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Úvod

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,
v dobe vydania tohto zborníka sa Európa spolu so zvyškom sveta zmieta
v neutíchajúcom boji s následkami ekonomickej krízy, ktoré doľahli na globálne
trhy. Nezamestnanosť sa udržuje na svojich maximách a spoločenstvá štátov
hľadajú cestu ako sa navrátiť k predchádzajúcej kondícií a výkonom. Napriek
nepriaznivým ekonomickým prognózam dopyt po kvantitatívnej analýze údajov
nezadržateľne rastie.
Pri príležitosti konania 19. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika
a Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov, ktoré sa uskutočnili 2. a 3.
decembra 2010, sa Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (SŠDŠ),
ktorá je dlhoročným organizátorom týchto akcií, rozhodla poskytnúť priestor
mladšej generácii na realizáciu svojich aktivít zameraných na študentov
s kvantitatívno-študijným a výskumným pozadím.
Klub Dispersus, združujúci študentov, mladých vedeckých pracovníkov
a pedagógov zo Slovenska v spolupráci so SŠDŠ, súkromnými spoločnosťami
SAS Slovakia, Nadáciou Tatra banky a Národnou bankou Slovenska
zorganizovali interdisciplinárne pásmo prednášok profesionálov zo súkromnej
i akademickej sféry venované
študentom bakalárskych a magisterských
/inžinierskych programov z rôznych častí Slovenska.
Študenti dostali možnosť prezentovať svoje výskumné práce
prostredníctvom Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov, ktorej
tradíciu zaviedla práve SŠDS, čím sa snaží napomáhať k zlepšovaniu spolupráce
medzi pedagógmi a ich študentmi. Prezentujúci študenti boli za svoju námahu
pri spracovaní a prezentovaní práce patrične odmenení.
Veríme, že podobné aktivity, budú nápomocné pri zvyšovaní
a utvrdzovaní záujmu študentov o štúdium a kariérne smerovanie v oblasti
spracovania údajov pomocou kvantitatívnych metód.

Lukáš Pastorek
Klub Dispersus
predseda
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Faktory disparít životnej úrovne v svetovej ekonomike
The factors of standards of living in the world economy
Paula Bolcárová
Abstract: This paper presents evidence that a large fraction of the international variation in
the standard of living is accounted by the variables of the Solow growth model augmented
with the proxy variables. While the first proxy variable sectionalizes countries by the debt
level, the second isolates the richest countries. It shows that low income countries will not
catch up with richer countries by growing faster unless after controlling for the determinants
of the steady state which are the variables from augmented Solow model.
Key words: Steady State, Conditional Convergence, Economic Growth, Standard of Living,
The Solow Model
Kľúčové slová: Rovnovážny Stav, Podmienená Konvergencia, Ekonomický Rast, Životná
Úroveň, Solowov Model

Úvod
Medzinárodná variácia životnej úrovne je zjavná a pretrvávajúca. Preto som sa v tejto
práci zamerala na hľadanie niektorých faktorov, ktoré ju spôsobujú a to pomocou zisťovania
súvislosti medzi životnou úrovňou, vo všeobecnosti meranou podielom HDP na obyvateľa
v parite kúpnej sily a mierami produkčných vstupov, ktoré podľa neoklasickej produkčnej
funkcie predstavujú kapitál a pracovná sila. Tento model predpokladá exogénny rast miery
kapitálu a obyvateľstva, ktoré determinujú rovnovážny stav úrovne príjmu na obyvateľa.
Variabilita tejto premennej v medzinárodnom porovnávaní je teda dôsledkom rozdielnych
rovnovážnych stavov krajín závislých priamoúmerne na akumulácii kapitálu a nepriamo na
populačnom raste. Presvedčme sa teda či je tento model v súlade s realitou a zistíme, či
ekonomický rast môže v čase zmeniť disparity životnej úrovne medzi krajinami.
1. Špecifikácia modelu
Vstupmi Solowho modelu produkčnej funkcie (Robert Solow, 1956) sú práca a kapitál,
ktorých marginálny produkt je určený koeficientmi elasticity α a β. Keďže tento model
predpokladá konštantné výnosy z rozsahu, koeficient β môžeme vyjadriť ako 1 - α. Výsledný
model pre čas t je
Y(t) = K(t)α(A(t)L(t))1- α 0 < α < 1.
(1)
Označenie je štandardne: Y je produkcia, K kapitál, L práca a A predstavuje úroveň
technológií. Počet efektívnych jednotiek práce, A(t)L(t), rastie exogénne mierou n + g. Za
predpokladu investovania konštantnej miery úspor s, vyjadrenej ako proporcia výstupu, podiel
kapitálu na efektívnej pracovnej jednotke konverguje k svojej stabilnej hodnote vyjadrenej
vzťahom
k* = [s/(n + g + δ)]1/(1-α)
(2)
kde k* je rovnovážny podiel kapitálu pripadajúci na efektívnu pracovnú jednotku.
Hodnota g reflektuje exogénny rast úrovne technológií, resp. vedomostí, ktorý nie je
špecifický pre krajiny. O miere depreciácie δ taktiež nemáme dôvod uvažovať ako
o premennej špecifickej pre danú krajinu. Predpokladajme teda, že g a δ sú vzhľadom na
krajiny konštantné a ich súčet je aproximatívne 0.051. Primeraná, logická zmena tohto
1

Vypočítané z vyspelých ekonomík ako: miera odpisov je približne 10% a podiel kapitálu na HDP približne 3,
potom δ je aproximatívne 0.03; 2%-ný rast ekonomiky indikuje pre g hodnotu 0.02.
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parametra však významne neovplyvní model. Pozornosť teda upriamime na rast kapitálu
vyjadrený mierou investícií a na populačný rast. Po vyjadrení produkčnej funkcie v tvare
výstup na efektívnu pracovnú jednotku a následnej substitúcii k* do rovnice, dostávame po
zlogaritmovaní vzťah
( )
ln y(t) = ln ( ) = ln A(0) + gt +
ln(s) –
ln(n + g + δ).
(3)

Naším záujmom je odhaliť či vyšší reálny produkt na obyvateľa je v krajinách s vyššou
mierou investovaných úspor a nižší v krajinách s vyššou hodnotou n + g + δ. Počiatočná
úroveň technológii A(0), ktorá zahŕňa taktiež prírodne zdroje, klimatické podmienky či
priemernú úroveň gramotnosti spravidla nadobúda rozdielne hodnoty pre jednotlivé krajiny.
Tieto rozdiely sa môžu prejaviť ako náhodné chyby modelu alebo ako celková zmena úrovne.
V prvom prípade je dôležité aby takéto rezíduum nebolo závislé na premenných s a n a vice
versa. Aj podľa endogénnych modelov ale s isoelastickou funkciou užitočnosti permanentné
rozdiely v úrovni technológií neovplyvňujú mieru investícií ani populačný rast. Pre druhý
prípad, prípad zmeny celkovej úrovne sme do modelu zaviedli proxy premennú (heavily
indebted), ktorá priradí hodnotu 1 ťažko zadĺženým krajinám, resp. krajinám, ktorých externý
dlh je krytý oficiálnym financovaním. Všetky ostatné krajiny nadobúdajú hodnotu 0. Takmer
90% tejto skupiny tvoria štáty z oblasti subsaharskej Afriky, ktoré považujeme za relatívne
chudobné. Ak sa krajina dostane do svojho rovnovážneho stavu, bude rásť svojím stabilným
tempom nezávisle na ďalších zmenách v proporcii kapitálu na HDP, resp. zmenách počtu
obyvateľstva. Ďalší nadmerný ekonomický rast môže byť dôsledkom len zvyšovania úrovne
technológií. Predpokladajme teda, že najbohatšie z pomedzi sledovaných krajín tento stav
dosiahli a zavedieme pre ne druhú proxy premennú (rich), ktorá nadobudne hodnotu 1
v krajinách s HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily vyššiu ako 40 tis.
2. Dátová množina
Dáta pre model s ročnou periódou zahrňujú roky 1980 až 2007. Mieru investícií sme
odhadli ako priemerný podiel investícií na HDP v danej krajine v sledovanom období.
Obdobne, populačný rast sme nahradili priemerným rastom počtu obyvateľstva za obdobie 27
rokov. Regresant bol bez ďalších úprav prevzatý z databázy2 ako HDP na obyvateľa v roku
2007. Databáza zahŕňa 189 krajín pričom však niektoré údaje nie sú pre všetky krajiny
k dispozícii. Tieto krajiny boli z analýzy vypustené.
3. Výsledky
Metódou najmenších štvorcov sme odhadli parametre produkčnej funkcie upravenej
o proxy premenné. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1.
V rámci štatistickej verifikácie môžeme na všetkých bežných hladinách významnosti
povedať, že normalita rezíduí je potvrdená, model netrpí heteroskedasticitou a ako celok je
významný, pričom vysvetľuje takmer 70% variability. Všetky premenné v rovnici sú taktiež
významné. Podstatné je však zdôrazniť, že náš model predpokladá klesajúce výnosy z rozsahu
nakoľko súčet implikovanej α a β je menší ako 1. Rovnovážny stav krajiny teda bude
dosahovaný pri vyššom k*, avšak tento rozdiel nebude vzhľadom na exponenty markantný.
O čom teda model vypovedá. Podľa výstupu existuje pozitívna korelácia medzi mierou
investícií a objemom HDP na jedného obyvateľa. Dlhodobou akumuláciou kapitálu je teda
možné zvyšovať životnú úroveň, pričom elasticita tejto závislosti prekračuje 26%. Naopak
rast populácie o 1% spôsobí nárast HDP iba o 0,66%, čo v prepočte na jedného obyvateľa
predstavuje marginálne zníženie HDP približne o 0,34%. Multiplikačný efekt úrovne
technológií na produkt je priamy, avšak hodnota tejto konštanty nám nič neprezrádza, keďže
2

Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.3, Center for International
Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, August 2009
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nejde o premennú, ktorá by sa dala merať, respektíve určiť veľkosť jej diferencií v čase.
Menej pozitívnu správu reflektuje model pre skupinu krajín hlboko zadlžených, kde úspech
v raste HDP pomocou zvyšovania technologickej úrovne či gramotnosti, respektíve
zlepšovaním prírodných podmienok, ak sa to dá vôbec do nejakej miery ovplyvniť,
nepredstavuje takú úroveň ako je tomu v ostatnej svetovej ekonomike. Naopak vyspelé
krajiny z takýchto zmien vyťažia signifikantne viac. Môžeme teda konštatovať, že akumulácia
vedomostí a technológií vytvára nové možnosti pre ekonomický rast.
Tabuľka 1: Odhad parametrov modelu (3) z programu Eviews
Dependent Variable: Log(GDP per capita in 2007)
Included observations: 186 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Log( s )
Log( n + 0.05 )
Log( A )
Heavily_Indebted
Rich

0.353655
-1.933888
4.463857
-1.166321
1.718782

0.101891
0.335675
0.995691
0.131575
0.211481

3.470906
-5.761187
4.483176
-8.864277
8.127355

0.0006
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
názov testu
Jarqueov Berov test normality
Whiteov test heteroskedasticity
hodnota implikovanej α / β

0.685709
Log likelihood
0.678763
Akaike info criterion
0.684439
Schwarz criterion
84.79072
F-statistic
1.287545
Prob(F-statistic)
testovacia štatistika
JB = 0.549
F = 1.531
0.261 / 0.659
hodnota konštanty A

-190.8654
2.106080
2.192794
98.72490
0.000000
p-hodnota
0.760
0.170
86.82

4. Teória konvergencie
Existuje domnienka, že vplyvom globalizácie a presunu informácií a kapitálu je možné
docieliť absolútnu konvergenciu. Chudobné krajiny by tak pomocou vyššieho ekonomického
rastu prameniaceho z využitia týchto migrácii dobehli alebo sa aspoň priblížili bohatým
krajinám. Rozšírený Solowov model, ktorý sme si uviedli zase predpokladá, že za určitých
dobre nastavených podmienok, teda proporcií kapitálu a práce na výrobu marginálneho
produktu, je možné aby krajiny dosahovali rýchlejší ekonomický rast pokým nedosiahnu svoj
rovnovážny stav. Tento fenomén sa označuje ako podmienená konvergencia. Realita však
v oboch prípadoch môže byť práve kvôli rozdielnym štartovacím bodom iná. Napríklad jedna
krajina môže uviaznuť v stave (podľa Thomasa Malthusa) s vysokým rastom obyvateľstva,
a preto zároveň s nízkymi mierami úspor a investícií, zatiaľ čo druhá inak identická krajina
môže zaznamenať rast jednoducho preto, že začala s vyššou hodnotou HDP na obyvateľa,
z ktorého generuje nové investície. Inými slovami povedané, krajiny, ktoré sú chudobnejšie,
nedobehnú bohatšie pomocou vyššieho ekonomického rastu, ale budú rásť rýchlejšie len
pokým sa nedostanú do svojho rovnovážneho stavu, alebo kým sa s ním nestretnú
prostredníctvom jeho zníženia. V predchádzajúcej časti sme si povedali o miere elasticity
produktu na populačný rast a na rast miery kapitálu, preto sa domnievame, že Malthusova
teória, respektíve hrozba má pri znižovaní rovnovážneho stavu skutočné opodstatnenie.
Životná úroveň chudobných krajín sa tak nikdy nevyrovná bohatým krajinám a čo je horšie
bude od nich neustále divergovať.
V nasledujúcej časti otestujeme či sa absolútna alebo podmienená konvergencia vo
svetovej ekonomike dá pozorovať. Najskôr sa však oboznámime so vzťahmi, ktoré budeme
5

skúmať. Zo vzorca (3) môžeme pomocou vyjadrenia diferenciálnej rovnice a odčítaním
hodnoty HDP v čase t = 0 z oboch strán vzťahu vyjadriť rovnicu podmienenej konvergencie
v tvare
ln y(t) – ln y(0) = (1 – e-λt) ln y* – (1 – e-λt) ln y(0).
(4)
Absolútna konvergencia na rozdiel od podmienenej predpokladá, že krajiny konvergujú
k spoločnému rovnovážnemu bodu. Prvý regresor v rovnici (4) teda bude nahradený
konštantou, čím sa rovnica zmení na
ln y(t) – ln y(0) = α – (1 – e-λt) ln y(0).
(5)
Označenie premenných je v súlade s kapitolou 1. Ľavá strana rovnice vyjadruje
ekonomický rast, pričom implikuje, že ekonomika bude rásť tým rýchlejšie, čím je aktuálna
hodnota HDP na obyvateľa (čas t = 0) vzdialenejšia od rovnovážneho bodu (rovnica 4),
respektíve od hladiny spoločnej pre celú svetovú ekonomiku (rovnica 5).

5. Výsledky konvergencie
Dátovú množinu sme rozšírili o premennú HDP na obyvateľa v roku 1980, čo zmenšilo
našu vzorku krajín o tie, pre ktoré neboli údaje tejto premennej k dispozícii. Stále nám však
ostáva dostatočne reprezentatívna vzorka vysvetľujúca signifikantnú časť svetovej
ekonomiky. Analýzu začneme skúmaním absolútnej konvergencie (tabuľka 2).
Tabuľka 2: Odhad parametrov absolútnej konvergencie
Dependent Variable: Log(GDP per capita in 2007 /GDP per capita in 1980)
Included observations: 147 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Log(GDP80)
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

-0.022981
0.610549

0.039824
0.339471

0.002291
-0.004590
0.540530
42.36501
1.519919

-0.577056
1.798529

Log likelihood
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.5648
0.0742
-117.1419
1.620978
1.661664
0.332993
0.564797

Ako vidíme z odhadov koeficientov, parametre modelu nenadobúdajú štatistickú
významnosť a model ako celok nevysvetľuje ani 1% variability. Odhad absolútnej
konvergencie nepotvrdil existenciu priamej závislosti medzi úrovňou HDP na obyvateľa
a veľkosťou ekonomického rastu.
Zo štatistického hľadiska je model v poriadku. Nevýznamnosť nadobúda iba úrovňová
konštanta platná pre všetky krajiny. Ostatné premenné majú rovnaký smer závislosti na
ekonomický rast ako mali vo vzťahu (3) na vysvetľovanú premennú y, pričom vysvetľujú
takmer 60% variability. Dôležitá je pre nás počiatočná úroveň HDP v roku 1980, ktorá pôsobí
negatívne na veľkosť rastu ekonomiky. Model nám implikuje že čím sú krajiny ďalej od
svojho rovnovážneho bodu, tým rýchlejší ekonomický rast budú dosahovať.

6. Záver
Z našej analýzy svetovej ekonomiky vyplýva, že disparity životnej úrovne meranej
ukazovateľom HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily sú dôsledkom rozdielnych
rovnovážnych stavov, ktoré krajiny nasledujú. Rovnovážna úroveň závisí pozitívne na miere
investícií a negatívne na populačnom raste. Jej absolútnu výšku určuje taktiež technologický
pokrok, ktorý ako vyplýva z nášho odhadu modelu (tabuľka 1), má slabší efekt v hlboko
zadlžených krajinách, čo im sťažuje možnosť zvyšovania životnej úrovne. Absolútna
6

konvergencia v zmysle dobiehania bohatších krajín chudobnejšími pomocou rýchlejšieho
ekonomického rastu sa nepotvrdila. Existuje však náznak podmienenej konvergencie, ktorá sa
prejavuje pomalším rastom krajín, ktoré sú v blízkosti svojho rovnovážneho stavu. Ten však
môže nadobúdať omnoho nižšiu úroveň v chudobných krajinách čo je jedno z možných
vysvetlení pretrvávajúcich disparít životnej úrovne vo svetovej ekonomike.
Tabuľka 3: Odhad parametrov podmienenej konvergencie
Dependent Variable: Log(GDP per capita in 2007 /GDP per capita in 1980)
Included observations: 147 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Log(GDP80)
Log( s )
Log( n + 0.05 )
Log( A )
Rich
Heavily_Indebted
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
názov testu
Jarqueov Berov test normality
Whiteov test heteroskedasticity

-0.433674
0.295383
-1.639338
0.294305
0.680151
-0.550499

0.038911
0.066433
0.257949
0.722968
0.127750
0.083525

-11.14514
4.446352
-6.355282
0.407078
5.324097
-6.590813

0.597413
Log likelihood
0.583137
Akaike info criterion
Schwarz criterion
0.348195
17.09477
F-statistic
1.447731
Prob(F-statistic)
testovacia štatistika
JB = 1.830
F = 1.117

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.6846
0.0000
0.0000
-50.43694
0.767850
0.889908
41.84698
0.000000
p-hodnota
0.400
0.356
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Analýza širokopásmového internetového pripojenia v krajinách OECD
Analysis of broadband internet connection in OECD countries
Juriga Ján
Abstract: In this paper we analyze the state of broadband internet connection in OECD
member countries using the multivariate analysis. The aim of this analysis is to find out and
compare how different countries have advanced in the internet connection quality, price and
penetration rate.
Key words: broadband, internet, OECD, price, comparison
Kľúčové slová: broadband, internet, OECD, cena, porovnanie

1. Úvod
Štatistiky penetrácie internetového pripojenia, jeho dostupnosti a ceny sú jednými
z indikátorov vyspelosti spoločnosti. V dnešnej dobe, kedy hovoríme o prechode
k informačnej spoločnosti je prístup obyvateľov k internetu, a to najmä širokopásmovému,
predpokladom pre udržanie konkurencieschopnosti krajiny. V tejto práci sme podrobili
analýze dáta OECD o prístupe k širokopásmovému (broadband) internetu. Použili sme
metódy viackriteriálneho hodnotenia, metódu hlavných komponentov a zhlukovú analýzu v
prostredí softvéru SAS Enterprise Guide 4.1. Cieľom tejto práce je zistiť, ktoré krajiny OECD
pokročili v zavádzaní širokopásmového internetového pripojenia najďalej a ktoré naopak v
týchto ukazovateľoch zaostávajú.

2. Charakteristika dátového súboru
Dátový súbor analyzovaný v tomto projekte obsahuje 30 štatistických jednotiek –
členské krajiny OECD. Z verejne prístupnej databázy OECD sme získali nasledujúce
ukazovatele pre všetky krajiny:
• Počet predplatiteľov širokopásmového internetu na 100 obyvateľov. (Broadband
subscribers per 100 inhabitants (june 09))
• Podiel technológie optických vlákien na celkovom širokopásmovom internete
(Percentage of fibre connections in total broadband (june 09))
• Podiel domácností s prístupom k širokopásmovému internetu (Households with
broadband access % (2008))
• Domácnosti s domácim počítačom ( Households with access to a computer at home
(2008))
• Priemerná cena pripojenia na internet v US dolároch, v parite kúpnej sily (Average
Subscription Price, USD, PPP (oct08))
• Priemerná propagovaná rýchlosť downloadu pri širokopásmovom pripojení (Average
advertised broadband download speed (kbit/s, sep08))

3. Metóda hlavných komponentov
V tejto časti pomocou metódy hlavných komponentov definujeme index krajín založený
na šiestich sledovaných položkách. Identifikujeme najúspešnejšie, najmenej úspešné a
podobne úspešné krajiny. Ďalej určíme závislosť medzi zvolenými hlavnými komponentmi
a interpretujeme význam hlavných komponentov. Normované dáta sme analyzovali pomocou
úlohy „Principal Components“.
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Tabuľka 1: Vlastné čísla z korelačnej matice

Vychádzajúc z Kaizerovho pravidla sme z tabuľky vlastných čísel zistili, že vlastné
čísla korelačnej matice väčšie ako 1 ssúú dve (3,287 a 1,437) a tieto prvé dva hlavné
komponenty vysvetľujú až 78,75% z celkovej variability dát. Prvý hlavný komponent
vysvetľuje 54,79% z celkovej variability a je preto najvýznamnejší. Predstavuje „súhrnný“
index vyspelosti krajín na základe prí
prístupnosti
stupnosti širokopásmového internetu a výpočtovej
techniky. Podľa tabuľky vlastných vektorov (Tab. 2) je jeho hodnota je nasledovná:
PRIN1=0,48x1 + 0,31x2 + 0,51x3 + 0,485x4 - 0,23x5 + 0,36x6
kde:
x1 = Počet predplatiteľov širokopásmového internetu na 100 obyvateľov
x2 = Podiel technológie optických vlákien na celkovom širokopásmovom internete
x3 = Domácností s prístupom k širokopásmovému internetu
x4 = Domácnosti s domácim počítačom
x5 = Priemerná cena pripojenia na internet v US dolároch, v parite kúpnej sily
x6 = Priemerná propagovaná rýchlosť downloadu pri širokopásmovom pripojení
Tabuľka 2: Vlastné vektory

Hodnoty pre všetky komponentové váhy okrem x5 sú kladné a pozitívne prispievajú
k úspešnosti krajiny. Ak je hodnota PRIN1 vysoká, krajina je úspe
úspešná
šná a naopak. Odhadnuté
vlastné vektory však nie sú ideálne a bola by vhodná ich rotácia. V nasledujúcej kapitole sme
preto spravili faktorovú analýzu s rotáciou varimax.
Podľa grafu komponentových skóre pre prvé dva komponenty PRIN1 a PRIN2 môžeme
krajinyy rozdeliť na tri hlavné skupiny. Prvou sú úspešné krajiny, kde patrí Kórea a Japonsko.
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Druhou sú neúspešné krajiny. Patria sem Turecko a Mexiko. Ostatné krajiny môžeme označiť
ako priemerne úspešné (Obrázok 1).

Obrázok 1: Graf komponentového skóre pre PRIN1 a PRIN2

4. Faktorová analýza
Na základe analýzy korelačnej matice pre všetkých 6 štandardizovaných ukazovateľov a
ich celkovej miery KMO (Kaiser´s Measure of Sampling Adequacy: Overall MSA = 0.69)
sme usúdili, že dáta sú vhodné na faktorovú analýzu. Na odhad parametrov faktorového
modelu sme použili metódu hlavných komponentov a získali sme 3 štatisticky významné
faktory, ktoré sme pre lepšiu interpretáciu zrotovali orthogonal varimax rotáciou. Tieto prvé
tri faktory vysvetľujú 93,8% celkovej variability.
Tabuľka 3: Faktorové váhy po rotácii varimax

V Tabuľke 3 je vyznačené, s ktorými premennými najviac koreluje ktorý faktor.
Podobne ako v kapitole 3 môžeme jednotlivé zrotované faktory zapísať do rovníc:
FACTOR1 = 0,87x1 + 0,56x2 + 0,92x3 + 0,87x4 – 0,42x5 + 0,65x6
FACTOR2 = -0,43x1 + 0,74x2 – 0,28x3 – 0,33x4 – 0,13x5 + 0,7x6
FACTOR3 = -0,04x1 + 0,24x2 + 0,1x3 + 0,19x4 + 0,89x5 + 0,02x6

5. Zhluková analýza
Dáta sme podrobili zhlukovej analýze pričom sme uvažovali, že každá premenná má
jednotkovú váhu. Keďže sa jedná o pomerne malý počet analyzovaných štatistických
jednotiek a nepoznáme počet požadovaných zhlukov na začiatku analýzy použili sme
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hierarchické postupy zhlukovania. Konkrétne Wardovu metódu, ktorá vedie k vytvoreniu
zhlukov pomerne rovnakej veľkosti a tvaru a má tendenciu odstraňovať malé zhluky.
Na zistenie počtu významných zhlukov sme použili semiparciálny koeficient determinácie.
Na 7. stupni zhlukovania je hodnota semiparciálneho koeficientu determinácie dostatočne
nízka (0,0176), preto sme sa rozhodli krajiny rozdeliť do siedmich zhlukov. Výstup sme spolu
s priemernými hodnotami jednotlivých premenných pre každý zhluk zosumarizovali
v Tabuľke 5 na konci príspevku.
Pomocou metódy normovanej premennej sme zhluky zoradili podľa úspešnosti (Tab. 4).
Tabuľka 4: Poradie úspešnosti zhlukov
Poradie
1
2
3
4
5
6
7

Zhluk
6
3
2
4
1
7
5

Integrálny ukazovateľ
1,66
0,47
0,2
-0,38
-0,39
-0,84
-1,48

Najúspešnejší je zhluk č. 6 s krajinami: Japonsko a Kórea. Tieto dve krajiny sú
v používaní informačných technológií výrazne pred ostatnými a to najmä zásluhou
rozšírenosti fibre pripojenia, vysokým podielom domácností so širokopásmovým internetom
(v Kórei až 94%) ale aj relatívne nízkou cenou pripojenia. Priemerná rýchlosť internetového
pripojenia v týchto krajinách často až niekoľkonásobne prevyšuje ostatné krajiny.
Nasleduje zhluk č. 3 (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Švédsko, Švajčiarsko,
Spojené Kráľovstvo). Sú to rovnako veľmi úspešné krajiny so širokou dostupnosťou
širokopásmového internetu a pomerne nízkou cenou. Za zhlukom č. 6 však výrazne
zaostávajú v rýchlosti pripojenia a dostupnosti pripojenia cez optické vlákna. Takisto
priemerná cena pripojenia je o niečo vyššia.
Ďalší je zhluk č. 2 (Austrália, Kanada, Nemecko, Island, Luxembursko, Holandsko,
Nórsko). Od zhluku č. 3 sa odlišujú priemerne vyššou cenou pripojenia a nižšou priemernou
rýchlosťou pripojenia.
Potom nasledujú dva zhluky č. 4 a č. 1, ktoré sa od seba odlišujú len minimálne.
Nasleduje zhluk č. 7 a ten tvorí výnimočne jediná krajina a tou je Slovensko. Slovensko
je výnimočné tým, že hoci má podpriemerné hodnoty vo využívaní širokopásmového
internetu, patrí medzi lídrov v zavádzaní moderného pripojenia prostredníctvom optických
vlákien. Slováci však za pripojenie musia v parite kúpnej sily platiť najviac zo všetkých
sledovaných krajín.
Posledným zhlukom je zhluk č.5 krajín Mexiko a Turecko, ktoré výrazne zaostávajú vo
všetkých sledovaných ukazovateľoch.
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Tabuľka 5: Zhluky krajín OECD
Zhluk 1
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed
Zhluk 2
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed
Zhluk 3
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed
Zhluk 4
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed
Zhluk 5
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed
Zhluk 6
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed
Zhluk 7
subscribers
fibre
Househlods with broadband
Households with a PC
Average subscription price, USD, PPP
Average broadband download speed

Austria, Czech Rep., Ireland, New Zealand,
Poland, Portugal, Spain, USA
19,99 %
0,016 %
42,47 %
63 %
47,53
9771 kbit/s
Australia, Canada, Germany, Iceland,
Luxemburg, Netherlands, Norway
31,5 %
0,02 %
66 %
83,4 %
51
13130 kbit/s
Belgium, Denmark, Finland, France, Sweden,
Switzerland, UK
31,2 %
0,05 %
67,1 %
77,44 %
33,64
17617 kbit/s
Greece, Hungary, Italy
17,88 %
0,03 %
31,85 %
53 %
32,5
8265,5 kbit/s
Mexico, Turkey
8,56 %
0%
5,77 %
19,17 %
53,77
2425,7 kbit/s
Japan, Korea
28,5 %
0,49 %
76,38 %
83,41 %
33,75
86822,8 kbit/s
Slovak Republic
12,58 %
0,22 %
35,33 %
63,27 %
78,86
6253,7 kbit/s
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Využite metód korelácie a lineárnej regresie pri investičných
rozhodnutiach
Exploitation of correlation and linear regression methods in investment
decissions
Michal Kliman, Jakub Dudík
Abstract: The abstract and the analysis involved deals with exploitation of statistical models
of linear regression and correlation, in order to identify relationships in the system of world
currency exchange mechanism and their importance in potential future investment strategies.
Key words: correlation, linar regression, investment strategy, currency, option
Kľúčové slová: korelácia, lineárna regresia, investičná stratégia, mena, opcia

1. Úvod
Vlna neoliberalizmu a vplyv rastúcej deregulácie finančných trhov a menových
mechanizmov od 70tych rokov 20. storočia sa spája s obrovským nárastom aktív bánk,
obchodníkov s cennými papiermi, fondov a vo všeobecnosti finančných inštitúcií
akéhokoľvek zamerania. Práve pád železnej opony zobral prácu tisícom matematikov
a fyzikov, ktorých živili inovačné projekty zbrojných pretekov, no neviditeľná ruka trhu
nenechala na seba dlho čakať a presunula túto sofistikovanú, inteligentnú a kreatívnu
pracovnú silu aby uspokojila dopyt tam, kde sa práve otváralo to najširšie spektrum možností
- na Wall Street.
Fakt, že skoro polovica Nobelových cien za ekonómiu, i keď nepravých, od roku 1989
skončila v rukách akademikov zaoberajúcich sa priamo alebo nepriamo teóriou trhov, ich
popisom pomocou matematických mechanizmov a vo veľkej miere aj očakávaniami
investorov pri rozhodovaní o umiestnení svojho kapitálu, len potvrdzuje nasadený trend
inovácií v oblasti finančných nástrojov. A preto sa v súčasných turbulentných časoch
ekonomických rastov a pádov vynárajú otázky, či je reálne možné matematikou, štatistikou
alebo inou rýdzo exaktnou vedou predpovedať správanie trhu, respektíve umožniť investorom
ukrojiť si čo najväčšiu časť z výnosového koláča.
Predkladaný článok a s ním spojená analýza sa zaoberá využitím štatistických modelov
lineárnej regresie ako aj korelácie na identifikáciu vzťahov v systéme svetového menového
mechanizmu a ich podielom relevancie na budúcich potenciálnych stratégiách. Tiež
zjednodušene poskytuje prehľad o fungovaní výmenných kurzov a charakteristike trhu,
v ktorom sa v súčasnosti pohybuje denný obrat v sume okolo 4 biliónov USD.

2. Menový trh a predpoklady pre aplikáciu štatistických metód
Charakteristiky menového trhu ako takého do značnej miery pripomínajú ekonomický
model perfektného trhu. Na trhu existuje veľké množstvo zúčastnených subjektov. Vlády
krajín, centrálne banky, súkromní ako aj inštitucionálnych investori, ktorí sú vďaka
moderným informačným technológiám skoro dokonale informovaní o cenách
a fundamentoch. Bariéry vstupu na trh sú taktiež zanedbateľné3.
Keďže v čase t je objem daných mien vo svete konštantný. V roku 2009, ako uvádza
Svetová Banka, bola hodnota všetkých peňazí, vrátane zlatých rezerv štátov, na úrovni 9,383
3

Množstvo brokerských spoločností umožňuje otvorenie investičného účtu už od minimálneho depozitu 100 €.
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bilióna USD. Popri informácii o objeme svetových peňazí, je zaujímavejšia informácia ako sú
rozdelené tieto peniaze medzi štátmi. Ako vyplýva z grafu (Obrázok 1) len 5 svetových krajín
(Čína, Japonsko, Rusko, Saudská Arábia, USA) vlastní až 53 percent tejto sumy.

Obrázok 1: Rozdelenie svetových menových rezerv (Zdroj: vlastné spracovanie)
Táto skutočnosť vnáša do trhového prostredia isté monopolné vlastnosti, ktoré bývajú
často krajinami zneužívané, no pre analýzu ako takú je podiel rozdelenia prostriedkov
zanedbateľný.
Dôležitá je práve konštantnosť objemu prostriedkov v určitom časovom bode. Z toho
vyplýva, že výmenné kurzy mien krajín sú vyjadrené práve rýdzo lineárnym vzťahom, za isté
množstvo meny A dostaneme isté množstvo meny B, sa objem finančný prostriedkov
nezmení, zmení sa len zúčtovacia jednotka. Hlavný vplyv na tento pomer majú atribúty trhu.
Teda ponuka a dopyt. Ak dopyt po mene A rastie, jej voľné zásoby sa míňajú a tým rastie aj
jej cena, mení sa pomer medzi A a B. Samozrejme, mien je vo svete viac, a preto ak sa mení
pomer medzi A a B, do obehu sa dostáva prebytok meny B, čo znižuje jej hodnotu aj
v pomere oproti mene C. Tieto lineárne vzťahy predpovedajú výskyt korelácie.

Obrázok 2: Korelačná matica vybraných menových párov
Korelačné koeficienty zozbieraných dát denných uzatváracích cien za rok 2009
(s bledomodrý pozadím) jasne vyznačujú vyššie uvedené prípady, keď pri náraste ceny
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EURUSD4 v 89 percentách prípadov narastie aj cena GBPUSD5. Táto priama korelácia je
nielen logická, ale investormi aj masovo využívaná na maximalizáciu zisku a rozloženie
rizika medzi rôzne menové páry. Negatívny koeficient korelácie poukazuje len na opačný
smer pohybu cien menových párov.
Polia so žltým pozadím, teda meny ktoré sa vyznačujú taktiež vysokým koeficientom
korelácie no nedisponujú rovnakou menou vo svojich pomeroch, takže sa ani priamo neviažu
na množstvo mien druhého menového páru na trhu, sú pre analýzu oveľa zaujímavejšie. Je
viac ako isté, že ich nepriama korelácia je podmienená situáciami na trhu, ktoré hýbu
hlavnými zásobami mien vo svete a je odvodená od akcie objemu iných mien, no priame
zistenie týchto príčin je veľmi náročné, ak vôbec pri súčasnej rýchlosti zmeny dát a množstva
finančných derivátov reálne možné. Preto je dôležité položiť si otázku, či takýto silný vzťah
dokážu investori správne analyzovať a v neposlednom rade aj patrične využiť.

3. Vlastná analýza dát a ich interpretácia
Na skúmanie a zabezpečenie čo najväčšej pravdepodobnosti pri použití stratégie
v budúcnosti budeme pracovať s menovými pármi, ktorých pohyby v testoch vyjadrujú
najideálnejšie dáta a teda umožňujú aj skompletizovanie maximálne presného regresného
modelu.

Obrázok 3: Grafické vyjadrenie vzťahov vhodných menových dvojíc
Selekciou dvojíc menových párov spĺňajúcich naše podmienky a následným skúmaním
kvality daného modelu sme dospeli k trojici dvojíc, ktorých výberový koeficient determinácie
(r2) je vyšší ako 90 %. I keď v prípade menových regresií existuje len jedna vysvetľujúca
premenná, a teda zaniká možnosť výskytu multikolinearity, výberový koeficient determinácie
zníži množstvo menových dvojíc a ušetrí čas pri následnej analýze rezíduí. Rezíduá, ktoré
v klasickom lineárnom regresnom modeli odrážajú predpoklad, že náhodné chyby εi sú
navzájom nezávislé normálne rozdelené náhodné premenné s nulovou strednou hodnotou
a konštantným rozptylom ơ2ε . Jednoduchšiu grafickú analýzu v tomto prípade nahradíme
presnejšou, no výpočtovo náročnejšou numerickou analýzou. Po teste normality, overením
nezávislosti chýb a z výsledkov testu homoskedasticity na hladine významnosti 0,05 nulovú
hypotézu o konštantom rozptyle náhodných chýb zamietame pri všetkých menových pároch.
Preto smerodajným ukazovateľom v rozlíšení najkvalitnejšieho modelu je práve overenie
nezávislosti náhodných chýb, aby sme vylúčili vplyv autokorelácie. Výsledok DurbinWatsonovho testu, ktorého hodnota 1,540 prijíma nulovú hypotézu o nezávislosti chýb,
4
5

Menový pár Euro voči Americkému doláru .
Menový pár Britská libra šterlingov voči Americkému doláru.
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zužuje počet vhodných menových dvojíc len na jednu vzorku, ktorou je dvojica menových
párov EURAUD6 USDCAD7.

4. Stratégia a využitie
Využitie dosiahnutých poznatkov analýzy je možné pri následnej stratégii. Investor má
možnosť špekulovať na rast alebo pokles cien analyzovaných mien.
Fundamentálny predpoklad na konci roku 2009 v súvislosti s krízou eurozóny ovplyvní
naše rozhodnutie investovať prostriedky do poklesu hodnoty Eura voči iným menám. Dôležité
je v tomto rozhodnutí určiť aj časový rámec mienenej investície. Keďže naša vzorka z roku
2009 o obsahu 256 meraní denných day-close8 cien a volatilita menových trhov je značná, čo
v dlhodobejších horizontoch veľmi ovplyvňuje hodnoty korelácie, rozhodneme sa vstúpiť do
trhovej pozície na jeden kalendárny mesiac. Zo vzťahu lineárnej funkcie regresného modelu
vyjadríme očakávanú hodnotu kurzu menovej dvojice.
yi = - 0,01434 + 1,56721xi

(1)

Pričom yi vo vzorci vyjadruje cenu EURAUD a xi cenu USDCAD. Pri predpoklade, že
yi by sa mohlo počas jedného mesiaca znehodnotiť o 10 % na úroveň 1,4407, z rovnice
vyjadríme cenu páru xi, ktorá nadobudne hodnotu 0,9284. No špekulovať práve na pokles
oboch cien je relatívne riskantné, keďže maximalizovaný zisk sa môže ľahko stať
maximalizovanou stratou a preto zvolíme dosadenie iného inštrumentu, long call opcie9,
ktorým budeme špekulovať proti očakávanému pohybu xi, teda na rast ceny s relatívnym
parametrom zhodnotenia menového páru nad 2%. Opcia nám zabezpečí redukciu straty,
v prípade rastu ceny yi ale na druhej strane zníži zisk o opčnú prémiu, čo je vlastne daň za
konzervatívny prístup.
Long call opcia USDCAD

Short pozícia EURAUD

zisk
1,0711

1,6008
cena

cena

strata
Obrázok 4: Grafické znázornenie stratégie (Zdroj: vlastné spracovanie)
Cena posledného obchodného dňa v januári, teda 29. 1. 2010, bola uzatvorená na
hodnote 1,5639 pre EURAUD a na hodnote 1,06859 pre USDCAD. Vyčíslený zisk pri
investovaných 100 € na obe operácie je teda vyjadrený matematickým vzorcom, kde ¶ je zisk
a б je opčná prémia. Výška opčnej prémie je odvodená od dĺžky trvania kontraktu,
investovanej sumy a volatility na trhu, čo pri našich podmienkach odhadujeme na cca 1 %
investície.
¶ = (1,6008 – 1,5639)*100 – б
6

(2)

Menový pár Euro voči Austrálskemu doláru.
Menový pár Americký dolár voči Kanadskému doláru.
8
Day-close cena vyjadruje uzatváraciu cenu finančného inštrumentu na konci obchodného dňa.
9
Opcia – právo na predaj alebo nákup aktíva za dohodnutú cenu v budúcnosti za podmienky vyplatenia opčnej
prémie v súčasnosti nakupujúcemu, respektíve predávajúcemu subjektu.
7
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Náš zisk preto vieme vyčísliť sumou 2,69 €. Pozitívna suma pri splatnosti stratégie
potvrdzuje výnosnosť nášho modelu, no stále si treba uvedomiť množstvo subjektívnych
rozhodnutí akými je smer otvorenej pozície, čas splatnosti kontraktov, správny odhad
volatility trhu a výšku investičného rizika.

5. Záver
Cieľom príspevku bolo poukázať na ziskový potenciál štatistickej analýzy pri
investičných rozhodnutiach. Využitie lineárnych regresných modelov v obchodníckej praxi na
finančnom trhu je jedným z najviac používaných typov technickej analýzy. Výhodnosť
využitia nepriamej korelácie potvrdzuje fakt, že pri korelácii na takom špecifickom
a diverzifikovanom trhu akým je trh menový, nie je nutné poznať jej presný pôvod. Avšak
nálady trhov sa podľa množstva nových informácií denne menia a žiadny trend netrvá večne,
preto je potrebné zvolenú stratégiu a štatistickú analýzu aplikovať na stále aktuálnejšie údaje.
Je viac ako pravdepodobné, že táto stratégia môže byť funkčná aj na dvojice mien, ktorých
koeficient korelácie je nižší ako 0,9, no znižovanie nárokov modelu je dvojsečná zbraň. Preto
je nevyhnutné rozšíriť testovanú vzorku minimálne na niekoľko desiatok meraní
a skúšobných aplikácií stratégie. Až potom vieme s istou pravdepodobnosťou formulovať
teóriu o určitých platných trhových mechanizmoch, ktoré je možné štatisticky popísať
a investorom ponúknuť možnosť zvýšenia úspešnosti ich investičných rozhodnutí.
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Meranie a vývoj inflácie v Grécku
Measurement and trend of inflation in Greece
Diana Kosnáčová
Abstract: The main task of the work is to acquaint each reader with the basic information
about time series and especially about the forecasting.
Key words: graph, time series, forecast, model
Kľúčové slová: graf, časový rad, prognóza, model

1. Úvod
Témou predloženej práce je meranie a vývoj inflácie v Grécku. Zahŕňa veľmi
zaujímavé informácie a poznatky o jej vývoji v budúcnosti a analyzuje ju za dlhšie časové
obdobie. Všetky tieto informácie sú aktuálnymi témami nielen pre Grécko, ale aj pre celý
svet. Cieľom práce je zanalyzovať údaje tak, aby sme vytvorili čo najpravdepodobnejšiu
prognózu, ktorá bude vykresľovať skutočnosť.

2. Identifikovanie a prognóza časového radu
Time Series Plot for GREECE
121

GREECE
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Obrázok 2: Graf časového radu pre Grécko

Estimated Autocorrelations for GREECE
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Obrázok 2: Graf odhadu autokorelácie pre Grécko
Podľa grafu Time Series Plot for GREECE vieme určiť, že časový rad má rastúci trend
a je nestacionárny v strednej hodnote. Bude potrebné urobiť prvú diferenciu.
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Z grafu ACF a PACF for GREECE je jednoznačné, že je model nestacionárny, lebo
koeficienty tohto časového radu klesajú k nule.
Estimated Partial Autocorrelations for GREECE

Partial Autocorrelations
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Obrázok 3: Graf odhadu parciálnej autokorelácie pre Grécko
Grafy ACF a PACF ukazujú, že na 5 % hladine významnosti je viacej
koeficientov autokorelácie štatisticky významných a teda rad nemá náhodný charakter. Preto
sa pokúsime určiť prognózu týchto údajov pomocou ARIMA modelov a ich kombinácií.
Models
(A) Random walk with drift = 0,756526
(B) Constant mean = 97,3558
(C) Linear trend = -75,2543 + 0,791789 t
(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,9999
(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,6979
(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,9999 and
beta = 0,0493
(M) ARIMA(2,0,0)x(1,1,2)4 with constant
(N) ARIMA(0,0,2)x(1,1,2)4 with constant
(O) ARIMA(1,0,1)x(1,1,2)4 with constant
(P) ARIMA(0,0,2)x(0,1,2)4 with constant
(Q) ARIMA(0,0,1)x(1,1,2)4 with constant

Forecasting – GREECE
Model Comparison
Data variable: GREECE
Number of observations = 47
Start index = Q1/99
Sampling interval = 1,0
Length of seasonality = 4
Number of periods withheld for validation: 4

Estimation Period
Model

RMSE

MAE

MAPE

ME

MPE

AIC

(A)

0,458918

0,312272

0,317172

-0,0000331669

-0,00326966

-1,37172

(B)

10,3324

8,48967

8,83827

-0,00104145

-1,03582

4,85662

(C)

0,578299

0,374547

0,376489

0,0000197395

-0,00134299

-0,862771

(H)

0,906385

0,787206

0,803699

0,738941

0,760458

-0,0105362

(I)

0,555157

0,383092

0,395922

0,0571652

0,0703683

-0,990963

(J)

0,471993

0,307431

0,313716

-0,0350851

-0,0391147

-1,26902

(M)

0,383367

0,256806

0,258316

-0,0192823

-0,0200053

-1,63846

(N)

0,384077

0,248144

0,25012

-0,0128935

-0,0147653

-1,63475

(O)

0,386557

0,25187

0,253306

-0,0159193

-0,018924

-1,62188

(P)

0,398765

0,283348

0,285914

-0,0284376

-0,0327378

-1,60621

(Q)

0,404686

0,26995

0,271298

-0,00154224

-0,00351888

-1,57673

Model

RMSE

RUNS

RUNM

AUTO

MEAN

VAR

(A)

0,458918

OK

OK

OK

OK

OK

(B)

10,3324

***

***

***

***

OK
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(C)

0,578299

**

OK

**

OK

**

(H)

0,906385

OK

OK

OK

OK

OK

(I)

0,555157

OK

OK

OK

OK

OK

(J)

0,471993

OK

OK

OK

OK

OK

(M)

0,383367

OK

OK

OK

OK

OK

(N)

0,384077

OK

OK

OK

OK

OK

(O)

0,386557

OK

OK

OK

OK

OK

(P)

0,398765

OK

OK

OK

OK

OK

(Q)

0,404686

OK

OK

OK

OK

*

Validation Period
Model

RMSE

MAE

MAPE

ME

MPE

(A)

0,935202

0,847596

0,719603

0,847596

0,719603

(B)

19,935

19,8317

16,8994

19,8317

16,8994

(C)

1,69283

1,4041

1,18579

1,22589

1,03011

(H)

1,65235

1,60427

1,36548

1,60427

1,36548

(I)

0,657052

0,548549

0,469266

0,520642

0,445889

(J)

0,879761

0,793236

0,673819

0,793236

0,673819

(M)

0,967918

0,863365

0,73124

0,724362

0,609809

(N)

1,00825

0,881924

0,746252

0,785369

0,661903

(O)

1,01024

0,886379

0,750107

0,790117

0,666013

(P)

0,984082

0,894643

0,758282

0,729484

0,614

(Q)

1,17617

1,00397

0,848452

0,900656

0,758198

Za najvhodnejší model sme zvolili model (M), pretože jeho hodnota RMSE je najnižšía zo
všetkých vyhovujúcich modelov, teda ohodnotených OK.
Forecasting

MAPE

0,258316

0,73124

Data variable: GREECE (Q1.1999-Q3.2010)
Number of observations = 47
Start index = Q1/99
Sampling interval = 1,0
Length of seasonality = 4

ME

-0,0192823

0,724362

MPE

-0,0200053

0,609809

ARIMA Model Summary

Forecast Summary
Seasonal differencing of order: 1
Forecast model selected: ARIMA(2,0,0)x(1,1,2)4 with
constant
Number of forecasts generated: 4
Number of periods withheld for validation: 4
Estimation

Validation

Statistic

Period

Period

RMSE

0,383367

0,967918

MAE

0,256806

0,863365

Parameter

Estimate

Stnd. Error

t

P-value

AR(1)

0,880177

0,162304

5,42301

0,000004

AR(2)

-0,336884

0,168314

-2,00153

0,052710

SAR(1)

0,337315

0,230788

1,46158

0,152298

SMA(1)

1,65323

0,115682

14,2912

0,000000

SMA(2)

-0,713592

0,102591

-6,95571

0,000000

Mean

3,18074

0,0301003

105,671

0,000000

Constant

0,962661

Backforecasting: yes
Estimated white noise variance = 0,177413 with 37
degrees of freedom
Estimated white noise standard deviation = 0,421204
Number of iterations: 16

Model vyhovuje podmienkam stacionarity aj invertibility. Súčty hodnôt Estimate pre
jednotlivé autoregresné procesy a procesy hodnôt kĺzavých priemerov menšie ako 1.
Hodnoty p-valuje sú štatisticky významné.
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Forecast Table for GREECE
Model: ARIMA(2,0,0)x(1,1,2)4 with constant
V = withheld for validation
Forecast

Q4/09

114,47

114,748

-0,278004

V

Q1/10

116,37

115,738

0,632088

V

Q2/10

118,53

117,124

1,40637

V

Q3/10

119,38

118,243

1,137

V

Period

Data

Residual

Q1/99

81,77

Q2/99

82,42

Period

Q3/99

82,2

Q4/10

Q4/99

83,37

Q1/00

84,02

83,7299

0,290144

Q2/00

84,24

84,5479

-0,307926

Q3/00

84,68

84,3257

0,354341

Q4/00

86,42

86,2825

0,13751

Q1/01

86,71

87,2324

-0,522393

Q2/01

88,02

87,5896

0,430404

Q3/01

88,09

88,2014

-0,111418

Q4/01

89,47

89,326

0,14404

Q1/02

90,49

90,5628

-0,0727631

Q2/02

91,22

91,1739

0,0460704

Q3/02

91,44

91,3665

0,0734866

Q4/02

92,6

92,6092

-0,00915407

Q1/03

93,98

93,5836

0,396416

Q2/03

94,49

94,7347

-0,244725

Q3/03

94,42

94,5136

-0,0935945

Q4/03

95,51

95,6267

-0,116722

Q1/04

96,74

96,4214

0,318606

Q2/04

97,32

97,7616

-0,441608

Q3/04

97,18

97,5819

-0,401869

Q4/04

98,49

98,6034

-0,113426

Q1/05

99,5

99,5576

-0,057591

Q2/05

100,45

100,729

-0,279326

Q3/05

100,88

100,97

-0,0898126

Q4/05

101,9

102,266

-0,366448

Q1/06

102,82

102,9

-0,0800296

Q2/06

103,9

103,908

-0,00773039

Q3/06

104,05

104,255

-0,204939

Q4/06

105,16

105,423

-0,262858

Q1/07

105,66

106,203

-0,543245

Q2/07

106,64

106,643

-0,00311297

Q3/07

107,11

107,165

-0,0545812

Q4/07

109,22

108,617

0,603462

Q1/08

110,29

110,357

-0,0666299

Q2/08

111,91

110,761

1,14873

Q3/08

112,16

111,637

0,523177

Q4/08

111,62

112,439

-0,819295

Q1/09

111,98

112,09

-0,110412

Q2/09

112,68

112,515

0,165321

Q3/09

112,99

112,992

-0,00211127
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Lower 95,0%

Upper 95,0%

Forecast

Limit

Limit

119,764

118,91

120,617

Q1/11

119,444

118,308

120,581

Q2/11

119,202

118,005

120,399

Q3/11

118,935

117,736

120,134

Zvolený model v prvých troch ¼ rokoch 2010 podhodnocuje skutočnosť
a v poslednom ¼ roku dokonca o hodnotu 1,137. V poslednom ¼ roku 2009 dochádza
k nadhodnoteniu o 0,27. Naprognózované hodnoty na ďalšie 4 obdobia dopredu majú rastúci
charakter až na poslednú hodnotu, ktorá poklesla.

Time Sequence Plot for GREECE
ARIMA(2,0,0)x(1,1,2)4 with constant
131
actual
forecast
95,0% limits
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Obrázok 4: Graf časového radu pre Grécko s prognózou použitím ARIMA modelu

Residual Autocorrelations for adjusted GREECE
ARIMA(2,0,0)x(1,1,2)4 with constant
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Obrázok 5: Graf odhadu parciálnej autokorelácie pre Grécko použitím ARIMA modelu

Residual Partial Autocorrelations for adjusted GREECE
ARIMA(2,0,0)x(1,1,2)4 with constant
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Obrázok 6: Graf odhadu parciálnej autokorelácie pre Grécko použitím ARIMA modelu
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3. Záver
Hodnoty koeficientov z grafov ACF a PACF pre GREECE neprekračujú 5%-tný interval
spoľahlivosti, a preto môžeme povedať, že vybraný model sme identifikovali ako správny pre
vyrovnanie časového radu a jeho prognózu.
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Akciový trh ako indikátor vývoja ekonomiky: Aplikácia Grangerovho
testu kauzality
Stock Market as Indicator of Economic Activity: Application of Granger
Causality Test
Katarína Križánková, Dana Pančurová
Abstract: The main goal of this paper has been to verify whether stock market can be
regarded as leading indicator of economic activity. Using Granger causality test we have
analyzed bi-directional causal relationship between stock market indices and real gross
domestic product (GDP) in two countries: Slovakia and Czech Republic. We have found out
that czech stock index PX can be regarded as an indicator of future economic activity. Slovak
stock index SAX predicted GDP in 3 to 6 months, but due to inefficiency of Slovak stock
market the results for Slovakia must be interpreted with greater caution.
Key words: stock market, stock index, GDP, stationarity, Augmented Dickey-Fuller test,
Granger causality test
Kľúčové slová: akciový trh, akciový index, HDP, stacionarita, rozšírený Dickey-Fullerov
test, Grangerov test kauzality

1. Úvod
Akciový trh bol tradične vnímaný ako indikátor resp. prediktor vývoja ekonomiky
(angl. leading indicator), avšak názory autorov na túto problematiku sa odlišujú. Obhajcovia
predikčnej schopnosti akciového trhu sa usilujú svoje názory podložiť vytyčovaním rôznych
faktorov, ktoré vplývajú na vývoj akciových trhov. Svoju pozornosť sústreďujú predovšetkým
na investorov, ktorí sa pri svojich investičných rozhodnutiach snažia odhadnúť budúci
ziskový a príjmový potenciál firiem, ktorý je priamo závislý od stavu reálnej ekonomiky.
Usilujú sa preto čo najpresnejšie odhadnúť budúci ekonomický vývoj a podľa svojich
očakávaní menia dopyt po akciách. Na druhej strane odporcovia sa zameriavajú hlavne na
analýzu minulých udalostí, kedy táto teória zlyhala a akciový trh nesprávne predikoval
budúcu ekonomickú situáciu.
Keďže názory na akciový trh ako prediktor vývoja ekonomiky sú rozdielne, vzniká
mnoho štúdií a výskumov, ktoré zameriavajú svoju pozornosť práve na skúmanie vzájomného
vzťahu medzi vývojom ekonomiky a vývojom na akciových trhoch a snažia sa zistiť, či vývoj
na akciovom trhu v analyzovanej krajine predchádza vývoju reálnej ekonomiky tejto krajiny.
Práve zrealizované výskumy a líšiace sa názory odborníkov boli pre nás impulzom pre
overenie platnosti predikčnej schopnosti akciového trhu. Za objekt skúmania sme si zvolili
situáciu na Slovensku a v Českej republike. Vzhľadom k tomu, že slovenský akciový trh je
veľmi málo rozvinutý a na Burze cenných papierov v Bratislave dominuje výrazne
obchodovanie s dlhopismi (v marci 2010 mali obchody s kótovanými dlhopismi 99,69 %-ný
podiel na celkových uskutočnených obchodoch10), zahrnuli sme do analýzy aj českú
ekonomiku a český akciový trh, ktorý je v porovnaní so slovenským značne rozvinutý
a likvidný.

10

Údaj získaný z marcovej mesačnej štatistiky Burzy cenných papierov v Bratislave.
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2. Použitá metodológia
Regresná analýza vedie k vyjadreniu závislosti medzi jednou alebo viacerými
premennými, avšak táto závislosť nedokazuje kauzalitu ani smer pôsobenia. Preto sme pri
skúmaní vzájomného vzťahu medzi vývojom na akciových trhoch a vývojom reálnej
ekonomiky využili Grangerov test kauzality. Základná myšlienka tohto testu je založená na
predpoklade, že ak sa nejaká udalosť A stala pred udalosťou B, možno predpokladať, že
A spôsobuje B. Avšak nie je možné, aby B spôsobovalo A.
Pri testovaní Grangerovej kauzality medzi vývojom na akciových trhoch a vývojom
reálnej ekonomiky sme vychádzali z nasledujúcej dvojice modelov:
=

=

+∑

+∑

+∑

+

+∑

(1)

+

(2)

kde α0, αi, βi (γ0, γi, δi) sú parametre regresie a ut1 (ut2) je náhodná chyba. V modeloch
sme robili testy pre jednu až štyri oneskorené hodnoty premenných, keďže sme pracovali so
štvrťročnými dátami a štyri oneskorené hodnoty nám vytvorili jeden rok. Pri testovaní
Grangerovej kauzality medzi premennými y a X sme pri modeli (1) vychádzali z nulovej
hypotézy H0: β1 = β2 = ... = βk = 0, čo znamená, že oneskorené hodnoty premennej X nepatria
do regresie, teda neprispievajú k vysvetleniu (predikcii) premennej y. Inými slovami, nulová
hypotéza tvrdí, že neexistuje kauzálny vzťah („Grangerova kauzalita“) medzi y a X v smere
X => y. Nulovú hypotézu sme overovali prostredníctvom Waldovej F - štatistiky. Rovnaký
postup sme zopakovali pri testovaní modelu (2), kde ako nulová hypotéza vystupovala
H0: δ1 = δ2 = ...= δk = 0, ktorá tvrdila, že neexistuje kauzálny vzťah medzi y a X v smere
y => X.
Základnou podmienkou testovania Grangerovej kauzality je, aby časové rady
obsiahnuté v regresných modeloch boli stacionárne. Na testovanie stacionarity sme využili
rozšírený Dickey – Fullerov test (ADF test), ktorý vychádza z nasledujúcej rovnice:
∆
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Pri testovaní stacionarity daného časového radu sa vychádza z nulovej hypotézy
H0: π = 0 (časový rad je nestacionárny). V ADF testoch je veľmi dôležité správne zvoliť
počet oneskorení (lagov) p v rovnici (3). V prípade, že zahrnieme do testovaného modelu
príliš veľa lagov, znižuje to silu testu. Naopak malý počet lagov môže viesť k nesprávnym
výsledkom (ak je prítomná autokorelácia reziduí). Preto sa ako podporný test využíva
Portmanteau test s nulovou hypotézou o neprítomnosti autokorelácie reziduí. (Verbeek, 2008)

3. Charakteristika použitých dát
Pri overovaní teórie o predikčnej schopnosti akciového trhu v slovenských a českých
podmienkach sme pracovali s kvartálnymi údajmi. Na Slovensku sme analyzovali údaje za 1.
kvartál 1997 až 2. kvartál 2010, v Čechách sme pracovali s údajmi od 1. kvartála 1996 do 2.
kvartála 2010. Ako ukazovateľ reálneho vývoja ekonomiky sme zvolili sezónne očistený
reálny HDP, za ukazovatele vývoja na akciových trhoch sme na Slovensku vybrali akciový
index SAX, v Čechách akciový index PX.
Pri štatistickom spracovaní dát a tvorbe ilustrácií sme využili ekonometrický softvér
Gretl 1.9.1 a Stata 9.1.

25

4. Empirické výsledky
Základnou podmienkou pri testovaní Grangerovej kauzality je stacionarita časových
radov obsiahnutých v modeloch. V prvom kroku sme sa teda zamerali na overenie platnosti
tejto podmienky. Časový rad Zt nazývame stacionárnym, ak jeho stredná hodnota a rozptyl sú
v čase konštantné a ak kovariancia medzi Zt a Zt+k závisí iba od k, a nie od t. (Hatrák, 2007)
Už z vizuálnej prezentácie testovaných premenných (Obrázok 1, časť vľavo) možno vidieť, že
rozptyl a stredná hodnota premenných vyjadrených v absolútnych hodnotách nie je v čase
konštantná. Existuje viacero možností stacionarizovania časových radov, medzi ktoré patrí
vytvorenie logaritmických diferencií premenných (tento spôsob sme využili aj my).
Z Obrázka 1 (časť vpravo) možno predpokladať stacionaritu časových radov tvorených
logaritmickými diferenciami testovaných premenných. Ich rozptyl a stredná hodnota sa javia
v čase ako konštantné.

Obrázok 3: Absolútne hodnoty a logaritmické diferencie testovaných premenných
Tento predpoklad o stacionarite časových radov tvorených logaritmickými diferenciami
premenných vytvorený na základe vizuálnej prezentácie sme samozrejme overili aj
prostredníctvom ADF testu. Stacionaritu jednotlivých radov sme testovali na rôznom počte
oneskorení (lagov). Správnosť výberu počtu lagov sme verifikovali prostredníctvom
Portmanteau testu, ktorý testoval prítomnosť autokorelácie reziduí z regresií využívaných pri
ADF teste. Ako možno vidieť v Tabuľke 1, autokorelácia reziduí z pomocnej regresie pri
ADF teste nebola prítomná ani v jednom prípade, preto môžeme výsledky ADF testu
považovať vo všetkých prípadoch za správne.
Tabuľka 1:Výsledok testovania stacionarity
HDP SK

SAX

HDP CZ

PX

lag 2

lag 1

lag 1

lag 3

Test
statistic
ADF test
-3.616
Portmanteau
3.9363
test

pvalue

Test
statistic

0.0055 -3.717

pvalue

Test
statistic

0.0039 -3.003

pvalue

Test
statistic

0.0346 -3.639

pvalue
0.0051

1.0000 17.5615 0.7808 18.0925 0.8384 14.1222 0.9438
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V Grangerovom teste sme do modelov zahrnuli časové rady tvorené logaritmickými
diferenciami testovaných premenných, ktoré na základe výsledkov ADF testu označujeme za
stacionárne. Grangerov test sme vykonali pre jedno až štyri posunutia, pričom sme skúmali
Grangerovu kauzalitu v oboch smeroch. V prípade Slovenska výsledné p – hodnoty (p –
value) neboli významné takmer v žiadnom prípade (SAX predikoval HDP na hladine
významnosti 5 % pri jednom lagu a na hladine významnosti 10 % pri dvoch lagoch).
V Čechách bola situácia rozdielna. Pri testoch Grangerovej kauzality v smere od HDP
k indexu PX nebola p - hodnota ani v jednom prípade významná, teda kauzálny vzťah v smere
od HDP k akciovému indexu PX neexistuje. Avšak p - hodnota pri testovaní Grangerovej
kauzality v opačnom smere bola pri všetkých oneskoreniach významná, čiže index PX možno
považovať za indikátor vývoja ekonomiky v Českej republike. Výsledky vykonaných testov
sa nachádzajú v Tabuľke 1.
Tabuľka 2:Výsledok Grangerovho testu pre 1 – 4 oneskorenia
lag 1
lag 2
lag 3
lag 4
F-stat p-value F-stat p-value F-stat p-value F-stat p-value
HDP
4.489 0.039** 2.934 0.063*
1.865 0.150
1.827 0.143
SAX ≠>
SK
HDP
20.670 0.000*** 11.799 0.000*** 8.735 0.000*** 6.618 0.000***
PX ≠>
CZ
HDP
0.006 0.938
0.611 0.547
0.233 0.873
0.606 0.615
≠> SAX
SK
HDP
0.004 0.949
0.254 0.776
0.228 0.876
0.254 0.905
≠> PX
CZ
Pozn: znak ≠> značí, že v danom smere nie je „Grangerova kauzalita“ medzi premennými
*hladina významnosti 10 %
**hladina významnosti 5 %
***hladina významnosti 1 %

5. Záver
V prekladanom príspevku sme overili platnosť teórie o predikčnej schopnosti akciového
trhu na Slovensku a v Českej republike. Zrealizovaný empirický výskum viedol k záveru, že
český akciový index PX možno považovať za indikátor vývoja ekonomiky v Českej
republike, avšak opačný kauzálny vzťah neexistuje. Inými slovami, medzi akciovým indexom
PX a ukazovateľom vývoja reálnej ekonomiky HDP existuje jednostranný kauzálny vzťah
v smere od akciového indexu k HDP, pričom vývoj na akciovom trhu v Čechách predbieha
vývoj reálnej ekonomiky jeden až štyri kvartály (teda tri až dvanásť mesiacov). Na Slovensku
analýza ukázala, že akciový index SAX obsahuje informáciu, ktorá umožňuje predvídať
budúci vývoj HDP na tri až šesť mesiacov, avšak pri druhom posunutí už bola Grangerova
kauzalita štatisticky významná iba na hladine významnosti 10%. Aj napriek takémuto
výsledku štatistickej analýzy je dôveryhodnosť slovenského akciového indexu SAX
podlomená nízkou likviditou slovenského kapitálového trhu, malým počtom kvalitných emisií
a nezáujmom investorov o akcie na Burze cenných papierov v Bratislave. Tieto faktory
výrazne znižujú vypovedaciu schopnosť indexu SAX a preto je diskutabilné, či možno SAX
skutočne považovať za indikátor vývoja ekonomiky na Slovensku.
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Modelovanie indexu VIX pomocou S&P500 a simulácia hedgingu
pomocou tohto indexu
Modelling of VIX index with the S&P500 and simulation of hedging
using this index
Marko Lalić, Jozef Leščinski
Abstract: Because of the increasing need of securing and hedging the portfolios in modern
portfolio theories, it is necessary to explore new methods how to measure and model volatility
risk. We try to develop and describe why it is appropriate to hedge a portfolio using the VIX
index. We try to model VIX index and thus make the model-based simulation of the market to
the future. For modelling it is used “R” software and for simulations “@Risk” software. For
the model it is used variables such as RSI index, moving averages, and close value of VIX
index from previous year.
Key words: index VIX, volatility, hedging
Kľúčové slová: index VIX, volatilita, hedging

1. Premenné
Našou vysvetľovanou premennou je index VIX – index implikovanej volatility. Pre
investorov je veľmi silným a flexibilným prostriedkom na riadenie rizika prostredníctvom
derivátov a ETF, pre ktorých je index podkladovým aktívom (od roku 2004 existujú na CBOE
futures kontrakty a od roku 2006 vanilla a binárne opcie s rôznou dobou expirácie). V roku
1993 bol uvedený index (Chicago Board Option Exchange) Volatility index (známy pod
skratkou VXO) a bol vypočítavaný z cien at-the money call a put opcií na index S&P 100. V
roku 2003 však vznikol už teraz najpoužívanejší index implikovanej volatility – VIX, ktorý je
vypočítavaný z krátkodobých out of money call a put opcií na index S&P500. Čo vlastne
tento index hovorí? Black a Scholes do svojho vzorca na výpočet opcií zahrnuli premenné ako
je čas do expirácie, realizačná a spotová cena, bezriziková úroková miera (aj dividendy)
a jednou z najdôležitejších premenných je volatilita podkladového aktíva. Kým prvé štyri
premenné sú známe z trhu, alebo vopred dané, tak volatilita podkladového aktíva do
expiračného dňa je neznáma a môžeme ju len odhadovať. No trh si “sám” vytvorí ceny opcií a
tým pádom môžeme spätne zistiť implikovnú volatilitu – čiže odhad trhu o budúcej volatilite.
Vzťah pre výpočet VIXu je:
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Vysvetľovaná premenná: VIXt
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Vysvetľujúce premenné:
• VIXt-m – zatváracia cena VIX z predošlého mesiaca (m je počet dní v mesiaci –
budeme používať aj premenné, ktoré sa vypočítavajú z denných údajov a ich hodnoty
z posledného obchodného dňa v mesiaci)
( ,
,…,
)
• HtL (high-to-low), kde
= ln
, Ht – je high (maximálna)
( ,
,…,
)
cena v dni t a L je minimálna
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, kde Ct je
- 20dňový aritmetické priemer (moving average),
=
close cena S&P 500 dňa t. V modely využijeme podiel Ct a tohto priemeru.
– relative strenght index – trendový index technickej analýzy
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exponenciálny kĺzavý priemer.
• n – negative return, funkcia, ktorá zobrazí len negatívne mesačné výnosnosti indexu
= min ln
; 0 , kde je close cena S&P 500 dňa t (koniec aktuálneho mesiaca)
a Ct-m close cena S&P500 predošlého mesiaca.

2. Model
Uvažujeme o klasickom modeli lineárnej regresie s k premennými a n pozorovaniami:
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Kde y je vektor vysvetľovaných s n riadkami (pozorovaniami), matica X je matica
k vysvetľujúcich premenných s n riadkami (pozorovania) a k+1 stĺpcami, β je stĺpcový vektor
regresných koeficientov s k+1 riadkami (β0 je intercept) a μ predstavuje vektor náhodnej
zložky. Pri modeli uvažujeme so 248 pozorovaniami a s piatimi premennými:
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Pri lineárnej regresii využívame metódu najmenších štvorcov, ktorý vychádza
z podmienky minimalizácie rezíduí. Dá sa dokázať, že odhad parametrov vektoru β môžeme
vypočítať pomocou vzťahu:
=(

)

Daný model sme počítali pomocou programu „R“, ktorý nám vyhodnotil stredné
hodnoty regresných koeficientov, ich smerodajné odchýlky a otestoval ich štatistickú
významnosť v modeli (H0 : βi =0 ). Testovacia štatistika významnosti regresných koeficientov:

Ako je vidieť z tabuľky 1, p-value pri všetkých vysvetľujúcich je menšie ako 0,05, čiže
pri každom z nich zamietame H0, ktorá hovorí o bezvýznamnosti daných faktorov (βi =0). Na
významnosť daných faktorov poukazuje aj t hodnota, ktorá predstavuje pomer strednej
hodnoty regresného koeficientu a jeho smerodajnej odchýlky.
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Tabuľka 1: Základné štatistiky o regresných koeficientoch
stredná hodnota smer. odchýlka t hodnota p value
β0
1,66564
0,14441
11,534 2,00E-16
β1
0,64414
0,02844
22,647 2,00E-16
β2
0,2251
0,0242
9,303 2,00E-16
β3
-1,26823
0,47978
-2,643 0,00874
β4
-0,15523
0,0294
-5,28 2,88E-07
β5
-1,0543
0,39367
-2,678 0,00791
Model vysvetľuje 92,41% variability vysvetľovanej premennej (R2=0,9241, korigované
R = 0,9226), pričom smerodajná odchýlka rezíduí je 0,09788. Test koeficientu determinácie,
ktorý predstavuje testovanie modelu ako celku, kde H0 : β0 =β1=......βk =0, dosahuje p-value <
2.2e-16, čiže model ako celok je významný (H0 zamietame). Obor zamietnutia:
2

V nasledujúcej tabuľke je zhrnuté nakoľko model spĺňa základné predpoklady
lineárneho modelu. Ako je vidieť model trpí len autokoreláciou, ktorú sa nám nepodarilo
odstrániť (DW test nie je možné považovať za vhodný test , pretože model ma autoregresný
charakter).
Tabuľka 2: Testovanie modelu
testovanie
Test
Jarque-Bera
normalita
rozdelenia reziduí
Shapiro-Wilkov

H0
reziduá majú
normálne
rozdelenie
v modely nie je
heteroskedasticita

p value
0,051

Goldfeld -Quant test

ln(VIXt)
ln(HtL)
daná vysvetľovaná
ln(CtMA20)
nespôsobuje
heteroskedasticitu
cRSI
N

DW test
Breusch Goldfrey test

nie je autokorelácia

0,5186
0,7838
0,9083
0,2731
0,3437
0,9978
0,002
2,5813
3,9023
3,1103
2,3079
3,1915

Breuschov Paganov test
heteroskedasticita

autokorelácia

multikolinearita

VIF

chyba
špecifikácie

Ramsey test

ln(VIXt)
kritická hodnota
ln(HtL)
5,00, nad touto
ln(CtMA20) hodnotu hovoríme
cRSI
o multikolinearite
N
model je
špecifikovaný
správne

0,244
0,9574

0,4647

Hoci model trpí autokoreláciou, rozhodli sme sa ho použiť na vytvorenie simulácie. No
ešte pred simuláciou je potrebné dané výsledné regresné koeficienty spolu s vysvetľujúcimi
premennými správne interpretovať. Z modelu je jasné že významnú časť vysvetľovanej tvorí
aj intercept, ktorý môžeme považovať za nejakú základnú a stále existujúcu implikovanú
volatilitu. Samozrejme do modelu nastupuje aj autoregresný prvok, reprezentovaný
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premennou VIXt-m. Významnosť tejto premennej súvisí aj s tým, že nálada na trhu, ktorá je
prezentovaná aj volatilitou (či už skutočnou alebo implikovanou ) má charakter zotrvačnosti.
Mohli by sme teda povedať, že s interceptom tvoria určitú odrazovú hladinu volatility (tá
z ktorej budeme vychádzať v čase t-m ). Ďalšie premenné však už priamo odrážajú správanie
sa trhu. Veľmi zaujímavou je premenná HtL. Už z jej konštrukcie vyplýva, že jej hodnota
bude väčšia ako 0, zo správania trhu vyplýva že bude menšia ako 1,00. Zlogaritmovaním tejto
hodnoty však dostávame záporné číslo a vzhľadom na to, že regresný koeficient je kladný, tak
môžeme tvrdiť, že čím väčší rozdiel je medzi mesačným maximom a minimom, tým je VIX
väčší. Tretí koeficient, ktorý predstavuje nadhodnotenie ceny nad 20 dňový kĺzavý priemer,
poukazuje na to, že čím vyššie je toto nadhodnotenie, tým je samozrejme spokojnosť na trhu
viac viditeľná aj cez pokles cien put opcií, ktoré výrazne prispievajú k nárastu hodnoty VIX
(toto tvrdenie vyplýva z tvaru volatility smilu pri akciových opciách). Štvrtý koeficient je
taktiež záporný a prezentuje percentuálny nárast indikátora RSI. Rast tohto indikátora
nasvedčuje rastu býčej nálady na trhu a pokles opak. Môže veľmi dobre fungovať hlavne pri
zvrate trendu ( buď zmena trendu alebo aj korekcia. Naopak pri dlhotrvajúcom trende sa
zvykne držať pri svojich okrajových hodnotách a teda prestáva mať vplyv na VIX – treba
však pripomenúť, že aj pri dlhom býčom trende ostáva VIX bez výrazných zmien. Posledná
vysvetľujúca dosahuje stále len záporné hodnoty alebo 0 a keďže je regresný koeficient
záporný, tak bude len prispievať ku nárastu hodnoty VIX, čo je dosť logické, pretože len
o premennú ktorá zachytáva pokles hodnoty indexu S&P 500. Pokles cien akcií prispieva aj
k nervozite a zlej nálade na trhu, čo sa prejavuje aj zvýšením cien opcií.

3. Simulácia
Využitie modelu vidíme hlavne v hedgingu prostredníctvom VIXu. Samozrejme ako už
bolo spomenuté samotný VIX ako aktívum neexistuje, ale exitujú deriváty naviazané na jeho
hodnotu. My chceme použiť opcie a stratégiu call spread ( kúpa opcie pri nižšej realizačnej
cene – v našom prípade 25 a predaj pri vyššej realizačnej cene – v našom prípade 40).
Vychádzame zo situácie 17.11.2010, keď index S&P 500 mal hodnotu 1184,4. Na simuláciu
však použijeme ETF SPY, ktoré kopíruje presne hodnotu tohto indexu. Jeho cena je 118,44.
Vytvárame 2 portfóliá, ktoré môžeme vidieť v Tabuľke 3.
Tabuľka 3: Portfóliá
zloženie
Portfiólio A

pozícia cena v t0

počet kusov výkonnosť

1000 x SPY

long

118,44

1000

1000 x SPY

long

118,44

1000

Portfiólio B
1000 x call(25)

long

1,5

1000

1000 x call (40) short

0,25

1000

( ) = ln
ln

( )=

(

(

)

)

(

(

)

)

Funkcia Call(X)t predstavuje cenu opcie v čase t, keďže robíme 23 dňovú simuláciu,
ktorá končí v expiračný deň opcií, tak cena opcie sa tu bude rovnať ich vnútornej hodnote,
čiže:
( ) = max(

− ; 0)

Samozrejme budeme robiť simuláciu na SPY a potom zo simulovaných údajov
vypočítame ukazovatele potrebné do modelu a nakoniec aj VIX pre t=23 (koncová hodnota,
podľa ktorej budeme odvádzať payoff pre opcie). VIX vypočítame podľa nášho modelu,
pričom do simulácie zahrnieme nielen stredné hodnoty regresných koeficientov, ale aj ich
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odchýlky, ktoré sú v tabuľke 1. Simulovať pritom budeme dennú zmenu v hodnote indexu,
teda :

∀ ∈ 〈1; 13 〉:

=

+

.

=

.

)

(1 +

~ (

;

);

~

;

Počas prvých 13 dní uvažujeme len o trende, čiže sa uvažuje aj na naviazanosť na výnos
z predošlého dňa. Dôvodom je fakt, že investori, špekulanti a celý finančný svet, keď vidí
nejaký posun ceny, tak sa začínajú správať podľa posunu tejto ceny- tak vzniká trend – čo
nám popisuje premenná m (napr. pri vysokom m vznikajú takzvané gapy – keď vznikne
veľmi veľa nákupných/predajných príkazov) . Samozrejme musí existovať aj nejaká, aj keď
náhodná zložka, ktorá má však charakter podpory tohto trendu . Simulácie budeme vytvárať
pre parametre tejto zložky rnt ( ; ). Trh však nikdy nejde jedným smerom donekonečna,
musí exitovať aj možnosť výberu ziskov alebo len náhodná zmena kurzu. My uvažujeme
o korekcii, ale až v po 13tom dni (keď už trend je rozbehnutý). Simulácia je potom postavená
tak, že existuje pravdepodobnosť korekcie (denná zmena je prezentovaná veličinou kor), ktorá
však nastáva len ak zhodnotenie prerastie určitú hodnotu K (pri klesajúcom trende, ak sa
dostane pod túto hodnotu):
Tabuľka č.4: Trend a jeho korekcie
Rastúci trend
∀ ∈ 〈14; 23 〉;
(

=−

Klesajúci trend

(1 + ) ≥ (1 +

)= ∧ (
=1−

~ (

=

;

+

);

.

~

):

∀ ∈ 〈14; 23 〉;

)

(

(

;

=

);

(1 + ) ≤ (1 −

)= ∧ (
= 1−
~ (

,

;

=

+

.

):
)

)

Robíme simulácie pre rôzne
, kde
= {0,5%; 1%; 1,5%; 2%} a pre rastúci trend
uvažujeme
o
= {0,5%; 0,75%; 1%; 1, 25%},
pre
klesajúci
trend
= {−0,5%; −0,75%; −1%; −1, 25%} a taktiež aj neutrálny trend , kde
= 0. Čiže pre
každé portfólio urobíme 36 simulácii (9 rôznych stredných hodnôt a 4 rôzne smerodajné
odchýlky). V nasledujúcej tabuľke sú parametre pre ostané premenné simulácie. Simulácie
robíme v programe @RISK, 5000 iterácií a pomocou predvolenej metódy Monte Carlo.
Je zrejmé, že simulácia nie je dokonalou replikou trhu, ale zachytáva aspoň určité
vlastnosti správania sa trhu, ako je stádovitosť (vytvorenie trendu) a aj možné zvraty
v správaní sa trendu, nehovoriac o náhodnej zložke, či vzniku gapov.

Index
Trend
K
Kor
pt

Tabuľka 5: Parametre simulácie
μ
0,15
0,0925
0,02
∀ ≥ 14: max (0,35 + 0,05( − 14) ; 0,65
33

σ
0,15
0,0175
0,003
0,02

Pre porovnanie výsledkov simulácie uvádzame na konci tabuľku, kde je zohľadnená
očakávaná výnos portfólia a taktiež aj jeho smerodajná odchýlka, šikmosť (skewness)
a špicatosť (kurtosis). Portfólia sme porovnávali graficky cez rozdiel v očakávaných
výnosoch (d) a rozdiel v pomeroch očakávaného výnosu a smerodajnej odchýlky (Q), kde :
,

= (

)

,

− (

)

,

;

=

( )
( )

,

,

−

( )
( )

,

,

Z dát získaných simuláciou sme zistili, že výkonnosť portfólia, kde sú opcie VIX (pozri
tabuľku 6) má menší očakávaný výnos pri rastúcom trende hlavne pri hodnotách +0,5% a
+0,75%. Tu pri nízkej dennej volatilite zaostáva aj o 2%. Podobné výsledky vznikajú aj pri
beztrendovom správaní (0%) a hlavne pri nízkej volatilite. Samozrejme s nárastom volatility
sa priemerná očakávaná výnosnosť týchto portfólií vyrovná (avšak pri portfóliu B je tu vyššia
smerodajná odchýlka, čo zas poukazuje na výhodu v prospech portfólia A. Pri klesajúcom
trende však portfólio B ukazuje svoje výhody. Očakávaná výnosnosť portfólia s opciami VIX
je vyššia aj o 5 či 6% s rastúcou volatilitou nehovoriac. Čo je ešte lepšie je, že tu ide o nižšie
smerodajné odchýlky než pri samotnom indexe. Tento rozdiel vo výnosoch je možné vidieť
na obrázku 1.

Obrázok 1:Portfóliá A a B
Ako vyplýva z Tabuľky 6, portfólio A je lepšie hlavne pri rastúcom trende, kde je
očakávaný výnos väčší, dokonca pri netrendovej simulácii je aj o 2% a pričom v danom
priestore dosahujú portfólia B vyššie riziko. Tento rozdiel však začína dosahovať kladné
hodnoty pri zvyšovaní volatility a pri klesajúcom trende je portfólio B oveľa lepšie, pretože
prináša menšie straty a pri nižšej smerodajnej odchýlke. Pri veličine Q je portfólio B lepšie
opäť pri poklese trhu, naopak pri jeho miernom raste a malej volatilite, je portfólio
A v podstatnej výhode, pretože portfólio B dosahuje nižšie výnosy pri vyššej smerodajnej
odchýlke v tomto priestore.
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8,193%
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3,325%

5,189%
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5,716
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13,422%

13,685%
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3,570%
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7,275%
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1,598

1,331

0,823
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0,973

0,849

0,614
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1,012
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0,570

0,713
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0,341

0,430
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-0,942

-0,034
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3,831
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3,315

3,466
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-16,714%

-17,262%

-17,975%

-10,929%

-11,108%

-11,363%

-11,652%

σp

5,801%

6,916%

8,249%

9,747%

4,763%

5,083%

5,675%

6,541%

skewness

-0,226

-0,398

-0,577

-0,685

-0,122

-0,235

-0,385

-0,528

kurtosis

2,730

2,857

3,039

3,214

3,050

3,224

3,453

3,725

kurtosis

-0,75%

E (R )

klesajúci trend

-1,00%

E (R )
-1,25%

0,02

E (R )

kurtosis

0,50%

Tabuľka 6: Výsledky simulácií
PORTFOLIO A
PORTFOLIO B
0,005
0,01
0,015
0,02
0,005
0,01
0,015

4. Záver
Náš model je postavený na modelovaní prirodzeného logaritmu hodnoty VIX, pričom
sme použili premenné: prirodzený logaritmus zatváracej hodnoty VIX z predošlého mesiaca,
prirodzený logaritmus premennej zohľadňujúcej pomer maximálnej a minimálnej ceny počas
mesiaca, zmenu indikátora RSI, nadhodnotenie záverečnej ceny mesiaca nad 20 dňový
priemer a zmeny indexu v záporných mesiacoch. Z modelu vyplýva, že modeluje správanie sa
trhu – k nárastu indexu prispieva nárast rozdielu medzi maximálnou a minimálnou hodnotou
indexu, pokles RSI, záporne mesiace a poklesy ceny pod 20 dňový kĺzavý priemer. Model
vystihuje až 92% variability modelovanej premennej a prešiel takmer všetkými testami až na
autokoreláciu, ktorú sa nám bohužiaľ žiadnou transformáciou modelu nepodarilo odstrániť.
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Nami namodelovaná simulácia, ktorá sa snaží určitým spôsobom napodobniť správanie
trhu bola využitá na vyhodnotenie výkonnosti a rizikovosti hedgingu pomocou opcií na VIX.
Pri simuláciách sme zistili, že portfólio zložené nielen z indexu (ETF SPY) ale aj z opcií je
lepšie pri klesajúcom trende indexu S&P500 alebo a výhoda tohto portfólia narastá so
zvyšovaním volatility. Naopak pri miernom raste toto portfólio zaostáva. Prečo je tomu tak?
Aj tu sa ukázalo, že implikovaná volatilita je meradlom strachu investorov a čím bude nálada
pesimistickejšia, tým bude rýchlejšie rásť alebo dosahovať vyššie úrovne. Preto je opčnú
stratégiu call spread možné považovať za isté poistenie proti pádu trhu. Za poistenie sa však
platí a v tomto prípade znížením kvality portfólia a zvýšením jeho rizika v podmienkach
nízkej volatility a slabšieho rastúceho alebo dokonca v prípade slabého klesajúceho trendu.
S nárastom sily a volatility trendu sa však táto stratégia začína vyplácať, nehovoriac
o situáciách podobných panike a silným prepadom.
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Porovnanie časových radov cien pšenice, zlata a ropy
Comparison time series of prices for wheat,, gold and oil
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1.Úvod
V práci som sa zamerala hlavne na vývoj ceny zlata. Pri skúmaní časového radu som
použila štatistický program STATGRAPHICS, na základe ktorého som nakoniec zvolila
najvhodnejší model.
2. Vývoj ceny ropy a pšenicee
Ropa je v súčasnosti najsledovanejšia komodita na svetovom trhu. Práve jej cena
ovplyvňuje ekonomický rast svetového hospodárstva. Cenou ropy sa rozumie jej cena na
burze, no ovplyvňuje ju dopyt a ponuka zo strany OPEC ako aj krajín mimo OPEC. Na cenu
ropy
py vplývajú aj politické a psychologické faktory ako nám to ukázala história po 2 svetovej
vojne. Ropné šoky, ktoré vyvolali krajiny OPEC, spôsobili niekoľkonásobné zvýšenie cien.
Súčasný trend naznačuje, že vysoké ceny ropy sa do roku 2010 budú m
mierne znižovať a
neskôr nastane opätovný nárast cien, avšak spojený s reštrukturalizáciou ekonomík a
znižovaním spotreby.

vývoj ceny ropy
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Obrázok 1: Vývoj ceny ropy
Z krátkodobého hľadiska je dopyt po pšenici prakticky konštantný, ale ponuka závisí
hlavne od klimatických
ých podmienok. Pšenica má za sebou 2 roky mimoriadne dobrej úrody.
Priestor pre ďalší pokles ceny pšenice je minimálny.
Na Obrázku 2 vidieť, že pšenica dosiahla najnižšiu úroveň ceny v roku 2000 a v roku
2003.
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vývoj ceny pšenice
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
marec 08

september 05

marec 03

marec 98

september 00

september 95

marec 93

september 90

marec 88

september 85

marec 83

vývoj ceny
pšenice

Obrázok 2: Vývoj ceny pšenice
3. Analýza časového radu ceny zlata
Vývoj ceny zlata v období rokov 1883 až 2002 bol kolísavý. Od roku 2002 začala cena
zlata radikálne stúpať až do dnešného obdobia, kedy dosahuje svoju najvyššiu úroveň.
Svoju najnižšiu úroveň dosiahla cena zlata v roku 1997.
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Obrázok 3: Vývoj ceny zlata
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4. Analýza časového radu ceny zlata v programe STATGRAPHICS
Časový rad má stúpajúci charakter. Je nestacionárny v strednej hodnote aj vo variabilite.

Obrázok 4: Time Series Plot pre zlato

Obrázok 5: Estimated Autocorrelations pre zlato

Obrázok 6: Estimated Partial Autocorrelations pre zlato
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Na grafe č. 4 Estimated Autocorrelations for zlato vidíme, že ČR je nestacionárny,
pretože koeficienty klesajú k nule a preto urobíme 1.diferenciu.
1. diferencie časového radu:

Obrázok 7: Time Series Plot for adjusted zlato
Vznikol nám časový rad stacionárny v strednej hodnote aj vo variabilite. Použila som
funkciu Natural log, s ktorou som odstránila heteroskedasticitu, t. j. časový rad je
homoskedastický.

Obrázok 8: Estimated Autocorrelations for adjusted zlato

Obrázok 9: Estimated Partial Autocorrelations for adjusted zlato
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Z obrázku 8 - ACF predpokladáme model MA (2), pretože máme 2 štatisticky
významné koeficienty.
Z obrázku 9 - PACF predpokladáme model AR (1), pretože na grafe vidíme 1 štatisticky
významný koeficient.

5. Porovnanie modelov AR(1), MA(2) a ich kombinácie
Estimation Period
Model MSE
MAE
MAPE
ME
MPE
-----------------------------------------------------------------------(A) 392,215
11,075
2,33549
-1,69707 -0,0710816
(B) 387,865
11,6194
2,51437
0,274059 0,457649
(C) 392,087
11,485
2,47665
0,283572 0,450964
Model RMSE
RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
-----------------------------------------------------------------------(A) 19,8044
OK *** OK OK ***
(B) 19,6943
OK ** OK * ***
(C) 19,8012
OK ** OK * ***
6. Záver
Na základe charakteristík sa mi zdá byť najvhodnejší model A, ktorý som si zvolila na
základe najmenších charakteristík, na základe ktorých môžeme predpokladať, že sa jedná
o najlepší model.
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Analýza Woolhousovho vzorca pre potreby životného poistenia
Woolhouse formula analysis for life insurance needs
Michaela Lunterová
Abstract: The main objective of this contribution is to correct the derivation of the
Woolhouse formula for life insurance needs. In various articles, this formula is mentioned
only slovenly. The derivation of the Woolhouse formula is given in only one article, though
not exactly and comprehensibly enough. Therefore, there is a need to explore on this issue
and find out, which of the relations mentioned in the literature are correct. In the derivation of
the Woolhouse formula several problems arose. Many of them were purely mathematical
obscurities, which were successfully explained. On the other hand, we were unsuccessful in
finding out, why in the various literatures (e.g. Cipra, 2006) more accurately approximation is
stated. This contains also a derivative member, which, according to our project, equals zero.
Key words: Woolhouse formula, below-yearly anticipated life annuity
Kľúčové slová: Woolhousov vzorec, področný predlehotný doživotný dôchodok
1. Úvod
Pri analýze doživotných dôchodkov z oblasti životného poistenia sa často stretávame
s pojmom Woolhousov vzorec. Tento vzťah uľahčuje prácu s výpočtom področných
dôchodkov. Ako však tento vzorec vyzerá a ako sa dá aproximovať na výpočet področného
dôchodku? Touto problematikou sa zaoberá len hŕstka publikácií. Ich porovnávaním
prichádzame k rôznym matematicky nesprávnym výpočtom a záverom. V našej práci sa preto
pokúsime odvodiť vzťah pre doživotné vyplácanie dôchodkov z Woolhousovho vzorca.
Zároveň si na príklade ukážeme, ako ovplyvní využitie rôznych vzťahov poistnej matematiky,
ktoré vychádzajú z aproximácie Woolhousovho vzorca, výšku mesačného dôchodku
poisteného. Ukážeme, že hoci sa v odbornej literatúre na tieto výpočty využíva podľa nás
matematicky nesprávny vzťah, táto skutočnosť nemá na výšku dôchodku značný vplyv.
V prvej časti tejto práce odvodíme Woolhousov vzorec. V druhej časti ho aplikujeme na
výpočet predlehotného področného doživotného dôchodku. V poslednej kapitole danú
problematiku rozoberieme na konkrétnom príklade určenia výšky mesačného dôchodku.
2. Odvodenie Woolhousovho vzorca
Woolhousov vzorec vychádza zo vzťahu
( )

1
= [ (0) + (1)] +
2

(2 )!

∗

(

)

(

(0) −

)

(1) ,

≥ 1,

(1)

Vidíme, že na odvodenie tohto vzťahu budeme potrebovať vypočítať Bernoulliho čísla. Tieto
udávajú postupnosť čísel { }, ≥ 0, 0 = 1, pre ktorú platí vzťah
1

+

2

+ …+

= 0,

≥ 2.

Túto postupnosť riešime jednoduchým dosadením rôznych celých kladných čísel do zadanej
rovnice. Po úpravách dostávame výsledky
=− ,
= ,
= 0,
= − . Dosadením
Bernoulliho čísel a definovaním tohto vzťahu na intervale ( , + ℎ) získame vzťah
( )

=

ℎ
[ ( ) + ( + ℎ)] +
2

∗ℎ
(2 )!
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Takýmto spôsobom potom môžeme danú funkciu definovať aj na ďalšie intervaly
( + ℎ, + 2ℎ), ( + 2ℎ, + 3ℎ) až po interval ( + ( − 1)ℎ, + ℎ). Tento rad intervalov sa dá
sčítať a následne zapísať do jedného vzťahu, ktorý bude definovaný na celom intervale
( , + ℎ). Takýto vzťah sa nazýva Euler-Maclaurinov vzorec a má tvar:
ℎ
= ℎ [ ( ) + ( + ℎ) + … + ( + ( − 1)ℎ)] − [ ( ) + ( + ℎ)] +
2
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Pre potreby področného dôchodku musíme daný vzťah oddeliť na
častí, pričom interval
( , + ℎ) bude rozdelený na
subintervalov. V ďalšom kroku dávame do rovnosti EulerMclaurinov vzorec (3) a tento vzorec rozšírený na častí. Oba tieto vzťahy sa rovnajú podľa
( ) . Úpravami dostávame vzťah
∫
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Ľavá strana rovnice (4) sa nazýva Woolhousov vzorec. Pre konkrétnejšiu aproximáciu tohto
vzorca zadajme = 2 :
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3. Woolhousov vzorec v področnom doživotnom predlehotnom dôchodku
Področný dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca častejšie ako jedenkrát ročne (napríklad
mesačne, polročne) a takisto sa pri ňom uplatňuje področné úročenie. Pri jeho výpočte sa
vychádza z ročného dôchodku, ktorý sa „rozdelí“ na jednotlivé področné časti, vyplácané
klientovi. Pri doživotnom dôchodkovom poistení vypláca poisťovňa poistenému dôchodok v
dohodnutej výške dovtedy, pokiaľ poistený vo veku žije. Pre jednoduchosť analýzy budeme
používať len predlehotné vyplácanie dôchodku.
Základný vzťah, ktorý budeme v druhej časti tejto práce používať, je vzťah pre področný
doživotný predlehotný dôchodok:
1
( )
(6)
ä
=
.
. ν ,
S týmto vzťahom by sa však v praxi pracovalo dosť ťažko a preto sa ho pokúsime
aproximovať do „prijateľnejšej“ podoby. Použijeme pri tom Woolhousov vzorec pre ℎ = 1.
Tento vzťah dosadíme za vzťah

dostávame rovnicu:
ä

( )

= ∑

( + )−

. ν

. Členy s deriváciami môžeme zanedbať a

[ ( ) − ( + )] = ∑

. ν −

( )−

−
( + ) == ∑
. ν −
+
Pravdepodobnosť, že sa -ročná osoba dožije roku 0, je 1. A naopak, pravdepodobnosť, že sa
-ročná osoba dožije veku , je 0. Dosadením týchto skutočností do predchádzajúceho
vzťahu dostávame rovnicu
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ä

( )

=

. ν −

−1
,
2

(7)

Ďalej vieme, že vzťah ∑
. ν je vzťahom pre predlehotný doživotný ročný
dôchodok ä . Nakoniec teda dostávame rovnicu, ktorá sa dá ľahko využiť v praxi, a to:
−1
( )
(8)
ä
=ä −
,
2
Pri aproximácii Woolhousovho vzťahu na področný doživotný predlehotný dôchodok sme
zanedbali členy s deriváciami. Na druhej strane, ak by sme nezanedbali prvú deriváciu, podľa
Cipru (2006, str. 172) dostaneme vzťah:
−1
−1
( )
(9)
ä
=ä −
−
,
2
6
(
)
[ ( ) − ( + )] by sme mali dostať vzťah
To znamená, že deriváciou člena

−
. Pri tomto odvodzovaní sme však narazili na problém, ktorý sa nám nepodarilo
vyriešiť. Vieme, že:
( )=|
. ν |
Pravdepodobnosť, že sa -ročná osoba dožije roku 0, je 1 a ν je konštanta. Derivácia
konštanty je 0. Z toho vyplýva, že ( ) = 0.
Ďalší člen sa dá zapísať v tvare:
( + )=|
. ν | =
. ν +
. |ν |
Vieme, že ak → ∞, potom člen ν → 0. Zároveň vieme, že pravdepodobnosť, že sa -ročná
osoba dožije roku , je 0. Z toho vyplýva, že ( + ) = 0.
Člen s deriváciou je teda rovný nule, čo nekorešponduje so vzťahom, ktorý vo svojej práci
uvádza Cipra (2006).

4. Dopad aplikácie Woolhousovho vzorca na dôchodok poisteného
Pri výpočte výšky mesačného dôchodku ( = 12) najskôr musíme uviesť vzťah pre
jednorazové brutto poistné. Toto poistné nám udáva celkovú nasporenú sumu, ktorú poistený
nadobudne platením poistného za určité časové obdobie. Pri jeho výpočte budeme vychádzať
zo vzorca (Cipra, 2006, str. 53):
−1
(1 + ) − 1 ,
=
∙
̈⌉ +
2
(10)
(1 + ) − 1
̈ ⌉ = (1 + ) ∙
,

Brutto poistné v sebe obsahuje tieto typy nákladov:
• jednorazové začiatočné náklady . Pohybujú sa na úrovni 3 – 5% z ročného dôchodku
a zahŕňajú v sebe náklady na provízie maklérom a poradcom, ale tiež napríklad
náklady na poistné zmluvy.
• bežné správne náklady . Tieto sa platia každoročne a využívajú sa hlavne na
platenie administratívnych nákladov.
• inkasné náklady . Tvoria 1 – 5% ročného dôchodku a ide o náklady spojené
s vyplácaním dôchodku.
Jednorazové brutto poistné, ktoré zahŕňa vyplácaný mesačný dôchodok a kalkulované
náklady, potom vypočítame takto:
( )
( )
= ∙
̈
+ + ∙ ̈ + ∙ ̈
,
(11)

Úpravou tohto vzťahu dostávame vzťah pre výpočet mesačného dôchodku, vyplácaného
-krát ročne:
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=
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Pri zisťovaní, aký efekt má použitie rôznych vzorcov poistnej matematiky na mesačný
dôchodok poisteného, budeme rátať s tromi prípadmi:
1. pri výpočte mesačného dôchodku sa vychádza zo vzorca pre doživotný predlehotný
dôchodok platený ročne ̈ . Tento vzťah sa dá odvodiť pomocou komutačných čísel:
. ̈ = + . + …+ .
/
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. ̈ =
̈ =

+

+
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2. pri výpočte mesačného dôchodku poisťovňa používa doživotný predlehotný dôchodok
platený - krát ročne, odvolený z Woolhousovho vzorca:
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,
2
3. poisťovňa pri tomto výpočte využíva vzťah (Cipra, 2006, str. 172):
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−1
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−
i,
2
6
Budeme uvažovať o mužovi, ktorý sa poistil ako 24-ročný, pričom poistenie je uzatvorené na
dobu 41 rokov. Výška poistného je 30, resp. 100 €. Budeme tiež uvažovať rozdielnu
frekvenciu platenia poistného (mesačne, resp. dvakrát ročne), pretože práve táto môže mať
vplyv na výšku dôchodku, počítaného pomocou rôznych vzťahov. Frekvencia platenia
dôchodku bude pre lepšie porovnanie výsledkov v jednotlivých prípadoch totožná
s frekvenciou platenia poistného. Ostatné vstupné údaje budú rovnaké. V tabuľke vidíme
výsledky, ktoré dostávame aplikáciou vyššie uvedených troch vzťahov na výpočet dôchodku.
Tabuľka 1: Výpočet dôchodku
vstupné hodnoty
vstupný vek
24
24
24
24
začiatok poberania dôchodku
65
65
65
65
poistná doba = n
41
41
41
41
poistné
30 €
30 €
100 €
100 €
frekvencia platenia poistného = m
12
2
12
2
i
0,025
0,025
0,025
0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
α
β1
0,002
0,002
0,002
0,002
δ
0,001
0,001
0,001
0,001
frekvencia platenia dôchodku = d
12
2
12
2
medzivýsledky
nasporená suma
25 956,44 4 291,67 86 521,47 14 305,57
11,42
11,42
11,42
10,96
11,17
10,96
10,96
11,17
10,96
výška pravidelného dôchodku počítaná pomocou
188,04 € 186,55 € 626,81 €
195,86 € 190,70 € 652,85 €
195,93 € 190,75 € 653,10 €
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11,42
11,17
11,17
621,83 €
635,66 €
635,83 €

Je logické, že pri vyššej frekvencii platenia poistného vzrastie výška pravidelného dôchodku.
Vidíme, že mesačný dôchodok, počítaný vzťahom (14), v ktorom sme „zanedbali“ deriváciu
Woolhousovho vzorca, sa odlišuje od vzťahu s deriváciou len o „pár“ centov. V skutočnosti
pri 12-mesačnej frekvencii platenia je to 0,0375 %-ný rozdiel. Pri polročnej frekvencii tento
rozdiel vychádza na 0,0278%. Hoci by sa teda mohlo zdať, že poistený prichádza o svoje
našetrené peniaze, aj keď v zanedbateľnom množstve, treba dodať, že matematicky správny je
naozaj vzťah (14), ktorý pri svojich výpočtoch využívajú aj poisťovne. Na druhej strane, ak
by aj poisťovne používali vzťah podľa Cipru (2006, str. 172), poistení by sotva túto zmenu vo
vyplácaných dôchodkoch pocítili. Tento rozdiel totiž aj pri relatívne vysokom poistnom
(100€) tvorí len okolo 0,20 € z pravidelného dôchodku.
5. Záver
Cieľom tejto práce bolo uviesť na správnu mieru odvodenie Woolhousovho vzorca pre
potreby životného poistenia. V mnohých článkoch je tento vzťah spomenutý len povrchne.
Dostali sme sa dokonca len k jednému článku, ktorý sa touto problematikou zaoberal hlbšie
(McCutcheon, 1981), pričom ani toto odvodenie nebolo dostatočne podrobné a zrozumiteľné.
Preto sme sa rozhodli zmapovať túto problematiku, zistiť, kam sa dá použitím tohto vzťahu
dospieť a ktoré zo vzťahov, uvádzaných v literatúre, sú správne. V našej práci sme dospeli
k niekoľkým problémom. Mnohé boli čisto matematické – tie sa nám podarilo objasniť.
Odvodením Woolhousovho vzorca a jeho aproximáciou pre potreby finančnej matematiky
sme objasnili nejednotný pohľad na tento problém. Na druhej strane sa nám nepodarilo zistiť,
prečo sa v rôznej literatúre uvádza presnejšia aproximácia Woolhousovho vzorca – vzťah
s derivovaným členom, ktorý by sa podľa našich výpočtov mal rovnať nule. Tento problém
pre nás ostáva otvorený. Zistili sme však, že použitie tohto „presnejšieho“ vzorca nemá
výrazný vplyv na dôchodky, vyplácané v rámci životného poistenia.
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Hodnotenie dostupnosti a využívania e-Government v krajinách EÚ na
základe vybraných ukazovateľov
The evaluation of availability and usage of e-Government in EU
countries according to chosen parameters
Anna Olšiaková
Abstract: This article deals with statistical analysis of countries of European Union according
to six indicators of availability and usage of e-Government services.
Key words: e-Government, method of weighted sum of order, scoring method
Kľúčové slová: e-Government, metóda váženého súčtu poradí, bodovacia metóda
JEL classification: C10

1. Úvod
Spoločnosť v 21. storočí je silne ovplyvnená využívaním informačných
a komunikačných technológií (ďalej IKT). Tieto technológie postupne prenikajú takmer do
všetkých oblastí ľudskej činnosti – osobná komunikácia, starostlivosť o chod domácnosti,
podnikanie atď. Aj štáty si uvedomujú potenciál IKT, a preto sa snažia podporovať ich
využívanie na rôznych stupňoch verejnej správy, a tým transformovať jednotlivé procesy.
V tomto prípade hovoríme o elektronickej verejnej správe, nazývanej aj e-Government.
„e-Government je proces transformácie vzťahov verejnej správy s občanmi a podnikmi
a medzi vlastnými orgánmi prostredníctvom využívania nástrojov IKT. Cieľom je dosiahnuť
lepší prístup, transparentnosť, zodpovednosť a hospodárnosť v dodávaní informácií a služieb
verejnej správy.“ (3, s.1)

2. Európska únia a e-Government
Európska únia sa snaží vytvárať tlak na napredovanie v oblasti e-Government, keďže si
uvedomuje jeho silné prepojenie s národnou konkurencieschopnosťou. V roku 2006 bol
vydaný Akčný plán pre e-Government, ktorý bol súčasťou iniciatívy i2010.
„Tento plán sa zameriava na päť hlavných cieľov v oblasti e-Government:
• Nevynechať žiadneho občana – zlepšovanie inklúzie prostredníctvom e-Government
tak, aby do roku 2010 všetci občania ťažili z dôveryhodných, inovatívnych služieb
a jednoduchý prístup pre všetkých
• Dosiahnuť skutočnú hospodárnosť a efektívnosť – do roku 2010 značne prispieť
k vyššej užívateľskej spokojnosti, k transparentnosti a zodpovednosti, znížiť
administratívnu záťaž
• Zavádzanie kľúčových služieb pre občanov a podniky – do roku 2010 bude 100%
verejného obstarávania k dispozícii elektronicky
• Zavedenie kľúčových predpokladov – do roku 2010 umožniť občanom a podnikom
využívať pohodlný, bezpečný a interoperabilný prístup k verejným službám v celej
Európe
• Posilňovanie účasti a demokratického rozhodovania – do roku 2010 predstaviť nástroje
pre efektívne verejné debaty a účasť v demokratickom rozhodovaní“ (1, s. 4)
Tieto snahy Európskej únie boli značne pribrzdené hospodárskou krízou, ktorá
znemožnila investície jednotlivých krajín do oblasti IKT v takej miere, aká bola očakávaná,
keď vznikala iniciatíva i2010.
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Kríza odkryla slabé miesta hospodárstva Európskej únie. S cieľom čeliť dôsledkom
krízy, eliminovať tieto slabé miesta a dostať sa späť na cestu rozvoja z obdobia pred krízou
Európska komisia v roku 2010 predstavila stratégiu Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Jednou z jej iniciatív je aj Digitálna agenda
pre Európu, ktorá má niekoľko ďalších oblastí iniciatív. K nim patrí aj oblasť Elektronická
štátna správa.
Je teda zrejmé, že orgány Európskej únie prejavujú snahu presadzovať na najvyššej
úrovni neustály vývoj v oblasti e-Government vo všetkých krajinách. V ďalšej časti sa
budeme venovať práve tomu, ktoré z krajín sú v tomto vývoji na čele a ktoré zaostávajú.

3. Analýza krajín Európskej únie
Využívanie a dostupnosť služieb e-Government sme analyzovali metódou váženého
súčtu poradí a bodovacou metódou s využitím programu SAS EG. Na analýzu sme si zvolili
týchto šesť ukazovateľov:
•
„PSC_online – percento základných verejných služieb pre občanov plne dostupných
online (verejná služba je považovaná za plne dostupnú online, keď verejne prístupná webová
stránka umožňuje využitie tejto služby kompletne cez danú stránku, vrátane rozhodovania
a dodania služby, užívateľ nemusí vykonať žiadne iné formálne procedúry prostredníctvom
papierových formulárov)
•
PSE_online – percento základných verejných služieb pre podniky plne dostupných
online (verejná služba je považovaná za plne dostupnú online, keď verejne prístupná webová
stránka umožňuje využitie tejto služby kompletne cez danú stránku, vrátane rozhodovania
a dodania služby, užívateľ nemusí vykonať žiadne iné formálne procedúry prostredníctvom
papierových formulárov)
•
p_eG – percento populácie využívajúce služby e-Government (jednotlivci vo veku 16
– 74 rokov)
•
p_eG_forms – percento populácie využívajúce služby e-Government na zasielanie
vyplnených formulárov (jednotlivci vo veku 16 – 74 rokov)
•
e_eG – percento podnikov využívajúce služby e-Government (podniky s 10 a viac
zamestnancami, okrem podnikov finančného sektora)
•
e_eG_forms – percento podnikov využívajúce služby e-Government na zasielanie
vyplnených formulárov (podniky s 10 a viac zamestnancami, okrem podnikov finančného
sektora)“ (2, s.136)
Z analýzy sme vylúčili Belgicko, kvôli neúplnosti údajov.
Na úvod je potrebné zistiť vzťahy medzi ukazovateľmi, k čomu sme využili Pearsonovu
korelačnú maticu, v ktorej sú uvedené Pearsonove koeficienty korelácie pre jednotlivé dvojice
ukazovateľov a p-hodnota pre test významnosti daného koeficienta korelácie. Na hladine
významnosti 1% ide v polovici prípadov o štatisticky významnú lineárnu závislosť, zväčša ide
o strednú závislosť.
Z korelačnej matice sme vypočítali váhy pre jednotlivé ukazovatele, ktoré sme neskôr
použili pri ďalšej analýze. Tieto váhy sme určili na základe vzťahu:
=

∑ =1

∑ =1 ∑ =1

pre j=1,2,...,k, kde rij je párový koeficient korelácie jednotlivých ukazovateľov(4, s. 17)
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Tabuľka 3: Pearsonova korelačná matica ukazovateľov charakterizujúcich dostupnosť a
využívanie e-Government v EÚ

PSC_online
PSE_online
p_eG
p_eG_forms
e_eG
e_eG_forms

PSC_online
1.00000
0.58439
0.0017
0.56149
0.0028
0.54110
0.0043
0.43923
0.0248
0.51721
0.0068

Pearson Correlation Coefficients, N = 26
Prob > |r| under H0: Rho=0
PSE_online
p_eG
p_eG_forms
0.58439
0.56149
0.54110
0.0017
0.0028
0.0043
1.00000
0.41153
0.38257
0.0367
0.0537
0.41153
1.00000
0.85172
0.0367
<.0001
0.38257
0.85172
1.00000
0.0537
<.0001
0.22313
0.56106
0.52400
0.2732
0.0029
0.0060
0.16754
0.38243
0.49528
0.4133
0.0538
0.0101

e_eG
0.43923
0.0248
0.22313
0.2732
0.56106
0.0029
0.52400
0.0060
1.00000
0.63327
0.0005

e_eG_forms
0.51721
0.0068
0.16754
0.4133
0.38243
0.0538
0.49528
0.0101
0.63327
0.0005
1.00000

Ako prvý spôsob hodnotenia sme zvolili metódu váženého súčtu poradí. Všetky
ukazovatele sú maximalizačné, tzn. je žiaduci ich rast, a teda nie je nutné niektoré
z ukazovateľov transformovať. Prvým krokom je priradenie poradia každej krajine
v jednotlivých ukazovateľoch tak, že najlepšej hodnote sme priradili najvyššie poradie.
V prípade rovnakých hodnôt ukazovateľov sme poradie určili ako priemer poradí. Ďalším
krokom je určenie integrálneho ukazovateľa W1, ktorý je váženým aritmetickým priemerom
všetkých poradí danej krajiny. Pri jeho určovaní sme využili váhy získané z korelačnej
matice. Čím vyššia je hodnota W1, tým lepšie je postavenie danej krajiny v hodnotení.
Druhým zvoleným spôsobom hodnotenia je bodovacia metóda, ktorá „v porovnaní
s metódou váženého súčtu poradí umožňuje objekty hodnotiť citlivejšie, vzhľadom na to, že
počty pridelených bodov (oproti poradiu) vyjadrujú kvantitatívne rozdiely objektov v rámci
jednotlivých ukazovateľov. Pri tejto metóde krajine s najvyššou hodnotou ukazovateľa
pridelíme 100 bodov a ostatným krajinám prideľujeme body podľa vzťahu:
=

,

× 100

kde xij je hodnota j-teho ukazovateľa na i-tom objekte, xmax,j je najvyššia hodnota j-teho
ukazovateľa a bij je počet bodov pre i-ty objekt za j-ty ukazovateľ.“ (4, s. 18-19)
Integrálny ukazovateľ W2 sme získali ako vážený aritmetický priemer bodov získaných
za jednotlivé ukazovatele, kde sme využili váhy určené analýzou korelačnej matice. Čím
vyššiu hodnotu ukazovateľa W2 krajina dosiahla, tým lepšie je postavenie danej krajiny
v hodnotení.
Na záver sme porovnali zhodu poradí pri použití dvoch rozdielnych metód. Na toto
porovnanie sme použili Spearmanov a Kendallov test poradovej korelácie, ktorý testuje
nulovú hypotézu, že medzi sledovanými znakmi neexistuje poradová závislosť, oproti
alternatívnej hypotéze, že takáto závislosť existuje. Na základe Spearmanovej a Kendallovej
korelačnej matice obsahujúcej korelačné koeficienty a p-hodnoty sme zistili, že medzi
získanými poradiami existuje štatisticky významná závislosť na hladine významnosti 0,05,
keďže p-hodnoty pri oboch testoch boli menšie ako 0,001, teda menšie ako hladina
významnosti 0,05, čo nám umožnilo prijať alternatívnu hypotézu o existencii štatisticky
významnej poradovej závislosti medzi sledovanými znakmi.
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Tabuľka 4: Spearmanova korelačná matica
Spearman Correlation
Coefficients, N = 26
Prob > |r| under H0: Rho=0
W1
W2
W1
1.00000 0.97333
<.0001
W2
0.97333 1.00000
<.0001

4. Záver
Analýza ukázala, že v dostupnosti a využívaní e-Government charakterizovanom
použitými ukazovateľmi, je zo štátov EÚ na čele Dánsko, ktoré sa umiestnilo na prvom
mieste pri použití obidvoch metód. Za Dánskom nasledujú ďalšie škandinávske krajiny
Fínsko a Švédsko, z nich Švédsko sa umiestnilo na druhom mieste pri použití bodovacej
metódy a na treťom mieste pri použití metódy váženého súčtu poradí, kým Fínsko bolo druhé
pri použití metódy váženého súčtu poradí a tretie pri bodovacej metóde. Pri obidvoch
metódach na predposlednom mieste skončilo Bulharsko a na poslednom mieste Rumunsko.
Slovensko skončilo v hodnotení dvanáste pri použití metódy váženého súčtu poradí
a šestnáste pri použití bodovacej metódy.
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Tabuľka 5: Pôvodné ukazovatele s váhami, poradie na základe použitých metód
PSC_
online
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxemburgsko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia
váhy ukazov.

25
33
33
75
83
90
75
33
82
80
50
58
64
64
100
64
27
100
100
25
33
100
75
92
58
100
0,182

PSE_
p_eG_
e_eG_f
online p_eG forms
e_eG orms
63
10
5
60
47
75
22
10
72
15
100
24
5
66
36
100
67
33
90
66
100
44
32
79
64
88
53
23
96
83
88
39
21
75
67
63
12
4
81
61
75
55
33
83
74
88
28
19
89
66
75
19
13
91
85
75
23
6
64
51
75
54
16
89
42
63
25
11
68
58
100
24
10
79
51
88
37
12
65
52
88
18
5
61
57
100
21
16
77
70
100
39
12
79
58
75
6
3
41
25
88
31
13
92
59
88
32
8
89
75
88
30
8
65
46
100
57
31
86
61
88
17
5
83
48
100
35
17
68
57
0,122 0,190
0,192 0,164
0,151
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Poradie na
základe metódy
váženého súčtu
poradí
25
23
20
1
5
2
9
22
4
8
15
21
13
17
14
16
24
11
7
26
12
6
18
3
19
10

Poradie na
základe
bodovacej
metódy
25
24
21
1
5
3
6
23
4
10
14
20
12
18
13
15
22
9
7
26
16
11
17
2
19
8

Štruktúra seniorov podľa rodinného stavu v Českej republike
Structure of elderly by marital status in Czech Republic
Jana Ondačková
Abstract: The main aim of the article is to analyse time and regional aspects of structure of
elderly by marital status in Czech Republic. Temporal changes are evaluated in years 1961 –
2001. Regional changes are analyzed on district level based on census data 2001.
Key words: structure by marital status, elderly, Czech Republic, time dimension, regional
dimension
Kľúčové slová: štruktúra podľa rodinného stavu, seniori, Česká republika, časový aspekt,
priestorový aspekt

1. Úvod
Starnutie obyvateľstva je jedna z najvýraznejších čŕt súčasného populačného vývoja
vyspelého sveta. V Českej republike sa predpoklady pre populačné starnutie utvorili už
v medzivojnovom období [6] prostredníctvom uprednostňovania rodiny s jedným dieťaťom.
V 90. rokoch 20. storočia dochádza k výrazným spoločensko-ekonomickým a hodnotovým
zmenám, ktoré vyústili k premene v reprodukčnom správaní a prehĺbeniu populačného
starnutia. Vzhľadom na neustále rastúci podiel seniorov naberá poznávanie tejto vekovej
skupiny na osobitnom význame. Príspevok sa zameriava na rodinnú štruktúru seniorov, ktorá
môže výrazne ovplyvniť zdravotný stav [4], či ekonomickú situáciu [5] a tým aj účasť
seniorov na spoločenskom živote a aktívnom starnutí.

2. Vývoj štruktúry seniorov podľa rodinného stavu v rokoch 1961 - 2001
Štruktúra podľa rodinného stavu je špecifickým odrazom predchádzajúceho vývoja
sobášnosti, rozvodovosti a úmrtnosti, ako aj postoja populácie k niektorým aspektom
spoločenského života (kohabitácie, mimomanželská pôrodnosť, singles, opakované sobáše
a pod.). V druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia dochádzalo k významným
zmenám v týchto procesoch, čo sa následne prejavilo zmenami v štruktúre podľa rodinného
stavu, veku a pohlavia sledovanej v rokoch 1961 – 2001.
Najvyššie zastúpenie majú zosobášení seniori. Avšak väčšinu dosahujú iba medzi
mužmi, keď stabilne zaznamenávajú 76 - 78%. U žien predstavujú až druhú najpočetnejšiu
skupinu s 37 - 39%. Počas celého sledovaného obdobia môžeme pozorovať, že zastúpenie
zosobášených s vekom klesá. Avšak kým u mužov dosahujú od roku 1970 väčšinu aj vo
vekovej kategórii nad 80 rokov, u žien prevažujú vydaté iba do vekovej kategórie 65 - 69
ročných a to taktiež od roku 1970. Zaujímavý je vývoj zosobášených podľa jednotlivých
vekových kategórií. U žien zaznamenávame v dôsledku rastu strednej dĺžky života u oboch
pohlaví rast vo všetkých vekových kategóriách, pričom intenzita rastu s vekom klesá. 60 - 64
ročné zvýšili svoj podiel o 8,38 percentuálnych bodov, zatiaľ čo 80 a viacročné vzrástli o 0,11
percentuálneho bodu. U mužov však dochádza k rastu iba v najstarších vekových kategóriách.
U mladších seniorov ich podiel mierne klesá a to na úkor nárastu zastúpenia rozvedených.
Druhú najpočetnejšiu skupinu medzi všetkými seniormi a medzi mužmi dosahujú
ovdovení. U žien, v dôsledku vyššej strednej dĺžky života (v 1961 o 5,95 rokov, v 2001 o 6,33
rokov), ako aj skutočnosťou, že muži si obyčajne berú mladšie partnerky, dosahujú
dominantné zastúpenie. Vzhľadom na zvyšovanie strednej dĺžky života mužov a tým aj
pravdepodobnosti, že sa vyššieho veku dožijú obaja partneri dochádzalo vo všetkých
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vekových kategóriách k poklesu ovdovených žien. Časť z nich navyše neovdovela v dôsledku
častejšieho výskytu rozpadu manželstiev. Avšak v dôsledku znižovania váhy 60 - 69 ročných
v seniorskej populácii zaznamenali ženy nad 60 rokov počas rokov 1961 - 2001 stagnujúci
50% podiel. Zastúpenie ovdovených mužov mierne pokleslo z 16,60% na 13,22%, a to jednak
vďaka zvyšovaniu strednej dĺžky života a jednak v dôsledku rastu rozvodovosti. Intenzita
poklesu narastá s vekom. Zatiaľ čo 60 - 64 roční zaznamenali pokles o 3 percentuálne body,
u mužov nad 80 rokov pokles predstavoval až 12 percentuálnych bodov.
Najvýraznejší rast u oboch pohlaví zaznamenali rozvedení. U mužov vzrástol ich podiel
z 1,92% na 6,30% a u žien z 2,26% na 8,01%. K poklesu dochádzalo v kontexte príchodu
nových generácií s vyššou akceptáciou rozvodov, pričom svoju úlohu zohrala aj liberalizácia
rozvodovej legislatívy v 70. rokoch 20. storočia. Najvyšší rast tak zaznamenali 60 - 64 roční
(o 6,33 percentuálnych bodov u mužov, resp. 7,11 percentuálnych bodov u žien), najnižšiu
intenzitu rastu dosiahli 80 a viacroční s 2,31 resp. 4,25 percentuálnymi bodmi. V celom
období možno konštatovať nižší podiel rozvedených mužov ako žien, a to v dôsledku
častejšieho uzatvárania sobášov vyššieho poradia.
Pozoruhodné sú rozdiely vo vývoji slobodných seniorov. Slobodní muži si vo všetkých
vekových kategóriách zachovávajú stabilný 4% podiel. U žien dosahovala táto skupina v roku
1961 7,98% (80 a viacročné) až 9,85% (65 - 69 ročné). V dôsledku vysokej sobášnosti
v snahe vyhnúť sa totálnemu nasadeniu v Nemecku počas 2.svetovej vojny [3] a neskôr
v dôsledku početných manželských výhod zavedených v 70. rokoch 20. storočia sa podiel
slobodných vstupom ďalších generácií postupne znižoval. Vysoký podiel sa v jednotlivých
vekových kategóriách pri ďalších sčítaniach udržiaval iba prechodom 60-79 ročných z roku
1961 do vyšších vekových kategórií. Spoločenské zmeny mali teda dosah iba na obyvateľstvo
produktívneho veku, zatiaľ čo slobodné ženy v poproduktívnom veku ostávali aj naďalej
slobodné. Vystupovaním tejto generácie zo seniorského veku dochádzalo v sledovanom
období k poklesu slobodných, ktoré v roku 2001 dosahujú už iba 2,87%, pričom nízky podiel
už zaznamenávajú tak mladšie (2,52%) ako aj staršie (3,76%) seniorky. V porovnaní
s celkovou populáciou zaznamenávame medzi seniormi prirodzene vyšší podiel zosobášených
a ovdovených, pozoruhodný je však pomerne zhodný priebeh rozvedených obyvateľov.

Graf 1 a 2: Štruktúra mužov a žien nad 60 r. podľa rodinného stavu v rokoch 1961 - 2001

3. Štruktúra podľa rodinného stavu v okresoch Českej Republiky v roku 2001
Hoci je štruktúra podľa rodinného stavu výsledkom mnohých procesov (sobášnosť,
rozvodovosť, úmrtnosť), ktoré prebiehajú v jednotlivých regiónoch Českej republiky s rôznou
intenzitou, možno konštatovať, že sa vyznačuje malou mierou heterogenity v priestore. Ženatí
zaznamenali mierne vyššie zastúpenie (nad 78,0%) v oblasti Vysočiny, Juhomoravského,
Olomouckého, Zlínskeho a Pardubického kraja. Tento fakt možno pripísať kombinácií vyššej
religiozity (a teda aj sobášnosti a naopak nízkej rozvodovosti) v danej oblasti, ale najmä faktu,
že v moravských okresoch stredná dĺžka života mužov aj žien dosahuje vyššie hodnoty a tak
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väčšie percento populácie seniorov má šancu, že sa vyššieho veku dožije aj ich partner. Z
rovnakého dôvodu vyšší podiel vydatých zaznamenávame na Morave aj u žien. Naopak
najnižšie zastúpenie ženatých mužov (pod 74,0%) zaznamenali Karlovarský a Ústecký kraj, v
ktorom je nadpriemerné zastúpenie rozvedených a stredná dĺžka života dosahuje najnižšie
hodnoty Českej republiky. Podobne podpriemerné zastúpenie (pod 38,0%) zaznamenávajú v
okresoch Karlovarského, Ústeckého a čiastočne aj Libereckého kraja aj ženy.
Variačné rozpätie ovdovených mužov je pomerne nízke (12,1 - 15,2%), mierne vyššie
zastúpenie (nad 14,5%) zaznamenali okresy Ústeckého kraja. Okresy s nižším podielom
ovdovených (pod 12,5%) sa viažu na okresy s dominantným mestom (Plzeň-město, HradecKrálové, Pardubice, Brno-město, Vsetín, Opava), kde sa vo väčšej miere koncentrujú
vysokoškolsky vzdelaní muži, ktorých stredná dĺžka života je nadpriemerná. V mestách sa
nachádza aj menej ovdovených žien, ich podiel sa pohybuje pod 47,0%, kým v priemere
zaznamenávajú 49,5%. Naopak nadpriemerné hodnoty (nad 52,0%) zaznamenávame v
Stredočeskom, Juhočeskom kraji a v juhovýchodnej časti Plzenského kraja, kde je stredná
dĺžka života nižšia a zároveň rozvedení dosahujú iba priemerné zastúpenie.
Priestorové rozmiestnenie rozvedených je značne nerovnomerné. U oboch pohlaví
dochádza k silnej koncentrácií (nad 8,0% u mužov a 10,0% u žien) v oblasti Karlovarského,
Ústeckého a Libereckého kraja a taktiež v okresoch Praha, Brno-město a Ostrava-město, kde
je vysoký podiel obyvateľstva bez vyznania, ktorí majú liberálnejší postoj k rozvodom.
Naopak najnižšie zastúpenie (pod 4,0% u mužov a pod 5,0% u žien) zaznamenávame vo
Vysočine, Juhomoravskom kraji a Uherském Hradišti, kde je najvyššie zastúpenie
rímskokatolíkov.
Najnižší podiel u oboch pohlaví zaznamenali slobodní (3,65% u mužov a 2,87% u žien).
Nadpriemerné hodnoty slobodných mužov (nad 5,0%) zaznamenávame v oblasti Vysočiny a
tzv. Chudých Sudet. Ženy v tejto oblasti dosahujú podpriemerné alebo priemerné hodnoty,
nikdy však vyššie podiely. Index femininity patrí medzi najnižšie v Českej republike.
Pravdepodobne sa tak nejedná o odlišné rodinné trendy, ale o nedostatočný sobášny trh, v
prípade Chudých Sudet spôsobený komplikovaným doosídľovaním tejto oblasti po druhej
svetovej vojne. Variačné rozpätie slobodných žien je veľmi nízke (1,3% - 4,3%) a je preto
problematické vymedziť oblasti s nadpriemerným či podpriemerným podielom. Podpriemerné
hodnoty medzi mužmi sú rozptýlené po celej republike a nedochádza k územnej koncentrácii.

Obrázok 1: Štruktúra mužov nad 60 rokov podľa rodinného stavu v ČR v roku 2001
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Obrázok 2: Štruktúra žien nad 60 rokov podľa rodinného stavu v ČR v roku 2001

4. Záver
V štruktúre seniorov podľa rodinného stavu sa v posledných desaťročiach uplatnili 2
významné faktory. Zvyšovaním strednej dĺžky života dochádzalo k nárastu zastúpenia
zosobášených a poklesu ovdovených seniorov. Negatívnym je rastúce zastúpenie rozvedených
a to na úkor tak zosobášených ako aj ovdovelých seniorov. V regionálnom pohľade dochádza
k formovaniu 2 odlišných priestorov. Okresy západného pohraničia a veľkých miest
disponujú rôznorodejšou štruktúrou predovšetkým v dôsledku vyššieho zastúpenia
rozvedených. Naopak priestor Moravy s vyššou strednou dĺžkou života a početnejším
zastúpením obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania, je charakteristický vyšším
podielom zosobášených. V budúcnosti možno očakávať nárast osamelých seniorov a to tak vo
vyššom (ovdovelí) ako aj nižšom (rozvedení) veku. Tomuto stavu treba prispôsobiť ponuku
sociálnych služieb, bytového fondu a programov na predchádzanie sociálnej exklúzii.
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Efektívnosť slovenských bánk v roku 2009 meraná SBM modelom
The efficieny of slovak banks in 2009 measured by SBM model
Ján Pižem
Abstract: In this work we have modeled an efficiency of slovak banks in 2009 using an SBM
model. We have used number of employees (NoE) and equity (E) as inputs and amount of
granted loans (L) and earnings after taxes (EAT) as outputs. The results are seven banks are
SBM-efficient, seven are not efficient. The main reasons of their not-efficiency are losses that
banks made. They were caused by higher amount of outstanding loans. In the end we have
suggested recomendations for unefficient banks how they should improve their situation and
raise their efficiency.
Key words: Data envelopment analysis, DEA model, SBM model, efficiency.
Kľúčové slová: Obalová analýza dát, DEA model, SBM model, efektívnosť

1. Úvod
V tejto práci sledujeme efektívnosť slovenských bánk v roku 2009. Cieľom je určiť,
ktoré banky boli v roku 2009 efektívne, a ktoré neefektívne. Využívame na to obalovú
analýzu dát (DEA, data envelopment analysis) a konkrétne SBM model. Zdôvodnenie je
popísané v nasledujúcom texte. Následne uvádzame odporúčania, ako neefektívne banky
môžu svoju efektívnosť zvýšiť.

2. Materiál
Údaje sme čerpali z ročenky Trendu Top vo finančníctve, kde sú dáta sumarizované.
Ako výberovú vzorku rozhodovacích jednotiek (decision making unit, DMU) sme použili 14
bánk so sídlom v Slovenskej republike. Kvôli neúplnosti údajov tu nie sú zahrnuté pobočky
zahraničných bánk. Zhrnuté nie sú ani Slovenská záručná a rozvojová banka a Eximbanka,
keďže sú to štátne banky zriadené osobitným zákonom a nepodnikajú na základe zákona
o bankách.
Ako vstupy sme použili počet pracovníkov (NoE) a vlastný kapitál (E) jednotlivých
bánk. V princípe ide o to, ako efektívne dokážu zamestnanci daný kapitál využiť. Korelačný
koeficient pri týchto vstupoch je 0,967, čo môžeme rozumieť tak, že čím „väčšia“ banka, tým
má viac zamestnancov.
V zozname výstupov sme pôvodne mali objem poskytnutých úverov a ostatných
pohľadávok, čistý zisk, čisté úrokové výnosy, prevádzkový výsledok hospodárenia
a rentabilitu aktív (ROA). Selekciou sme ich zredukovali na dva výstupy a to konkrétne na
objem úverov (L) a čistý zisk (EAT). Jednou z empirických podmienok pre vykonanie
analýzy bolo to, že počet vstupov a výstupov, by mal byť menší ako tretina rozhodovacích
jednotiek (DMU). V tomto prípade je táto podmienka splnená. Objem poskytnutých úverov
ako výstup sme zvolili z dôvodu, že hlavnou činnosťou bánk je poskytovanie úverov a teda
našim cieľom by mala byť maximalizácia tohto výstupu (odhliadnuc od rizikovosti úverov).
Dôvodom na nepoužitie čistých úrokových výnosov ako vstupu je to, že spolu s objemom
poskytnutých úverov, obe premenné majú v sebe tú istú informáciu. Svedčí o tom aj ich
vysoký koeficient korelácie (0,961) . Máme za to, že čím vyšší objem poskytnutých úverov,
tým sú vyššie aj čisté úrokové výnosy. Zároveň čisté úrokové výnosy sú súčasťou čistého
zisku. Prevádzkový výsledok hospodárenia je súčasťou čistého zisku, teda sme ho taktiež
nepoužili ako vstup. Rentabilita aktív je pomerový ukazovateľ, ktorý v tomto modeli nemá
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adekvátnu vypovedaciu schopnosť a odporúčania ohľadom ukazovateľa
interpretovateľné.
Tabuľka 1. Údaje použité pre SBM model (Zdroj: Autor)

sú

ťažko

Údaje použité pri modelovaní sú zobrazené v tabuľke č. 1.
Merné jednotky použitých finančných vstupov aj výstupov sú uvádzané v tisícoch EUR.
Pri využití jednotlivých DEA modelov by nemalo na merných jednotkách záležať – tzv.
jednotková invariantnosť. Nie vždy to ale platí. Ako sa neskôr ukázalo, vyškálovanie
výstupov výsledky takmer nezmenilo, v modeli budeme teda pracovať s pôvodnými dátami
v tisícoch EUR. Počet pracovníkov je meraný v osobách.
V rámci obalovej analýzy dát (data envelopment analysis) je niekoľko modelov.
Základný CCR model nie je pri danej situácii vhodný, pretože jeho predpokladom sú práve
konštantné výnosy z rozsahu. Túto skutočnosť ošetruje vývojovo neskorší BCC model. Ani
ten nie je vhodný, pretože vo výstupe čistý zisk sú aj záporné hodnoty (straty). Pri záporných
hodnotách údajov je vhodný SBM model (slack based measure). My budeme uvažovať
s variabilnými výnosmi z rozsahu.
Model môže byť vstupne alebo výstupne orientovaný. V prípade vstupne orientovaného
modelu je cieľom minimalizovať vstupy. To znamená znižovať počet zamestnancov a (alebo)
znižovať vlastný kapitál. V údajoch vlastného kapitálu nie je zahrnutý zisk z bežného roku.
Okrem toho, vytváranie strát z bežného roka nepovažujeme za adekvátny spôsob znižovania
vlastného kapitálu pre účely zvyšovania efektívnosti pri zachovaní stabilnej úrovne výstupov.
Ďalšími možnosťami je výplata dividend, rozpúšťanie fondov alebo priamo znižovanie
základného imania. Znižovanie vlastného kapitálu je proti princípu kapitálovej primeranosti.
Pri výstupne orientovanom modeli sa snažíme o maximalizáciu výstupov pri zachovaní
relatívne stabilnej úrovne vstupov. Následne ide o zvyšovanie objemu poskytnutých úverov.
V praxi to môže znamenať poskytovanie rizikovejších úverov menej bonitným klientom
a túto skutočnosť treba mať na pamäti a dbať na zdravú politiku poskytovania úverov.
Maximalizácia čistého zisku je tiež sporná. V súčasnosti sa skôr orientuje na zvyšovanie
ukazovateľa EVA (economic value added), teda ekonomickej pridanej hodnoty. Manažment
podniku (banky) pri využití ukazovateľa EVA sa snaží tvoriť hodnotu a nie iba zvyšovať
krátkodobý zisk na úkor budúcej výkonnosti. Čistý zisk je takisto do určitej miery účtovná
záležitosť a rôznymi metódami účtovania je možné dospieť k rôznym výsledkom. Napriek
tomu svedčí o hospodárení banky a použili sme ho ako výstup.
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Na základe týchto argumentov pri hodnotení efektívnosti volíme výstupne orientovaný
model.

3. Metodika - SBM model
SBM model (slack based measure) je založený na meraní tzv. slackov, teda rezerv
jednotlivých veličín. Optimalizačná úloha SBM modelu pre o-tu rozhodovaciu jednotu je:
1 s srY
∑
s r =1 yro
o
=
max
ρ
λ , s X , sY
1 m sX
1 − ∑ io
m i =1 xi
1+

(1)

pri ohraničeniach:
n

xio = ∑ λ jxij + siX

i = 1, 2, ..., m

(2)

j =1
n

y ro = ∑ λ jxrj + srY

i = 1, 2, ..., m

(3)

j =1

n

λ ≥ 0, ∑ λj = 1,s X ≥ 0, s Y ≥ 0 .

(4)

j =1

Jednotka je SBM-efektívna, ak jej príslušný koeficient ρ = 1, inak je SBM-neefektívna.
Výsledky SBM modelu sú nasledovné: polovica bánk je SBM-efektívnych a druhá
polovica je SBM-neefektívnych. Zobrazené sú v tabuľke č. 2.
Tabuľka 2. Poradie bánk podľa efektívnosti použitím SBM modelu (Zdroj: Autor.)

Efektívne banky ležia na hranici produkčných možností, ostatné banky tvoria množinu
produkčných možností, ktorá je obalená už spomínanou hranicou. Efektívne banky sú ČSOB
stavebná sporiteľňa, Všeobecná úverová banky, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka,
Privatbanka, Dexia banka a Prvá stavebná sporiteľňa. Neefektívne banky sú Komerční banka,
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Poštová banka, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, UniCredit Bank, Volksbank, OTP Banka
a Československá obchodní banka.
Následne sme zostrojili pomerové ukazovatele, ktoré demonštrujú množstvo výstupov
na jednu jednotku vstupu. Následne je možné uvažovať, že banky, ktoré sú najmenej
efektívne (VB, OTP a ČSOB) sa nachádzajú v spodnej časti tabuľky. Zoradené sú podľa
ukazovateľa EAT/NoE (čistý zisk na jedného zamestnanca). Pri zoradení podľa ukazovateľa
EAT/E (čistý zisk na jednotku kapitálu) sa toto poradie mení len v hornej polovici tabuľky.
Pri zoradení podľa ostatných dvoch ukazovateľov (L/E, L/NoE) najviac neefektívne (resp.
najmenej efektívne) banky majú rôzne umiestnenie. Za smerodajný preto považujeme čistý
zisk.
ČSOB vykázala za rok 2009 stratu vo výške 15 051 tis. EUR. Predpokladáme, že táto
strata bola spôsobená zlúčením s Istrobankou. ČSOB v roku 2009 vytvárala opravné položky
a rezervy najmä ku poskytnutým úverom. Tie stiahli prevádzkový výsledok až do spomínanej
straty. Vzhľadom na to, že ČSOB patrí medzi väčšie banky a má vysoký počet zamestnancov
(2228, oproti roku 2008 je to o asi 500 zamestnancov viac), prejavilo sa to aj na jej
efektívnosti a ukazuje sa ako najmenej SBM-efektívna.
OTP Banka v roku 2009 vykázala najvyššiu stratu a to 24 mil. EUR. Z výkazu ziskov
a strát môžeme vidieť, že na strate mali najvýznamnejší podiel straty z rizík na úvery. Objem
úverov poskytnutých OTP Bankou je priemerný, ale vzhľadom na kapitál má OTP Banka
druhý najvyšší poskytnutý objem úverov ku kapitálu (L/E). Má ale aj druhý najnižší zisk
(resp. druhú najvýraznejšiu stratu) na jedného zamestnanca. Keďže sa ukazuje, že čistý zisk je
smerodajný, tak práve ten (resp. strata) spôsobil neefektívnosť OTP Banky.
Volksbank je na tom podobne ako OTP Banka. Poskytovanie úverov je na priemernej
úrovni, ale vykázaná strata spôsobuje neefektívnosť Volksbank. Strata bola spôsobená
nízkymi úrokovými výnosmi, výnosmi z poplatkov a znížením (precenením) pohľadávok voči
klientom.
Posledné tri spomenuté banky sú najmenej SBM-efektívne (miera efektívnosti je do 2 %
efektívnych bánk). Odporúčania pre ne sa týkajú najmä zvýšenia zisku, čo môžeme pokladať
za logické. Pre OTP Banku by bolo vhodné znížiť počet zamestnancov zhruba o 70.
Komerční banka v roku 2009 bola stratová. Vykázaná strata bola spôsobená tvorbou
oprávok a rezerv spojených s úvermi. Takisto v roku 2009 boli podstatne nižšie úrokové
výnosy. Komerční banka je podľa ukazovateľa EAT/NoE posledná, ale podľa modelu SBM
modelu je takmer efektívna. Efektívnosť KB aj jej poradie v tejto tabuľke je ovplyvnené
najmä počtom zamestnancov – KB má najmenší počet zamestnancov (80) zo slovenských
bánk. Efektivitu zvýšil relatívne vysoký podiel úverov na zamestnanca (tretí najvyšší). Pred
ňou sa nachádzajú už len efektívne banky.
Približne polovičnú efektivitu dosahuje UniCredit Bank. Zodpovedá to priemernému
umiestneniu podľa všetkých zoradení. Ale v porovnaní s Komerční bankou je zaujímavé
najmä to, že UniCredit Bank má zhruba 13-krát viac kapitálu, 13-krát viac poskytnutých
úverov ako KB, cca 16-krát viac zamestnancov ako KB. Lenže KB vykázala stratu a je takmer
úplne efektívna a UniCredit mala zisk a je efektívna len na 50 %. Podľa odporúčaní
výsledkom SBM modelu by mala UniCredit Bank znižiť svoj vlastný kapitál o približne 3 %.
V kombinácii s pomerom zamestnancov je teda neefektívna oprávnene. Podľa výročnej
správy z roku 2009, UniCredit Bank má kapitálovú primeranosť cca 15,5 %, čo je viac ako
vyžadovaných 8 %. UniCredit Bank má ale politiku udržiavania silnej kapitálovej základne
s cieľom udržať si dôveru a je si vedomá potreby zachovania rovnováhy medzi vyššími
úrovňami návratnosti pri vyššom zadlžení a výhodami a bezpečnosťou dosiahnutými solídnou
kapitálovou pozíciou.

59

Poštovú banku a Wüstenrot stavebnú sporiteľňu nekomentujeme, keďže ide o analógiu
predchádzajúcich prípadov.

4. Záver
V tomto príspevku sme sledovali efektívnosť 14 bánk so sídlom v SR v roku 2009.
Na základe obalovej analýzy dát s využitím SBM modelu sa ukazuje, že v roku 2009 bolo
efektívnych sedem bánk. Pre neefektívne banky uvádzame odporúčania, vďaka ktorým by
mali svoju efektívnosť zvýšiť.
Odporúčania pre všetky neefektívne banky sú vo všeobecnosti zvýšiť čistý zisk, resp.
odstrániť straty a takisto by mali zvýšiť objem úverov. K tomuto bodu je potrebné
poznamenať, že pri zvyšovaní poskytnutého objemu nesmieme opomenúť na riadenie rizika
a dostatočnú opatrnosť bánk. V kontexte finančnej krízy môžeme tvrdiť, že u neefektívnych
bánk sa najviac prejavil nárast nesplatených úverov. Banky následne museli vytvárať vysoké
opravné položky a vykazovali straty. Tie sa prejavili na ich (ne)efektívnosti. Teda
odporúčanie zvýšiť objem úverov by sme mohli poopraviť na zvýšiť objem splácaných
úverov, resp. presnejšie, znížiť počet nesplácaných úverov.
Pre Poštovú banku a Wüstenrot stavebnú sporiteľňu je dodatočné odporúčanie znížiť
počet zamestnancov, napriek tomu, že máme výstupne orientovaný model.
Špeciálne UniCredit Bank má ako odporúčanie znížiť objem vlastného kapitálu. Tá ale
zastáva politiku vyššej kapitálovej primeranosti, preto nie je pravdepodobné, že vlastný
kapitál zníži, resp. nie v odporúčanej miere.
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Využitie Shapirovho-Wilkovho testu pri overovaní normality údajov
v praxi
Utilization of Shapiro-Wilk test in normality data authentication
in praxis
Jana Rusnáková
Abstract: The thesis deals with verifying the most common assumption that data follows the
normal distribution using Shapiro-Wilk test. In this case, we chose the theory of efficiency of
capital markets, which assumes, that gaining on capital market have a normal distribution. To
confirm this assumption, we design model of this test in Microsoft Office Excel (the most
expanded spreadsheet program) in contrary to statistical programs which can be expensive for
small businesses. The thesis results in conclusion, that given Excel model is a suitable tool of
solution the issue of normal distribution.
Key words: Normal Distribution, Shapiro-Wilk test, Capital Market, Efficiency.
Kľúčové slová: normálne rozdelenie, Shapirov-Wilkov test test, kapitálový trh, efektívnosť.

1. Úvod
Normálne rozdelenie, nazývané aj Laplaceovo-Gaussovo rozdelenie, patrí
k najdôležitejším rozdeleniam pravdepodobnosti spojitej náhodnej premennej. Je často
využívané v štatistických analýzach v prírodných a sociálno-spoločenských vedách. Napr.
výsledky psychologických testov a fyzikálnych pokusov sa často riadia normálnym
rozdelením. Normalitu rozdelenia možno predpokladať tam, kde na kvantitatívnu náhodnú
premennú pôsobí veľké množstvo nepatrných, vzájomne nezávislých vplyvov. Normálnym
rozdelením možno tiež za určitých podmienok aproximovať aj iné, diskrétne aj spojité
rozdelenia, je limitným rozdelením. Konvergujú k nemu napr. Binomické, Poissonovo,
Studentovo, Chí kvadrát a iné rozdelenia. Mnoho ekonomických veličín, ako napríklad
úrokové miery, hodnoty indexov, výkony pracovníkov v organizáciách a pod., sa riadi
normálnym rozdelením.
Normalita rozdelenia údajov sa dá overiť rôznymi spôsobmi: graficky (pomocou
histogramu, box plotu, grafu vzdialenosti hodnôt z koncov rozdelenia k mediánu,
identifikačným grafom normálneho rozdelenia), ale na získanie spoľahlivejších záverov o
existencii normality rozdelenia je nutné aplikovať štatistické testy normality rozdelenia (testy
založené na šikmosti a špicatosti, testy dobrej zhody a testy založené na distribučných
funkciách). Na overenie prostredníctvom štatistického testu, či sa dané údaje riadia
normálnym rozdelením, je potrebné určiť hodnotu testovacej charakteristiky a porovnať ju
s jej kritickými hodnotami. Pre rozsiahle súbory je výpočet testovacej charakteristiky možný
len s použitím výpočtovej techniky s vhodným softvérom. Väčšie organizácie využívajú
štatistické programové balíky, ako napr. SAS, APSS, Statistica, v prípade ktorých je test
normality súčasťou programového vybavenia.
Malé organizácie, alebo súkromné osoby si z finančných dôvodov nekupujú štatistické
programové balíky. Príspevok prezentuje pomôcku aplikácie testu normality rozdelenia
v široko dostupnom Exceli. Cieľom tohto príspevku je prezentovať navrhnutú procedúru
štatitického Shapirovho-Wilkovho testu na overenie normality rozdelenia s využitím
programu Microsoft Office Excel.
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2. Shapirov-Wilkov test
Shapirov-Wilkov test (S-W test) (Marques de Sá, 2003, s. 156-158) je vytvorený na
posúdenie normality rozdelenia. Je založený na pozorovaní vzdialenosti medzi symetricky
umiestnenými hodnotami údajov. Predpokladajme, že veľkosť výberu je
a hodnoty
, , ⋯ , boli vopred usporiadané od najmenšej po najväčšiu: ≤
≤⋯≤ .
Vzdialenosť medzi symetricky umiestnenými hodnotami okolo hodnoty umiestnenej
„v strede“, je daná vzťahom (
− ) pre = 1,2, … , , kde = ( + 1)/2, ak je
nepárne a = /2, ak je párne.
Shapirova-Wilkova testovacia charakteristika je definovaná:
(1)
= ∑ a(
− ) / ∑ ( − x) .
∗
Koeficienty
rovnice (1), ako aj kritické hodnoty
( , ) pre rôzne hladiny
významnosti sú uvedené napr. v Rogersonovej publikácii Statistical Methods for Geography.
Hypotézu o normalite rozdelenia zamietame, ak
< ∗ ( , ).
Pôvodný S-W test je účelný, ak veľkosť vzorky je väčšia ako 3 a menšia ako 50 (Park,
2008, s. 7-8), avšak Royston (1982) rozšíril test transformáciou aproximáciou nulového
rozdelenia na normálne, a tak sa interval rozšíril na < 7; 2000 >.

3. Aplikácia procedúry S-W testu normality v Exceli

Na názornú ukážku vytvorenej excelovskej procedúry sme si zvolili problematiku
efektívnosti kapitálového trhu. Teória efektívnych trhov predpokladá, že výnosy dosahované
na efektívnom kapitálovom trhu majú normálne rozdelenie. Testovali sme teda efektívnosť
kapitálového trhu Slovenskej republiky pomocou zastupiteľského indexu SAX. Index SAX je
oficiálnym akciovým indexom Burzy cenných papierov v Bratislave. Odráža celkovú zmenu
majetku spojenú s investovaním do akcií zahrnutých v indexe. Jeho počiatočná hodnota 100
bodov sa viaže k dátumu 14.9.1993. Index zahŕňa okrem cien indexov aj dividendové príjmy
a príjmy z rozdielu medzi tržnou cenou a upisovanou cenou akcií. Hodnota indexu SAX sa
vypočítava a zverejňuje denne podľa vzorca:
∑ ×
= ∑ × × × 100,
(2)
kde

- opravný faktor pre i-tu akciu,
- záverečná cena i-tej akcie k danému dňu,
- záverečná cena i-tej akcie k referenčnému dňu (14.9.1993),
- počet akcií i-tej spoločnosti k danému dňu.
Na overenie efektívnosti daného kapitálového trhu je potrebné najprv z daných údajov
transponovaním vyjadriť výnosy na základe vzťahu
)=
−l
= ln(P /
(3)
pretože finančné časové rady majú väčšinou logaritmicko-normálne rozdelenie, keďže ceny
cenného papiera nemôžu byť záporné (Filáček a kol, 1998, s.555). Ak dané výnosy podliehajú
normálnemu rozdeleniu, vypovedá to o efektívnosti daného, v našom prípade slovenského,
kapitálového trhu. Kvôli obmedzeným počtom kritických hodnôt (max. n = 50) sme pre
výpočet použili hodnoty indexu SAX od 11.1.2010 do 23.3.2010.
Na riešenie danej úlohy sme použili Shapirov-Wilkov test. Dané údaje sme usporiadali
od najmenšieho po najväčší ako bolo uvedené (Obrázok 1, stĺpec C). Ďalšie stĺpce
predstavujú pomocné výpočty pri kalkulácii testovacej charakteristiky W. Vyjadrujú
jednotlivé členy súčinu a podielu charakteristiky W. Koeficienty sme prevzali z tabuliek,
nepočítali sme ich. Ich počet je rovný polovici veľkosti výberu, ak je párne číslo a polovici
veľkosti výberu zväčšenej o 1, ak veľkosť výberu je nepárne číslo. Na zistenie počtu
koeficientov sme použili funkciu EVEN.
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Obrázok 4 Shapirov-Wilkov test v programe Microsoft Office Excel
Ak testovacia charakteristika W je menšia ako kritická,
zamietame na danej hladine
významnosti, v našom prípade 5 %. V bunke O2 (Obrázok 2), je možné zvoliť si aj inú
hladinu významnosti (1 %, 2 % alebo 10 %). V tomto príklade testovacia charakteristika
0,9726 je väčšia ako kritická hodnota 0,947 (Obrázok 2), teda nezamietame nulovú hypotézu.
Nemáme dôvod zamietnuť predpoklad o normalite rozdelenia hodnôt SAX so spoľahlivosťou
0,05. Dospeli sme k záveru, že na základe normálneho rozdelenia hodnôt indexu SAX možno
daný slovenský kapitálový trh považovať za efektívny. Dané vyjadrenie o efektívnosti trhu
však nemožno považovať za definitívne, je potrebné testovať normalitu rozdelenia v dlhšom
časovom období. Pre účely ukážky aplikácie S-W testu normality rozdelenia premennej
v Exceli sú ale tieto závery postačujúce.
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Obrázok 5 Sprievodná časť a vyhodnotenie S-W testu
Pre overenie správnosti získaného záveru testu v navrhovanej procedúre v Exceli sme
aplikovali štatistické testy nulovej hypotézy o normalite rozdelenia aj v programe SAS.
Vyhodnotenia testov sú uvedené na obrázku 3. Testovacia charakteristika modelu
vytvoreného v programe Excel je rovná 0,9726 a testovacia charakteristika vygenerovaná
programom SAS nadobúda hodnotu 0,9714. Daný nepatrný rozdiel je dôsledkom
zaokrúhľovania. Obe vyhodnotenia testov nezamietli na hladine významnosti 5% nulovú
hypotézu, teda správnosť navrhnutej procedúry S-W testu normality v Exceli je overená.

Obrázok 6 Vyhodnotenie testov normality údajov popisujúcich časový rad výnosov na
slovenskom kapitálovom trhu v programe SAS

4. Záver
Ručný výpočet štatistických testovacích charakteristík na overenie normálneho
rozdelenia hodnôt je väčšinou namáhavý a prácny. Cieľom príspevku bolo prezentovať nami
vytvorený softvérový nástroj na testovanie normality rozdelenia. Na naplnenie tohto cieľa
bola vytvorená procedúra Shapirovho-Wilkovho testou v programe Microsoft Office Excel,
ktorý je voľne dostupný (autorka príspevku ho poskytne na požiadanie prostredníctvom emailovej adresy). Daná procedúra umožňuje overovať normalitu na rôznych hladinách
významnosti s rôznymi veľkosťami výberov (až do n=50). Používateľ musí do excelovského
listu Výpočet vložiť údaje, ktoré chce overiť, zvoliť si hladinu významnosti, na ktorej chce
predpoklad normálneho rozdelenia otestovať (ako štandardná je zvolená hladina významnosti
5%). Vypočítanú testovaciu charakteristiku program následne porovná s kritickou hodnotou
a oboznámi používateľa s vyhodnotením (zamietnutím, resp. nezamietnutím nulovej
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hypotézy). Tento fakt je výhodou oproti štatistickým programom, kde program oboznámi
používateľa iba s testovacou charakteristikou a p-hodnotou a používateľ musí byť schopný
sám test vyhodnotiť na základe p-hodnoty.
Na základe porovnania výsledkov testov s výsledkami testov v programe SAS
Enterprise Guide môžeme usúdiť, že nami vytvorená a v príspevku prezentovaná procedúra SW testu normality v Exceli je aj napriek obmedzeniu o rozsahu súboru údajov vhodným
nástrojom pri štatistických analýzach vyžadujúcich si overenie normality rozdelenia
premenných.
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Drogová situácia na Slovensku
Drug situation in Slovakia
Katarína Ružičková

Abstract: The purpose of research was the analysis of drug situation in the Slovak Republic
in particular regions, using simple multi-dimensional methods of comparison based on
selected indicators and the number of reported drug users. The result of solving the problem is
the layout of regions in Slovakia. The region which achieved the best results ranked the first
positions and the region with the worst results ranked the back positions. The resulting
sequence regions was as follows: the first place was taken by Prešov, the second by Žilina,
Košice region ranked the third place, the fourth place Nitra region, the fifth region of Trenčin,
the sixth region of Banská Bystrica, Trnava the seventh region and the eight place belonged to
the Bratislava region. Using weights, the average ranking of regions changed.
Key words: drug, drug situation, prevalence, cannabis, opiates – heroin, reports of drug users,
simple method of multi-dimensional comparisons
Kľúčové slová: droga, drogová situácia, prevalencia, kanabis, opiáty – heroín, hlásení
užívatelia drog, jednoduché metódy viacrozmerného porovnávania

1. Úvod
Drogová scéna v Slovenskej republike sa začala prudko vyvíjať po roku 1989. Kým po
otvorení hraníc je možné charakterizovať Slovensko ako krajinu tranzitnú, veľmi rýchlo sa na
začiatku 90-tych rokov mení na krajinu s rozvinutým drogovým trhom. Na prelome tisícročí
je situácia v oblasti drog takmer identická so situáciou v ostatných krajinách Európskej únie.
Drogy sa cez Slovensko už nielen prevážajú a skladujú na jeho území, ale v krajine existuje aj
rozvinutý drogový trh reagujúci na všetky trendy. Dostupné sú všetky druhy drog. Po roku
2000 je možné sledovať nárast záujmu o syntetické drogy.
Vstupom do Európskej únie sa začala odvíjať nová kapitola kontroly drog v Slovenskej
republike, symbolom ktorej je vznik Národného monitorovacieho centra pre drogy pri
Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Jednou z
najdôležitejších úloh monitorovacieho centra je každoročné vypracovanie výročnej národnej
správy o stave drogových závislostí a kontrole drog v Slovenskej republike.
Počet hlásených užívateľov ilegálnych návykových látok v roku 1994 do roku 2000
narástol viac ako dvojnásobne, neskôr sa začal prejavovať zostupný trend, pričom prudko
ubúdali najmä pacienti závislí od heroínu. V roku 2002 nastal celkový pokles počtu liečených
drogovo závislých. Situácia netrvala dlho a v roku 2004 vzrástol ich počet na 2315.
V nasledujúcom období nedochádza k výraznému poklesu či nárastu liečených drogovo
závislých. Nemôžeme konštatovať celkový pokles drogovo závislých pacientov, pretože
užívanie ostatných drog sa zvýšilo niekoľkonásobne. Celkový vývoj počtu hlásených drogovo
závislých pacientov je zobrazený v grafe 1. [6]
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2. Cieľ a metódy skúmania
Cieľom nášho skúmania bola analýza drogovej situácie v Slovenskej republike na
úrovni jednotlivých krajov na základe deviatich vybraných ukazovateľov drogovo závislí
pacienti podľa primárnej užívanej drogy heroín (na 100 000 obyvateľov Slovenska),
drogovo závislí pacienti podľa primárnej užívanej drogy kanabis (na 100 000 obyvateľov
Slovenska), drogovo závislí pacienti mužského pohlavia a primárnej užívanej drogy heroín
(na 100 000 mužov Slovenska), drogovo závislí pacienti mužského pohlavia a primárnej
užívanej drogy kanabis (na 100 000 mužov Slovenska), drogová kriminalita (vyjadrená ako
percentuálny podiel drogovej kriminality za jednotlivé kraje SR k celkovej drogovej
kriminalite na Slovensku), drogovo závislí pacienti mužského pohlavia a vekovej skupiny
15 – 19 rokov (na 100 000 mužov Slovenska), drogovo závislí pacienti mužského pohlavia
a vekovej skupiny 20 – 29 rokov (na 100 000 mužov Slovenska), drogovo závislí pacienti
ženského pohlavia a vekovej skupiny 15 – 19 rokov (na 100 000 žien Slovenska), drogovo
závislí pacienti ženského pohlavia a vekovej skupiny 20 – 29 rokov (na 100 000 žien
Slovenska). Vychádzali sme z údajov za rok 2008. Porovnávanie sme realizovali na
základe výsledkov jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania. Použili sme
metódu poradí, bodovaciu metódu, metódu normovanej premennej a metódu vzdialenosti
od fiktívneho objektu [4]. Ďalej sme v hodnotení pokračovali určením váh vybraných
ukazovateľov, kde sme použili tri metódy výpočtu: výpočet z neprevážených
ukazovateľov, kde ukazovateľom nie sú priradené žiadne váhy, výpočet, kde sú
ukazovateľom priradené váhy vypočítané pomocou variačných koeficientov a výpočet, kde
sme ukazovateľom priradili váhy získané analýzou štruktúry korelačnej matice [4].

3. Výsledky skúmania
Výsledky, ktoré sme dostali aplikáciou jednoduchých metód viacrozmerného
porovnávania obsahujú tabuľky 1 až 3. Vychádzajúc z hodnôt syntetickej premennej
vyčíslenej pre jednotlivé kraje sme prvé poradie priradili kraju, v ktorom bola drogová
situácia najlepšia a naopak, ôsme – posledné miesto prislúchalo kraju s najhoršou
situáciou.

4. Záver
Na základe výsledkov jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania môžeme
konštatovať, že najhoršia situácia bola v Bratislavskom kraji. Tento kraj sa na základe
všetkých metód nachádzal na poslednej pozícii. Prvé poradie patrilo Prešovskému kraju,
v ktorom bola situácia najlepšia. Nitriansky kraj sa jednoznačne nachádzal na 4. mieste.
Poradie ostatných krajov sa menilo v závislosti od použitej metódy. Po spriemerovaní poradí,
ktoré im boli priradené, môžeme konštatovať, že druhé miesto obsadil Žilinský kraj, tretie
miesto Košický kraj, piate miesto Trenčiansky kraj, šieste miesto Banskobystrický kraj
a siedme miesto Trnavský kraj.
Situácia sa nezmenila ani keď sme prevážili jednotlivé premenné váhami. Priemerné
poradie krajov bolo rovnaké ako pri metóde bez použitia váh.
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Tabuľka 1: Prehľad poradia krajov na základe jednoduchých metód viacrozmerného
porovnávania bez použitia váh
KRAJ

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Metóda
normovanej
premennej

Metóda
vzdialenosti od
fiktívneho
objektu
Poradie
8
5
6
4
2

Metóda poradí

Bodovacia
metóda

Poradie
8
7
5,6
4
2

Poradie
8
7
6
4
3

Poradie
8
6
5
4
2

5,6

5

7

7

1
3

1
2

1
3

1
3

Tabuľka 2: Prehľad poradia krajov na základe jednoduchých metód viacrozmerného
porovnávania s použitím váh I
KRAJ

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Metóda
normovanej
premennej

Metóda
vzdialenosti od
fiktívneho
objektu
Poradie
8
6
5
4
2

Metóda poradí

Bodovacia
metóda

Poradie
8
7
6
4
2

Poradie
8
7
5
6
3

Poradie
8
7
5
4
2

5

4

6

7

1
3

1
2

1
3

1
3

Tabuľka 3: Prehľad poradia krajov na základe jednoduchých metód viacrozmerného
porovnávania s použitím váh II
KRAJ

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Metóda
normovanej
premennej

Metóda
vzdialenosti od
fiktívneho
objektu
Poradie
8
5
6
4
2

Metóda poradí

Bodovacia
metóda

Poradie
8
7
6
4
2

Poradie
8
7
6
4
3

Poradie
8
7
5
4
2

5

5

6

7

1
3

1
2

1
3

1
3
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Analýza vývoja finančnej situácie domácností v Slovenskej republike
Analysis of the financial situation of households in Slovak Republic
Michal Stupavský
Abstract: The article aims to assess the financial situation of households in the Slovak
Republic with a focus on the subjective assessment of the financial situation of respondents members of the household.
Key words: financial situation, household, development.
Kľúčové slová: finančná situácia, domácnosť, vývoj.

1. Úvod
Cieľom príspevku je hodnotenie finančnej situácie domácností v Slovenskej republike
so zameraním na subjektívne hodnotenie finančnej situácie respondentom – členom
domácnosti. Vstupnými údajmi sú hodnoty premenných DB090, HS060, HS120, HS130
a HY020 pravidelného ročného zisťovania Štatistika o príjmoch a životných podmienkach
(EU-SILC), ktoré je harmonizovaným zisťovaním v EÚ. Súbory za roky 2005 až 2009
poskytol ŠÚ SR. Pri prepočte na celú populáciu boli použité Prierezové váhy domácností.

2. Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom
Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom slovenských domácností rastie
(koeficienty rastu pozri v tabuľke 1) ale s klesajúcim tempom rastu. Tempo ročného prírastku
v roku 2006 bolo 35 % a postupne klesalo až na 7 % v roku 2009. V roku 2005 dokázalo čeliť
neočakávaným finančným výdavkom 36,0 % slovenských domácností. V nasledujúcich
štyroch rokoch vzrástlo percento domácností o 26,9 % na 62,9 % všetkých domácností.
Tabuľka 6: Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom
Schopnosť
Rok
čeliť
neočakávaným
finančným
Počet
výdavkom
domácností
2005
2006
2007
2008
2009
668579
911493
1029514
1111712
1202866
absolútne
36,0
48,7
53,9
58,8
62,9
áno
relatívne v %
koef. rastu
x
1,35
1,11
1,09
1,07

3. Schopnosť vystačiť s peniazmi
Približne 34 % slovenských domácností uviedlo, že má ťažkosti resp. veľké ťažkosti
vystačiť so svojimi finančnými prostriedkami a 44 % domácností dokáže vystačiť s určitými
ťažkostami so svojimi finančnými prostriedkami. So svojimi finančnými prostriedkami
dokáže pomerne ľahko vystačiť 18% domácností a iba 4% dokážu vystačiť ľahko resp. veľmi
ľahko (pozri obrázok 1). Hodnoty sa v čase výraznejšie nemenia, skôr oscilujú okolo
priemeru.
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Obrázok 1: Schopnosť vystačiť s peniazmi

4. Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie
Hodnoty za roky 2005 až 2008 boli prepočítané na eurá podľa oficiálneho konverzného
kurzu 1 € = 30,126 Sk. Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie slovenskej domácnosti
je vyšší ako celkový disponibilný príjem domácnosti (pozri obrázok 2). Najčastejšie
vyskytujúca sa hodnota je 1 000 € resp. 995,8 € (30 000 Sk), ktorá je zhodná pre celé
sledovane obdobie a priemer osciluje okolo hodnoty 1 000 €. Z týchto poznatkov sa dá
usúdiť, že slovenské domácnosti nevedia odhadnúť ich reálne mesačné najnižšie náklady na
vyžitie domácnosti.

5. Celkový disponibilný príjem domácnosti
V roku 2005 bol priemer celkového disponibilného príjmu 7 679 € a medián 6 495,62 €.
V nasledujúcich štyroch rokoch narástol priemer na úroveň 11 584,62 € a medián na úroveň
9 854,77 €. Narástol aj rozdiel medzi priemerom a mediánom o 546,48 € za rok.

6. Záver
Za obdobie zisťovania sa zvýšil počet všetkých domácností schopných čeliť
neočakávaným finančným výdavkom približne o 26,9 percentualných bodov. Schopnosť
domácností vystačiť s finančnými prostriedkami sa výrazne nezmenila, v roku 2009 nastalo
mierne zlepšenie. Uvádzaný najnižší mesačný prijem postačujúci na vyžitie je vyšší ako
celkový disponibilný príjem, tento rozdiel sa ale počas zisťovacieho obdobia znižuje.
Znižovanie rozdielu je spôsobené rastom celkového disponibilného príjmu, minimálný príjem
potrebný na vyžitie sa výraznejšie nemení.
Tabuľka 2: Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie
Najnižší mesačný
Rok
príjem postačujúci na
2005
2006
2007
2008
2009
vyžitie
995,16 1047,92 973,24 1027,42 1031,57
priemer
995,82
995,82 829,85
995,82
950,00
medián
995,82
995,82 995,82
995,82 1000,00
modus
71

1 200,00 €
1 000,00 €

Najnižší mesačný príjem
postačujúci na vyžitie

800,00 €
600,00 €

Celkový disponibilný
príjem domácnosti
(mesačne)

400,00 €
200,00 €
0,00 €
2005

2006

2007

2008

2009

Obrázok 2: Porovnanie najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie
a celkového disponibilného príjmu domácnosti
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Internetový prieskum využívania služieb spoločnosti Google
Internet search using Google Services
Nikoleta Vujisicová, Dorota Flamíková
Abstract: Research is to identify interest in Google Products in humans. Used was the
standardized questionnaire containing 4 questions.In general,people in
the service of Google very happy, and their use is part of their everyday lives.
Key words: search information, Google, standardized questionnaire, inquiry
Kľúčové slová: vyhľadávanie informácií, Google, štandardizovaný dotazník, dopytovanie

1. Úvod
V dnešnom digitálnom svete je vyhľadávanie informácií na internete úplnou
samozrejmosťou. Na svete existuje nespočetné množstvo internetových vyhľadávačov ale
bezpochyby medzi najznámejší a najčastejšie využívaný patrí vyhľadávač Google od
spoločnosti Google, Inc. Spoločnosť Google si dala za úlohu usporiadať informácie z celého
sveta a zabezpečiť, aby boli všeobecne dostupné a užitočné. Ako prvý krok na ceste za týmto
cieľom zakladatelia spoločnosti Larry Page a Sergej Brin vyvinuli nový prístup k
vyhľadávaniu online. V súčasnosti je služba Google všeobecne uznávaná za najväčší
vyhľadávací nástroj na svete a je k dispozícii ako jednoducho použiteľná bezplatná služba,
ktorá zvyčajne vráti relevantné výsledky v zlomku sekundy. Cieľom uskutočneného výskumu
je zistiť skutočný záujem ľudí určitej vekovej skupiny o služby spoločnosti Google.
2. Metodika výskumu
Výskum má zistiť záujem o produkty spoločnosti Google u ľudí. Zvolená bola metóda
internetového dopytovania prostredníctvom e- mailu a tzv ,,instant messaging“. Použitý bol
štandartizovaný dotazník obsahujúci 4 otázky. Výskum bol uskutočnený na vzorke 200 ľudí
v časovom intervale od 10.11.2010 do 20.11.2010 na území hlavného mesta Slovenskej
republiky - Bratislavy. Na výskume sa zúčastnilo viac respondentov mužského pohlavia.
Pomer mužského zastúpenia je 86% k 14% ženského. Najpočetnejšia veková kategória je od
18 do 25 rokov. Zozbierané údaje boli spracované v programe MS Excel, analyzované
a vyhodnotené.
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Tabuľka 1: Zloženie respondentov podľa pohlavia
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Tabuľka 2: Vekové zloženie respondentov
3. Zhrnutie výsledkov výskumu
Úvodná otázka
tázka dotazníka je filtračná a má preveriť znalosť spoločnosti Google a jej
produktov. Slúži na selekciu vhodných a nezhodných respondentov. Z 200 ludí až 190
odpovedalo kladne čo je až 95% všetkých opýtaných. Môžeme teda konštatovať, že produkty
Google ľudia poznajú.

5%
95%

áno
nie

Graf 1: Znalosť produktov Google
Druhá otázka má preveriť využívanie produktov spoločnosti Google. Podľa prieskumu
najčastejšie využívanou službou Google okrem vyhľadávanie informácií je mail od Googlu
Gmail s 28%, na druhom mieste inte
internetový
rnetový prehliadač Google Chrome s 23% a na treťom
mieste prekladač Google Translate s 22%. Ostatné služby Google umiestnené na štvrtom až
deviatom mieste ľudia využívajú v menšej miere alebo vôbec. Môžeme teda konštatovať že
najčastejšie využívanou službo
službou Google je Gmail a Google Chrome.
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Graf 2: Využívanie produktov Google
Úlohou tretej otázky bolo zistiť časovú mieru využívania služieb Googlu. Z 200
respondentov až 90 využíva služby Google viac krát denne. 52 ľudí využíva služby Google
minimálne jeden
en krát denne a 24 ľudí každý druhý deň. Môžeme teda konštatovať že ľudia
využívajú Google denne.
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Graf 3: Časová frekvencia využívania služieb Google
Posledná štvrtá otázka má overiť spokojnosť s rýchlosťou vyhľadávania informácií na
internete prostredníctvom
dníctvom vyhľadávača Google. Respondenti mali za úlohu ohodnotiť
spokojnosť s rýchlosťou na stupnici od 1 do 5, kde 1 je najlepšie a 5 najhoršie. Až 94%
respondentov čo predstavuje 188 ľudí ohodnotilo rýchlosť vyhľadávania číslom 1, čo
znamená výborne. Zvyšných
šných 12 ľudí hodnotí rýchlosť ako veľmi dobrú. Môžeme teda
konštatovať že ľudia sú s rýchlosťou vyhľadávania veľmi spokojní.
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Graf 4: Spokojnosť s rýchlosťou vyhľadávania informácií
5. Záver
Medzi oslovenými tvorili najväčšiu skupinu ľudia vo veku od 18 do 25 rokov až 84%. 24%
ľudí využíva najčastejšie zo všetkých doplnkových služieb Google službu Gmail. Až 90 ľudí
z 200 využíva vyhľadávanie informácií na internete pomocou Google viackrát denne. 94%
respondentov hodnotí rýchlosť vyhľadávania informáci
informáciíí na výbornú. Vo všeobecnosti sú
ľudia do službami spoločnosti Google veľmi spokojní a ich využívanie je ich dennodennou
súčasťou.
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