrný vliv jednotlivých
metodických variací v procesu zkoumání a měření sladěnosti analyzovaných ekonomik na
konečné výsledky. Uvedené variace jsou v důsledku neexistující shody o vhodné
metodologii měření záležitostí subjektivní volby výzkumníka. Vzájemně heterogenní
metodické postupy užívané k měření cyklické sladěnosti v jednotlivých studiích, postavené
na kvalitativně odlišných vstupních předpokladech vedou v konečném důsledku k odlišné
a zavádějící interpretaci výsledků. Kromě analyzovaných metodických variací existují
další aspekty snižující vypovídací schopnost výsledků aplikace OCA kritérií při
empirickém testování připravenosti země přijmout euro. Jedná se např. o nedostatky
týkající se vstupních časových řad indikátorů cyklu kandidátských zemí, neexistující
limitní hodnoty aplikovaných kritérií či vhodná srovnávací rovina.
V analytické části práce byly identifikovány a detailně analyzovány faktory
v podobě vybraných metodologických aspektů a variací umožňujících přizpůsobit měření
jednotlivých kritérií dle preferencí výzkumníka, které v mnoha případech ovlivňují
konečné výsledky analýzy. Celý proces měření synchronnosti hospodářských cyklů je již
od svého počátku ovlivněn vstupním pojetím hospodářského cyklu. S volbou mezi
klasickým a růstovým pojetím hospodářského cyklu souvisí proces výběru jednoho či více
dílčích indikátorů agregátní ekonomické aktivity či konstrukce kompozitního indikátoru
aproximujícího hospodářský cyklus. Dalším faktorem je modifikace vstupních dat analýzy,
která navíc v případě transformujících se ekonomik trpí problémem krátkých časových řad
s omezenou kvalitativní srovnatelností s řadami stabilizovaných členských států eurozóny,
jež ve stejném období obdobnou transformací neprošly. Zmíněná modifikace zahrnuje
volbu detrendovací techniky za účelem identifikace cyklické komponenty vstupní časové
řady. Práce poukazuje na případy, kdy použití různých statistických filtrů produkuje
odlišné hospodářské cykly. Naměřená sladěnost identifikovaných cyklů se s využitím
jednotlivých filtračních technik také liší.
Samostatným problémem, který také limituje srovnatelnost výstupů jednotlivých
soudobých studií zabývajících se sladěností hospodářských cyklů, je volba metody měření
vlastní cyklické podobnosti hospodářských cyklů. Nejčastěji užívaná korelační analýza
může být použita v četných modifikacích, jejichž výstupem je měření aktuální úrovně
sladěnosti popř. středně či dlouhodobé dynamiky procesu konvergence. Zahrnutí
uvedených modifikací do analýzy upozornilo na riziko předčasné interpretace závěrů
o synchronnosti cyklů učiněné na základě některé z použitých modifikací korelační
analýzy (např. aktuální korelace za celé zkoumané období). Jak vyplývá z dosažených
zjištění, absolutní interpretace výsledků indikující sladěnost hospodářských cyklů popř.
jejich konvergenci může pozbýt na významu zohledněním střednědobých divergenčních
tendencí identifikovaných v aktuálním období v rámci analýzy klouzavé korelace. Kromě
korelační analýzy lze také použít jednoduché techniky měření synchronnosti pomocí
deskriptivních charakteristik hospodářských cyklů resp. v našem případě měření asymetrie
poruch ve vývoji zvolených indikátorů hospodářského cyklu. Alternativou tradičních
statistických metod měření podobnosti je index cyklické shody, který měří podíl časového
období v rozmezí <0,1> resp. <0, 100>, po které se analyzované země nacházejí ve stejné
fázi hospodářského cyklu. Tato metoda, která byla v aplikační části práce také využita,
vyžaduje přesnou chronologickou identifikaci hospodářského cyklu, konkrétně jeho fází
a bodů zvratu, a transformaci vstupních časových řad na binární sérii.

7 Závěr

138

Výsledky analýzy získané na základě použití uvedených metod včetně zapojení vybraných
metodických variací např. v podobě modifikace vstupních dat či volby rozdílného
indikátoru cyklu při aplikaci teorie OCA umožňují činit pouze obecné a do značné míry
subjektivní závěry o připravenosti zemí vstoupit do společné měnové unie. Kromě
uvedených faktorů přispívajících k nejednotnosti získaných výsledků je totiž nutno zmínit
ještě závěrečný aspekt, který představuje neexistující konsensus v oblasti limitních či
cílových hodnot naměřených výsledků implikujících dostatečnou připravenost ekonomiky
přijmout euro.
Měření podobnosti resp. symetrie poptávkových a nabídkových šoků, vykazuje
podobné problémy týkající se metodologie měření a interpretace zjištěných výsledků jako
v případě kriteria sladěnosti cyklů. Hlavním nedostatkem aplikace tohoto kritéria
generovaného v rámci novodobého pojetí teorie optimálních měnových oblastí je princip
procesu identifikace nabídkových a poptávkových šoků. Ten je založen na
zjednodušujících předpokladech neokeynesiánského pojetí modelu AS-AD, které lze
obtížně aplikovat na reálná ekonomická data. Další úzké místo, které je společné i pro
předchozí kritérium sladěnosti hospodářských cyklů, představuje používání vstupních
časových řad, jež jsou v případě transformujících se ekonomik a členských států eurozóny
obtížně srovnatelné. V porovnání s charakteristikou sladěnosti hospodářských cyklů je
nutno uvést, že charakteristika podobnosti šoků je relativně mladé kriterium, které neprošlo
dlouhodobým metodologickým vývojem. Z tohoto důvodu nezaznamenalo uvedené
kritérium doposud výraznější posun, který by napravil kritiku v současnosti jediného
dominujícího přístupu k identifikaci šoků dle zmíněného modelu.
Na tomto místě je nutno připomenout, že analytická část práce byla zaměřena na
vybrané aspekty standardní metodologie měření posuzovaných kritérií používané
v soudobé literatuře teorie OCA, u nichž existuje předpoklad, že mohou negativně
ovlivňovat popř. zkreslit dosažené výsledky a jejich intepretaci. Kromě analyzovaných
aspektů existují další, jejichž vliv je obtížné rozlišit, a které mohou mít na zjištěné
nejednotnosti výsledků také svůj podíl. Jedná se např. o testování dalších charakteristik
vstupních časových řad (trendově či diferenčně-stacionární procesy apod.), měření lineární
a nelineární korelace, otázka zohlednění možného zpoždění popř. další.
Z výsledků analytické a aplikační části práce vyplývá, že výše uvedené identifikované
faktory analyzované metodologie mají svůj podíl na ovlivnění měření a interpretace
dosažených výsledků cyklické a šokové sladěnosti zkoumaných zemí. Přestože je obtížné
separovat a přesně určit míru vlivu jednotlivých identifikovaných faktorů na konečné
výsledky, lze z důvodu neexistujícího konsensu o vhodném způsobu měření kritérií OCA
a jejich interpretaci v souvislosti s posouzením připravenosti země na vstup do eurozóny
doporučit odmítnutí vstupní pracovní hypotézy. S ohledem na zjištěná úzká místa
v metodologii měření, není možné používat empirické výsledky získané aplikací
sledovaných kritérií jako důležité argumenty při rozhodování o vhodném načasování přijetí
eura. V procesu měření sladěnosti hospodářských cyklů a šoků existuje mnoho
problémových míst, které snižují či zcela zpochybňují využitelnost uvedených kritérií při
rozhodovacím procesu o načasování přijetí jednotné měny v kandidátské zemi.
Závěry práce směřují k zjištění, že význam, který je kritériím OCA v současné literatuře
o měnové integraci přisuzován, je ve skutečnosti podstatně nižší. Výsledky práce
zpochybnily funkci a váhu empirických výsledků aplikace charakteristik OCA při
argumentaci v diskusi o připravenosti kandidátských zemí přijmout euro. Pokud se však
výzkumník přesto rozhodne uvedené metody použít, pak z dílčích závěrů práce vyplývá
doporučení interpretovat dosažené výsledky s opatrností a v kontextu s použitou
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metodologií. Zjištění práce varují před absolutní a mechanickou interpretací výsledků
získaných pomocí zvolené metody měření vybraných OCA kritérií při posouzení vhodnosti
kandidátské země přijmout euro.
Významným posunem ve vnímání úlohy charakteristik optimálních měnových oblastí je
výzkum v oblasti hypotézy endogenního charakteru jednotlivých kritérií. Platnost uvedené
hypotézy by implikovala pokračující proces konvergence členských států ex-post tedy i po
vstupu do eurozóny z důvodu prohlubující se ekonomické integrace. Tato myšlenka mění
dosavadní pohled na nutnost naplňování uvedených charakteristik před vstupem do
společné měnové oblasti. Podmínkou pro její další ověření a výzkum je transformace
vstupních proměnných původního regresního vztahu pomocí např. strukturálních či
kvalitativně zaměřených ukazatelů. Důvodem je skutečnost, že její empirické testování
obsahuje dle návrhu autorů Frankela a Rose (1998) zapojení problematického kritéria
sladěnosti hospodářských cyklů.
Ze závěrů práce vyplývá také potřeba diskutovat problém hodnocení vhodnosti
země pro přijetí společné měny z jiného náhledu než nabízí tradiční teorie optimálních
měnových oblastí. Připravenost země na vstup do společné měnové oblasti je dle uvedené
teorie hodnocena z hlediska minimalizace rizik a nákladů souvisejících s přijetím společné
měny. Implicitním kritériem odrážejícím většinu generovaných charakteristik v rámci
teorie OCA je pravděpodobnost výskytu asymetrického šoku a existence adaptačních
mechanismů. Určitou alternativou pro kandidátské země je opačný pohled, který
představuje primární zaměření na vyhodnocení potenciálních přínosů zavedení eura v dané
ekonomice jako možného faktoru stabilizace resp. prevence před šoky, jež mohou pramenit
např. z přílišné kurzové volatility (nebo dokonce z případných kurzových turbulencí) či
měnové krize.
Samostatnou kapitolou při hodnocení vhodnosti kandidátské země přijmout euro je
posouzení významu vlastní autonomní měnové politiky. Soudobá kritéria OCA jsou
aplikována univerzálně bez zohlednění případných specifik zkoumaných ekonomik.
Zejména v případech relativně malých a otevřených ekonomik jako je např. Česká
republika je vliv autonomní měnové politiky na vývoj národního hospodářství diskutabilní
a její úloha při vyrovnání případné nestability nejistá. Riziko ztráty makoekonomické
stability při výskytu asymetrického šoku po přijetí jednotné měny by zde nebylo o mnoho
vyšší než v situaci, kdy lze využít národní měnově-politické nástroje s cílem adaptovat
šokem postiženou ekonomiku. V případě zjištění nízké autonomie národní monetární
politiky se přístup hodnocení vhodnosti kandidátské země na účast v eurozóně založený na
přednostním vyhodnocení přínosů jeví jako logičtější.
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Graf 9.1: Konvergence hospodářských cyklů HDP (HP 1600) v období 1995–1999 a
2000–2004 kandidátských a členských zemí k eurozóně a USA
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Graf 9.2: Konvergence hospodářských cyklů IP (HP 14400) v období 1993–1998 a
1999–2004 vybraných kandidátských zemí k eurozóně a USA
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Graf 9.3: Konvergence růstových hospodářských cyklů IP (HP 14400) vybraných
kandidátských a členských zemí k eurozóně
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Graf 9.4: Vývoj koeficientů korelace cyklů HDP (modifikovaných FOD) měřených
v tříletých klouzavých obdobích vybraných kandidátských a členských zemí
vzhledem k eurozóně
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Graf 9.5: Vývoj koeficientů korelace růstových cyklů HDP (modifikovaných HP 1600)
měřených v tříletých klouzavých obdobích vybraných kandidátských a členských
zemí vzhledem k eurozóně
1
0,8
CR

0,6

HU

0,4

SLO

0,2

AT

GER

0
02
/Q
4
20
03
/Q
2
20
03
/Q
4
20
04
/Q
2
20
04
/Q
4

/Q
2

20

4

02

/Q

20

01
20

01

/Q

2

/Q
4
20

2

00

20

/Q

4
00
20

19

99

/Q

/Q

2

4
99
19

98

/Q

/Q
19

98

/Q
4
19

97
19

-0,4

2

FRA

-0,2

-0,6

ESP

POR

IRL
GRE

-0,8
-1

Graf 9.6: Vývoj koeficientů korelace cyklů IP (modifikovaných FOD) měřených v tříletých
klouzavých obdobích vybraných členských zemí vzhledem k eurozóně
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Graf 9.7: Vývoj koeficientů korelace růstových cyklů IP (modifikovaných HP 1600)
měřených v tříletých klouzavých obdobích vybraných členských zemí vzhledem
k eurozóně
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Summary
PETR ROZMAHEL. Methodological Aspects of Preparedness Assessment of Candidate
Countries for Eurozone Accession from the Prospect of the Optimum Currency Areas
Theory. PhD Dissertation Thesis. Brno: MZLU PEF, 2006.
The Theory of Optimum Currency Areas is currently considered the standard theoretical
and methodological framework for research of monetary integration process in Europe.
The characteristics of optimum currency area (OCA) are applied for assessment of
preparedness of the candidate countries to adopt Euro. The evaluation of actual economic
readiness and convergence is closely related to decision about the appropriate time horizon
for Euro adoption.
Nowadays there is apparent effort in scholarly literature to apply practically the
OCA characteristics and test empirically the ability of candidate economies to share the
European common currency. Increasingly rising number of empirical OCA analyses
obviously results from the critique of the Maastricht convergence criteria in association
with forthcoming enlargement of the Eurozone. Extensive applications of OCA
characteristics in academic sphere as well as political institutions imply the working
hypothesis that the empirical results of OCA analysis provide important arguments for
discussion on the suitable timeframe for Eurozone enlargement. Considering the
significant heterogeneity in results and conclusions in current empirical OCA research
studies it is necessary to ask: “What is the significance of the empirical results of such
analyses for the final decision on timing the Eurozone accession? Accordingly the main
aim of the PhD thesis is to assess the usefulness of the OCA characteristics in a process of
testing and evaluating the preparedness of a country to adopt Euro. The assessment focuses
on the OCA criteria of business cycles and shock similarity.
The results of the analytical research disclosed the problem of lacking consensus in
methodology for applying the OCA criteria. This results in methodical variances in
measuring the cyclical and shocking similarity in the OCA research. The ambiguous
empirical results and their interpretation negatively influence the usefulness of the
empirical application of OCA criteria. Apart from identified variances in used methods
there are other important methodological aspects that could significantly distort the final
results of measuring the preparedness for joining the Eurozone. In case of business cycle
similarity the indicated aspects influencing the usage of the criteria covers the initial
approach to business cycle definition and the data modification. This implies the choice of
the suitable indicators of business cycle and appropriate detrending technique dissecting
the cycle and trend components in the economic time series. The important problem is the
selection of method measuring the similarity, correlation or cyclical concordance. In
addition to the analysed methodical variances there are also aspects covering the quality
and comparability of used macroeconomic time series of Eurozone member and candidate
countries. We also need to mention the “sufficiency problem” involving lack of consensus
in interpretation the empirical results of cyclical similarity measuring.
In case of measuring the shocking similarity in eurozone and candidate member
countries there are comparable problems to the cyclical similarity criterion. Apart from the
most of weaknesses mentioned above, the technique for decomposition of shocks
represents likely the most important methodical aspect of the analysed characteristic. The
distinguishing between demand and supply shocks is based on the Neokeynesian AS-AD
model which is derived under simplifying assumptions. It is quite difficult to work with
real data under such limiting assumptions.
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IInfluence of the aspects mentioned above on the measuring the selected OCA criteria was
illustrated and explained in the application part of the thesis.
The identified and analysed methodological aspects reduce the significance of
empirical results of the OCA analysis for the evaluation of preparedness for Euro.
Accordingly the findings of the thesis doubts meaning and importance of such results in
discussion on the suitable timeframe for Euro adoption in candidate countries. The great
deal of weaknesses and problematic aspects in methodology of measuring the selected
OCA criteria suggest the refusal of initial working hypothesis.
Final conclusions of the thesis includes the suggestion to discuss the preparedness
for Euro adoption from different perspective than is provided by the OCA approach.
Especially in case of small and relatively open economies it is suitable to take into account
primarily the potential benefits related to the Euro adoption.

