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1 Úvod 
 

Problematika konvergencie je v ekonomickej literatúre skúmaná v rozsiahlej miere. Pojem je 

často používaný v súvislosti s rôznymi ekonomickými veličinami na makroekonomickej 

i mikroekonomickej úrovni. Konvergencia môže prebiehať v dôsledku pôsobenia rôznych 

faktorov s ohľadom na rozdielne počiatočné úrovne skúmaných indikátorov v jednotlivých 

ekonomikách. 

Na makroekonomickej úrovni je obvykle analyzovaná problematika konvergencie menej 

vyspelých ekonomík k vyspelým s využitím reálneho hrubého domáceho produktu na 

obyvateľa (GDP/obyv.). Ide o reálnu konvergenciu. Ďalej možno skúmať nominálnu 

konvergenciu, v užšom zmysle predstavovanú najmä konvergenciou cien. Štrukturálna 

konvergencia je často spájaná s plnením kritérií teórie optimálnej menovej oblasti (OCA), 

ktorá slúži k analýze prínosov a nákladov členstva v menovej únii. Skúmanie daných troch 

pohľadov na konvergenciu v ich vzájomnom prepojení je predmetom tejto práce. Analýza je 

zameraná na konvergenčné procesy v Európskej únii (EÚ) a eurozóne. V práci sú kľúčové 

dve teoretické východiská, konkrétne teória ekonomického rastu a teória OCA. Skúmanie 

reálnej konvergencie vychádza z teórii ekonomického rastu, ktoré poskytujú teoretické 

východiska a faktory ekonomického rastu a konvergencie menej vyspelých ekonomík 

k vyspelým. Teória ekonomického rastu je taktiež východiskom k odvodeniu potenciálnych 

dopadov konvergencie na ekonomický rast a zvyšovanie životnej úrovne ekonomík 

integračného zoskupenia i na jeho celkový ekonomický rozvoj. Teória OCA je štandardne 

využívaná pre skúmanie konvergencie na vyššom stupni integrácie, ktorým je hospodárska 

a menová únia (EMU) a ktorý je súčasným stupňom integrácie v EÚ. Okrem toho sú 

zdrojom práce teórie integračných procesov a významné empirické štúdie.  

V práci sa vychádza z predpokladu, že konvergencia ekonomík EÚ je žiaduca pre zvyšovanie 

životnej úrovne ich obyvateľov. Prínosom práce je zistenie prepojenia jednotlivých typov 

konvergencie v integračnom zoskupení EÚ s potenciálnymi dopadmi na účasť v oblasti 

s jednotnou menou, t.j. v eurozóne. Vysvetlenie vzájomných prepojení konvergencie rôznych 

ekonomických veličín by malo pomôcť objasniť ich možné dopady na dlhodobý ekonomický 

rast EÚ. Implikácie pre nové členské štáty by mali byť obzvlášť prínosom, keďže je 

ekonomická konvergencia v týchto krajinách nevyhnutná. Za určitých predpokladov a 

podmienok by ich účasť v oblasti s jednotnou menou mohla mať vysoké náklady prevyšujúce 

prínosy s nepriaznivým dopadom na ich ekonomický rast i rast celého zoskupenia, čo už 

naznačuje mimo iného i vývoj v niektorých starších členských štátov.   

1.1 Ciele práce a výskumné hypotézy 

 

Teoretickým cieľom práce je objasnenie reálnej, nominálnej a štrukturálnej ekonomickej 

konvergencie v nadnárodnom integračnom zoskupení reprezentovanom EÚ.  

Aplikačným cieľom práce je následné empirické preukázanie daných typov ekonomickej 

konvergencie vo väzbe na účasť členských štátov EÚ v eurozóne a odvodenie potenciálnych 

dopadov konvergencie na ekonomický rast týchto krajín.  
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V práci sú overované tieto tri pracovní hypotézy. 

Hypotéza 1: Existujú významné prepojenia rôznych oblastí makroekonomickej konvergencie 

v EÚ a eurozóne. 

Hypotéza 2: Prepojenia makroekonomickej konvergencie majú dopad na pomer prínosov 

a nákladov z účasti v eurozóne.  

Hypotéza 3: Konvergencia členských ekonomík EÚ má v rámci prehlbovania integrácie 

dopady na ekonomický rast v EÚ a eurozóne. 

1.2 Štruktúra práce 

 

Práca je rozčlenená do šiestich časti. Prvá kapitola je Úvod a obsahuje úvod do problematiky 

konvergencie, ciele, štruktúru práce a kľúčové pojmy využívané v práci. 

Druhá kapitola „Použitá metodika“ obsahuje vymedzenie základných a ekonometrických 

metód použitých v práci. Metódy sú popísané v spojení s problematikou, na ktorú sú 

v analytickej časti aplikované. 

Tretia kapitola „Teoretické a empirické východiská analýzy konvergencie“ obsahuje 

vymedzenie konvergencie a jej oblastí, ktoré sú predmetom práce (podkapitoly 3.1, 3.2) a 

relevantné východiská pre skúmanie konvergencie. Východiská pre analýzu konvergencie 

pozostávajú z  niekoľkých oblastí. Ide o teórie ekonomického rastu (3.3) spolu s faktormi 

ekonomického rastu (3.4) a konkurencieschopnosťou ekonomík (3.5). Na to nadväzuje teória 

OCA (3.6) a východiská pre analýzu konvergencie v integračnom procese ES (EÚ) (3.7). 

U teórie OCA je pozornosť venovaná i empirickým prácam, ktoré ju postupne rozvíjali 

a rozširovali. Podkapitola venovaná východiskám pre analýzu konvergencie v integračnom 

zoskupení (3.7) je založená na vývoji relevantných oblastí integrácie pre skúmanie 

konvergencie v rámci ES (EÚ) a vychádza i z teórie integračných procesov.   

Štvrtá kapitola s názvom „Vzájomné vzťahy jednotlivých typov konvergencie“ podrobne 

popisuje vzťahy rôznych typov konvergencie vymedzených v druhej  kapitole. Táto kapitola 

je tak na rozhraní medzi teoretickými poznatkami a aplikačnou časťou. 

V piatej kapitole pomenovanej „Analýza vzájomných vzťahov konvergencie v EÚ a eurozóne“ 

sú aplikované metódy vymedzené v kapitole 3 na krajiny EÚ za účelom analýzy ich 

konvergencie a prepojení medzi skúmanými typmi konvergencie. Podkapitola 5.1 je zameraná 

na analýzu reálnej konvergencie v užšom zmysle v EÚ a eurozóne s využitím metódy β 

konvergencie a na ňu nadväzuje analýza s využitím metódy σ konvergencie. Podkapitola 5.2 

je zameraná na analýzu vzájomných vzťahov reálnej a nominálnej konvergencie v EÚ a 

eurozóne. Podkapitola 5.3 nadväzuje analýzou štrukturálnej konvergencie v EÚ a eurozóne a 

je členená na oddiely podľa jednotlivých faktorov teórie OCA, ktoré sú zároveň čiastkovými 

indikátormi indexu OCA.  
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Šiesta kapitola „Konvergencia v EÚ, účasť v eurozóne a ekonomický rast“ je venovaná 

potenciálnym dopadom skúmanej konvergencie vo vzájomných prepojeniach na účasť 

v eurozóne a ekonomický rast členských ekonomík i celého zoskupenia.  

Poslednou kapitolou je Záver, ktorý obsahuje záverečné zhrnutie zistených výsledkov analýzy 

konvergencie a potenciálne oblasti ďalšieho výskumu.   

1.3 Vymedzenie kľúčových pojmov v práci 

 

Za staršie členské štáty sú považované ekonomiky EÚ-15, t.j. krajiny, ktoré sa stávali členmi 

postupne od konca 50. rokov minulého storočia až do roku 1995. Za nové členské štáty sú 

považované krajiny EÚ-12, t.j. ekonomiky, ktoré vstúpili v roku 2004, Bulharsko 

a Rumunsko. V práci je často poukazované na skupinu kohéznych ekonomík v rámci starších 

členských štátov, kde je zaradené Španielsko, Portugalsko, Grécko a taktiež Írsko, ktoré tu 

bolo začleňované hlavne v minulosti. V EÚ ďalej možno vymedziť jadrové ekonomiky 

eurozóny, za ktoré sú považované Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Benelux. Okrem toho 

je v rámci EÚ skupina starších členských štátov mimo eurozónu (Dánsko, Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo) a Švédsko).  

Pojem „menová únia“ je stotožňovaný s oblasťou disponujúcou jednotnou menou (Kučerová, 

2005), často s konkrétnym prípadom eurozóny. Súčasný dosiahnutý integračný stupeň EÚ je 

však hospodárska a menová únia (EMU). Tvoria ju i ekonomiky, ktoré ešte euro neprijali 

a nie sú teda súčasťou oblasti používajúcej jednotnú menu, t.j. eurozóny. Majú však 

povinnosť ho prijať. Stupeň integrácie, dosiahnutý v EÚ pred EMU, je označovaný ako 

jednotný vnútorný trh (JVT). JVT je definovaný ako oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej sa 

tovar, služby, kapitál a osoby môžu voľne pohybovať podľa ustanovení Zmluvy o ES (the 

Treaty establishing the European Communities).  

2 Použitá metodika 

2.1 Úvodná charakteristika 

 

Dizertačná práca má teoreticko-empirický charakter a významné miesto v nej zaujímajú 

deskripcia, komparatívna analýza a induktívny typ inferencie. Pokiaľ ide o konkrétne metódy 

a techniky aplikované v práci, často sú využité korelačná analýza, výpočty smerodajných 

odchýlok a variačných koeficientov. Práca sa opiera o dva základné koncepty merania 

konvergencie, ktorými sú β a σ konvergencia. Koncept β konvergencie je použitý k meraniu 

reálnej konvergencie a koncept σ konvergencie k meraniu reálnej i nominálnej konvergencie. 

K meraniu štrukturálnej konvergencie je použitý najmä index OCA vychádzajúci z teórie 

OCA. Metodika v tejto kapitole popisuje nosné metódy použité v práci, viaceré vzorce pre 

výpočet indikátorov k sledovaniu konvergencie a jej prepojení sú pritom popísané v ďalších 

relevantných kapitolách.  

Z ekonometrických metód je všeobecne použitá najmä regresná analýza. Prierezová regresná 

analýza je aplikovaná pri analýze β konvergencie (podkapitola 2.2) a panelová regresná 
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analýza pri výpočte váh indexu OCA (podkapitola 2.4) a skúmaní vzťahu ekonomickej 

a cenovej úrovne (podkapitola 2.5). Pre overovanie platnosti hypotéz sú aplikované viaceré 

ekonometrické testy. Samostatný význam má dvojvýberový F-test pre rozptyl, ktorý bol 

využitý pri analýze σ konvergencie (podkapitola 2.3). Okrem toho je využitý Hodrickov-

Prescottov filter (H-P filter) pre rozklad časovej rady miery rastu GDP/obyv. na trend a cyklus 

(podkapitola 2.6). 

2.2 Koncept ß konvergencie 

 

β konvergencia vychádza z predpokladu, že krajiny s nižšou počiatočnou úrovňou veličiny  

dosahujú vyšších temp jej rastu, než krajiny s jej vyššou počiatočnou úrovňou. ß konvergencia 

je skúmaná s využitím prierezovej regresnej analýzy a metódy najmenších štvorcov (OLS) 

k odhadu parametrov. Všeobecne ju možno vyjadriť rovnicou (2.1) (Barro a Sala-i-Martin 

2004).  

                     
 

 
  

       

     

   
      

 
                

                       (2.1) 

Ľavá strana rovnice (2.1) vyjadruje priemerné tempo rastu veličiny za časové obdobie t0 až T. 

Symbol       je počiatočná hodnota (úroveň) danej veličiny v krajine i a         je hodnota 

veličiny v krajine i v čase T. Koeficienty sú označené α, ß a  µ je náhodná zložka. Vhodnejšie 

označenie koeficientov je však α1 a α2, pričom α = α1 a 
      

 
 = α 2. Potom konštantu α1 

možno interpretovať ako priemerné tempo rastu, ktoré zodpovedá nulovej počiatočnej úrovni 

GDP/obyv. Väčší význam má v modeli z hľadiska ekonomickej interpretácie koeficient α2. 

Možno ho interpretovať ako elasticitu, t.j. %-nú zmenu vysvetľovanej premennej 

(priemerného tempa rastu) ak sa vysvetľujúca premenná zmení o 1%.  

Koeficient β, v pojatí exponentu v rovnici (2.2), vyjadruje rýchlosť konvergencie, konkrétne 

percentuálne zníženie medzery od stáleho stavu za jeden rok (Barro a Sala-i-Martin 2004).. 

Je určovaný z regresného koeficientu α2 (viď rovnica (2.1) a (2.2)). Jeho hodnota sa počíta 

z tohto koeficientu výslednej regresnej rovnice podľa vzťahu (2.2) a čím je koeficient vyšší, 

tým je vyšší i koeficient β a teda i rýchlosť konvergencie.  

   
      

 
 (2.2) 

Rovnica (2.1) implicitne predpokladá zhodné stále stavy v skúmaných ekonomikách. Vzťah 

možno doplniť o vplyv ďalších relevantných faktorov ovplyvňujúcich ekonomický rast, či 

konvergenciu. Tým je zahrnutá možnosť existencie rôznych stálych stavov. Týchto faktorov 

môže byť mnoho, môžu mať endogénny charakter i byť vzájomne korelované. V EÚ ide 

o vyspelé a tranzitívne ekonomiky, s mnohými podobnými charakteristikami. Pri analýze 

konvergencie v širšej vzorke krajín zahŕňajúcej i rozvojové krajiny, je však relevantné 

zohľadňovať viacero faktorov, vrátane mimoekonomických. Mieru konvergencie nie je 

jednoduché izolovať od ostatných aspektov rastu, práve v dôsledku pôsobenia rôznych 

faktorov a tomu je uspôsobená rovnica (2.1) do podoby (2.3) (Barro a Sala-i-Martin 2004).  
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              (2.3) 

 

Veličina Zi stelesňuje ďalšie faktory, t.j. súbor exogénnych faktorov ovplyvňujúcich 

konvergenciu a γ je koeficient vyjadrujúci veľkosť vplyvu týchto faktorov na ňu.   

2.3 Koncept σ konvergencie 

 

Koncept σ konvergencie meria zmenu variability veličiny medzi časovými obdobiami. 

Konvergencia znamená znižovanie (logaritmu) rozptylu indikátora konvergencie v skupine 

krajín v čase. Logaritmus sa pri skúmaní σ konvergencie používa z dôvodu, aby sa zabránilo 

efektu rozdielnych úrovni veličiny v rôznych časových okamžikoch. Pre vyjadrenie σ 

konvergencie možno použiť vzťah (2.4) (Žďárek, 2009). 

       
       

 
                                                                     (2.4) 

Platí, že čas t0 < T. Symbol       
 

 vyjadruje rozptyl analyzovanej veličiny v čase t0 naprieč 

krajinami,      
  je rozptyl veličiny v skupine krajín v čase T. Zníženie variability v čase je 

nutné overovať pomocou štatistických testov. Podľa Lichtenberga (1994) je možné pre 

overenie hypotézy konvergencie použiť testovú štatistiku založenú na dvojvýberovom F-teste 

pre rozptyl. Štatistiku T1 (F), ktorá má F-rozdelenie, možno podľa neho upraviť do tvaru 

vyjadreného vzťahom (2.5), spolu s explicitným vyjadrením testovanej podmienky pre prípad 

konvergencie.  

   
 ̂    
 

 ̂   
         [       ]                                  (2.5)

 

Opäť platí, že t0 < T, Fα je kritická hodnota F-rozdelenia s (N – 2) a (N – 2) stupňami voľnosti 

v závislosti na počte krajín (N), zahrnutých do analýzy. Testová štatistika T1 v podobe využitej 

Lichtenbergom (1994) bola kritizovaná v práci Carre and Klomp (1997), pretože hodnoty 

rozptylu sú v počiatočnom a konečnom období na sebe závislé a pravdepodobnosť prijatia 

hypotézy konvergencie je potom nízka, hlavne pre malé súbory a krátke obdobia. Dôsledkom 

nesprávneho použitia kritických hodnôt F-rozdelenia Fα [N-2; N-2] je nižšia pravdepodobnosť 

než hladina významnosti, že sa dopustíme chyby I. druhu. Lichtenberg (1994) tak podľa 

autorov nesprávne stanovuje stupne voľnosti pre čitateľ i menovateľ sledovaného podielu 

rozptylov na: veľkosť súboru v čitateli – 2 a veľkosť súboru v menovateli – 2. To však 

významne neovplyvní empirické výsledky, pokiaľ je N>15.  

Pretože v tejto práci je analyzovaná σ konvergencia i na skupinách krajín EÚ s menším 

počtom krajín, je používaný počet stupňov voľnosti (N-1) a (N-1), ako vyplýva zo vzťahu 

(2.6). Štatistika T1(F) v podobe, v akej je aplikovaná pri analýze σ konvergencie v tejto práci, 

môže byť zjednodušene vyjadrená vzťahom (2.6) spolu s explicitným vyjadrením testovanej 

podmienky pre prípad konvergencie:
                  

                       
 ̂    
 

 ̂   
           [       ]                                   (2.6)
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Pre vzťah (2.6) platí to isté, čo pre vzťah (2.5), tj. t0 < T, počet stupňov voľnosti závisí ma 

počte krajín zahrnutých do analýzy. Rozdiel vo vzťahu (2.6) oproti vzťahu (2.5) je v počte 

stupňov voľnosti, ktoré vo vzťahu (2.6) sú: veľkosť súboru v čitateli – 1 a veľkosť súboru v 

menovateli - 1. Pre zamietnutie nulovej hypotézy rovnosti rozptylov súborov pri aplikácii F- 

testu musí byť pozorovaná hodnota T1 (F) väčšia než kritická hodnota Fα. Carre a Klomp 

(1997) navrhujú dve alternatívne testovacie štatistiky pre testovanie hypotézy o rovnosti 

rozptylu súborov v počiatočnom a konečnom období (bližšie viď Carre and Klomp, 

1997; Žďárek, 2009). Pri analýze σ konvergencie v empirickej časti je aplikovaný 

dvojvýberový F-test, využívajúci testovú štatistiku T1 v tvare vyjadrenom rovnicou (2.6). 

2.4 Index optimálnej menovej oblasti (OCA) 

 

Index OCA v pôvodnej verzii (Bayoumi a Eichengreen, 1997) využíva ako vysvetľovanú 

premennú volatilitu nominálneho menového kurzu dvoch ekonomík. Vysvetľujúce premenné 

sú viaceré faktory konvergencie, resp. kritéria teórie OCA. Panelová regresia je využitá 

k výpočtu váh indexu. Index možno následne určiť pre jednotlivé ekonomiky a roky a jeho 

vývoj vypovedá o konvergencii v zmysle približovania sa k porovnávacej ekonomike. Možno 

ho počítať pre dvojicu ekonomík, či vo vzťahu k priemeru skupiny krajín, čo je relevantné 

v rámci EÚ a eurozóny. Pôvodná rovnica, ktorú využil Bayoumi a Eichengreen (1997) má 

tvar vyjadrený rovnicou (2.7). 

  (    )          (    )                                                       (2.7) 

 

SD(erij) vyjadruje volatilitu bilatelárneho výmenného kurzu (ide o smerodajnú odchýlku 

zmeny v logaritme nominálneho menového kurzu medzi ekonomikami i a j ku koncu roka);  

SD(Δyij) zachytáva asymetrické šoky na národnej úrovni (smerodajná odchýlka rozdielu 

logaritmu reálneho výstupu medzi ekonomikami i a j);  

TRADEij je ukazovateľ intenzity obchodných vzťahov (priemer podielu vzájomného obchodu 

krajín i a j na GDP);  

DISSIMij hodnotí asymetrické šoky na úrovni sektorov (suma absolútnych diferencií podielov 

poľnohospodárstva, ťažby a spracovateľského priemyslu krajín i a j na celkovom vzájomnom 

obchode;  

SIZEij zastupuje veľkosť ekonomiky a hodnotí teda prínosy zo zachovania/vzdania sa vlastnej 

národnej meny (aritmetický priemer logaritmov GDP krajín i a j). 

Modifikovaná alternatíva vzťahu, ktorá zahŕňa otvorenosť ekonomík namiesto ich veľkosti, je 

tiež braná do úvahy, pretože otvorenosť ekonomík je základným kritériom teórie OCA. Je 

vyjadrená rovnicou (2.8).  

  (    )          (    )                                                        (2.8) 

 



12 

 

Veličina OPENij vyjadruje otvorenosť ekonomiky. Je počítaná ako aritmetický priemer 

podielu obchodu (export + import) i-tej a j-tej krajiny k ich GDP. Modifikáciu vzťahu využili 

Horvath a Komárek (2003), resp. Horvath, Komárek a Čech (2003). 

Rozsah volatility nominálneho menového kurzu medzi ekonomikami je interpretovaný ako 

úroveň variability ekonomík v skúmaných kritériách, zahrnutých v indexe OCA (Bayoumi a 

Eichengreen, 1997). Zmeny odrážajú konvergenciu/divergenciu ekonomík a následne 

možnosti vytvorenia menovej únie medzi nimi. Podľa autorov sú vyššie uvedené zložky 

indexu OCA charakteristikami, ktoré ovplyvňujú vhodnosť fixného menového kurzu medzi 

ekonomikami. Sú determinantami toho, do akej miery je menová únia pre ekonomiky vhodná. 

Čím nižšia je hodnota indexu, tým je dosiahnuté vyššieho stupňa štrukturálnej podobnosti 

medzi ekonomikami a sú tak i viac štrukturálne vhodné k vytvoreniu menovej únie. 

Konštrukciu indexu je možné flexibilne prispôsobovať účelu analýzy, možno zahrnúť i ďalšie 

kritéria teórie OCA či konvergencie. 

K odvodeniu rovnice pre výpočet indexu OCA v aplikačnej časti je využitá panelová regresia. 

Váhy indexu  sú vypočítané s použitím zovšeobecnenej metódy najmenších štvorcov (GLS) 

a štruktúry rozptylu „Cross-section weights“, ktorá pripúšťa rôzny rozptyl rezíduí pre každú 

prierezovú jednotku, a modelu s fixnými efektmi (FEM) pre prierezové jednotky. Panelová 

regresia je bližšie priblížená v podkapitole 2.5, s ohľadom na jej hlavné využite skúmaní 

vzájomných vzťahov reálnej a nominálnej konvergencie v užšom zmysle. Určité modifikácie 

sú aplikované u premenných, použitých pre výpočet indexu OCA. Ide predovšetkým 

o nahradenie nominálneho bilaterálneho výmenného kurzu (NER) ukazovateľom v podobe 

indexu nominálneho efektívneho kurzu (NEER) voči 27 členským krajinám EÚ. To je 

z dôvodu skúmaného obdobia 1999-2009, keď už viacero ekonomík starších členských štátov, 

ale v posledných rokoch tohto obdobia i niektoré ekonomiky nových členských štátov, boli 

členmi eurozóny. NER bol preto fixný a využitie jeho variability ako vysvetľovanej 

premennej nie je možné. Smerodajné odchýlky vo výpočtoch autorov pôvodného indexu 

(Bayoumi a Eichengreen, 1997) boli nahradené odchýlkami v percentných bodoch (p.b.). 

Ďalšie čiastkové modifikácie boli prijaté pre vysvetľujúce premenné na základe dostupnosti 

dát (viď časť 5.3.2). 

2.5 Panelová regresia  

 

K odhaleniu vzájomných vzťahov ekonomickej a cenovej úrovne (konkrétne GDP/obyv. 

v PPS a CPL), bol použitý model vyjadrený rovnicou (2.9). To je východisko pre analýzu 

súbežnej reálnej a nominálnej konvergencie v užšom zmysle. Následne je aplikovaná 

produktivita práce (GDP na zamestnanú osobu) ako vysvetľujúca premenná preto, že tento 

indikátor je základným faktorom rozdielov CPL medzi ekonomikami a mal by tak medzi nimi 

existovať významný pozitívny vzťah (viď rovnica (2.10)). Podobnú analýzu s využitím 

prierezu ekonomík aplikoval Holub a Čihák (2002) a Žďárek (2006). Dynamickú panelovú 

regresiu s použitím CPL ako vysvetľovanej premennej a zároveň s využitím i alternatívnych 

vysvetľujúcich premenných aplikovali Vintrová a Žďárek (2007). Ďalší autori, ktorí zostavili 

model pre analýzu cenovej konvergencie, sú napr. Dreger et al. (2007) a Nestić (2005), ktorí 

taktiež využili prierez ekonomík EÚ i kandidátskych krajín. 
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                     (   )                                                (2.9) 

V rovnici (2.9) vyjadrujú symboly CPL a GDP p.c.(PPS) sledované veličiny cenovej 

a ekonomickej úrovne a α1 a α2 sú koeficienty. Alternatívne je využitý ako vysvetľujúca 

premenná v rovnici (2.10) ukazovateľ produktivity práce v podobe GDP na zamestnanú osobu 

(LP). Všetky veličiny sú v podobe prirodzeného logaritmu.  

                                                                          (2.10) 

Okrem základného spojeného panelového regresného modelu (pooled regression), možno 

použiť alternatívny panelový model, konkrétne model s fixnými efektmi (FEM) alebo 

náhodnými efektmi (REM) pre prierezové jednotky alebo časové obdobia. V spojenom 

regresnom modeli je individuálnym efektom iba vektor jednotiek, čo znamená, že jediný 

parameter α1 je spoločnou konštantou. Je to naivný prístup, ktorý predpokladá, že absolútny 

člen i parametre pre všetky vysvetľujúce premenné sú rovnaké pre všetky prierezové alebo 

časové jednotky. Preto je vhodnejšie aplikovať FEM alebo REM model. FEM predpokladá 

rôznorodosť prierezových alebo časových jednotiek v absolútnych členoch. Využíva sa v 

prípade, že individuálne efekty sú nepozorovateľné, ale korelované s vysvetľujúcimi 

premennými. Model tak obsahuje umelé premenné. REM sa používa, ak individuálne efekty 

sú nepozorovateľné, ale nekorelované s vysvetľujúcimi premennými. Riešením je zložená 

náhodná zložka εi + ui (Lukačiková a Lukačik, 2010). Efekty pritom môžu byť opäť 

špecifikované pre prierezové jednotky i obdobia.  

Panelový model je následne využitý v časti 5.2.2 k analýze vzťahov medzi ekonomickou 

úrovňou, resp. produktivitou práce, ako vysvetľujúcu premennou, a cenovou úrovňou ako 

vysvetľovanou premennou. Alternatívne k metóde OLS pre panelové dáta je v aplikačnej časti 

použitá metóda GLS pre odhad parametrov, ktorá môže byť využitá v prípade rôznych typov 

korelácie medzi rezíduami. Metóda môže byť zároveň vhodná v prípade nízkej D-W štatistiky 

v modeli zostavenom metódou OLS, resp. pre zmiernenie problému s nestacionaritou dát. 

V aplikačnej časti je tak v rámci metódy GLS použitá štruktúra rozptylu „Period SUR“, ktorá 

pripúšťa heteroskedasticitu a sériovú koreláciu medzi rezíduami pre danú prierezovú 

jednotku. Zároveň je využitý FEM pre obdobia, ktorý umožňuje odstrániť špecifické efekty 

pre obdobia zo závislej premennej a z exogénnych regresorov. Pri rozhodovaní, či použiť 

spojený model alebo FEM sa využíva F-test alebo Likelihood ratio. Následne možno k voľbe 

medzi  FEM a REM aplikovať Hausmanov test špecifikácie, pričom REM sa volí, že keď nie 

je vhodný FEM (Lukáčiková a Lukáčik, 2010). 

2.6 Hodrickov-Prescottov filter  (H-P filter) 

 

Ide o najbežnejšiu metódu pre rozklad časovej rady na trend a cyklus. Keďže trend a cyklus 

nie sú ľahko pozorovateľné, rozloženie musí byť realizované abstraktne. Rovnica (2.11) 

znázorňuje všeobecne rozloženie ekonomickej rady na dlhodobý trend a krátkodobú odchýlku 

od neho, označovanú ako cyklus. 
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Časová rada = stály trend + cyklus  (2.11) 

Konkrétne vyjadrenie HP filtru je pomocou rovnice (2.12).  
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    (2.12) 

H-P filter extrahuje trend τt, pričom vyhladzovací parameter λ riadi hladkosť upravenej 

trendovej rady. Pokiaľ sa λ blíži k nule, trend sa podobá skutočnej časovej rade. Ak sa λ blíži 

k nekonečnu, trend sa stáva lineárny. Hodrick a Prescott (1997) navrhli hodnoty pre λ 

a Marcet a Rawn (2003) pretvorili tvar znázornený rovnicou (2.11) ako „obmedzený 

minimalizačný program“ s endogénnym určením parametru λ, čo vyjadruje rovnica (2.12). 

Stručnejšie vyjadrenie je pomocou druhého riadku rovnice (2.12). Metóda je v práci 

aplikovaná pre identifikáciu trendu a cyklu vývoja reálneho GDP/obyv. v EÚ v kapitole 6.  

3 Teoretické a empirické východiská analýzy konvergencie 
 

Problematika ekonomickej konvergencie je veľmi rozsiahla a analyzovaná mnohými autormi. 

V tejto kapitole sú predstavené oblasti ekonomickej konvergencie, následne analyzované 

v aplikačnej časti práce. 

3.1 Vymedzenie ekonomickej konvergencie 

 

Konvergenciou možno všeobecne rozumieť proces približovania sa určitej úrovni, resp. 

znižovania rozdielov medzi dvoma veličinami v priebehu času. Rozdiel medzi veličinami sa 

v čase približuje k nulovej hodnote. Matematické vyjadrenie konvergencie, ktoré uvádza 

Slavík (2007), predstavuje vzorec (3.1).  

  

                                                      (|     |)             (3.1) 

 

Vo vzťahu (3.1) vyjadrujú xt a yt hodnoty veličín v čase t a ɜ je ľubovoľné kladné číslo. Ďalší  

spôsob vyjadrenia konvergencie v čase, ktorý taktiež použil Slavík (2007), je pomocou vzorca 

(3.2). 

 

 |           |  |         |  (3.2) 

 

Vzťahom (3.2) možno vyjadrovať konvergenciu určitej ekonomickej veličiny y medzi 

obdobiami t0 a T.  



15 

 

Koncept konvergencie bol tradične využívaný v rámci teórie ekonomického rastu (viď 

podkapitola 3.3), avšak je taktiež používaný v mnohých ďalších oblastiach ekonómie (napr. 

konvergencia cien). Z makroekonomického hľadiska predstavuje konvergencia proces, ktorý 

spočíva v znižovaní rozdielov rôznych ukazovateľov medzi jednotlivými ekonomikami, resp. 

medzi konkrétnou a porovnávacou ekonomikou (Slavík, 2007). Z hľadiska zvyšovania 

ekonomickej úrovne a blahobytu krajín je nevyhnutná reálna konvergencia. V rámci priestoru 

menovej únie je obzvlášť dôležité zaoberať sa ďalej nominálnou a štrukturálnu 

konvergenciou. Konvergencia je zároveň dôležitým faktorom, ktorý by mal zvyšovať 

efektívnosť menovej integrácie. Pre bezproblémové fungovanie menovej únie je nutné 

dosiahnuť vysokého stupňa reálnej a štrukturálnej konvergencie, ako uvádza napr. Šikulová 

(2006). Chápanie vymedzených typov konvergencie býva často u rôznych autorov odlišné, a 

preto sú ďalej bližšie špecifikované v nasledujúcich častiach kapitoly 3. 

3.2 Typy ekonomickej konvergencie 

3.2.1 Reálna konvergencia  

 

Reálna konvergencia predstavuje proces dobiehania vyspelejších ekonomík menej vyspelými 

ekonomikami, resp. približovanie ich reálnych parametrov a podmienok (Šikulová, 2006). Pre 

reálnu konvergenciu neexistuje presne vymedzený súbor ukazovateľov. Vyjadruje sa najmä 

pomocou GDP/obyv. v parite kúpnej sily (PPP), produktivity práce v PPP a porovnateľnej 

cenovej hladiny (CPL). Proces reálnej konvergencie tak prebieha rýchlejším rastom reálneho 

GDP v dobiehajúcich krajinách v porovnaní s dobiehanými najmä v dôsledku rýchlejšieho 

rastu produktivity práce a/alebo prostredníctvom zhodnocovania reálneho výmenného kurzu 

(RER). Apreciácia RER prebieha prostredníctvom inflačného diferenciálu a/alebo nominálnou 

apreciáciou výmenného kurzu, t.j. menovým dobiehaním (Šikulová, 2006). CPL je pomerom 

kurzu v PPP a trhového výmenného kurzu a  je na rozdiel od vyššie uvedenej definície 

považovaná podľa viacerých autorov za ukazovateľ nominálnej konvergencie, viď. napríklad 

Žďárek (2006). Nominálna konvergencia potom prebieha zhodnocovaním RER. Z daného 

vymedzenia nominálnej konvergencie sa vychádza v tejto práci. Za reprezentanta reálnej 

konvergencie v užšom zmysle je považovaný reálny GDP/obyv., ktorý vypovedá o množstve 

statkov vyprodukovaných v danej ekonomike na jedného obyvateľa bez vplyvu zmien 

cenovej hladiny, resp. GDP/obyv. v PPP.  

Rôzni ekonómovia chápu reálnou konvergenciou i mnohé ďalšie ukazovatele a poukazujú na 

to, že úroveň reálnej konvergencie môže byť v prípade výlučného sledovania ukazovateľa 

GDP/obyv. podhodnotená. Ide napr. o konvergenciu štruktúr produkcie, finančných trhov, 

inštitúcii atď. Ďalej tu možno zaradiť synchronizáciu hospodárskych cyklov, mobilitu 

pracovnej sily (Polanski, 2004) atď., čo sú zároveň kritéria teórie OCA (bližšie viď Šikulová, 

2006). Okrem už uvedeného ukazovateľa nominálnej konvergencie v podobe CPL, sa tak 

reálna konvergencia často prelína i so štrukturálnou. Alternatívne možno namiesto 

ukazovateľa GDP/obyv. použiť reálny hrubý domáci dôchodok (RHDD), čo je reálny GDP po 

započítaní výmenných relácii, označovaných ako Terms of Trade (T/T). Z ukazovateľa 

RHDD možno ďalej odvodiť reálny hrubý národný dôchodok (RHND) a reálny hrubý 

disponibilný dôchodok. U reálneho hrubého národného dôchodku sa okrem T/T zohľadňuje i 
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saldo prvotných dôchodkov so zahraničím a u disponibilného dôchodku saldo bežných 

transferov s ostatkom sveta. Tieto ukazovatele pri skúmaní konvergencie ČR s porovnaním s 

ďalšími ekonomikami EÚ využívajú Spěváček a Vintrová (2010). T/T sú podielom indexu 

vývozných a dovozných cien a vyjadrujú úspešnosť krajín pri obchodovaní so zahraničím 

(Vintrová a Žďárek, 2007).  

Alternatívne možno reálnu konvergenciu sledovať pomocou vývoja ukazovateľa reálnych 

miezd. Ďalším ukazovateľom reálnej konvergencie, ktorý sa často opomína, je miera 

nezamestnanosti. Pokiaľ máme krajiny s rovnakou úrovňou GDP/obyv., tá s nižšou mierou 

nezamestnanosti bude dosahovať vyššiu životnú úroveň. V konečnom dôsledku závisí 

vhodnosť rôznych alternatívnych ukazovateľov na účele analýzy. Tieto prístupy odrážajú 

kvalitatívnu stránku konvergencie, s ohľadom na rozsah práce však nebudú analyzované 

všetky alternatívne ukazovatele a pohľady na konvergenciu.  

Súhrnnejšie je možné vymedziť tri spôsoby definície reálnej konvergencie (Žďárek, 2006)
1
. 

1. Prvý spôsob vychádza z neoklasickej teórie ekonomického rastu a predpokladá, že 

konvergencia je proces približovania GDP na hlavu k „stálemu stavu“ (hypotéza 

absolútnej a podmienenej konvergencie). V tomto význame je konvergencia spájaná 

s konceptom ß konvergencie, pri ktorej existencii rastú chudobné ekonomiky 

rýchlejšie než bohaté. Druhý prístup v tomto význame je založený na znižovaní 

variability GDP či príjmu na hlavu v skupine ekonomík v čase, čo vyjadruje koncept 

σ konvergencie (Barro a Sala-i-Martin, 1992, 2004). 

2. Druhá definícia vychádza z teórie OCA, ktorá konvergenciou často rozumie 

synchronizáciu hospodárskych cyklov, resp. plnenie kritérií teórie OCA všeobecne. 

3. Dokumenty Európskej komisie stotožňujú konvergenciu často i so „súdržnosťou“ 

(kohéziou).  

V práci je skúmaná reálna konvergencia v užšom zmysle, t.j. približovanie GDP/obyv. v EÚ 

metódou β a σ konvergencie. Význam ďalších alternatívnych ukazovateľov reálnej 

konvergencie však nie je podceňovaný. Zladenosť cyklického vývoja ekonomík, 

zdôrazňovaná teóriou OCA, je taktiež sledovaná v zmysle jej príspevku k ekonomickému 

rastu a konvergencii životnej úrovne, keďže môže ovplyvniť dlhodobý ekonomický rast 

v integračnom zoskupení. Korelácia či synchronizácia ekonomických cyklov je spojená so 

symetriou šokov, ktorými sú zasahované ekonomiky integračného zoskupenia a s reakciami 

ekonomík na ne. Stupeň synchronizácie cyklu má dopad na ekonomický rast a životnú úroveň 

ekonomík v integračnom zoskupení obzvlášť v prípade zavedenia jednotnej meny.  

Tretí význam konvergencie v zmysle kohézie taktiež súvisí s konvergenciou 

v predchádzajúcich významoch. Rôzne programy a opatrenia na zvyšovanie súdržnosti v EÚ 

závisia na možnostiach spoločného rozpočtu, prijatých politikách a opatreniach. Inštitúcie EÚ 

tak môžu prijímať opatrenia na podporu konvergencie, vyššej úrovne plnenia kritérií OCA 

i dosahovanie zodpovedajúcich hodnôt ďalších ukazovateľov konvergencie, napríklad 

podporou adaptačných mechanizmov na asymetrické šoky. Tieto mechanizmy sú podrobne 

                                                 
1
 Existujú ďalšie pohľady a členenia, toto je jedno z možných. 
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definované a analyzované teóriou OCA. Opatrenia na podporu súdržnosti zahŕňajú tiež 

opatrenia na podporu konvergencie. Mali by napomôcť zvyšovaniu životnej úrovne 

zaostalejších regiónov
2
 a menej vyspelých štátov, a tak podporovať rast životnej úrovne 

obyvateľov v celej EÚ. V spojení s teóriu OCA sa potom hovorí o exogenite kritérií OCA 

(viď časť 3.6.6), keď konvergencia a plnenie konvergenčných kritérií je podporované 

inštitúciami daného integračného zoskupenia a členských štátov.  

3.2.2 Nominálna konvergencia 

 

Nominálna konvergencia predstavuje v širokom pojatí približovanie nominálnych veličín, ako 

sú ceny, miery inflácie, úrokové miery, nominálne mzdy, penzie, atď. V úzkom poňatí je za 

nominálnu konvergenciu považovaná konvergencia cien. Z makroekonomického pohľadu je 

potom sledovaná konvergencia porovnateľnej cenovej úrovne vyjadrovaná ukazovateľom 

CPL. Porovnateľná cenová úroveň CPL predstavuje pomer kurzu ekonomiky v parite kúpnej 

sily (PPP) a jej trhového výmenného kurzu k mene inej ekonomiky či súboru ekonomík 

(Vintrová a Žďárek, 2007). Vyjadruje ju rovnica (3.3). Je často analyzovaná v podobe indexu 

vo vzťahu k určitému celku (EÚ, eurozóna). V tomto tvare je dostupný z Eurostatu a využitý 

pre analýzu v tejto práci. 

     
   

   

   
                                                         (3.3) 

Alternatívne možno použiť i ukazovateľ kurzovej odchýlky (ERDI), viď rovnica (3.4). Ide 

o pomer trhového výmenného kurzu meny ekonomiky k mene inej ekonomiky a kurzu v PPP 

k mene tejto ekonomiky (súboru ekonomík) t.j. obrátenú hodnotu ukazovateľa CPL. Indikuje 

odchýlku výmenného kurzu daného PPP od bežného výmenného kurzu. Hodnota ERDI väčšia 

než 1 vypovedá o podhodnotenom aktuálnom výmennom kurze oproti paritnému kurzu 

a hodnota menšia než 1 o kurze nadhodnotenom voči paritnému kurzu (Vintrová a Žďárek, 

2007).  

                                                     
   

   
    

 

   
                                                       (3.4) 

Napokon, priebeh cenovej konvergencie možno vyjadriť vzťahom (3.5).  

                                                                           (3.5) 

Cenová konvergencia prebieha apreciáciou reálneho výmenného kurzu (RER), a to buď 

zmenou nominálneho menového kurzu, t.j. kurzovým kanálom (et) a/alebo vyššou mierou 

rastu cien, t.j. cenovým kanálom (πt). Závisí na charaktere monetárnej a kurzovej politiky 

ekonomiky, ktorý kanál preváži. Pri fixnom kurze možno použiť len cenový (inflačný) kanál, 

pri pružnom kurze oba kanály. Záleží však na tom, či má centrálna banka stanovený inflačný 

cieľ. Týmto cieľom je vymedzený rozsah pôsobenia cenového kanála. Z toho následne 

                                                 
2
 I keď predmetom tejto práce je konvergencia štátov, mala by byť konvergencii regiónov venovaná obzvlášť 

významná pozornosť v integračnom zoskupení typu EÚ, kde národné hranice strácajú význam.   
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vyplývajú dôležité implikácie pre účasť ekonomiky v integrácii, hlavne v prostredí 

s jednotnou menou, kde nemožno použiť autonómnu monetárnu a kurzovú politiku.  

Najsúhrnnejšie vymedzenie nominálnej konvergencie je prostredníctvom konvergencie 

nominálneho GDP/obyv. prepočítaného trhovým výmenným kurzom (v eurách pri aplikácii 

na EÚ). Sledovanie nominálnej konvergencie prostredníctvom tohto indikátora je tiež v 

súlade s rovnicami (3.3), (3.4), (3.5).  Zbližovanie nominálneho GDP medzi ekonomikami EÚ 

v eurách vedie z redukcii medzery medzi trhovým kurzom a kurzom daným PPP a teda 

nominálnej konvergencii vymedzenej týmto ukazovateľom. Dôležitý je tiež význam 

nominálnej konvergencie v integračnom zoskupení. Kowalski (2003) chápe nominálnu 

konvergenciou ako konvergenciu určitých makroekonomických indikátorov k úrovniam 

zabezpečujúcim makroekonomickú stabilitu v ekonomickom integračnom zoskupení. Aj 

v súlade s týmto významom je v rámci EÚ nominálna konvergencia spájaná s 

maastrichtskými kritériami, ktoré sú uvedené v Zmluve o EÚ a podrobnejšie upravené 

v Protokole o konvergenčných kritériách a v Protokole o postupe pri nadmernom deficite, 

ktoré sú prílohami Zmluvy (Treaty on European Union, 1992). Sú jedinými oficiálnymi 

podmienkami členstva krajiny v eurozóne a boli vytvorené za účelom udržiavania stability 

jednotnej meny. 

Keďže nominálna konvergencia môže byť chápaná ako konvergencia absolútnych hodnôt 

nominálnych veličín aj ich temp rastu, môže dochádzať k určitým rozporom pri dosahovaní 

nominálnej konvergencie v rôznych poňatiach. Príkladom je konvergencia CPL, ktorá by 

mala prebiehať súbežne s reálnou konvergenciou v užšom zmysle, t.j. rastom GDP/obyv. 

Z uvedeného vyplýva, že u krajín s nižšou počiatočnou úrovňou GDP/obyv. a CPL by mali 

rásť tieto veličiny relatívne rýchlejšie v porovnaní s krajinami s ich vyššou počiatočnou 

úrovňou a tieto krajiny by mali tak dosahovať vyšších mier inflácie, resp. vyššieho 

zhodnocovania RER. To obmedzuje možnosti dosahovania konvergencie v kontexte plnenia 

maastrichtských kritérií, konkrétne súbežného plnenia inflačného a kurzového kritéria 

ekonomík s nižšími počiatočnými úrovňami GDP/obyv. a CPL.  

3.2.3 Štrukturálna konvergencia 

 

Štrukturálna konvergencia je chápaná v zmysle plnenia kritérií teórie OCA. Pod tento termín 

sa zahŕňa približovanie hospodárskych štruktúr ekonomík, resp. plnenie rôznych kritérií teórie 

OCA. To ovplyvňuje frekvenciu výskytu asymetrických šokov, ich rozsah a citlivosť 

ekonomík na ne. Existuje veľké množstvo kritérií teórie OCA a v práci sú tak skúmané podľa 

potreby analýzy konvergencie a vzájomných prepojení typov konvergencie v EÚ a eurozóne. 

Pôvodná teória OCA bola prezentovaná prácami Mundella (1961), ktorý definuje kritérium 

mobility výrobných faktorov, McKinnona (1963), ktorý predstavuje kritérium otvorenosti 

ekonomiky a Kenena (1969), ktorý teóriu obohacuje o kritérium diverzifikácie produkcie. Na 

ne nadväzujú práce ďalších autorov, ktoré definujú ďalšie kritéria a adaptačné mechanizmy na 

asymetrické šoky (bližšie je teórii OCA a jej kritériám venovaná podkapitola 3.6).  

Plnenie väčšiny kritérií by malo viesť k vyššej zladenosti hospodárskych cyklov a symetrii 

šokov, čo sú novšie kritéria teórie OCA. Mnoho z týchto kritérií možno považovať zároveň za 
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indikátory reálnej a nominálnej konvergencie, viď. napr. Brůžek et al. (2007), ktorý považuje 

kritéria teórie OCA za kritéria reálnej konvergencie. A opačne, štrukturálna konvergencia 

môže mať viacero ďalších významov, ale pre účely tejto analýzy je relevantná štrukturálna 

konvergencia v poňatí teórie OCA. Najvšeobecnejšie ide zbližovanie štruktúr ekonomík EÚ 

a konkrétnejšie o plnenie jednotlivých kritérií teórie OCA. To by malo byť za účelom čo 

najlepšieho fungovania integrácie v rámci EÚ a zvyšovania blahobytu jej obyvateľov. Tieto 

kritéria konvergencie majú obzvlášť svoj význam v štádiu integrácie s nemožnosťou využiť 

autonómnu menovú a kurzovú politiku, t.j. hospodárskej a menovej únie a existencie oblasti s 

jednotnou menou. Pomáhajú totiž vyhodnotiť, či sú ekonomiky vhodné pre vytvorenie 

menovej únie a či je pravdepodobné, že prevážia prínosy z účasti v nej nad nákladmi s tým 

spojenými. 

S ohľadom na veľké množstvo kritérií teórie OCA možno za účelom skúmania konvergencie 

zhrnúť viac kritérií v rámci jedného indexu, tzv. indexu optimálnej menovej oblasti (OCA). 

V takomto indexe sú obsiahnuté vybrané kritéria OCA. Jednotlivým kritériám sú v indexe 

OCA priradené váhy k posúdeniu podobnosti a konvergencie ekonomík v EÚ (bližšie viď 

podkapitola 2.4. a časť 3.6.8). Konvergenciu v poňatí OCA však ovplyvňujú viaceré javy, 

predovšetkým možná endogenita kritérií, čo je urýchlenie konvergencie prehlbovaním 

integrácie alebo exogenita kritérií, čo sú opatrenia inštitúcií na podporu konvergencie (viď 

časť 3.6.5 a 3.6.6). 

3.3 Teórie ekonomického rastu 

 

V súlade s prvým vymedzením reálnej konvergencie v kapitole 2.2.1 je vhodné priblížiť 

neoklasickú teóriu ekonomického rastu avšak i niektoré charakteristiky keynesovského 

pohľadu na ekonomický rast. Starší keynesovský prístup kladie dôraz na význam agregátneho 

dopytu (AD), ktorý by mal dávať stimuly k vytvoreniu nových produkčných kapacít, keď už 

sú súčasné kapacity vyčerpané. Existujú však rozdiely medzi skutočným a potenciálnym 

výstupom, ktorý vyjadruje produkčná medzera. Všetky zložky AD, okrem exportu, majú 

endogénny charakter a ich veľkosť je pozitívne korelovaná s GDP. Investície sú najmenej 

stabilnou zložkou AD a sú často chápané ako zdroj ekonomického rastu, pričom 

priamoúmerne závisia na veľkosti produktu. To isté platí pre spotrebu a importy. Veľkosť 

vládnych výdajov závisí na výbere daní, čo je tiež priamoúmerne závislé na veľkosti 

produktu. Export je jediná zložka AD, ktorá nie je považovaná za exogénnu. Je exogénnou 

veličinou závislou na dôchodku zahraničných ekonomík.  

Ďalej sa v keynesovských prístupoch zdôrazňuje, že export je jedinou zložkou AD schopnou 

financovať import. Rast GDP zvyšuje dopyt po importoch a zvyšuje tak i nároky na exporty 

ako zdroja zahraničných mien, pretože stály príliv zahraničného kapitálu je z dlhodobého 

hľadiska neudržateľný. Rast exportu umožňuje hlbšiu špecializáciu ekonomiky na tovar, 

v ktorom má konkurenčnú výhodu a to môže viesť k rastu produktivity a k ekonomickému 

rastu. Táto špecializácia je spojená i s rozvíjajúcimi sa importmi, čo umožňuje dovozy 

tovarov zo zahraničia, ktoré sú tam efektívnejšie vyrábané. To môže pomôcť zvýšiť 

konkurencieschopnosť ekonomiky. Vo vzájomnom prepojení vedú tieto faktory 

k ekonomickému rastu. Harrod (1939) a Domar (1946) sú významnými autormi, ktorí sa 
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pokúsili integrovať keynesovskú analýzu s prvkami ekonomického rastu. Využili produkčnú 

funkciu s fixnými pomermi vstupov, aby na základe nej predpovedali nežiaduce javy v 

kapitalistických ekonomikách v podobe trvalého nárastu nezamestnaných robotníkov či 

strojov.  

Nasledovali príspevky Solowa (1956) a Swana (1956) a ich významný model označovaný ako 

„neoklasický Solowov-Swanov (S-S) model ekonomického rastu“, ktorý možno považovať za 

neoklasickú reakciu na Harrodov-Domarov model (viď vyššie). Jeho kľúčovými aspektmi sú 

neoklasická produkčná funkcia, klesajúce výnosy z variabilných vstupov, konštantné výnosy 

z rozsahu, mierna a pozitívna elasticita substitúcie medzi výrobnými vstupmi a konštantná 

miera úspor. Ďalším predpokladom S-S modelu je, že pri absencii trvalých zlepšení 

v technológii sa musí ekonomický rast nakoniec zastaviť, čo taktiež vyplýva z predpokladu 

klesajúcich výnosov z kapitálu. Model je založený na analýze ponukovej strany ekonomiky 

a opomína vplyv AD. Za neoklasický je model označovaný kvôli oceňovaniu výrobných 

faktorov na základe ich hraničného produktu.    

Model vysvetľuje vzťah medzi rastom dôchodku na osobu v určitej krajine a faktormi, ako sú 

miera úspor, miera rastu obyvateľstva a technický pokrok. Ďalej dáva odpoveď na otázku, ako 

sa rast dôchodku na osobu vyvíja v krajine v priebehu času a či existujú ekonomické sily, 

ktoré v dlhom období umožnia chudobným krajinám približovať sa životnou úrovňou 

bohatým krajinám. Ekonomický rast vysvetľuje pomocou exogénneho rastu výrobných 

faktorov, čo zvyšuje produkčné možnosti ekonomiky. Nevenuje sa zdrojom rastu výrobných 

faktorov. Stály stav predstavuje dlhodobý rovnovážny stav ekonomiky, v ktorom skončí bez 

ohľadu na východiskovú úroveň kapitálu. V tomto stálom stave je rast dôchodku na osobu 

daný len mierou technologického pokroku, ktorý je exogénny. Nie sú definované faktory 

technologického pokroku. Pokiaľ je východisková úroveň kapitálu nižšia než jeho úroveň 

v stálom stave, vyššie investície než amortizácia vedú k rastu kapitálu v čase až do jeho 

úrovne zodpovedajúcej stálemu stavu. Ekonomika s vyššou mierou úspor má v stálom stave 

vyšší kapitál a dôchodok na hlavu. Zvýšenie miery úspor zvyšuje prechodne mieru rastu, než 

sa dostane ekonomika do nového stáleho stavu, t.j. s vyšším dôchodkom na hlavu a s mierou 

jeho rastu zodpovedajúcej miere technologického pokroku. Podobne ako v stálom stave, je 

i v tomto prechodnom období miera rastu determinovaná exogénnou charakteristikou 

v podobe miery úspor. I napriek neúplnosti modelu z dôvodu exogénnych charakteristík 

odpovedá na otázku, prečo rastie v ekonomike životná úroveň. Dôvodom je zvyšovanie 

zásoby kapitálu na osobu a rast produktivity výrobných faktorov.           

Dôležité je ďalej rozviesť už vyššie naznačený vzťah modelu ku konvergencii chudobných 

a bohatých ekonomík. Jednou z prognóz modelu je podmienená konvergencia (využívaná ako 

empirická hypotéza až od nedávneho obdobia), a preto je mu venovaná pozornosť ako 

východisku pre následnú empirickú analýzu v tejto práci. Čím nižšia je počiatočná úroveň 

GDP/obyv. vo vzťahu k jeho úrovni v stálom stave, t.j. dlhodobej úrovni, keď sa nemení 

dôchodok na hlavu, resp. rastie tempom technologického pokroku, tým vyššie je jeho tempo 

rastu. Daná vlastnosť sa odvíja od klesajúcich výnosov z kapitálu. Krajiny s nižšou úrovňou 

kapitálu na pracovníka v porovnaní s úrovňou v stálom stave majú vyššie miery návratnosti 

kapitálu a vyššie miery rastu. Úroveň kapitálu na hlavu a produktu na hlavu v stálom stave 
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závisí v S-S modeli na miere úspor, tempe rastu populácie ako i na polohe produkčnej 

funkcie. Dané charakteristiky, ktoré sa líšia medzi krajinami, spôsobujú existenciu 

podmienenej konvergencie.  

Absolútna konvergencia znamená, že chudobné krajiny (s nižším GDP/obyv.) majú tendenciu 

rásť rýchlejšie než bohaté (s vyšším GDP/obyv.) bez akýchkoľvek ďalších predpokladov 

týkajúcich sa sledovaných ekonomík. Za predpokladu heterogénnosti ekonomík, t.j. všetky 

ekonomiky nemajú rovnaké charakteristiky, sú pozícia a atribúty stáleho stavu odlišné. 

V tomto prípade ide o koncept podmienenej konvergencie predpokladaný v skupine krajín 

s podobnými parametrami, ktoré konvergujú k spoločnému stálemu stavu. Konvergencia je 

tak podmienená, ak je prítomná len v prípade zahrnutia relevantných faktorov stelesňujúcich 

podobnosti ekonomík ako miera pôrodnosti a rastu ľudského kapitálu, vládna politika (Barro, 

1991; Barro a Sala-i-Martin, 2004). Čím homogénnejšia je skupina krajín, tým zreteľnejší by 

mal byť nepriamoúmerný vzťah medzi východiskovou úrovňou GDP/obyv. a tempom jeho 

rastu v sledovanej skupine krajín. Neoklasický model (S-S model) ekonomického rastu 

predpokladá podmienenú konvergenciu skôr než absolútnu, pretože berie do úvahy, že 

rozdielne ekonomiky konvergujú i k rôznym stálym stavom Toto je dôležitý aspekt 

a predpoklad, ktorý je nutné vziať do úvahy i pri analýze konvergencie v EÚ.  

Keďže však pozitívne miery rastu boli v niektorých krajinách pozorované po dlhú dobu (viac 

ako storočie) bez tendencie k poklesu, snažili sa neoklasickí ekonómovia na konci 50. rokov 

a v priebehu 60. rokov vyriešiť nedostatky modelu zavedením exogénneho technologického 

pokroku. Teória sa tak zmierila s pozitívnou, prípadne konštantnou mierou dlhodobého rastu 

GDP/obyv. pri zachovaní predpokladu podmienenej konvergencie. Nedokonalosťou však 

ostáva, že miera technologického pokroku, ktorá determinuje tempo dlhodobého rastu 

GDP/obyv., ostáva celkovo mimo model. A navyše miera dlhodobého rastu produktu na 

obyvateľa je stále závislá na ďalšej exogénnej charakteristike – tempe rastu populácie, čo bolo 

ďalej neuspokojivé. Cass (1965) a Koopmans (1965) nadviazali na Ramseyov model 

(Ramsey, 1928). Autori zaviedli Ramseyovu analýzu optimalizácie chovania spotrebiteľa späť 

do neoklasického rastového modelu a zavádzajú endogénnu determináciu miery úspor. Je 

zachovaná hypotéza podmienenej konvergencie. Endogenita úspor však taktiež neodstraňuje 

závislosť dlhodobej miery rastu GDP/obyv. na exogénnom technickom pokroku. 

V neoklasickom modeli prezentovanom Ramseyom (1928), Solowom (1956), Cassom (1965) 

a Koopmansom (1956) je miera ekonomického rastu obyvateľa nepriamoúmerne závislá na 

počiatočnej úrovni príjmu na obyvateľa.  Bolo zložité zakomponovať teóriu technologickej 

zmeny do neoklasického rámca, pretože nemožno zachovať štandardné predpoklady dokonale 

konkurenčného prostredia, pokiaľ nové myšlienky, ktoré majú charakter verejných statkov 

a sú nerivalitné, sú považované za výrobný faktor. 

Od polovice 80. rokov však zaznamenal výskum v oblasti ekonomického rastu opäť rozmach 

počínajúc prácami Romera (1986) a Lucasa (1988). Vzniká nová teória rastu, ktorá usiluje o 

endogénnu determináciu dlhodobého ekonomického rastu. Ide o tzv. modely endogenného 

rastu. Počiatočné práce nového výskumu ako napríklad Romer (1986) a Lucas (1988) 

nezavádzajú teóriu technologickej zmeny. Rast však môže pokračovať nekonečne dlho, 

pretože návratnosť investícií zo širšie poňatých kapitálových statkov, zahŕňajúcich i ľudský 
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kapitál, sa nemusí s rozvojom ekonomiky nevyhnutne znižovať. Vyšší podiel kapitálu na 

dôchodku ďalej možno vysvetliť pozitívnymi externalitami kapitálu. Nové znalosti sú 

produktom investícií do výskumu a vývoja, nemôžu byť neobmedzene patentované. Pretože 

myšlienky môžu byť neobmedzene zdieľané, k ich akumulácii dochádza neobmedzene a sú 

vyňaté zo zákona klesajúcich výnosov. I keď sú súkromné výnosy stále klesajúce, prevažuje 

efekt externých spoločenských výnosov.  

Podľa Romera (1986) je tvorba znalostí vedľajším produktom investícií. Zvyšovanie zásoby 

kapitálu vedie zároveň k zvyšovaniu zásoby znalostí a tie sú verejným statkom. Vytváranie 

znalostí v jednej firme sa následne prelieva do celej ekonomiky. Technický pokrok je 

endogenizovaný najmä pozitívnymi externalitami investícií prostredníctvom znalostí, resp. 

učením sa prácou, ale i negatívnymi externalitami rastu pracovnej sily. Autor predpokladá 

rastúce spoločenské výnosy kapitálu a v tomto zmysle môže rast akcelerovať donekonečna. 

V centre pozornosti Lucasa (1988) sú investície do ľudského kapitálu, ktoré sú alternatívou, 

resp. komplementom k technickému pokroku. Ľudský kapitál chápe ako zásobu znalostí 

a schopností. Tento druh kapitálu môže zaistiť trvalý rast i bez technického pokroku, pretože 

zvyšuje produktivitu fyzického kapitálu i práce. Hraničný produkt fyzického kapitálu tak 

ostáva konštantný. Keďže sa pri pozitívnych externalitách z ľudského kapitálu neuplatňujú 

klesajúce výnosy z kapitálu, nemusí dochádzať ku konvergencii medzi krajinami. Chudobné 

krajiny môžu ostať chudobnými i keď budú rásť rovnako rýchlo ako bohaté krajiny. Navyše 

bude dochádzať k emigrácii z chudobných do bohatých krajín, pokiaľ sú ľudia na každej 

úrovni ľudského kapitálu produktívnejší v prostredí s vysokou úrovňou ľudského kapitálu. 

Autor kladie dôraz na vzdelanie a rekvalifikácie, ktoré zvyšujú ľudský kapitál a znalosti. Po 

zahrnutí ľudského kapitálu do celkového kapitálu je možné neoklasickým modelom vysvetliť 

rozdiely v životnej úrovni medzi ekonomikami na základe rozdielov v akumulácii fyzického 

a ľudského kapitálu, a to i bez predpokladu externalít kapitálu (Mankiw, Romer a Weil, 

1992). Autori doplnili S-S model o ľudský kapitál a záverom tejto štúdie je, že úspory, 

vzdelanie a populačný rast môžu dostatočne presne  vysvetliť medzinárodné rozdiely v príjme 

na osobu.  

Celkovo možno povedať, že nové teórie rastu sa snažia vysvetliť neexistenciu konvergencie 

GDP/obyv. ekonomík chybným predpokladom neoklasickej teórie rastu o klesajúcich 

výnosoch z kapitálu. Ak vplyv externalít bude natoľko vysoký, že výnosy z kapitálu sú 

konštantné alebo rastúce, dochádza k významným zmenám predikcií ekonomického rastu 

oproti S-S modelu. V základnom endogénnom modeli úspory, investície a faktory, ktoré ich 

ovplyvňujú, generujú trvalý ekonomický rast. Ak je u krajín s nižšou ekonomickou úrovňou 

produkčný proces charakterizovaný rovnakou úrovňou technológií ako u vyspelejších krajín, 

nemusí dochádzať ku konvergencii. Širšie definovaný kapitál, ktorého súčasťou sú 

nevylučiteľné a nerivalitné znalosti, je preferovaný teóriou endogénneho rastu pred 

vylučiteľným a rivalitným kapitálom s klesajúcimi výnosmi. Modely taktiež pripúšťajú 

pozitívne externality z kapitálu. Tomu zodpovedajú závery Romera (1986).  

Ďalšou skupinou modelov v novej teórii rastu sú modely výskumu a vývoja založené na 

explicitnom zahrnutí výskumu a vývoja a nedokonalej konkurencie do ich rámca. V modeloch 

je technický pokrok výsledkom zámerného výskumu a vývoja a odmena z týchto aktivít je 
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odvodená z ex post monopolného postavenia. Miera rastu a rozsah výskumu a vývoja v tomto 

rámci nemusia byť tak Paretovsky optimálne a dlhodobý rast závisí na vládnej politike 

v rôznych sférach. Znalosti sú faktorom technického pokroku, nie sú však považované za 

formu kapitálu. Kľúčové práce v danej oblasti sú Romer (1987, 1990). Najzreteľnejší rozdiel 

medzi rastovou teóriou 60. a 90. rokov je v tom, že novodobý výskum venuje značnú 

pozornosť empirickým aspektom a vzťahom medzi teóriou a dátami. Novodobá teória 

uplatňuje naďalej vo veľkej miere hypotézy staršej teórie, najmä predpoklad podmienenej 

konvergencie z neoklasického rastového modelu. Prierezová regresná analýza motivovaná 

neoklasickým modelom sa stala pevnou súčasťou výskumu v 90. rokoch.  

Je nutné tiež poukázať na alternatívne pohľady k vyššie uvedeným teóriám ekonomického 

rastu, konkrétne hlavne na význam inštitúcií pre ekonomický rast. Tie sú chápané ako ľuďmi 

vytvorené obmedzenia formujúce medziľudské vzťahy (North, 1990) a spolu s technológiami 

určujú transakčné a transformačné náklady, ktoré dohromady predstavujú náklady výroby. 

Olson (1996) kritizuje neoklasickú i novú teóriu ekonomického rastu za to, že predpokladá 

maximálne využitie kapitálu, práce i technológií. Podľa neoklasickej teórie by mali 

najrýchlejšie rásť krajiny s najnižším a podľa modelov novej teórie rastu krajiny s najvyšším 

dôchodkom na osobu. Olson (1996) oproti tomu tvrdí, že to bude vybraná skupina krajín 

s relatívne nižším dôchodkom na osobu, ktorá bude rásť rýchlejšie než akákoľvek krajina 

s vysokým dôchodkom na osobu. Závisí totiž na štruktúre podnetov, ktoré nevznikajú 

z individuálnej racionality, nezávisia významne ani na aktuálnej hospodárskej politike, ale na 

dlhodobom inštitucionálnom usporiadaní. To zahŕňa politické štruktúry, právny systém 

vymedzujúci rozsah ochrany a vynucovania vlastníckych práv, kontraktov, atď. Rast a rozvoj 

ekonomík môže byť brzdený inštitúciami, pretože predovšetkým chudobné krajiny disponujú 

horšími inštitúciami a politikami než bohaté. 

3.4 Faktory ekonomického rastu a konvergencie ekonomickej úrovne 

 

Existuje veľké množstvo faktorov ekonomického rastu a reálnej konvergencie v jej poňatí 

vymedzenom v časti 3.2.1, pričom mnohé z nich už boli v nej vymedzené 

a charakterizované. V tejto časti sú zhrnuté niektoré významné faktory, ich súvislosti a taktiež 

problémy s nimi spojené vo vzťahu k ekonomickému rastu a ich meraním. Faktory môžu byť 

navzájom prepojené či korelované a mnohé z nich sú endogénne. V integračnom zoskupení 

a pri prehlbovaní integrácie majú niektoré faktory obzvlášť význam a existujú mnohé a často 

komplikované väzby, ktorými sa faktory vzájomne posilňujú či inak ovplyvňujú. Z teórií 

ekonomického rastu možno odvodiť predovšetkým faktory reálnej konvergencie. Základnými 

faktormi a bezprostrednými zdrojmi rastu GDP/obyv. sú investície do fyzického a ľudského 

kapitálu a investície do výskumu a vývoja. Miera akumulácie kapitálu je daná predovšetkým 

mierou úspor. Temple (1999) uvádza rovnaké bezprostredné zdroje ekonomického rastu, t.j. 

investície do fyzického a ľudského kapitálu a  investície do výskumu a vývoja. Odlišnosti 

v raste GDP/obyv. medzi krajinami možno tak podľa autora všeobecne vysvetliť rozdielmi 

v raste množstva výrobných faktorov i rozličnou úrovňou transferov technológií. Je nutné 

však doplniť, že inštitucionálne faktory všeobecne ovplyvňujú a vymedzujú všetky 

bezprostredné i ostatné (ďalej rozvedené) faktory ekonomického rastu. Majú vplyv na 
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technologický pokrok i podnety k investíciám do fyzického a ľudského kapitálu, vymedzujú 

ochranu vlastníckych práv, vynútiteľnosť kontraktov, otvorenosť ekonomík, atď. 

Vzťah medzi ľudským kapitálom a ekonomickým rastom nie je jednoduchý. Problémom je 

nedostatok dát i nedokonalosti ukazovateľov, ktoré by stelesňovali ľudský kapitál. 

Akumulácia ľudského kapitálu nie je postačujúcou podmienkou pre ekonomický rast. Rastúci 

rozsah vzdelania môže byť nasledovaný vysokou nezamestnanosťou neuplatnených 

absolventov a potom dochádza k jeho klesajúcim výnosom (Temple, 1999). Dôležité je tak 

hľadať podmienky, za ktorých má vzdelanie najväčšie prínosy. Ďalšou spojenou 

problematikou je zdravotný stav obyvateľstva, ktorý môže ovplyvňovať mieru návratnosti 

vzdelávania a školenia. Miery zápisu do školy, často využívané ako indikátor pre ľudský 

kapitál (napr. Mankiw, Romer a Weil, 1992), bývajú pozitívne korelované s počiatočnou 

efektívnosťou a výsledné dopady na ekonomický rast sú pri využití daného indikátora 

skreslené (Temple, 1999).  

Mikroekonomické dôkazy potvrdzujú dôležitú úlohu výskumu a vývoja (Temple, 1999). 

Jones (1995 a, b) naopak naznačuje, že tempá ekonomického rastu v OECD sa v období po 

druhej svetovej vojne výrazne nezvýšili i napriek rastu investícií, liberalizácii obchodu, rastu 

priemerného počtu rokov školského vzdelávania a rastu výskumu a vývoja. Rieši tak 

„možnosti klesajúcich výnosov z výskumu“. Existujú tiež problémy s meraním príspevku 

výskumu k rastu produktivity. Celkovo možno predpokladať, že pokrok v oblasti poznania a 

znalostí je nerovnomerný a ich podstatu je navyše zložité uchopiť. Spoločenské prínosy 

výskumu a vývoja sú pritom vysoké a zmeny výdajov na výskum a vývoj môžu mať 

významné efekty na blahobyt. Z vyššie zmienených modelov endogénneho rastu vyplýva, že 

dlhodobá miera rastu závisí na alokácii zdrojov a najmä na množstve zdrojov venovaných do 

výskumu. Ekonomický rast možno potom podporovať zlepšovaním proinovačných inštitúcií 

a podnetov pre ich aktivitu (Romer, 1990). Evans (1996) však naopak ukázal na výskume 

trinástich rozvinutých priemyselných krajín, že dochádza ku konvergencii medzi rozvinutými 

ekonomikami a v dlhom období budú dosahovať rovnakú dlhodobú mieru rastu. Rovnakú 

mieru rastu v dlhom období možno dávať do súvislosti s difúziou technológií.  

Dôležité je ešte poukázať na závery De Longa (1997), ktorý vysvetľuje, akým spôsobom je 

endogénne determinovaná celková produktivita výrobných faktorov, ktorú práve označuje 

pojmom „technológia“. Takto definovaná technológia je faktorom rozdielov ekonomického 

rastu medzi krajinami v dôsledku endogenity populačného rastu a miery investícií. Miery 

úspor a populačného rastu i výstupu na osobu boli v minulosti medzi národnými 

ekonomikami viac podobné. Dôvodom nepodmienenej divergencie je práve vyššie zmienená 

endogenita faktora akumulácie a fakt, že relatívne chudobné krajiny majú nízke miery 

investícií a vysokej miery rastu populácie. Vo vyspelých krajinách je relatívna cena 

kapitálových statkov nízka, čo vedie k vyššej miere investícií. V chudobnejších krajinách sú 

tieto statky, ktoré sú dovážané, drahšie z dôvodu nižších reálnych výmenných kurzov, čo 

vedie k nižším reálnym mieram investícií pri akejkoľvek miere úspor. Čo sa týka miery 

populačného rastu, tak tá je vo vyspelých krajinách nižšia, pretože deti sú považované za 

„spotrebný statok“, zatiaľ čo v rozvojových za „investičný statok“. Z toho vyplýva negatívna 

korelácia medzi dôchodkom na osobu a populačným rastom (De Long, 1997). Výsledkom 
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týchto skutočností je, že i malé rozdiely v celkovej produktivite faktorov vedú k veľkým 

rozdielom v životnej úrovni, ak sa vezme do úvahy spätná väzba od bohatstva k nižšej miere 

populačného rastu a vyššej miere investícií. 

Ďalšie faktory možno označiť ako „širšie vplyvy“ na ekonomický rast (Temple, 1999). Tie 

môžu pôsobiť cez bezprostredné zdroje ekonomického rastu, ale môžu mať i priamy efekt cez 

celkovú produktivitu faktorov, napríklad dopadom na šírenie technológii. Možno 

identifikovať viaceré faktory, pričom v nasledujúcom texte sú priblížené predovšetkým tie, 

ktoré vymedzuje (Temple, 1999), Fisher (1993) i ďalší. Kľúčovým dôvodom, prečo sa líšia 

tempá rastu GDP/obyv. medzi krajinami, sú rozdiely v makroekonomickom rámci a 

makroekonomickej stabilite krajín. Stabilný makroekonomický rámec je nevyhnutnou, nie 

však postačujúcou podmienkou pre ekonomický rast. Makroekonomický rámec môže byť 

považovaný za stabilný, pokiaľ existuje nízka a predvídateľná inflácia, primerané reálne 

úrokové miery, stabilná a udržateľná fiškálna politika, rovnovážne a predvídateľné reálne 

výmenné kurzy a situácia v oblasti platobnej bilancie je považovaná za životaschopnú (World 

Bank, 1990). Avšak, žiadne z uvedených kritérií sa priamo nedá regulovať prostredníctvom 

politík a každé by sa malo optimálne meniť v reakcii na šoky. Z daných kritérií je jedine nízka 

a stabilná inflácia jednoducho kvantifikovateľná.
3

 Problémom je však napríklad to, že 

pomocou prierezových regresií možno nájsť určitú koreláciu medzi infláciou a rastom, nie 

však kauzalitu. Vzťah medzi nimi môže byť navyše nelineárny. Okrem toho je ťažké 

preukázať oddelený vplyv úrovne a volatility inflácie na ekonomický rast (Cihelková et al., 

2008). Fisher (1993) využíva mieru inflácie ako prvý a rozpočtové prebytky ako druhý 

najvhodnejší jednotlivý indikátor stelesňujúci dopad makroekonomických politík na 

ekonomický rast. Inflácia redukuje rast znižovaním investícií a znižovaním miery rastu 

produktivity. Rozpočtové prebytky sú spojené s rýchlejším rastom prostredníctvom väčšej 

kapitálovej akumulácie a rýchlejšieho rastu produktivity.  

Správne nastavenie výmenného kurzu je tiež dôležité pre makroekonomickú stabilitu 

a dlhodobý ekonomický rast.
 4

 V teoretickej rovine je nemožné identifikovať jednoznačné 

vzťahy medzi charakteristikami menového kurzu a dlhodobým ekonomickým rastom, pretože 

ten ovplyvňuje ďalšie makroekonomické premenné. Krugman (1989) poukazuje na to, že 

náklady kurzovej neistoty spočívajú v odkladaní reálnych zmien v ekonomike. Volatilita 

kurzov obmedzuje schopnosť subjektov vytvárať správne rozhodnutia. Okrem volatility môže 

byť problémom nezladenosť kurzov, t.j. odchýlky od jeho rovnovážnej hodnoty. Nezladenosť 

ovplyvňuje proces kapitálovej akumulácie a konkurencieschopnosť sektoru obchodného 

tovaru a tým i čistý export, čo má dopady na ekonomický rast. Dôležitým determinantom 

makroekonomickej výkonnosti sú tiež výmenné relácie (T/T).  

Súhrnne možno povedať, že makroekonomické faktory môžu ovplyvňovať rast negatívne 

neistotou makroekonomického prostredia, pričom stabilný makroekonomický rámec naopak 

                                                 
3
 Primeranú úroveň reálnych úrokových mier je zložité špecifikovať. Konkurencieschopnosť reálnych úrokových 

mier môže byť odhadnutá pomocou jej dopadov na súčasné a budúce saldo bežného účtu platobnej bilancie. 

Ďalej je zložité špecifikovať fiškálnu politiku ako jednu premennú. 
4
 S problematikou menového kurzu a voľby kurzového režimu je spojená teória OCA (podkapitola 3.6) a jej 

poznatky sa následne prelínajú i empirickou analýzou. V tejto časti je problematika menového kurzu v spojení 

s ekonomickým rastom  len stručne načrtnutá. 
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podporuje ekonomický rast (Fisher, 1993). Existujú dva kanály, ktorými makroekonomická 

neistota ovplyvňuje ekonomický rast. Makroekonomická neistota vyvolaná politikami 

redukuje efektívnosť cenového mechanizmu, pričom neistota spojená s vysokou infláciou 

alebo nestabilitou rozpočtov a bežného účtu platobnej bilancie môže redukovať úroveň 

produktivity faktorov a mieru jej rastu. Dočasná makroekonomická neistota znižuje mieru 

investícií, keďže investori odkladajú svoje rozhodnutia (Fisher, 1993). 

Na stabilitu dlhodobého makroekonomického rámca možno ďalej nadviazať významom 

krátkodobých makroekonomických opatrení, ktoré sú tiež faktormi s potenciálnymi dopadmi 

na dlhodobý ekonomický rast. Je však ťažké izolovať konkrétne opatrenia politík 

s najvýznamnejšími dopadmi naň. Problémom totiž je, že makroekonomické charakteristiky 

majú tendenciu zhoršovať sa súbežne. Vysoká inflácia je spojená s politickou nestabilitou 

i volatilitou výmenného kurzu a je ich ťažké oddeliť vo vzťahu k opatreniam politík. Analýza 

vzťahu hospodárskeho cyklu a dlhodobého ekonomického rastu však nemôže byť opomínaná. 

Izolované skúmanie krátkodobej volatility výstupu a dlhodobého rastu nemusí byť správne, 

pretože existujú hlboké väzby medzi nimi (Temple, 1999). G. Ramey a V. Ramey (1995) 

poukazujú na negatívny vzťah medzi volatilitou výstupu a ekonomickým rastom v krajinách 

OECD i vo vzorkách zahŕňajúcich krajiny OECD a krajín rozvojových. Celkovo sú závery v 

tejto oblasti stále nejasné a je potreba ďalšieho hlbšieho rozpracovania.   

Charakter finančného sprostredkovania, resp. finančného sektora všeobecne, je takisto 

dôležitý pre ekonomický rast. Úloha finančných faktorov bola zanedbávaná často s 

odôvodnením, že finančný rozvoj je jednoducho pasívnym dôsledkom ekonomického rastu. 

Mnoho štúdií zameraných na finančný rozvoj skúmajúcich bankový systém i kapitálový trh to 

popiera (Temple, 1999). Avšak treba brať do úvahy problém endogenity finančného rozvoja. 

Fiškálna politika a veľkosť verejného sektora majú tiež dôležitý vplyv na ekonomický rast. 

Nemožno tvrdiť, že existuje negatívny vzťah medzi podielom sociálnych transferov ku GDP 

či vládnou spotrebou a ekonomickým rastom. Na druhej strane nemožno ani tvrdiť, že 

existuje korelácia medzi malým verejným sektorom a rýchlym ekonomickým rastom. Čo sa 

týka verejných výdajov, dôležitá je ich skladba (Tanzi a Zee, 1997). Podiel verejných 

investícií v oblasti dopravy a komunikácie je významne korelovaný s ekonomickým rastom. 

Avšak dané výdaje môžu zvyšovať spoločenskú návratnosť súčasných investícií skôr, než 

urýchľovať ekonomický rast (Easterely a Rebelo, 1993). Čo sa týka daní, tak opäť záleží na 

štruktúre zdanenia. Dane ovplyvňujú alokačnú efektívnosť, t.j. akumuláciu fyzického 

a ľudského kapitálu (Tanzi a Zee, 1997). Poslednou oblasťou u tejto skupiny faktorov je 

rozsah redistribúcie príjmov. Temple (1999) tvrdí, že i keď sa väčšina  štúdií zhodovala 

v negatívnych dopadoch vysokej nerovnosti na ekonomický rast, nebol daný fakt všeobecne 

akceptovaný. Pritom rast dôchodkovej rovnosti môže byť do určitej hranice spojený s vyšším 

ekonomickým rastom (Tanzi a Zee, 1997). Výsledné dopady rôznych aspektov verejných 

financií na ekonomický rast sú tak opäť nejednoznačné (Cihelková et al., 2008) a môže sa 

objavovať problém endogenity a obrátenej kauzality medzi premennými. 

Nemožno ďalej opomenúť význam otvorenosti ekonomík a obchodných politík pre 

ekonomický rast. Ak je ekonomika rozšírená o zahraničný sektor, je získaný ďalší kanál 

úspor, pričom existujú tri kanály transmisie znalostí a schopností zo zahraničia. Ide o import, 
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imigráciu a špecializáciu. Krajiny, ktoré sú viac otvorené, sú schopné vo väčšej miere 

absorbovať technický pokrok generovaný najvyspelejšími krajinami (Barro a Sala-i-Martin, 

2004). Slobodný medzinárodný obchod by mal podporovať ekonomický rast (Romer, 1990). 

Nie sú však úplne vyjasnené všetky aspekty s tým spojené. Edwards (1998) dochádza 

k záverom, že vplyv otvorenosti na ekonomický rast je pozitívny, avšak kvantitatívne je tento 

efekt relatívne malý. Rozsiahla korelácia medzi medzinárodným obchodom a ekonomickým 

rastom však v sebe môže obsahovať problém kauzality, t.j. rýchlejší ekonomický rast môže 

podporovať rast podielu zahraničného obchodu ekonomík. Problematická je i kvantifikácia 

obchodných režimov, a preto sa často využívajú jednoduché indikátory ako napr. podiel 

zahraničného obchodu na GDP k vyjadreniu miery otvorenosti ekonomiky. Je zložité stanoviť 

efektívnu mieru protekcionizmu (Temple, 1999). Ben-David (1993) sa zaoberá 

konvergenčnými efektmi liberalizácie obchodu medzi krajinami Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva. Autor poukazuje na to, že nejde ani o pokračovanie dlhodobého trendu, ani 

návrat k situácii z predvojnového obdobia. Mikroekonomické štúdie umožňujú podrobnejšie 

skúmanie vzťahu obchodu a rastu než agregátne, avšak zanedbávajú alokáciu zdrojov v rámci 

celej ekonomiky. 

Z ďalších faktorov treba zdôrazniť vplyv ekonomických, sociálnych, občianskych 

a politických práv (faktorov) na ekonomický rast (Temple, 1999). Ekonomické a politické 

práva by sa mali vzájomne doplňovať, avšak existujú i autoritatívne režimy s rozšírenými 

ekonomickými slobodami. Temple (1999) poukazuje i na možné efekty politických práv na 

ekonomický rast. Barro (1997) zdôrazňuje, že rozširovanie politických práv sa javí ako 

prospešné len po určitú hranicu a ich vzťah s ekonomickým rastom je nelineárny. Neexistuje 

však dostatok empirickej literatúry a dôkazov na obhajobu určitého politického režimu ako 

najvhodnejšieho pre ekonomický rast. Dôležitejšie je konkrétne usporiadanie v rámci daného 

režimu, napríklad, či sa vedúci funkcionári v rámci daného režimu sústreďujú na národné 

ekonomické ciele alebo na vlastný blahobyt. Čo sa týka ďalších politických a sociálnych 

faktorov, možno zdôrazniť význam politickej a sociálnej nestability, pričom empirické štúdie 

potvrdzujú silné negatívne dopady nestability na ekonomický rast. Je treba však rozlišovať 

napríklad efekty občianskej vojny v porovnaní s kolektívnymi protestmi (Temple, 1999). 

Ďalej možno medzi sociálne faktory zaradiť existenciu rôznych spoločenských usporiadaní 

a s tým súvisiacich podnetov pre ekonomický rast s čím súvisí problematika sociálneho 

kapitálu.  

Jednou z dôležitých sociálnych a spoločenských charakteristík, ktorá bola už predstavená 

v podkapitole 3.3, je populačný rast. V S-S modeli existujú negatívne dopady populačného 

rastu na stály stav, t.j. rýchlejší rast populácie znižuje GDP/obyv. v stálom stave. Ako 

dokumentujú Mankiw, Romer a Weil (1992), populačný rast má negatívne dopady na podiel 

kapitálu k práci v stálom stave pre danú mieru investícii, avšak príspevok tohto faktora 

k odchýlkam v úrovni príjmu a mierach rastu je nízky. Autori tak poukazujú na slabú 

negatívnu koreláciu medzi rastom populácie a príjmu na obyvateľa, pričom považujú 

populačný rast vo vzťahu k ekonomickému rastu len za doplnkovú premennú. Negatívne 

efekty populačného rastu sa často vysvetľujú poklesom priemerného ľudského kapitálu 

a pomeru kapitálu k práci, pričom existuje slabá negatívna korelácia medzi populačným 
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rastom a zmenami celkovej produktivity faktorov (Temple, 1999). Vyššie popísané slabé 

negatívne efekty populačného rastu na ekonomický rast na obyvateľa môžu prameniť zo 

zmien v participácii na trhu práce.  

Takisto sa poukazuje na dopad miery pôrodnosti na ekonomický rast, na negatívnu koreláciu 

a problém kauzality v oblasti vzťahu populačného a ekonomického rastu. Keď rastie ľuďom 

príjem, t.j. zvyšuje sa návratnosť ľudského kapitálu, môžu sa rozhodnúť pre menší počet detí. 

Rozhodnutia týkajúce sa pôrodnosti môžu byť navyše korelované so širšími aspektmi 

spoločenského rozvoja. Namiesto priameho negatívneho efektu môžu miery pôrodnosti 

zodpovedať spoločenskému zriadeniu v danej ekonomike. Je nevyhnutné opäť pripomenúť 

závery De Longa (1997), podľa ktorého sú deti v rozvinutých krajinách skôr spotrebným, 

a v rozvojových investičným statkom. Z toho vyplýva negatívna korelácia medzi dôchodkom 

na osobu a populačným rastom. Populačný rast možno dávať do súvislosti i s ďalšími 

faktormi, ako sú environmentálne problémy, prístup k potravinám a pitnej vode, apod., 

v spojení s dopadmi na ekonomický rast. Na záver k danému faktoru je tak nutné 

poznamenať, že v tejto oblasti vzniká problém endogenity a často ide o kauzalitu od úrovne 

príjmu na obyvateľa (skôr než tempa jeho rastu) smerom k populačnému rastu (Temple, 

1999). Avšak veľkosť populácie môže mať pozitívne dopady na ekonomický rast, pretože 

veľké ekonomiky sú schopné lepšie ťažiť úspory z rozsahu ekonomiky a diverzity zdrojov.  

Všetky faktory s potenciálnym vplyvom na ekonomický rast nie sú v práci empiricky 

skúmané, i keď každý (i mnohé ďalšie) ho môžu určitým spôsobom ovplyvňovať. Niektoré 

faktory, predovšetkým politické a sociálne, je relevantnejšie analyzovať pri skúmaní 

konvergencie rozvojových krajín. Ekonomiky EÚ dosahujú v týchto oblastiach vyššiu úroveň 

podobnosti a tieto faktory determinujú skôr výrazné rozdiely v tempách rastu medzi 

rozvinutými a rozvojovými krajinami. V EÚ je nevyhnutné analyzovať faktory vzťahujúce sa 

k špecifikám konvergencie v nadnárodnom integračnom zoskupení a faktory, ktoré sú 

relevantné pre konvergenciu a ekonomický rast v procese prehlbujúcich sa integračných 

procesoch. Pri dosiahnutom integračnom stupni EMU je nevyhnutné sa ďalej zamerať na 

štrukturálne aspekty konvergencie a nadviazať na poznatky teórie ekonomického rastu 

poznatkami teórie OCA. Rozsiahle väzby medzi ekonomikami v podobe tokov tovaru 

a výrobných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cyklickú zladenosť ekonomík, nadobúdajú 

v tomto štádiu obzvlášť význam. Z faktorov ekonomického rastu má tak kritérium otvorenosti 

ekonomík obzvlášť význam. Je to základné kritérium teórie OCA (viď podkapitola 2.4). V 

empirickej časti práce je mu venovaná časť 5.3.4. Z faktorov, ktoré neboli v predchádzajúcom 

prehľade spomenuté, je nutné zdôrazniť význam finančných kríz a externých šokov pre 

ekonomický rast. V empirickej časti je venovaná dopadom externých šokov na ekonomický 

rast v EÚ podkapitola 6.2. 

3.5 Konkurencieschopnosť ekonomík 

 

Pojem konkurencieschopnosti je nutné vymedziť s ohľadom na analýzu realizovanú v 

aplikačnej časti, kde sa mnohé aspekty vyplývajúce z prepojení konvergencie vzťahujú práve 

ku konkurencieschopností ekonomík integračného zoskupenia. Kľúčová je predovšetkým 

konkurencieschopnosť ekonomík v menovej únii, kde ekonomiky nemôžu využiť depreciáciu 
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meny k jej obnoveniu, čo môže mať výrazne negatívne dopady na všetky jej členské 

ekonomiky. Dôležité je i spojenie konkurencieschopnosti s produktivitou, ktorá je taktiež 

kľúčová pri analýze konvergencie a prepojení skúmaných oblastí konvergencie.   

Analytický základ pojmu konkurencieschopnosť nie je úplne jasný, pričom je spájaný 

v rozsiahlej miere s medzinárodným obchodom. Za normálnych okolností by mala obchodná 

výmena medzi dvoma ekonomikami zvyšovať reálny dôchodok u oboch z nich. Ekonomika 

môže byť v medzinárodnej výmene poškodená, ak ekonomický rast v iných krajinách zvyšuje 

konkurencieschopnosť exportu týchto ekonomík. Rast v iných krajinách môže zároveň zvýšiť 

reálny dôchodok domácej ekonomiky. Ekonomická teória tvrdí, že niektoré odvetvia sú lepšie 

než iné a krajiny, ktoré podporujú hospodárskou politikou vhodné odvetvia, ťažia na úkor 

ďalších ekonomík (bližšie viď Soukup, 2009). Význam konkurencieschopnosti v spojení 

s medzinárodným obchodom v integračnom zoskupení je priblížený v časti 3.7.1 v súvislosti 

s tzv. Vinerovým modelom, ktorý naznačuje, ako môže konkurencieschopnosť ovplyvniť 

blahobyt integračného zoskupenia a jeho krajín.       

Podľa Globálnej správy konkurencieschopnosti (GCR) 2010-2011 vydávanej Svetovým 

ekonomickým fórom (WEF) je konkurencieschopnosť definovaná ako súbor inštitúcii, politík 

a faktorov, ktoré určujú produktivitu ekonomiky (WEF, 2010). Poradie krajín EÚ v súhrnnom 

indexe konkurencieschopnosti (GCI) a troch subindexoch GCI, ktoré sú súčasťou GCR 2010-

2011, je súčasťou prílohy 1 (tabuľky 1, 2). Úroveň produktivity sa odráža v možnostiach 

prosperity ekonomík, t.j. konkurencieschopnejšie ekonomiky sú schopné dosahovať a zaistiť 

vyššiu úroveň príjmov svojich občanov. Produktivita determinuje mieru návratnosti kapitálu 

(fyzického, ľudského, technologického). Tieto miery návratnosti sú elementárnymi faktormi 

určujúcimi mieru ekonomického rastu. Konkurencieschopnejšie ekonomiky majú tendenciu 

rásť rýchlejšie v strednom a dlhom období. Koncept konkurencieschopnosti má tak dve 

zložky: statickú a dynamickú. Produktivita ekonomiky určuje jej schopnosť zabezpečovať 

vysokú úroveň príjmu a zároveň je kľúčovým faktorom návratnosti investícii, čo je zas 

kľúčový faktor rastového potenciálu ekonomiky. Podpora konkurencieschopného prostredia 

môže tak pomôcť podporovať vysokú úroveň príjmu v ekonomike i ekonomickú výkonnosť 

z dlhodobého hľadiska.   

Tabuľka 3.1 znázorňuje 12 pilierov konkurencieschopnosti, ktorým sú priraďované body v 

GCR.  Jednotlivé oblasti nebudú podrobne rozoberané pre 27 ekonomík EÚ, avšak v spojení 

s konvergenciou je na ne poukazované vo vhodných súvislostiach, t.j. na ich nedostatky a 

výhody. Je užitočné využiť túto správu a hodnotenie jednotlivých oblastí 

konkurencieschopnosti spolu so skúmanými aspektmi konvergencie pre posúdenie možnosti  

ekonomík v pokračujúcom integračnom procese vrátane menovej únie. Následne tak možno 

vyvodiť potenciálne dopady na životnú úroveň a dlhodobý ekonomický rast. 

Konkurencieschopnosť je v GCR hodnotená globálnym indexom konkurencieschopnosti 

(GCI). Celkový GCI sa tak skladá z troch subindexov zahŕňajúcich piliere zodpovedajúce 

jednotlivým štádiám rozvoja ekonomík (viď prvý riadok tab. 3.1). Štádia rozvoja sú rozlíšené 

priradením vyšších váh tým pilierom, ktoré sú relevantnejšie štádiu rozvoja konkrétnej 

ekonomiky. Každý pilier zohráva určitú úlohu v konkrétnych ekonomikách, avšak jeho 

významnosť závisí práve na štádiu rozvoja ekonomiky. Prvým subindexom je index 
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základných požiadaviek, ktorý je kľúčový pre ekonomiky v prvej etape. Druhým je index 

faktorov efektívnosti zahŕňajúci piliere patriace do druhej etapy. Tretím je subindex 

inovačných a sofistikačných faktorov kritických pre tretiu rozvojovú fázu ekonomík vedených 

inováciami. Pre pridelenie ekonomík do štádií rozvoja sa zohľadňuje GDP/obyv. v USD 

a podiel exportov nerastných surovín na celkových exportoch výrobkov a služieb. Krajina 

nachádzajúca sa medzi dvoma fázami sa označuje ako krajina v prechode a pre túto krajinu sa 

postupne menia váhy s tým, ako sa rozvíja. To umožňuje priraďovať vyššie váhy oblastiam, 

ktoré sa stávajú dôležitejšie pre konkurencieschopnosť ekonomiky.  

Tab. 3.1 Faktory konkurencieschopnosti: 12 pilierov konkurencieschopnosti podľa GEF 
Kľúčové pre ekonomiky 

poháňané faktormi – základné 

požiadavky 

Kľúčové pre ekonomiky 

poháňané efektívnosťou – 

faktory efektívnosti 

Kľúčové pre ekonomiky 

poháňané inováciami – inovačné 

faktory a sofistikovanosť 

Inštitúcie Vyššie vzdelanie a školenie Podnikateľská 

sofistikovateľnosť 

Infraštruktúra Efektívnosť trhov tovaru Inovácie 

Makroekonomické prostredie Efektívnosť trhov práce  

Zdravie a základné vzdelanie Rozvoj finančného trhu  

 Technologická pripravenosť  

 Veľkosť trhu  
Zdroj: GCR 2010-2011 

 

Z ekonomík EÚ sa nachádzajú v druhom štádiu „ekonomík poháňaných efektívnosťou“ len 

Bulharsko a Rumunsko, ktoré dosahujú najnižšiu ekonomickú i porovnateľnú cenovú úroveň 

vo vzťahu k ďalším ekonomikám EÚ. Staršie členské štáty, Malta, Cyprus, ČR a Slovinsko sa 

nachádzajú v treťom štádiu rozvoja, tzn., sú to „ekonomiky poháňané inováciami“. Okrem 

toho existuje ešte skupina označovaná ako prechodná medzi druhým a tretím štádiom rozvoja, 

kde patria všetky ostávajúce nové členské štáty, t.j. Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 

Poľsko a Slovensko. Toto rozdelenie je relevantné s ohľadom na následnú analýzu. Možno 

posúdiť, ktoré ekonomiky by mali konvergovať a naopak, ku ktorým by sa malo konvergovať. 

Členenie je podstatné hlavne pre analýzu reálnej konvergencie v rámci konceptu β 

konvergencie. Čo sa týka štrukturálnej konvergencie, úlohu zohrávajú i ďalšie faktory, 

predovšetkým kritéria OCA. Mnohé z faktorov konkurencieschopnosti uvedené v tab. 3.1 sú 

ďalej v práci sledované ako konvergenčné kritéria (napr. makroekonomické prostredie), 

adaptačné mechanizmy (napr. efektívnosť trhov práce a tovaru) alebo všeobecne majú vzťah 

ku konvergencii a sú faktormi ekonomického rastu. Konvergencia je tak významne prepojená 

s konkurencieschopnosťou s následnými dopadmi na ekonomický rast.    

3.6 Teoretické východiská a empirické práce v oblasti teórie OCA 

3.6.1 Východiská teórie OCA 

 

Všeobecne možno povedať, že teória OCA prináša prístupy k voľbe najvhodnejšieho režimu 

menového kurzu. Ako tvrdí Kučerová (2005), neustále rastúca mobilita kapitálu spôsobila, že 

krajiny boli nútené opúšťať „kompromisné“ režimy menových kurzov s možnosťami zmien 

centrálnych parít a nahradzovať ich režimami fixného kurzu alebo plávajúcimi kurzami. 

Teória je zameraná na analýzy nákladov a prínosov menovej integrácie a voľbu 

najvhodnejšieho režimu menového kurzu. Výskum sa odvíjal na makroekonomickej 
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i mikroekonomickej úrovni (Kučerová, 2005). Mikroekonomický výskum skúma trhové 

nedokonalosti a rigidity a ich dopad na voľbu kurzového režimu. Dáva teórii 

mikroekonomické základy. Makroekonomický výskum sa zameriava na vývoj reálnych 

a nominálnych menových kurzov a problematiku voľby kurzového režimu. Druhým smerom 

makroekonomického výskumu je problematika ekonomických šokov a ich korelácie. 

Raná teória OCA bola vsadená do keynesovského stabilizačného rámca s predpokladom, že 

monetárna politika predstavuje v krátkom období efektívny nástroj prispôsobovania reálnych 

miezd a cien v prípade zásahu ekonomík idiosynkratickými šokmi. Stabilizuje tak 

hospodársky cyklus. Ide o menej nákladnú adaptáciu než  pretrvávajúca nezamestnanosť za 

účelom reálneho prispôsobenia. Monetárna a fiškálna politika tak ovplyvňujú agregátny dopyt 

za účelom eliminácie dopadov asymetrických šokov. Avšak predstavitelia školy racionálnych 

očakávaní, ktorí prichádzajú v 70. rokoch i monetaristi zdôrazňujú dlhodobú neúčinnosť 

monetárnej politiky. Monetaristická kritika konštantnej krátkodobej Phillipsovej krivky, ktorá 

je základom rannej teórie OCA, je založená na tom, že pracovníkov nezaujímajú nominálne 

ale reálne mzdy. Krivka tak musí byť rozšírená o očakávanú infláciu a správne očakávané 

zmeny politiky by sa nemali prejaviť v zmene reálnych premenných. Phillipsova krivka tak 

bola doplnená o prirodzenú mieru nezamestnanosti. Tvorcovia politík majú voľbu hlavne u 

miery inflácie na rozdiel od voľby žiaducej nezamestnanosti a ekonomickej aktivity. Z tohto 

pohľadu by mali byť náklady straty monetárnej politiky pri ovplyvňovaní hospodárskeho 

cyklu nízke. Pokiaľ nie je monetárna politika vhodným nástrojom na stabilizáciu 

hospodárskeho cyklu, strata jej nezávislosti nemusí byť významným nákladom. V dlhom 

období nevedie vyššia inflácia k makroekonomickým prínosom v podobe zníženia 

nezamestnanosti a vyššieho ekonomického rastu. Naopak, je spojená s vyššou 

nezamestnanosťou a relatívne nižším reálnym príjmom na obyvateľa, pričom neanticipovaná 

inflácia má ešte vyššie negatívne dopady než anticipovaná. Podobnosť inflačných mier je 

možným následkom účasti v menovej únii, nie je to však nevyhnutný predpoklad (Mongelli, 

2008). 

Je nutné zdôrazniť rozdiel medzi tradičným poňatím teórie OCA, ktoré predpokladá 

nepriamoúmerný vzťah medzi stupňom integrácie a nákladmi s ním spojenými (stratami 

vyjadrenými LL krivkou) a priamoúmerný vzťah medzi prehlbovaním integrácie a prínosmi 

(vyjadrenými GG krivkou) a alternatívnym pohľadom predpokladajúcim priamoúmerný 

vzťah u prínosov i nákladov s prehlbujúcou sa integráciou. Prínosy potom prevážia nad 

nákladmi za predpokladu, že krivka GG má väčší sklon než krivka LL.
5
 

3.6.2 Kľúčové práce ranej teórie OCA 

 

Teória OCA vychádza z pôvodných prác Mundella (1961), McKinnona (1963) a Kenena 

(1969). Dosahovanie vysokej úrovne plnenia nimi navrhovaných základných kritérií znamená, 

že prínosy z účasti v menovej únii prevýšia náklady s ním spojené. Ekonomiky tak môžu 

vytvoriť optimálnu menovú oblasť (OCA). Prvé tri základné kritéria, ktoré charakterizovali 

                                                 
5
 Aparát LL a GG krivky je v rámci literatúry venovanej teórie OCA využívaný v rozsiahlej miere, viď napr. 

Lacina et al. (2007), Kučerová (2005). Krivka LL značí náklady a krivka GG prínosy v závislosti na stupni 

ekonomickej integrácie. 
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títo autori sú: mobilita výrobných faktorov (Mundell, 1961), otvorenosť ekonomiky 

(McKinnon, 1963) a diverzifikácia produkcie (Kenen, 1969). 

Mundell (1961) definuje menovú oblasť ako oblasť s fixným menovým kurzom a hľadá 

kritéria, ktoré by mali krajiny splňovať k zavedeniu režimu fixného výmenného kurzu. 

Optimálna menová oblasť je podľa autora vymedzená vnútornou mobilitou a vonkajšou 

imobilitou výrobných faktorov a zároveň členské krajiny zdieľajú fixný výmenný kurz. 

Mobilita výrobných faktorov pritom ovplyvňuje zamestnanosť a infláciu. Imobilita výrobných 

faktorov môže viesť k neschopnosti režimu tlmiť nepriaznivé šoky na ekonomiku a navracať 

ju späť do rovnováhy. Preto autor vyzdvihuje existenciu „mimo kurzových“ adaptačných 

mechanizmov. Vonkajšia rovnováha, t.j. vyrovnaná platobná bilancia, je považovaná za danú. 

Ku krízam platobnej bilancie bude periodicky dochádzať, pokiaľ budú fixné výmenné kurzy 

a nepružné mzdy a ceny brániť prispôsobovaniu výmenných relácií.    

Regióny sa podľa Mundella (1961) vyznačujú vnútornou faktorovou mobilitou a vonkajšou 

faktorovou imobilitou. Preto by mal každý región disponovať vlastnou menou, ako vyplýva i 

z definície OCA. Tieto regióny nemusia byť totožné s existujúcimi štátmi a optimálna 

menová oblasť tak nemusí byť totožná so skutočnou menovou oblasťou. Z definície regiónu 

Mundella (1961) vyplýva, že optimálna menová oblasť bude malá.
6
 Autor sa snažil vymedziť 

kritéria, ktoré musí krajina splňovať, aby mohol byť zavedený režim fixného kurzu. 

Medzinárodná mobilita výrobných faktorov, hlavne mobilita pracovných síl, predstavuje 

alternatívny prispôsobovací mechanizmus na asymetrické šoky bez nutnosti využitia menovej 

a kurzovej politiky. Pokiaľ za predpokladu obmedzenej mobility výrobných faktorov, najmä 

pracovnej sily, sleduje vláda cieľ vnútornej rovnováhy, tento cieľ bude dosiahnutý tým lepšie, 

čím väčší bude počet samostatných menových oblastí s pružnými menovými kurzami. Región 

s vlastnou menou by mal byť definovaný tak úzko, aby bolo možné odstrániť akúkoľvek 

možnosť nezamestnanosti pri nedokonalej mobilite pracovnej sily. Pokiaľ by však medzi 

regiónmi existovala vysoká mobilita, tá môže slúžiť ako alternatívny prispôsobovací 

mechanizmus zmien menových kurzov k dosahovaniu rovnováhy a zvyšovaniu bohatstva 

regiónov.
7
  

Záverom analýzy je, že pokiaľ možno rozdeliť svet na regióny s vnútornou mobilitou 

výrobných faktorov, potom by mal každý z nich disponovať vlastnou menou, ktorá by voči 

ostatným menám plávala. Nie je však pravdepodobné, že by meny boli postavené na 

regionálnom základe a preto je rozhodujúce, do akej miery korešpondujú územia krajín a 

regiónov. S ohľadom na možnosti mobility faktorov medzi regiónmi bol skeptický a na 

základe tejto práce sa považoval skôr za odporcov spoločnej meny. Mundell (1961) ďalej 

tvrdí, že existencia plávajúcich výmenných kurzov je založená na predpoklade, že ľudia nie 

sú ochotní prijať zmenu v reálnych príjmoch vyplývajúcu zo zmien nominálnych miezd či 

cenovej úrovne, avšak sú ochotní prijať zmeny reálneho príjmu vyplývajúce z kurzových 

                                                 
6
 Regióny sú vymedzené hospodárskymi aktivitami, a nie geograficky či politicky. Vysoká mobilita pracovných 

síl tak vyžaduje vysokú mobilitu v rámci povolaní. Pracovná sila by potom musela byť homogénna. Navyše 

Mundell (1961) uvažoval len medziregionálnu mobilitu síl, avšak nie medziodvetvovú mobilitu.   
7
 Avšak existuje kritika i tohto prístupu. V krátkom období nemusí byť pracovná sila z viacerých dôvodov  

schopná v plnom rozsahu nahradiť stratu kurzovej politiky ako adaptačného mechanizmu (Drastichová, 2010). 
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pohybov. Vzniká tak istá peňažná ilúzia, ktorá umožňuje pružným kurzom uskutočňovať ich 

stabilizačnú funkciu. Tá je však oslabená vo veľmi malých menových oblastiach, kde import 

zohráva dôležitú úlohu v spotrebe. Znehodnotenie meny je v nich viac viditeľné a dochádza 

k väčšiemu tlaku na rast miezd k obnoveniu kúpnej sily. Bližšie vyplývajú implikácie pre 

malé otvorené ekonomiky z práce nasledujúceho autora, McKinnona (1963).  

McKinnon (1963) definoval menovú oblasť ako optimálnu, pokiaľ v nej môžu byť monetárna 

a fiškálna politika a pružný menový kurz využívané k dosahovaniu plnej zamestnanosti, 

stabilnej cenovej hladiny a vyrovnanej platobnej bilancie. Autor sa zaoberá vplyvom miery 

otvorenosti ekonomiky na vnútornú a vonkajšiu rovnováhu a uvažuje ju ako premennú, ktorá 

je schopná ovplyvniť cenovú stabilitu v menovej únii. Zamestnanosť a platobnú bilanciu 

považuje autor za dané. Miera otvorenosti je daná pomerom obchodovateľného 

a neobchodovateľného tovaru vyrábaného v danej ekonomike.
8

 Vysoký podiel obchodu 

v pomere ku GDP zvyšuje možnosti prínosov ekonomiky z účasti v menovej únii. Pri 

pružnom kurze sa menia ceny obchodovateľného tovaru v domácej mene s kurzovými 

zmenami, ale nemenia sa ceny neobchodovateľného tovaru. Prípadná depreciácia meny, napr. 

z dôvodu deficitu obchodnej bilancie, relatívne zdražuje import a zlacňuje export a vedie 

k opätovnému vyrovnávaniu obchodnej bilancie. Pri vysokom stupni otvorenosti ekonomiky 

však dochádza k významnému zníženiu kúpnej sily danej ekonomiky, čo následne vedie 

k tlaku na rast nominálnych miezd a cien. Zmena cien obchodovateľného tovaru eliminuje 

vplyv kurzových zmien na relatívne ceny domáceho a zahraničného tovaru a môže byť 

skomplikované i úsilie hospodársko-politických autorít o dosiahnutie stabilnej cenovej 

hladiny. Znehodnotenie meny by sa totiž výraznejšie prejavilo na raste cenovej hladiny 

otvorenej ekonomiky. Tento vývoj je typický pre malé otvorené ekonomiky.  

Podľa McKinnona (1963) môže byť neúčinnosť dopadov zmeny kurzu na 

konkurencieschopnosť v dlhom období dôvodom pre preferenciu režimu fixného kurzu v 

malej otvorenej ekonomike. Autor nepovažuje za vhodné využívanie režimu plávajúceho 

kurzu, pretože nie je vhodným prostriedkom ani k zaisteniu vonkajšej rovnováhy, ani 

vnútornej cenovej stability. K tomu autor odporúča využitie fiškálnej či monetárnej politiky. 

V prípade deficitu obchodnej bilancie je možné malou reštrikciou znížiť dopyt po importoch 

a presunúť ho k domácemu importovateľnému tovaru. Ďalej má táto politika umožniť vyviezť 

časť tovaru vyrobeného a nespotrebovaného v domácej ekonomike, a tak zaistiť obnovenie 

vonkajšej rovnováhy. Autor predpokladá, že i keď reštrikcia spôsobí počiatočný nárast 

nezamestnanosti v neobchodovateľnom sektore, s ohľadom na jeho malú veľkosť v otvorenej 

ekonomike nedôjde k významnému rastu nezamestnanosti v celej ekonomike. Mobilita 

pracovných síl medzi odvetviami a cenová a mzdová pružnosť by mohla pomôcť pri redukcii 

nezamestnanosti.
9

 I pri nedostatočnej mobilite výrobných faktorov je však podľa autora 

vhodné pre malé otvorené ekonomiky s vysokým podielom obchodovateľného tovaru vo 

vzťahu k neobchodovateľnému pričleniť sa k väčšej menovej oblasti či sa podieľať na jej 

                                                 
8
 Miera otvorenosti je v praxi často počítaná ako (export + import)/GDP a v tejto podobe sa využíva k výpočtu 

modifikovaného indexu OCA, viď podkapitola 2.4. 
9
 Avšak vo väčšine ekonomík EÚ je ich ekonomický efekt nízky. 
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sformovaní. Opačná je situácia v prípade veľkej a relatívne uzavretej ekonomiky s vyššou 

diverzifikáciou produkcie. Kurzové zmeny môžu mať vplyv na zmeny relatívnych cien 

domáceho a zahraničného tovaru, a tak menší vplyv na celkovú cenovú hladinu ekonomiky. 

Otvorenosť je významným kritériom OCA, pretože vyšší rozsah obchodu vedie pri účasti 

v menovej únii k vyšším úsporám transakčných nákladov a zníženiu rizík z existencie 

národných mien. Vysoký sklon k importu v otvorenej ekonomike znižuje variabilitu výstupu 

a potrebu domácej monetárnej politiky, pretože otvorenosť slúži ako automatický stabilizátor. 

Mundell (1961) a McKinnon (1963) predpokladajú nízku pravdepodobnosť peňažnej ilúzie 

v malých otvorených ekonomikách. Stupeň peňažnej ilúzie sa vyvíja opačne vo vzťahu 

k otvorenosti a je tak ďalej argumentom pre režim fixného kurzu v malej otvorenej 

ekonomike. Svetové ceny obchodovateľného tovaru musia byť stabilné, čo je predpokladom 

McKinnona (1963), v opačnom prípade by bol fixný kurzový režim pre ekonomiku menej 

vhodný.   

Kenen (1969) zdôrazňuje diverzifikáciu produkcie ako predpoklad pravdepodobnosti prevahy 

výnosov nad nákladmi pri členstve v menovej únii a taktiež považuje fiškálne transfery za 

adaptačný mechanizmus zmierňujúci dopady asymetrických šokov. Čím viac je produkcia 

diverzifikovaná a čím viac je diverzifikovaný export, tým je menšia pravdepodobnosť 

výskytu nepriaznivých asymetrických šokov. Krajina s diverzifikovanými exportmi je menej 

citlivá na šoky špecifické pre jednotlivé odvetvia a pre takéto krajiny bude strata autonómnej 

menovej a kurzovej politiky menším nákladom. V takejto ekonomike dochádza menej často 

k zmene výmenných pomerov a zmene dopytu po vývoze než v ekonomike s málo 

diverzifikovanou produkciou. Krajina môže byť vystavená poklesu dopytu po jednom druhu 

exportovateľného tovaru, avšak rastu dopytu po inom tovare. Pri vysokej diverzifikácii 

exportu sa potom znižuje potreba zmeny nominálnych výmenných kurzov z dôvodu menej 

častej potreby zmien výmenných pomerov. Pre ekonomiky s diverzifikovanou produkciou tak 

režim fixného kurzu môže byť vhodný z dôvodu nižších negatívnych dopadov asymetrických 

šokov na ekonomiku. Naopak, u ekonomík s menej diverzifikovanou produkciou môže 

plávajúci kurz viesť k obnoveniu rovnováhy pri výskyte asymetrického šoku zmenou 

výmenných pomerov, pretože tieto ekonomiky sú viac ohrozené asymetrickými ponukovými 

a dopytovými šokmi. 

Medzi názormi  McKinnona (1963) a Kenena (1969) existujú určité rozpory, ktoré je treba 

ozrejmiť. McKinnon (1963) odporúča členstvo v menovej únii pre malé otvorené ekonomiky. 

Tie však majú prirodzene menej diverzifikovanú produkciu. Kenen (1969) zdôrazňuje výhody 

z členstva v menovej únii pre ekonomiky s diverzifikovanou produkciou. To je však podľa 

McKinnona (1963) veľká ekonomika. McKinnon (1963) však vychádzal z predpokladu 

stability zahraničnej ekonomiky, zatiaľ čo Kenen (1969) predpokladal nestabilnú zahraničnú 

ekonomiku. Nestabilita zahraničnej ekonomiky spôsobuje šoky v dopyte po určitom druhu 

tovaru, vznik asymetrických šokov a potreby diverzifikácie produkcie k znovuobnoveniu 

rovnováhy. Ak však šok a nerovnováha vzniká vo vnútri ekonomiky, mala by byť namiesto 

diverzifikácie odstránená nástrojmi monetárnej a fiškálnej politiky.  



35 

 

Mundell (1973a, 1973b) argumentuje odlišne vo vzťahu k teórii OCA ako vo svojej pôvodnej 

práci. Ide o monetaristický pohľad na rozdiel od neokeynesiánského pohľadu. V rámci 

neokeynesiánského pohľadu autor považuje monetárnu a fiškálnu politiku za účinný nástroj 

pri riešení nerovnováhy a predpokladá statické očakávania ekonomických subjektov 

v pôvodnej práci (Mundel, 1961). Pokiaľ majú zmeny výmenných kurzov slúžiť ako 

prispôsobovací mechanizmus v reakcii na asymetrický šok, musí byť dopyt po mene 

dostatočne elastický, čo môže byť problém pre malé a menej významné národné meny. Ak sú 

teda krajiny schopné prijať spoločnú menu bez podstatných zmien v ich paritách kúpnej sily, 

môžu dosiahnuť lepšiu alokáciu kapitálu odstránením neistoty vo vývoji menového kurzu. 

Vytvorenie spoločnej meny zmierňuje dopady asymetrických idiosynkratických šokov na 

ekonomiky vďaka spoločným devízovým rezervám a diverzifikácii portfólia.  

Pôvodne Mundell (1961) tvrdil, že asymetrické šoky oslabujú argumenty v prospech fixných 

kurzov, avšak zmenil názor. Mundell (1973a) dokazuje, že pri vytvorení menovej oblasti 

zloženej z viacerých krajín môžu byť dopady asymetrických šokov tlmené tým, že krajina po 

využití vlastných devízových rezerv môže využiť devízové rezervy inej krajiny. Náklady 

absorpcie asymetrických šokov sú tak rozložené medzi krajinami i v čase. Inými slovami, 

menová únia eliminuje riziká spojené so zmenami menového kurzu a zvyšuje diverzifikáciu 

finančných aktív, čo zmierňuje dopady asymetrických šokov. Okrem toho poukazuje na fakt, 

že monetárne a kurzové politiky krajín sú zdrojom asymetrických šokov. Členstvo v menovej 

únii môže byť vhodné i pre krajiny zasahované asymetrickými šokmi pri existencii 

dostatočnej diverzifikácie aktív, bohatstva a príjmu ako zaistenie sa proti týmto šokom.  

Od 70. rokov je Mundell zástancom európskej menovej integrácie (viď. Kučerová, 2005). 

Mundell (1973b) odporúča prepojenie mien európskych ekonomík fixnými kurzami, pričom 

dopady šokov v jednej ekonomike majú byť rozložené medzi ostatné ekonomiky 

a zmierňované vzájomnými kapitálovými tokmi. Záver je taký, že podobný charakter šokov 

nie je nevyhnutným pre zavedenie spoločnej meny, ak sú krajiny dostatočne finančne 

integrované a majú záväzky vo vzťahu ku svojim výstupom. Rozdiel medzi prístupmi 

Mundella (1961) a Mundella (1973a, 1973b) spočíva v tom, že v prvej práci tvrdí, že 

ekonomická únia sa musí stať optimálnou pred zavedením jednotnej meny, zatiaľ čo v ďalších 

dvoch prácach to nie je nevyhnutný argument.  

3.6.3 Kritéria a adaptačné mechanizmy na asymetrické šoky v rámci teórie OCA 

 

Základné kritéria teórie OCA sú mobilita výrobných faktorov, otvorenosť ekonomík a 

diverzifikácia produkcie (a spotreby). S otvorenosťou je úzko spojená veľkosť ekonomík. 

Ďalšími kritériami sú flexibilita cien a miezd, variabilita reálneho menového kurzu, integrácia 

finančných trhov, fiškálna integrácia, podobnosť mier inflácie krajín, politická integrácia a 

štrukturálna podobnosť tvorby GDP. V súčasnej dobe patria medzi dominantné ukazovatele 

zladenosti vývoja ekonomík, ktoré chcú prijať jednotnú menu práve synchronizácia 

hospodárskych cyklov a podobnosť šokov (Lacina, Rusek et al. 2007). Vysoká úroveň plnenia 

kritérií zvyšuje pravdepodobnosť, že prínosy z členstva v menovej únii prevýšia náklady 
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s ním spojené.
10

 Niektoré z kritérií, ako je mobilita výrobných faktorov, flexibilita cien 

a miezd, fiškálna integrácia a integrácia finančných trhov i ďalšie, slúžia ako adaptačné 

mechanizmy na asymetrické šoky v menovej únii. Cincibuch a Vávra (2000) poukazujú na 

obmedzené možnosti „mimo kurzových adaptačných mechanizmov“, ako sú nominálna 

flexibilita (miezd, cien), pracovná mobilita a fiškálna redistribúcia medzi ČR a EÚ. To možno 

zovšeobecniť i pre ďalšie ekonomiky EÚ. Nominálnu flexibilitu miezd je nutné odlišovať od 

reálnej flexibility miezd, avšak obe odrážajú všeobecne rozsah flexibility trhu práce ako 

dôležitého faktora pre adaptáciu na asymetrické šoky. Mobilita pracovných síl je však celkovo 

v Európe nízka a neprispieva významne k znižovaniu ekonomických rozdielov medzi štátmi a 

regiónmi EÚ (Drastichová, 2010).  

Pozornosť je v rámci OCA venovaná i stupni integrácie medzi jednotlivými hospodárskymi 

sektormi v menovej únii. JVT v EÚ je vymedzený štyrmi základnými slobodami, ktoré 

zahŕňajú voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu (Treaty establishing the European 

Communities, 1992). Flexibilné trhy všeobecne, a predovšetkým mobilita výrobných 

faktorov, by mali slúžiť ako významné adaptačné mechanizmy na asymetrické šoky. Ak je 

mobilita pracovníkov a služieb nižšia v porovnaní s mobilitou kapitálu a výrobkov, čo je 

typické pre EÚ, potom môže dochádzať k rozdielom v inflácii a reálnych mzdách medzi 

krajinami menovej únie v rámci nej. Mobilný kapitál vedie k vyrovnávaniu nominálnych 

úrokových mier v menovej únii, producenti v jednotlivých krajinách budú však vystavení 

odlišným reálnym výmenným kurzom a odlišným reálnym úrokovým mieram. Výsledkom sú 

rastúce rozdiely medzi členskými ekonomikami v oblasti konkurencieschopnosti i 

ekonomického rastu.       

3.6.4 „Meta“ vlastnosti a  nové kritéria teórie OCA 

 

V 90. rokoch bolo v rámci teórie predložených niekoľko „meta“ vlastností teórie OCA. Patrí 

tu podobnosť  šokov a podobnosť reakcií na ne. Tieto faktory konvergencie sa vzťahujú 

k ďalším kritériám OCA a zachytávajú vzťahy medzi nimi (Mongelli, 2008). Výskyt 

ponukových a dopytových šokov a rýchlosť reakcie ekonomík na ne je dôležitý faktor 

naznačujúci možnosti vývoja ekonomík pri strate autonómnej menovej politiky. Pri 

podobnosti šokov a reakcií na ne vykazujú krajiny podobný vývoj produkcie a cien a náklady 

straty autonómnej menovej politiky sa znižujú. Druhá dôležitá „meta“ OCA je podobnosť 

finančných štruktúr. Je zrejmé, že krajiny EÚ stále vykazujú rozdiely vo finančných 

štruktúrach s v oblastiach citlivosti výdajov na úrokové sadzby, čistého kapitálu sektoru 

domácností a firiem, nákladov vymáhania kontraktov, rozdielnosti v bankovom sektore 

a alternatívnych spôsoboch financovania, atď. Tieto rozdiely sa znižujú len postupne 

v priebehu času (Mongelli, 2008). Za nové kritéria teórie OCA sú považované dve významné 

kritéria. Ide o zladenosť hospodárskych cyklov a podobnosť ekonomických šokov. 

Meranie zladenosti cyklických komponentov vybraných ukazovateľov ekonomickej aktivity 

patrí k významným indikátorom konvergencie obzvlášť v súvislosti so vstupom do menovej 

únie. Pravdepodobnosť prevahy prínosov nad nákladmi z účasti v menovej únii rastie 

                                                 
10

 Zoznam a charakteristiku kritérií teórie OCA možno nájsť v prácach: Brůžek, Smrčková et al. (2007), Fidrmuc 

(2001), Kučerová (2005), Lacina, Rusek et al. (2007), Mongelli (2008), atď.  
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s rastúcou cyklickou zladenosťou ekonomík v nej, s ohľadom na stratu autonómnej menovej 

a kurzovej politiky pri integrácii do nej a obmedzených možností využívania fiškálnej politiky 

v prípade nutnosti stabilizácie ekonomiky (Lacina et al., 2007; Lacina, Rozmahel et al., 2010).  

Existuje viacero metód a prístupov k meraniu zladenosti cyklov a symetrie šokov, ktoré 

navyše nemusia viesť k rovnakým výsledkom. Využíva sa viacero indikátorov ekonomickej 

aktivity (GDP, priemyselná produkcia atď.). Je možné sledovať kolísanie absolútnej úrovne 

ekonomickej aktivity v čase, čo sa označuje ako klasický cyklus alebo cyklickej zložky 

časovej rady indikátora ekonomickej aktivity, čo je rastový cyklus. Najčastejšou metódou 

merania cyklickej zladenosti je korelačná analýza. Pre vyhodnotenie konvergencie alebo 

divergencie hospodárskych cyklov je nutné sledovať zmeny korelačných koeficientov v čase 

(Lacina, Rozmahel et al., 2010). Ďalšou metódou je meranie (smerodajných) odchýlok 

indikátorov ekonomickej aktivity medzi ekonomikami, resp. ekonomikou a skúmaným 

celkom. Čím vyšší je korelačný koeficient a čím nižšia je odchýlka vývoja indikátora 

ekonomickej aktivity s/od porovnávacej ekonomiky, tým vyššia je cyklická zladenosť 

ekonomík. Metóda výpočtu odchýlok
11

 je využitá v aplikačnej časti, pretože sa jedna 

o čiastkový indikátor použitý pri výpočte indexu OCA (Bayoumi a Eichengreen, 1997) a je 

v aplikačnej časti kombinovaná s prístupom klasického cyklu. Fidrmuc a Korhonen (2004) 

realizovali meta-analýzu korelácie hospodárskych cyklov krajín CEE s eurozónou. Podľa 

autorov má významný vplyv na veľkosť identifikovaných korelačných koeficientov použitá 

výskumná metodológia. Autori tvrdia, že štúdie využívajúce štvrťročné dáta v priemere 

potvrdzujú nižšiu koreláciu ako štúdie využívajúce mesačné dáta.  

Ekonomické šoky možno rozdeliť na dopytové a ponukové. S využitím modelu agregátnej 

ponuky a dopytu (AS-AD) možno dopytové šoky chápať ako vychýlenie AD a ponukový ako 

vychýlenie AS z rovnovážneho stavu v tomto modeli (Bayoumi a Eichengreen, 1993; Lacina 

a Rozmahel, 2010). Rovnako ako u analýzy zladenosti hospodárskych cyklov spočíva 

vyšetrovanie podobnosti ekonomických šokov v identifikovaní indikátora ekonomickej 

aktivity (GDP, priemyselná produkcia), na ktorého časových radách bude podobnosť šokov 

vyšetrovaná, indexu cenovej hladiny a voľbe metódy analýzy. Najbežnejšou metódou je 

korelačná analýza. Nedostatky vyšetrovania podobnosti šokov môžu spočívať v aplikácii 

neokeynesovských predpokladov modelu AS-AD rozlišujúcich medzi krátkym a dlhým 

obdobím a zanedbávaním možného monetárneho pôvodu ekonomického šoku. Podobne ako 

u kritéria zladenosti cyklov ani u tohto kritéria nie sú limitné hodnoty pre rozdelenie 

podobnosti šokov na nízku a vysokú, čo v spojení s existenciou rôznych metód a techník 

môže viesť k veľmi odlišným výsledkom a rozdielnym interpretáciám výslednej zladenosti 

cyklov a podobnosti šokov (Lacina a Rozmahel, 2010).  

Bayoumi a Eichengreen (1993) využívajú štrukturálne vektorové autoregresné (VAR) modely 

k identifikácii ponukových a dopytových šokov a hodnotia ich dopad na ekonomiky EÚ v 

období 1960 ‒ 1988. Autori vyvodzujú závery ohľadne a/symetrie šokov. Vymedzujú jadrové 

ekonomiky EÚ, kde zaraďujú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko a Nemecko. Tieto 

ekonomiky dosahujú vysokú koreláciu ponukových a dopytových šokov v porovnaní s druhou 

                                                 
11

 V aplikačnej časti sú použité odchýlky medziročných zmien výstupu v p.b., nie klasické smerodajné odchýlky.   
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skupinou ekonomík zahŕňajúcou Grécko, Írsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko 

a Taliansko. Zároveň existuje nízka konvergencia v zmysle znižovania rozdielov medzi 

jadrovými a ostatnými krajinami ES. 

3.6.5 Endogenita  kritérií teórie OCA  

 

Medzi ekonomickou a menovou úniou v rámci EÚ existujú mnohé synergie 

a komplementarity, ako tvrdí Mongelli (2008). Hypotéza endogenity teórie OCA podporuje 

tvrdenie, že by mali prevýšiť prínosy nad nákladmi z účasti v menovej únii. V literatúre je 

skúmaná predovšetkým endogenita vzájomných obchodných vzťahov a korelácie 

hospodárskych cyklov, pričom je možné skúmať a aplikovať hypotézu i na mnohé ďalšie 

veličiny (Kučerová, 2005). Je konštatované, že pokračujúca a prehlbujúca sa integrácia 

vrátane prechodu k menovej únii odstraňuje bariéry medzi ekonomikami, ktoré vedú 

k vzájomne prepojeným a podporujúcim sa efektom.   

Za východiská pre hypotézu endogenity možno považovať práce Frankela a Roseho (1998) 

a Fidrmuca (2001) a dôležité aspekty možno odvodiť i z ďalších prác týchto autorov, 

konkrétne Roseho (2000) a Fidrmuca (2004). Frankel a Rose (1998) vymedzujú vzťah medzi 

intenzitou medzinárodného obchodu a hospodárskymi cyklami. Predpokladajú teoreticky, že 

prehlbujúca sa integrácia zvyšuje kovarianciu dopytových šokov charakteristických pre 

jednotlivé krajiny a agregátnych šokov v produktivite, čo by malo zvyšovať zladenosť 

hospodárskych cyklov ekonomík. Na druhej strane predpokladajú, že integrácia podporuje 

špecializáciu ekonomík. Dopad na zladenosť cyklov závisí na tom, či preváži dopad 

agregátnych šokov alebo šokov špecifických pre jednotlivé odvetvia.  

Záverom Frankela a Roseho (1998) je empiricky preukázaný pozitívny vzťah medzi 

intenzitou vzájomného obchodu a koreláciou hospodárskych cyklov skúmaných ekonomík. 

Postupujúca obchodná integrácia vedie k zvýšeniu korelácie hospodárskych cyklov. Vstup do 

menovej únie môže významne zvýšiť vzájomné obchodné väzby ekonomík. A tie zas môžu 

podstatne ovplyvniť povahu národných hospodárskych cyklov. Vyšetrovanie historických dát 

vedie tak ku skresleným výsledkom ohľadne vhodnosti ekonomiky pre menovú úniu, pretože 

kritéria sú endogénne. Teoretická nejednoznačnosť je teda ohľadne prevahy odvetvovej 

špecializácie a divergencie cyklov pri odstránení obchodných bariér v dôsledku šokov 

špecifických pre jednotlivé odvetvia či rastúcej zladenosti cyklov ekonomickej aktivity 

v dôsledku prevahy dopytových šokov a vnútroodvetvového obchodu (intra-industry trade – 

IIT). 

Dôležitý je súhlas Frankela a Roseho (1998), že cykly sú v zásade idiosynkratické. Užšie 

obchodné väzby môžu viesť k vyššej špecializácii ekonomík na tovar s komparatívnou 

výhodou (viď. napr. Krugman, 1993, Kenen, 1969). Krajiny sa tak môžu stávať citlivejšie na 

šoky špecifické pre dané odvetvie. Z toho vyplývajú viac idiosynkratické cykly. Ak však 

prevažujú dopytové šoky alebo existujú dôležité šoky spoločné pre integrované ekonomiky 

a IIT sa tak vo veľkej miere podieľa na vzájomnom obchode, dochádza k väčšej zladenosti 

cyklov. Teoretickú nejednoznačnosť vyvracajú empirickými výsledkami a potvrdzujú silnú 

pozitívnu závislosť medzi obchodnou intenzitou a koreláciou ekonomickej aktivity. Štruktúra 
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ekonomík sa neustále mení obzvlášť so vstupom do menovej únie. Najsilnejším záverečným 

tvrdením tak je, že u krajín, ktoré nesplnili kritéria teórie OCA ex ante je pravdepodobné, že 

ich splnia ex post. Frankel a Rose (1998) predpokladajú prevahu IIT s prehlbujúcou sa 

integráciou, avšak priamo neaplikujú štrukturálne indikátory, ktoré môžu vysvetliť podobnosť 

hospodárskych cyklov. Tento problém následne zohľadnil Fidrmuc (2001), ktorý využíva 

prierez krajín OECD za obdobie 1990  1999. Štruktúra obchodu, t.j. úroveň IIT je podľa 

neho hlavným faktorom konvergencie hospodárskych cyklov. Záverom štúdie je, že 

konvergencia hospodárskych cyklov je podporovaná vnútroodvetvovým obchodom, avšak 

neexistuje priamy vzťah medzi intenzitou vzájomného obchodu a hospodárskymi cyklami. 

Pokiaľ je IIT pozitívne korelovaný s intenzitou obchodu, možno podľa autorov potvrdiť 

hypotézu endogenity teórie OCA.  

V modeli Fidrmuca (2001) sa vytráca priamy vzťah medzi intenzitou obchodu a koreláciou 

hospodárskych cyklov. Hypotéza endogenity je tak potvrdená len za predpokladu, že 

vnútroodvetvový obchod je pozitívne korelovaný s intenzitou obchodu. Podľa autora zohráva 

celkovo najvýznamnejšiu úlohu v konvergencii intenzita IIT medzi ekonomikami, priame 

zahraničné investície a komoditná i geografická štruktúra exportu. Rose (2000) potvrdil 

využitím gravitačného modelu medzinárodného obchodu väčší rozsah medzinárodného 

obchodu u krajín využívajúcich jednotnú menu než u krajín využívajúcich národné meny. 

Obchod medzi ekonomikami s jednotnou menou je menej nákladný. Účinok jednotnej meny 

je pritom významne vyšší než hypotetický dopad úplnej eliminácie kurzovej volatility pri 

zachovaní národných mien (Rose, 2000).  

Fidrmuc (2004) ďalej analyzuje dva kanály konvergencie hospodárskych cyklov a aplikuje 

poznatky na vtedy pristupujúce nové členské štáty. Intenzita obchodu a IIT sú považované za 

zdroje konvergencie hospodárskych cyklov. Rigidity na trhu práce a z nich vyplývajúce 

rozdiely v prispôsobovacích mechanizmoch na asymetrické šoky medzi krajinami 

znižujú koreláciou hospodárskych cyklov medzi krajinami. Na rozdiel od pozitívneho vplyvu 

obchodu na synchronizáciu hospodárskych cyklov, prísne regulácie na trhu práce typické pre 

členské štáty EÚ sú zdrojom rozdielov v prispôsobovacích mechanizmoch. Ochrana 

nezamestnanosti má významný negatívny dopad na koreláciu hospodárskych cyklov. Rozsah 

flexibility trhov práce môže významne ovplyvniť rýchlosť reakcie na ekonomický šok. V EÚ 

je obzvlášť dôležité zohľadniť danú bariéru synchronizácie hospodárskych cyklov, keďže trhy 

práce sú tu výrazne regulované. Integrácia všeobecne môže mať nejednoznačné dopady  na 

synchronizáciu hospodárskych cyklov. Účasť na JVT a v eurozóne s veľkou 

pravdepodobnosťou zvyšuje obchod, avšak prijatie acquis communautaire môže rigidity na 

trhu práce naopak zvyšovať.  

Dôležitým kanálom endogenít sú taktiež priame zahraničné investície (PZI). Vstup do EMU 

má podľa Warina et al. (2008) významný vplyv na PZI medzi krajinami EMU. 

Autori dochádzajú k záveru o zdvojnásobení investícií. Zhrnutím možno povedať, že ak sú 

kritéria teórie OCA endogénne, s rastúcou integráciou medzi krajinami vrátane vstupu do 

menovej únie sa odstraňujú bariéry medzi nimi, zvyšuje sa obchod, toky výrobných faktorov a 

rastie synchronizácia hospodárskych cyklov. Náklady zavedenia jednotnej meny sú potom 

nízke. 
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Hypotéza špecializácie vedie k opačných dopadom na zladenosť hospodárskych cyklov 

(ekonomickej aktivity) v integračnom zoskupení než hypotéza endogenity. Pri jej naplnení 

dochádza k rastúcej koncentrácii výroby v integračnom zoskupení v dôsledku špecializácie 

ekonomík na produkciu tovarov s komparatívnou výhodou. Ak preváži špecializácia 

v menovej únii, potom sa zladenosť cyklického vývoja ekonomickej aktivity u ekonomík 

integračného zoskupenia znižuje. Existuje mnoho pochybností ohľadne príčinného vzťahu 

medzi obchodnými väzbami a koreláciou hospodárskeho cyklu ekonomík prezentovaného 

v prácach Frankela a Roseho (1998), Fidrmuca (2001), atď. Hallet a Piscitelii (2001) ukazujú, 

že menová únia zvyšuje konvergenciu cyklov až pri dosiahnutí dostačujúcej symetrie šokov 

a inštitucionálnej štruktúry naprieč krajinami. Bez zreteľnej štrukturálnej konvergencie bude 

viesť zavedenie jednotnej meny k divergencii ekonomík. Hypotéza endogenity je tak závislá 

na štrukturálnych charakteristikách ekonomík, resp. na úrovni štrukturálnej konvergencie 

ekonomík vytvárajúcich menovú úniu. Kenen (2000) navyše upozorňuje, že zvýšenie 

korelácie hospodárskych cyklov v dôsledku prehĺbenia obchodných väzieb nemusí redukovať 

asymetrické šoky. Obchodné väzby nie sú jediným faktorom, ktorý vedie ku konvergencii 

hospodárskych cyklov. Barro a Tenreyro (2003) vychádzajú z predpokladu, že voľba 

kurzového režimu sa čiastočne vzťahuje k nezávislým rozhodnutiam ekonomík. Zisťujú, že 

využívanie jednotnej meny podporuje vzájomný obchod a spoločné pohyby cien. Keďže 

odstraňuje variabilitu NER, malo by dôjsť k zníženiu vzájomných fluktuácii RER. Avšak 

spoločná mena znižuje symetriu ekonomických šokov vo vzťahu k reálnemu GDP, čím autori 

podporujú hypotézu špecializácie. Menová únia tak znižuje rozsah spoločných pohybov 

výstupu, t.j. zladenosť jeho vývoja v dôsledku sektorovej špecializácie.  

Hypotéza špecializácie je spojená predovšetkým s prácou Krugmana (1993). Podľa autora 

vedie špecializácia k zníženiu korelácie hospodárskych cyklov a ekonomické šoky sa stávajú 

idosynkratickými. Ako vyplýva z klasickej teórie ekonomického rastu, špecializácia môže 

priniesť ekonomikám prínosy v podobe vyššieho ekonomického rastu. A. Smith považoval za 

hlavný motor ekonomického rastu deľbu práce a medzinárodný obchod. V integračnom 

zoskupení s jednotnou menou však môže viesť zároveň k prevahe nákladov nad prínosmi 

z účasti v ňom. Toto zvýšenie nákladov môže byť ďalej prehĺbené znížením korelácie 

hospodárskych cyklov v dôsledku poklesu diverzifikácie produkcie v ekonomikách 

integračného zoskupenia v súlade so závermi Kenena (1969). Z nich vyplýva, že čím viac je 

diverzifikovaná produkcia a čím viac je diverzifikovaný export, tým je menšia 

pravdepodobnosť výskytu nepriaznivých asymetrických šokov. Keďže Krugman (1993) 

k argumentácii použil empirické výsledky pre ekonomiku USA s menovou úniou fungujúcou 

dlhé obdobie a navyše ide o federálny štát, nemožno v súčasnosti presne povedať či EÚ bude 

smerovať k vyššiemu IIT alebo k vyššej koncentrácii výroby a prevahe hypotézy 

špecializácie. Bayoumi a Eichengreen (1993) vo vzťahu k hypotéze špecializácie tvrdia, že 

k nej môže dôjsť, avšak predpokladajú, že bude len dočasná.  

Je nevyhnutné spomenúť následný dopad menovej únie a rastúceho obchodu medzi členskými 

ekonomikami za predpokladu, že sa naplní hypotéza endogenity teórie OCA. Frankel a Rose 

(2002) potvrdzujú, že menová únia stimuluje obchod medzi ekonomikami rovnako alebo viac 

ako zóna voľného obchodu. Redukcia transakčných nákladov by mala podporovať obchod 
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a otvorenosť ekonomík. Obchod vytvorený menovou úniou má pozitívny vplyv na rast príjmu 

ekonomík. Autori tak kombinujú dopady rastu obchodu s dopadmi menovej únie na 

ekonomický rast. Tvrdia, že menové únie zvyšujú obchod medzi partnermi viac než trikrát. 

Ďalej autori dochádzajú k záveru, že nedochádza k odchýleniu obchodu. V druhej fáze 

vyšetrujú vplyv obchodu na ekonomický rast a tvrdia, že každé zvýšenie obchodu relatívne ku 

GDP o 1 %, zvyšuje príjem na obyvateľa zhruba o 1/3 % v 20-ročnom období. Kombinujú 

dva odhady za účelom zhodnotenia dopadu menových únii na ekonomický rast. Zastávajú sa 

tak hypotézy, že pozitívne efekty menových únií na ekonomickú výkonnosť sú vo väčšom 

rozsahu následkom podpory obchodu a ďalších foriem vzájomných vzťahov medzi 

ekonomikami než realizáciou neinflačnej monetárnej politiky a redukcie inflácie či iných 

makroekonomických vplyvov. Frankel a Romer (1999) taktiež dochádzajú k záverom 

o pozitívnych dopadoch medzinárodného obchodu na životnú úroveň. Obchod zvyšuje príjem 

prostredníctvom zvyšovania akumulácie fyzického a ľudského kapitálu a zvyšovaním výstupu 

pre danú úroveň kapitálu. Zvýšenie podielu obchodu ku GDP o 1 p.b. zvyšuje príjem na 

obyvateľa najmenej o 0,5 %.  

3.6.6 Exogenita kritérií teórie OCA 

 

Obchodná integrácia je ovplyvňovaná regionálnou obchodnou politikou. Dokončenie JVT či 

rôzne legislatívne akty a politiky podporujú integráciu obchodu. Okrem endogenity korelácie 

hospodárskeho cyklu vo vzťahu k integrácii obchodu je zároveň korelácia hospodárskych 

cyklov ekonomík v integračnom zoskupení podporovaná inštitucionálnou integráciou 

a vhodnými politikami. Existencia jednotnej meny je spojená s rastúcim obchodom. Zároveň 

by sa mali zlepšiť charakteristiky OCA v ekonomikách integračného zoskupenia ďalšími 

kanálmi ako finančnou integráciou, PZI, atď. Dochádza k pôsobeniu viacerých trhových síl, 

ktoré ďalej ekonomiky v integračnom zoskupení zbližujú a vedú ďalej k prehĺbeniu integrácie 

medzi nimi. To vyplýva z pôsobenia endogenity kritérií OCA. Na druhej strane treba 

zdôrazniť úlohu inštitucionálnych faktorov, t.j. podporu štrukturálnych reforiem vo všetkých 

relevantných oblastiach teórie OCA, resp. konvergencie všeobecne.  

Exogenita kritérií OCA znamená, že inštitucionálne faktory podporujú plnenie kritérií OCA. 

V centre pozornosti sú pritom štrukturálne reformy. Inštitúcie podporujú štrukturálne reformy 

v mnohých sférach ekonomiky. Príprava na EMU a prijatie eura zintenzívnili štrukturálne 

reformy realizované Európskou komisiou, ECB i ďalšími inštitúciami, pričom 

neopomenuteľná je i činnosť Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).
12

 

Inštitucionálne faktory a procesy tak vyvolávajú exogenitu kritérií OCA. Na krajiny 

dosahujúce nedostatočnú konvergenciu či plnenie kritérií OCA je vyvíjaný väčší tlak od 

Európskej komisie, ECB a ďalších inštitúcií a krajiny sú viac motivované k štrukturálnym 

reformám. Medzi inštitucionálnou a obchodnou integráciou (resp. ekonomickou integráciou 

všeobecne) existuje významný vzťah. Inštitucionálna integrácia podporuje obchodnú 

integráciu a obchodná integrácia naopak posilňuje inštitucionálnu, avšak v menšom rozsahu. 

                                                 
12

 Je to organizácia mimo inštitucionálnu štruktúru EÚ, avšak podporuje politiky za účelom zlepšovania 

ekonomického a sociálneho blahobytu ľudí. Členskými štátmi sú všetky krajiny EÚ mimo Malty, Cypru, 

Lotyšska, Litvy, Bulharska a Rumunska. Dohromady ma OECD 34 členov. 
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Tieto závislosti potvrdil empiricky Mongelli et al. (2005) s využitím Grangerového testu 

kauzality.  

Mongelli (2008) uvádza mnoho iniciatív a legislatívnych aktov podporujúcich štrukturálne 

reformy zahŕňajúce reformy na trhu práce, produktov, podporu finančnej integrácie, atď. Tie 

by mali viesť k väčším prínosom z integračného procesu v dôsledku pôsobenia 

inštitucionálnych faktorov. Z týchto faktov zároveň vyplýva, že exogenita podporuje nielen 

konvergenciu samotnú, ale i pôsobenie hypotézy endogenity kritérií konvergencie. 

Efektívnosť pôsobenia kanálu exogenity a jednotlivých legislatívnych aktov
13

 prijímaných 

v rámci EÚ by však vyžadovala rozsiahlu analýzu, ktorá je nad rámec rozsahu tejto práce. 

Existuje mnoho oblastí, v ktorých sú a mali by mali byť realizované reformy. Jednotlivé 

oblasti a dopady na ne môžu byť prepojené a môže tak dochádzať k viacerým synergickým 

efektom. Na štrukturálne reformy na trhoch produktoch a trhoch práce sa kladie veľký dôraz 

v súvislosti s ďalším pokračovaním EMU. Ak sa ďalej rozvinie myšlienka endogenity 

a exogenity vo vzájomnej súvislosti, existuje názor, že tieto reformy budú pokračovať, 

pretože niet inej alternatívy. Pri strate autonómnej menovej politiky musia ekonomiky 

posilňovať trhové mechanizmy, aby účinne čelili asymetrickým šokom. Toto je však 

optimistický pohľad. Mnoho krajín eurozóny stále vykazuje významné cenové a mzdové 

rigidity či nedokonalú konkurenciu v dôležitých sektoroch a prijímané opatrenia sú doposiaľ 

nedostatočné (Mongelli, 2008).  

3.6.7 Význam vnútroodvetvového obchodu  

 

Pri charakteristike kritérií teórie OCA je vhodné zhrnúť význam vnútroodvetvového obchodu 

(intra-industry trade – IIT) v integračnom zoskupení. Jeho podiel na vzájomnom obchode 

v ekonomikách integračného zoskupenia je faktorom podobnosti štruktúr ekonomík v tomto 

zoskupení a možno ho tak všeobecne chápať ako kritérium štrukturálnej podobnosti 

ekonomík. Dopad tohto kritéria na konvergenciu i ostatné faktory konvergencie je zároveň 

významne spojený s endogenitou i exogenitou faktorov konvergencie teórie OCA. V tejto 

časti sú tak rozšírené poznatky z časti 3.6.5 a 3.6.6. S rastom IIT by malo dochádzať k rastu 

symetrie šokov a cyklickej zladenosti ekonomickej aktivity integrujúcich sa ekonomík. To by 

malo ďalej zvyšovať pomer prínosov k nákladom z účasti v menovej únii. Vysoká korelácia 

hospodárskych cyklov ekonomík v menovej únie totiž znižuje potrebu autonómnej menovej a 

kurzovej politiky. Ak však preváži obchod medziodvetvový, dochádza k rastu odvetvovej 

špecializácie ekonomík, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu asymetrických šokov. Prvý 

názor zastáva predovšetkým Frankel  a Rose (1998) a druhý najmä Krugman (1991). Druhý 

autor tvrdí, že odbúravanie prekážok v rámci procesu integrácie vedie k rastúcej koncentrácii 

výroby. Dochádza k vyššej špecializácii v menovej únii, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu 

asymetrických šokov. Táto špecializácia sa zvyšuje prehlbovaním integračného procesu, 

pričom za stupeň prechodu k vyššiemu stupňu integrácie možno považovať práve i zavedenie 

jednotnej meny.  

                                                 
13

 Ide o ustanovenia primárneho práva, smernice na podporu štyroch základných slobôd, ďalej napr. Lisabonskú 

stratégiu, Stratégiu udržateľného rozvoja a mnohé ďalšie. 
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K obhajobe naplnenia sa hypotézy endogenity na úkor hypotézy špecializácie možno použiť 

nasledujúce argumenty. Pri prehlbovaní integračného procesu sa stávajú štátne hranice menej 

významným faktorom pri rozhodovaní sa o alokácii hospodárskych aktivít. Určitý región, v 

ktorom je daná výroba koncentrovaná, môže byť spoločný pre viac krajín. Prípadný šok by 

postihol podobným spôsobom všetky krajiny, do ktorých daný región zasahuje. Šoky tak 

môžu byť viac symetrické naprieč integračným zoskupením a môže sa zvyšovať i cyklická 

zladenosť ekonomík, pokiaľ štátne hranice postupne strácajú význam pre alokáciu 

ekonomických aktivít. Frankel a Rose (1998) predpokladajú vyššiu koreláciu hospodárskych 

cyklov ekonomík s rastúcou obchodnou integráciou medzi nimi, ktorá je endogénna vo 

vzťahu k ich vzájomnému obchodu za predpokladu, že medzi ekonomikami preváži IIT. 

Fidrmuc (2001) predpokladá, že zladenosť hospodárskych cyklov má priamoúmerný vzťah 

k IIT, avšak neexistuje priamy vzťah medzi intenzitou vzájomného obchodu a hospodárskymi 

cyklami (bližšie viď časť 3.6.5).  

Pre úplnosť možno k vzťahu IIT a zladenosti vývoja ekonomickej aktivity poukázať na vzťah 

kritéria diverzifikácie produkcie k symetrii šokov a cyklickej zladenosti ekonomík. Podľa 

Kenena (1969) znižuje diverzifikovanejšia produkcia a export pravdepodobnosť výskytu 

asymetrických šokov. Dopady na konkrétny sektor ekonomiky tak môžu byť redukované a 

krajiny s dostatočnou diverzifikáciou produkcie sú vhodným kandidátom pre menovú úniu. 

Krajiny s nedostatočnou diverzifikáciou výroby a zahraničného obchodu sú viac ohrozené 

asymetrickými ponukovými a dopytovými šokmi. Pokiaľ má ekonomika dostatočne 

diverzifikovanú produkciu a nie je závislá na jednom odvetví, znižuje sa potreba autonómnej 

menovej a kurzovej politiky. Požiadavku vysokého podielu IIT na vnútornom obchode 

ekonomiky s integračným zoskupením, s ktorým vytvára menovú úniu, je žiaduce hodnotiť 

s kritériom diverzifikácie výroby a obchodu tejto ekonomiky s daným zoskupením. Spojením 

oboch kritérií sa dá lepšie odvodiť potenciálny dopad na koreláciu ekonomickej aktivity 

(hospodárskych cyklov) ekonomiky s daným integračným zoskupením a jej pomer prínosov 

k nákladom z účasti v menovej únii.  

3.6.8 Index optimálnej menovej oblasti (OCA) 

 

Index OCA je použitý ako jedna z metód k meraniu konvergencie v aplikačnej časti, preto sú 

popísané teoretické východiská a empirické práce, z ktorých jeho konštrukcia vychádza. 

Príklady prác zameraných na analýzu konvergencie v rámci EÚ, s ohľadom na náklady 

a prínosy členstva v eurozóne s použitím indexu OCA, sú: Bayoumi a Eichengreen (1997), 

Cicinbuch a Vávra (2001), Horváth, Komárek a  Čech (2003) či Horváth a Komárek (2003).
14

 

Horváth, Komárek a  Čech (2003) hodnotia vypovedaciu schopnosť kritérií teórie OCA 

a takisto počítali index OCA pre ČR, pričom uvádzajú hodnoty indexov i pre ďalšie krajiny 

EÚ. Z novších štúdií možno poukázať na prácu autorov Vieira C. a Vieira I. (2011), ktorí 

využívajú index OCA v pôvodnej podobe, ako ho zostavili Bayoumi a Eichengreen (1997), 

sledujú vývoj indexu v čase u ekonomík EÚ (bez Luxemburska) vrátane Švajčiarska a Nórska 

vo vzťahu k porovnávacej ekonomike, ktorou je Nemecko. Okrem toho spájajú hodnoty 

indexu OCA v roku 1998 s fiškálnymi charakteristikami a charakteristikami vonkajšej 
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 Posledné dve štúdie obsahujú rovnaké závery.  
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rovnováhy u konkrétnych ekonomík v roku 2009. Takto je index využitý ako nástroj pre 

prognózu trendov v konvergencii a úspešnosti fungovania ekonomík v menovej únii i v 

spojení s konkurencieschopnosťou.  

Bayoumi a Eichengreen (1997) aplikujú poznatky teórie OCA a konštruujú index OCA v 

období 1987 ‒ 1995 pre ekonomiky EÚ-15 (s výnimkou Luxemburska), ďalej pre Nórsko 

a Švajčiarsko. Nemecko je porovnávacou ekonomikou. Okrem toho sú zostavené indexy pre 

vybrané skupiny európskych ekonomík. Autori na základe indexu OCA vyvodzujú závery 

o pripravenosti ekonomík na EMU a rozdeľujú krajiny EÚ na ekonomiky s vysokou úrovňou 

pripravenosti, krajiny s tendenciou konvergovať a krajiny vykazujúce nízku alebo žiadnu 

konvergenciu. Ďalším zistením je symbiotický vzťah ekonomickej a menovej integrácie. 

Krajiny, ktoré zaznamenali najväčší nárast vzájomného obchodu v dôsledku dotvárania 

jednotného vnútorného trhu, vykazujú podľa indexu OCA najväčší nárast pripravenosti pre 

menovú integráciu. Takýmto spôsobom podporuje ekonomická integrácia pripravenosť krajín 

na menovú integráciu. Naopak, pokiaľ stabilný menový kurz podporuje obchod, menová 

integrácia pomáha rozvíjať ekonomickú integráciu. Závery autorov sú, že jednotný vnútorný 

trh a EMU sa vzájomne podporujú a posilňujú. Autori hovoria o tzv. „magickom kruhu“ JVT 

a EMU. Variabilita reálnych a nominálnych výmenných kurzov je sama o sebe výsledkom 

výberu kurzového režimu a ako taká by mala obsahovať informácie k voľbe vhodného režimu 

výmenného kurzu. Krajiny musia byť schopné udržiavať prijaté kurzové usporiadanie. Preto 

môže podľa autorov vývoj skutočného kurzu poskytnúť viac informácii o určujúcich 

ekonomických faktoroch než predpokladaný kurzový režim. 

Bayoumi a Eichengreen (1997) zdôrazňujú vplyv niekoľkých faktorov, ktoré sú predmetom 

analýz teórie OCA relevantných pre rozhodovanie o vstupe do menovej únie. Podľa autorov 

sú tieto faktory charakteristikami, ktoré ovplyvňujú vhodnosť stabilného menového kurzu a 

menovú unifikáciu. Inak povedané, sú určujúcimi faktormi toho, do akej miery je menová 

únia vhodná pre ekonomiky. Medzi najdôležitejšie faktory patria asymetrické odchýlky 

výstupu, obchodné vzťahy, úloha peňazí ako prostriedku výmeny, mobilita pracovných síl 

a miera využitia automatických stabilizátorov. Autori zdôrazňujú vplyv týchto faktorov na 

nominálny výmenný kurz. Čím nižšie sú asymetrické pohyby výstupu vyžadujúce zmeny 

výmenných kurzov, čím vyšší je podiel obchodu medzi krajinami, ktorý zvyšuje symetriu 

šokov postihujúcich ekonomiky a čím menšiu rolu zohráva národná mena v ekonomike, čo 

znižuje náklady zo straty národnej meny, tým menšie náklady možno očakávať so vstupom do 

menovej únie. Ostatné dva faktory sú podľa autorov relevantnejšie pre regióny v rámci krajín 

a nehrali dôležitú úlohu v reakcii na asymetrické šoky postihujúce krajiny v období 

analyzovanom autormi. Neboli nimi do konštrukcie indexu zahrnuté. Celkovo sú tak 

súčasťou pôvodného indexu OCA asymetrické odchýlky výstupu na národnej úrovni, 

asymetrické odchýlky na úrovní odvetví (rozdiely v komoditnej štruktúre exportu), obchodné 

vzťahy a veľkosť ekonomiky. Čím nižšia je hodnota indexu, tým je dosiahnutý vyšší stupeň 

štrukturálnej podobnosti na základe štrukturálnej konvergencie medzi ekonomikami a sú teda 

i štrukturálne vhodné k vytvoreniu menovej únie.  
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Bayoumi a Eichengreen (1997) hovoria o existencii jadra a periférie v rámci EÚ (eurozóny).
15

 

Výsledky štúdie Horváth, Komárek a  Čech (2003) a Horvath a Komarek (2003) sa čiastočne 

zhodujú s výsledkami Bayoumiho a Eichengreena (1997) a potvrdzujú, že poradie krajín 

z hľadiska vhodnosti pre menovú úniu bolo podobné v 80-tých a 90-tých rokoch. Tvrdia, že 

ekonomiky dosahujúce štrukturálnu podobnosť v 80. rokoch ju vykazovali i v 90. rokoch 

a opačne to platí i pre štrukturálne odlišné ekonomiky. Nepotvrdzujú však na základe 

empirických odhadov príliš veľké rozdiely medzi jadrom a perifériou EÚ. Zhrnutím možno 

povedať, že súčasťou indexu je niekoľko ukazovateľov, ktoré sú predmetom analýz teórie 

OCA a kritérií konvergencie tejto teórie. Možno ho využiť pre hodnotenie konvergencie 

a divergencie, podobnosti a variability ekonomík v integračnom zoskupení a má pomôcť pri 

rozhodovaní krajiny o vstupe do menovej únie porovnaním prínosov a nákladov s členstvom 

spojených. Bližší popis pôvodného indexu OCA (Bayoumi a Eichengreen, 1997) i 

alternatívna podoba (Horvath a Komarek, 2003) sú popísané v metodike v podkapitole 2.4.   

3.6.9 Kritika a nedostatky teórie OCA  

 

Teória OCA je v rozsiahlej miere využitá pre skúmanie a hodnotenie konvergencie v tejto 

práci. Preto je nutné vymedziť slabé stránky teórie a jej kritérií, ktoré treba brať do úvahy pri 

analýze konvergencie. Zoznam slabých miest nie je konečný, sú uvedené niektoré dôležité 

oblasti kritiky. Prvou oblasťou je skutočnosť, že pre kritéria OCA nie sú kvantifikované 

presné hodnoty, ktoré by vymedzovali hranicu medzi dostatočnou a nedostatočnou 

konvergenciou. Navyše, existuje veľké množstvo kritérií, z ktorých mnohé vedú 

k protichodným záverom a nie je možné, aby ekonomika zároveň plnila všetky, alebo aspoň 

väčšinu z nich naraz.  

Konštrukciou indexu OCA, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko kritérií teórie OCA, je redukovaný 

problém kvantifikácie kritérií, ale pre index stále neexistujú hraničné hodnoty medzi nízkou 

a vysokou podobnosťou a konvergenciou. Ďalšia je otázka možnosti hodnotenia konvergencie 

pomocou kritérií OCA vrátane indexu OCA i ďalších indikátorov konvergencie v súvislosti 

s hypotézou endogenity kritérií OCA a Lucasovou kritikou. Lucasová kritika vychádza z 

teórie racionálnych očakávaní a tvorby očakávaní ekonomických subjektov na základe nich. 

Na základe minulých dát nemožno uskutočňovať závery ohľadne budúceho vývoja (Lucas, 

1976). To má význam nie len v menovej únii, ale i v celom integračnom zoskupení. Keďže 

neexistujú doposiaľ dostatočne dlhé časové rady ukazovateľov vypovedajúcich 

o konvergencii a vývoji makroekonomických i ďalších relevantných ekonomických 

indikátorov, nemožno v súčasnej dobe dostatočne presne „ex post“ hodnotiť posilňovanie 

konvergencie samotným vyšším integračným stupňom a vzájomným posilňovaním sa JVT 

a menovej únie. Záverom je treba spomenúť kritiku týkajúcu sa možnosti využitia veľkého 

počtu metód k skúmaniu konvergencie rôznych kritérií teórie OCA. Tento problém možno 

obzvlášť zdôrazniť u problematiky identifikácie symetrie či asymetrie šokov a zladenosti 

cyklického vývoja ekonomickej aktivity. Symetria ekonomických šokov a zladenosť 

ekonomických cyklov sa môžu ovplyvňovať navzájom a tiež majú vplyv na prínosy a náklady 
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 Bližší popis výpočtu indexu OCA vychádzajúceho z práce Bayoumiho a Eichengreena (1997) i alternatívna 

možnosť je v  metodiky v časti  2.4.   
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účasti v menovej únii a ekonomický rast ekonomík daného zoskupenia. Výsledky analýz 

u týchto kritérií, ale i ďalších kritérií OCA na základe spomínaných nedostatkov môžu viesť 

ku skresleným záverom ohľadne vhodnosti účasti ekonomiky  menovej únie.  

3.7 Východiska pre analýzu konvergencie v EÚ 

 

Konvergencia v poňatiach priblížených v podkapitole 3.2 v integračnom zoskupení typu EÚ 

má svoje špecifiká, pričom mnohé sú spojené s existenciou integračného zoskupenia, 

v ktorom je analyzovaný. Obzvlášť dôležité sú špecifiká menovej integrácie, keďže EMU je 

v súčasnosti najvyšším dosiahnutým integračným stupňom a má významný vplyv na 

konvergenciu a ekonomický rast ekonomík EÚ. EÚ a EMU majú mnoho dopadov na trhy 

produktov, kapitálu, práce, atď. Ide o dopady ekonomické i neekonomické. Už v Rímskej 

zmluve z roku 1957 (Treaty establishing the European Community, 1957) je kladený dôraz na 

užšie spojenie medzi národmi, hospodársky a sociálny pokrok, zlepšovanie životných 

a pracovných podmienok, odstránenie zaostávania oblastí s horšími podmienkami, 

harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj hospodárskeho života, vysokú úroveň 

zamestnanosti a sociálnej ochrany, zvyšovanie životnej úrovne a kvality života, atď. (Zlý 

et al., 2004).
16

 Podpora dlhodobého ekonomického rastu a zvyšovanie životnej úrovne spolu 

s vysokou úrovňou zamestnanosti sú tak prvotné ciele integrácie v rámci ES (EÚ) a práve 

v spojení s konvergenciou je venovaná pozornosť potenciálnym dopadom na dlhodobý 

ekonomický rast ekonomík EÚ a EÚ ako celku v tejto práci.  

Je relevantné začať výklad tejto kapitoly významným modelom regionálnej integrácie, 

ktorého závery nemožno opomenúť najmä v súvislosti s analýzou hypotézy endogenity teórie 

OCA (bližšie viď časť 3.6.6). Ide o tzv. Vinerov model.  

3.7.1 Vinerov model regionálnej integrácie 

 

Základný Vinerov model (Viner, 1950) poskytuje rámec pre skúmanie efektov colnej únie. 

Zahŕňa vzťah medzi ponukou, dopytom a obchodom homogénneho produktu troch ekonomík, 

konkrétne domácej krajiny, partnerskej krajiny a nečlenskej krajiny, ktorá reprezentuje 

ostatok sveta. Colnú úniu tvoria malé ekonomiky, ktoré nie sú schopné ovplyvniť vlastné 

výmenné relácie a prijímajú svetovú cenu. Predpokladom modelu sú i konštantné náklady 

produkcie. Za danej podmienky bude colná únia medzi malými krajinami, ktoré nemôžu 

ovplyvniť svoje výmenné relácie, prispievať k vytváraniu obchodu a zvyšovaniu 

ekonomického blahobytu za predpokladu, že sú všetky členské ekonomiky schopné vyrábať 

výrobky medzinárodných štandardov. Ak je nejaká členská ekonomika neefektívnym 

producentom, dochádza k odklonu obchodu od nečlenských krajín. Členské krajiny budú 

obchodovať medzi sebou s vyššími cenami a neefektívni členovia budú získavať z účasti 

v integračnom zoskupení. Pre konkurencieschopné krajiny tak účasť v danom internačnom 

zoskupení nemusí viesť k zvýšeniu ekonomického blahobytu, ak zisky z vytvoreného 

obchodu sú nižšie než straty z cla spôsobené odklonom obchodu. Colná únia, ktorá vedie 

k zníženiu blahobytu niektorých členských štátov, môže však blahobyt zvyšovať celkovo. 

Autor navrhuje prevádzanie ziskov z blahobytu niektorých členov na iných v podobe 
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kompenzačných platieb. Krajiny s čistým ziskom z regionálneho integračného zoskupenia tak 

kompenzujú straty iným členom, pre ktorých je integrácia nevýhodná.  

Za predpokladu rastúcich nákladov produkcie krajín integračného zoskupenia a konštantných 

nákladov zbytku sveta v rozšírenom modeli vzrastá pravdepodobnosť straty blahobytu s tým, 

čím viac boli krajiny vytvárajúce colnú úniu na počiatku protekcionistické (Cihelková, 2008). 

Vinerov model možno spojiť s analýzou hypotézy endogenity teórie OCA. Pri integračnom 

stupni EMU dochádza k výraznejšiemu odstráneniu prekážok medzi členskými ekonomikami, 

preto je významný rast obchodu z daného pohľadu opodstatnený. Záleží však, do akej miery i 

v tomto prípade dôjde k odklonu obchodu. V tejto súvislosti treba zvážiť práve charakteristiky 

konkurencieschopnosti ekonomík.              

3.7.2 Náčrt vývoja integrácie v rámci EÚ 

 

Balassa (1961) identifikoval päť hlavných štádií regionálnej integrácie a toto vymedzenie je 

v práci brané do úvahy. Politická integrácia je autorom chápaná ako posledný krok, ktorý je 

nad identifikovanými štádiami. V integračnom procese EÚ prebiehali čiastkové procesy 

politickej integrácie spolu s ekonomickou integráciou. Nevznikla však doposiaľ politická únia 

v pravom zmysle slova. Mnoho oblastí politík ostáva výlučne v právomoci členských štátov. 

Sú vymedzené následné štádia ekonomickej integrácie: 

I. Zóna voľného obchodu je oblasť, kde sú odstránené clá a kvóty v obchode medzi 

členskými štátmi. Avšak štáty si autonómne určujú obchodnú politiku voči tretím 

krajinám (clá, kvóty, atď.). Predstaviteľom bolo Európske hospodárske spoločenstvo 

(EHS) od roku 1957.  

II. Colná únia je založená na spoločnej obchodnej politike voči tretím krajinám. V rámci 

integrácie v ES (EÚ) to bolo obdobie EHS, ktoré začína od roku 1968. 

III. Spoločný trh odstraňuje netarifné bariéry obchodu i obmedzenia pohybu výrobných 

faktorov. To znamená, že postupuje integrácia trhov výrobkov a služieb a trhu kapitálu 

a práce. Toto štádium je dosiahnuté v ES od roku 1993 so zavedením JVT. Spoločný 

trh bol stanovený ako cieľ už v Rímskej zmluve.  

IV. Ekonomická únia je spoločný trh spolu s významným stupňom koordinácie národných 

hospodárskych politík a harmonizáciou relevantného domáceho práva. Na základe 

tohto členenia možno tvrdiť, že v tomto štádiu sa nachádza EÚ v súčasnom období.  

V. Úplná ekonomická integrácia znamená, že všetky relevantné hospodárske politiky sú 

realizované na nadnárodnej úrovni v súlade s princípom subsidiarity. Sú k tomu 

nevyhnutné zodpovedajúce nadnárodné autority a právo. Príkladom je eurozóna 

v rámci EÚ, ktorá je na hranici medzi štvrtým a piatym štádiom.  

Existuje mnoho alternatívnych vymedzení stupňov či vývojových etáp ES (EÚ). Jeden z nich 

prináša Zlý (2004). Prvou etapou je sektorová forma integrácie (1952 ‒ 1957) po vzniku 

Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) v roku 1952. Ďalšie obdobie 1958 ‒ 1968 

zahŕňa vytvorenie colnej únie a obdobie od 60. rokov do polovice 80. rokov predstavuje 

primárnu hospodársku úniu. Nasleduje rozvinutá hospodárska únia od polovice 80. rokov do 
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polovice 90. rokov. Etapa formatívnej hospodárskej a menovej únie je obdobím od roku 1999. 

Mimo ekonomickej integrácie autor opäť vyčleňuje prechod k politickej integrácii. 

Prvotná motivácia integračného procesu v západnej Európe bola politického charakteru. Z 

troch európskych spoločenstiev vytvorených v 50. rokoch, práve EHS založené Rímskou 

zmluvou v roku 1957 vytvorilo základ dnešnej podoby integrácie v EÚ. Integračný proces bol 

realizovaný postupným odbúravaním prekážok obchodu tovaru, tokov kapitálu i pohybu 

pracovnej sily. Colná únia bola dokončená k 1.7.1968 a v roku 1986 bol podpísaný Jednotný 

európsky akt (JEA), ktorého cieľom bolo dotvorenie JVT do 31.12.1992. Od roku 1999 bola 

zavedená jednotná mena euro v bezhotovostnom styku jedenástimi ekonomikami starších 

členských štátov. Od roku 2002 funguje i v hotovostnej podobe u dvanástich ekonomík 

starších členských štátov a postupne sa pripájali i nové členské štáty.  

Stupeň hospodárskej a menovej únie (EMU) nie je totožný s členstvom v eurozóne, znamená 

harmonizáciu hospodárskych a menových politík s výhľadom na zavedenie jednotnej meny 

euro. Túto súčasnú fázu tak možno priradiť viac k štvrtému štádiu ekonomickej integrácie. 

Nadnárodné inštitúcie a právo boli vytvárané postupne od vzniku EHS v roku 1957 

a postupne posilňované. Vytvorenie JVT však stále nemožno považovať za dokončené. 

Otváranie trhov výrobkov prebiehalo naprieč EÚ a eurozónou relatívne rýchlo, u služieb 

naopak pomaly. Integrácia finančného sektora pokračovala i keď v niektorých oblastiach 

pomaly. Kapitálové pohyby či peňažné trhy boli v rámci EÚ plne liberalizované. Pomalšie 

prebieha liberalizácia bankového sektora, trhov akcii či obligácii (Mongelli, 2008). Mobilita 

pracovných síl je dôležitým adaptačným mechanizmom teórie OCA v prípade výskytov 

asymetrických šokov. I keď sú prijímané viaceré opatrenia, mobilita pracovníkov a jej 

ekonomický efekt je v EÚ nízky (Drastichová, 2010).         

3.7.3 Vybrané aspekty menovej integrácie v rámci ES (EÚ) 

 

Úvodom je nevyhnutné predstaviť dva rozdielne pohľady na menovú integráciu v procese 

ekonomickej integrácie (Mongelli, 2008). Prvé je stanovisko „monetaristov“, ktorí tvrdia, že 

menová integrácia by mala byť hnacou silou konvergenčného procesu a nominálna 

konvergencia nie je nevyhnutná pred vytvorením menovej únie. Zástancom prístupu bolo 

Francúzsko. Kladú dôraz na budovanie inštitúcií na podporu procesu dezinflácie. Kredibilita 

spoločnej centrálnej banky formuje budúce očakávania, pričom minulé očakávania sa stávajú 

irelevantné. Druhý pohľad skupiny „ekonomistov“ zastávaný Nemeckom presadzuje 

koordináciu hospodárskych politík a dlhý konvergenčný proces predchádzajúci menovej únii. 

Vytvoreniu EMU musí predchádzať ekonomická konvergencia znižujúca riziko negatívneho 

dopadu vysokých mier inflácie niektorých krajín, pretože tie by negatívne ovplyvnili celú 

menovú úniu. Zatiaľ čo prvý prístup kladie dôraz na stabilitu výmenného kurzu ako hnaciu 

silu ekonomickej integrácie, druhý prístup zdôrazňuje stabilitu a konvergenciu ekonomík, aby 

bolo možné sa vyvarovať pred vstupom do menovej únie negatívnym dopadom vysokých 

inflačných mier, fiškálnej nedisciplinovanosti, apod.  

Snahy o menovú integráciu majú v rámci ES a EÚ dlhú históriu v podobe vytvárania rôznych 

systémov s cieľom obmedzenia vzájomnej volatility mien (viď Mongelli, 2008). Po 
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stroskotaní úsilia členských štátov ES po páde brettonwoodského systému v podobe 

menového hada
17

 bolo riešenie nájdené v Európskom menovom systéme (EMS). EMS 

vznikol v roku 1979 s cieľom redukovať rušivé dopady kurzových devalvácii a regulovať 

zmeny menových parít.
18

 EMS usiloval o zaistenie stabilných výmenných kurzov medzi 

krajinami a prehĺbenie integrácie medzi nimi. Systém bol postavený na troch pilieroch: 

európska menová jednotka (ECU), kurzový mechanizmus (ERM) a úverový mechanizmus. 

Základom ERM boli centrálne (stredné) kurzy ECU stanovené Európskou komisiou v menách 

členských štátov. Na základe nich sa určovali bilaterálne centrálne (stredné) kurzy mien 

členských krajín ERM. Trhové kurzy mien sa od nich mohli odchýliť v rámci povoleného 

rozpätia, tzv. horného a dolného intervenčného bodu. Vďaka EMS sa posilnila spolupráca 

medzi centrálnymi bankami a konvergencia inflačných mier smerom dolu. Redukovala sa 

nadmerná volatilita výmenných kurzov a postupne boli uvoľňované kapitálové kontroly. To 

podporilo obchod a celkovú ekonomickú výkonnosť. Dôležitým cieľom sa stala vnútorná 

a vonkajšia menová stabilita a domáce hospodárske politiky boli nápomocné pri dosahovaní 

cieľov menovej stability. Nedostatok fiškálnej konvergencie bol však naďalej zdrojom 

napätia, pretože mnohé krajiny vykazovali významné vládne deficity (Mongelli, 2008). 

Po prijatí Jednotného európskeho aktu v roku 1986, ktorý stanovil vytvorenie JVT ako ďalší 

cieľ ES, sa otvorila i otázka vytvorenia EMU (Single European Act, 1987). Fáza JVT 

priniesla viaceré pozitíva z hľadiska ďalšieho prehlbovania integrácie. Vzhľadom k existencii 

tzv. „nekonzistentného trojuholníka“ (impossible trinity)
19

 sa centrálne banky členských 

štátov de facto vzdali nezávislých monetárnych politík. Vo februári 1992 potom bola 

podpísaná Maastrichtská zmluva, ktorá vytvorila právny základ EMU a stanovila kritéria pre 

posúdenie spôsobilosti zúčastniť sa v nej. Maastrichtské kritéria nominálnej konvergencie 

mali napomáhať k vytvoreniu oblasti menovej stability (Brůžek, Smrčková et al., 2007). 

Teória OCA zohrala pri vytváraní EMU menšiu rolu (Mongelli, 2008). Podstatná bola úloha 

menovej únie v zmysle eliminácie rizík variability výmenných kurzov mien (ide o aspekty 

spojené s nedosiahnuteľným trojuholníkom). Samotná menová únia v rámci ES (EÚ) bola 

realizovaná v troch etapách vymedzených v Zmluve o založení ES v znení Maastrichtskej 

zmluvy (Treaty establishing the European Communities, 1992). Tretia etapa (1.1.1999 – 

30.7.2002) zahŕňala neodvolateľné zafixovanie konverzných menových kurzov, zavedenie 

eura v jedenástich krajinách EÚ v bezhotovostnej podobe, zriadenie Eurosystému a prevod 

zodpovednosti za výkon jednotnej menovej politiky na Európsku centrálnu banku (ECB). 

Existujúca jednotná menová politika nemôže reagovať na špecifické charakteristiky 

jednotlivých členských krajín a nemusí tak vyhovovať všetkým členským ekonomikám. Má 

                                                 
17

 V  roku 1972 vzniká systém nazývaný „Had v tuneli“ založený na stanovení fluktuačného pásma výmenných 

kurzov zapojených mien voči doláru a voči sebe navzájom. Kurz svojich mien voči doláru udržovali členské 

štáty ES v rozpätí ±2,25%. Nedolárové meny tak mohli kolísať voči sebe v rozpätí 9%. Preto viaceré krajiny 

považovali toto fluktuačné pásmo za príliš široké a začali udržovať svoje bilaterálne kurzy v rozpätí ±1,125% 

(na základe rezolúcie z roku 1972). Po zrušení povinnosti Radou ministrov intervenovať voči doláru v roku 1973 

a zachovaní povinnosti vtedajších členských štátov daného systému udržovať naďalej kurzové rozpätie medzi 

menami vo výške ±1,125%, vzniká práve zmienený „Menový had“ (bližšie viď Marková et al., 2006).  
18

 Bližšie k EMS viď napr. Marková (2006), Brůžek a Smrčková et al. (2007), Mongelli (2008).  
19

 Ten spočíva v tom, že tri makroekonomické požiadavky nemôžu byť dosahované zároveň. Je nutné vzdať sa 

jednej z nich. Ide o slobodný obchod a úplnú kapitálovou mobilitu, stabilný výmenný kurz a autonómnu menovú 

politiku (viď napr. Mongelli, 2008). 
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vyhovovať priemernej členskej krajine, čo je však len teoretická abstrakcia. Primárnym 

cieľom menovej politiky ECB je cenová stabilita v zmysle udržovania miery inflácie meranej 

HICP pod 2%, avšak blízko tejto hodnoty v strednodobom horizonte. Pre niektoré ekonomiky 

môže byť stanovená nominálna úroková miera príliš nízka a pre iné naopak vysoká. Závisí na 

očakávanej miere inflácie, ktorá určuje výslednú reálnu úrokovú sadzbu dôležitú pre 

ekonomiku. Keďže jednotná menová politika v menovej únii reaguje na prevažujúci 

ekonomický vývoj, pre členské štáty je žiaduce, aby boli postihované čo najsymetrickejšími 

šokmi a mali čo najviac synchronizované hospodárske cykly. Alternatívou je existencia 

prispôsobovacích (adaptačných) mechanizmov. V EÚ a eurozóne však viacero z nich 

doposiaľ nefunguje efektívne. Tieto mechanizmy boli vymedzené teóriou OCA (časť 3.6.3). 

Menová únia môže byť vhodná i pre krajiny zasahované asymetrickými šokmi pri pôsobení 

hypotézy endogentiy kritérií OCA, t.j. vysokej úrovne konvergencie je dosiahnuté ex post. 

Zlepšovanie úrovne kritérií konvergencie môže prameniť i z prijímania vhodných opatrení 

a uskutočňovania reforiem inštitúciami EÚ či členských štátov a v tomto prípade ide 

o pôsobenie hypotézy exogenity kritérií konvergencie (Mongelli, 2008).  

3.7.4 Fiškálne aspekty integrácie  

 

Zdravá fiškálna politika síce neprispieva priamo k rastu produktivity 

a konkurencieschopnosti, avšak neuvážená politika ho môže výrazne oslabovať. Vysoký 

vládny deficit a dlh znižujú flexibilitu fiškálnej politiky. Ostáva menej prostriedkov na 

investície, ktoré podporia dlhodobý ekonomický rast v budúcnosti ako na podporu 

infraštruktúry, vzdelania, výskumu a vývoja, atď. Menej zdrojov ostáva taktiež pre prípad 

nutnosti stimulovať produkt pri spomalení rastu alebo v prípade recesie. Zníženie 

rozpočtových príjmov, pôsobenie automatických stabilizátorov či nutnosť zabraňovať 

bankovým krízam ďalej zhoršuje fiškálnu pozíciu ekonomík. To sa prejavilo v mnohých 

rozvinutých ekonomikách vrátane EÚ ako následok globálnej najnovšej hospodárskej krízy.  

Navyše, dlhové financovanie výdajov vedie k rastu úrokových sadzieb. To obmedzuje 

súkromné investície zvyšovaním nákladov kapitálu, ktoré sú dôležitým faktorom dlhodobého 

ekonomického rastu a zhoršuje jeho možnosti do budúcna. Na druhej strane, ak sa vezme do 

úvahy existencia očakávaní ohľadne rastu daní z dôvodu nutnosti financovať deficity a dlh, 

ekonomické subjekty budú viac sporiť. To môže obmedziť ekonomický rast z krátkodobého 

hľadiska znížením príjmu do verejných rozpočtov a z dôvodu nižších možností štátu 

stimulovať ho a zároveň to má negatívne dopady na dlhodobý ekonomický rast (Reinhart 

a Rogoff, 2009).  

Trend zhoršovania fiškálnej pozície nie je vo vyspelých ekonomikách novým javom. Od 70. 

rokov sa kumuloval verejný dlh v rozvinutých ekonomikách v dôsledku využívania fiškálnej 

politiky na zmiernenie cyklických poklesov ekonomiky, avšak nedochádzalo k znižovaniu 

deficitov v čase expanzie. Vysoké hodnoty vládneho dlhu majú podstatný dopad na dlhodobý 

ekonomický rast. Reinhardt a Rogoff (2009) tvrdia, že stredné miery rastu v rozvinutých 

ekonomikách klesajú cca o 1 p.b. v roku, keď dosiahne vládny dlh 90% v pomere ku GDP. 

V porovnaní s rastom pri nízkej úrovni dlhu, t.j. pod úrovňou 30% relatívne ku GDP, sa 

priemerná miera rastu znižuje o 4 p.b. Za účelom dosiahnutia makroekonomickej stability 

a zvyšovania konkurencieschopnosti musia mať fiškálne politiky pevnejší základ v 
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strednodobom a dlhodobom horizonte, aby nedochádzalo k obmedzovaniu dlhodobého rastu 

do budúcna. Fiškálna konsolidácia musí byť spojená so štrukturálnymi reformami s cieľom 

posilniť celkovú konkurencieschopnosť. Vyslaním daného signálu do ekonomiky možno 

zmierniť nepriaznivé dopady na rast ekonomiky v krátkom období. Podpora rastu v dlhom 

období je však hlavným priaznivým dopadom, čo opäť podporí zlepšenie fiškálnej pozície 

ekonomiky.  

Najnovšia globálna hospodárska kríza zhoršila fiškálnu pozíciu ekonomík EÚ s nepriaznivým 

dopadom na konkurencieschopnosť a dlhodobý ekonomický rast. V obdobiach poklesu 

ekonomickej aktivity sa často snažia ekonomiky podporovať spotrebu a investície 

zvyšovaním vládnych výdajov, čo spolu so znížením rozpočtových príjmov a zvýšením 

transferov  prehlbuje fiškálnu nerovnováhu. Globálna hospodárska kríza sa na týchto javoch v 

členských ekonomikách EÚ podpísala obzvlášť negatívne. V spojení s konvergenciou je 

nutné poukázať na hlbšie aspekty fiškálnej politiky v menovej únii a na možné pôsobenie 

asymetrického transmisného kanála, ktorý sa môže prejaviť v súvislosti s členstvom 

ekonomiky v menovej únii alebo s prípravou naň. Diskrečná fiškálna politika by mala byť 

neutrálna v priebehu cyklického vývoja a automatické stabilizátory by mali pôsobiť 

proticyklicky, t.j. znižovať cyklické výkyvy ekonomiky. Pokiaľ však vláda v ekonomike nie 

je schopná v čase konjunktúry dosahovať zdravú fiškálnu situáciu (t.j. vyrovnané saldo 

vládneho rozpočtu, resp. prebytky), v čase cyklického poklesu nebude schopná využívať tieto 

nástroje efektívne. Z toho následne vyplýva možné procyklické pôsobenie fiškálnych politík, 

ktoré sa prejavuje vo viacerých členských štátoch EÚ (Mongelli, 2008).   

Fiškálne charakteristiky však okrem vymedzenia v rámci nominálnych maastrichtských 

kritérií možno spojiť i s teóriou OCA. Canzoneri a Rogers (1990) skúmajú OCA z hľadiska 

verejných financií a tvrdia, že inflačné dane sú distorzné a pre optimálne rozloženie daňovej 

distorzie sú nutné rôzne miery inflácie krajín, čo je v prospech existencie národných mien. 

Autonómna menová a kurzová politika môže byť totiž dôležitá pre fiškálnu politiku a krajiny 

so sklonom k deficitnému financovaniu môžu uprednostňovať domácu menu kvôli príjmu 

z inflačnej dane. Existencia veľkého množstva národných mien však prináša náklady na ich 

konverziu a kurzové riziko. To má vplyv na vzájomný obchod medzi ekonomikami. Autori 

tvrdia, že OCA môže vzniknúť medzi regiónmi vyžadujúcimi rovnakú inflačnú daň. A keďže 

optimálna inflačná daň sa môže líšiť nielen medzi krajinami, ale i regiónmi, malo by 

existovať mnoho malých menových oblastí. Zmienené náklady veľkého počtu mien však 

treba porovnávať s danými prínosmi a na tomto porovnaní závisí vznik OCA.  

3.7.5 Integrácia a vonkajšia ne/rovnováha  

 

Rovnováha PB je dôležitou podmienkou u ekonomík s vlastnou menou. V menovej únii treba 

venovať pozornosť dvom aspektom nerovnováhy platobnej bilancie, a to nerovnováhe voči 

členom menovej únie a nerovnováhe voči nečlenským štátom. Pokiaľ existuje dlhodobá 

nerovnováha voči členom, ktorí majú jednotnú menu a sú prepojení finančnými trhmi, 

nerovnováha bude odrážať rozdiely v ekonomickej situácii a konkurencieschopnosti. V dlhom 

období to môže viesť k divergencii ekonomík. Nerovnováha PB členskej ekonomiky voči 

nečlenom menovej únie musí byť kompenzovaná ostatnými členmi, pretože menová únia ako 
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celok musí mať v dlhom období vyrovnanú PB. Ekonomiky s významnými nerovnováhami 

PB môžu tak ohrozovať i zdravý vývoj PB ostatných členov. Problém obzvlášť nastáva, 

pokiaľ treba kompenzovať nerovnováhy PB veľkých ekonomík, čo má nepriaznivé dopady na 

celú menovú úniu. V menovej únii je preto dôležité, aby členské ekonomiky dbali hlavne na 

zdravý vývoj bežného účtu a obchodnej bilancie v rámci PB. Model ekonomického rastu 

obmedzeného PB vychádzajúci z keynesovského prístupu považuje vyrovnanú platobnú 

bilanciu za obmedzujúcu podmienku ekonomického rastu (Brůžek, Smrčková et al., 2007). 

Zlepšenie výmenných relácii (T/T) zvyšuje možnosti ekonomického rastu spojeného 

s rovnováhou PB (bližšie viď Lacina, Rusek et al.).  

3.7.6 Inštitucionálna integrácia 

 

EÚ zaznamenala významné prehlbovanie vnútroregionálneho obchodu medzi členskými 

štátmi počas svojho vývoja (pre pôvodné členské štáty počas viac než 50 rokov), ktoré 

pokrýva obdobie celého procesu inštitucionálnej integrácie ako odstraňovanie tarifných a 

netarifných bariér obchodu, integráciu trhov výrobných faktorov, ekonomickej a menovej 

integrácie. Tu možno opäť spomenúť prácu Mongelliho et al. (2005), ktorá už bola citovaná v 

časti 3.6.6 venovanej hypotéze exogenity kritérií konvergencie, pretože tá je spojená 

s inštitucionálnou integráciou a znamená podporu konvergencie vhodnými opatreniami 

inštitúcií. Ako už bolo spomenuté, Gangerov test kauzality bol autormi použitý, aby zistili, či 

sú inštitucionálna integrácia a prehlbovanie obchodu navzájom endogénne veličiny. Autori 

celkovo konštatujú, že príčinný vzťah medzi inštitucionálnou integráciou a prehlbovaním 

obchodu je obojstranný, avšak dominuje kauzalita od inštitucionálnej integrácie smerom k 

prehlbovaniu obchodu. Zistili, že v 56%-ách je príčinný vzťah od inštitucionálnej integrácie k 

prehlbovaniu obchodu a v 26%-ách prípadov spôsobuje prehlbovanie obchodu inštitucionálnu 

integráciu u starších členských štátov. Vzťah od inštitucionálnej integrácie k prehlbovaniu 

obchodu je silnejší než opačná kauzalita. Opačný vzťah ale tiež nemožno zanedbávať. Keď 

však autori vzali len ekonomiky, ktoré vstúpili do EÚ roku v 1973, vzťah od inštitucionálnej 

integrácie k prehlbovaniu obchodu bol omnoho významnejší (89% ku 11%). Inštitucionálna 

integrácia v interakcii s obchodnou integráciou pred vytvorením menovej únie môže zároveň 

zohrávať významnú úlohu s dopadmi na ekonomickú konvergenciu. 

Celý proces inštitucionálnej integrácie však zahŕňa v sebe mnoho aspektov, nemožno sa 

obmedziť na jeho vzťah so vzájomným obchodom ekonomík. Ekonomické a následne 

i sociálne problémy vysokej nezamestnanosti, slabého ekonomického rastu apod. vyplývajú 

z inštitucionálneho usporiadania trhov práce, regulácie trhov produktov, sociálnych dohôd a 

preferencii atď. Integračný proces a podnety inštitúcii k reformám a zmenám politík môžu 

pozitívne ovplyvňovať a zlepšovať výkonnosť celej EÚ, pričom ide o  pôsobenie spomenutej 

hypotézy exogenity OCA (viď časť 3.6.6). V oblasti plnenia kritérií teórie OCA či 

konvergencie všeobecne a v konečnom dôsledku s dopadmi na ekonomický rast môže viesť 

tlak vyvíjaný inštitúciami k zlepšeniam. 
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3.7.7 Prínosy a náklady integračného procesu 

 

Konvergencia vo vymedzenom pojatí (viď podkapitola 3.2) je spojená s procesom integrácie 

a jeho jednotlivými oblasťami. Lacina a Rusek (2007) tvrdia, že dôsledky integračného 

procesu sa prelínajú celou ekonomikou a majú vplyv na rozhodovanie tvorcov hospodárskych 

politík. Najvýraznejšie sú prínosy a náklady integračného procesu v EÚ v súčasnej fáze 

spojenej so zavedením jednotnej meny, a preto je im venovaná najväčšia pozornosť. 

Z makroekonomického pohľadu sú hlavnými prínosmi integrácie zvýšenie obchodnej výmeny 

a prílivu zahraničných investícií, pričom by malo dochádzať i k zvyšovaniu 

makroekonomickej stability.
20

Mikroekonomické prínosy integračného procesu sú 

predovšetkým zníženie transakčných nákladov a kurzového rizika. Obe skupiny prínosov sú 

však významne prepojené (Lacina a Rusek, 2007). V prípade zavedenia jednotnej meny by 

mali jej priame prínosy zahŕňať zníženie transakčných nákladov, odstránenie kurzového 

rizika, zníženie nákladov na obstaranie kapitálu a vyššiu transparentnosť cien. Všetky tieto 

prínosy sú trvalého charakteru. Rozšírenie kapitálového trhu by malo taktiež pomôcť 

podnikom k lepšej alokácii zdrojov. Nepriame prínosy prejavujúce sa až v strednodobom či 

dlhodobom horizonte by mali byť hlavne v podobe rastu obchodu medzi ekonomikami, 

prílivu kapitálu (rastu zahraničných investícií), stabilizácie makroekonomického prostredia 

atď. V konečnom dôsledku by mali viesť všetky prínosy k podpore dlhodobého 

ekonomického rastu a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov ekonomík integrácie.  

Nadnárodná integrácia prináša priame náklady v podobe straty autonómie hospodárskych 

politík, alebo ich obmedzenie v prípade koordinácie určitých typov politík (Lacina, Rozmahel 

et al, 2010). Strata autonómie menovej a kurzovej politiky nastáva po dosiahnutí stupňa EMU 

so vstupom do eurozóny, kde nie je možné využívať vlastnú monetárnu a kurzovú politiku 

jednotlivými ekonomikami. Možnosti fiškálnej politiky sú taktiež významne obmedzované pri 

dosiahnutí tohto integračného stupňa povinnosťou plniť fiškálne konvergenčné kritéria a Pakt 

stability a rastu. Môže tak naopak dôjsť i k nákladom v podobe straty makroekonomickej 

stability na rozdiel od prínosov, hlavne u krajín s vysokými vládnymi deficitmi a dlhom, 

keďže ich možností vyrovnať sa s danou situáciou sú v menovej únii výrazne obmedzené. 

Takisto môžu vzniknúť náklady negatívneho externého šoku, ak niektoré krajiny dlhodobo 

realizujú politiku vysokých verejných deficitov a kumulujú vládne dlhy, čo ohrozuje dôveru 

v jednotnú menu (Brůžek, Smrčková et al., 2007). Pri zavádzaní jednotnej meny vznikajú 

ďalšie priame náklady v podobe nákladov administratívneho a technického charakteru či 

nákladov bankového sektoru. Môže dôjsť k jednorázovému a okamžitému rastu cenovej 

hladiny po zavedení jednotnej meny. Tieto však nie sú pre dlhodobý ekonomický rast 

rozhodujúce a nebudú ďalej rozoberané. Nepriamym dopadom môže byť však i trvalý rast 

cenovej hladiny (Lacina, Rozmahel et al., 2010). Tieto náklady treba brať do úvahy pri 

                                                 
20

 Jedná sa o súhrn  najdôležitejších dopadov, nie zoradenie z hľadiska kvantitatívnych efektov, ktoré je zložité 

a nejednoznačné. Komplikované je realizovať už samotnú klasifikáciu prínosov z účasti v menovej únie (Lacina, 

Rusek et al., 2007).  
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zvažovaní členstva v eurozóne. Rast inflácie môže byť spojený s nárastom agregátneho 

dopytu následkom zvýšenia zahraničných investícií, spotreby či vládnych výdajov.
21

  

3.7.8 Integrácia a ekonomický rast 

 

Dopad integrácie na ekonomický rast závisí na všetkých ostatných dopadoch, prínosoch i 

nákladoch. Nie je tak vopred isté, či integrácia v konečnom dôsledku bude viesť k jeho 

podpore (Lacina, Rozmahel et al., 2010). Vo fáze EMU, pri zavedení jednotnej meny 

a nemožnosti využívať autonómnu menovú politiku, sa odvíja pomer prínosov a nákladov 

účasti v menovej únii i od plnenia kritérií konvergencie teórie OCA. Závisí tak na a/symetrii 

šokov, ktorými sú ekonomiky zasahované, prípadne existencii adaptačných mechanizmov pre 

zmierňovanie dopadov asymetrických šokov a z toho vyplývajúcej zladenosti vývoja 

ekonomickej aktivity (úlohu zohrávajú i ďalšie kritériá teórie OCA, viď podkapitola 3.6). 

Proces integrácie v EÚ je založený na postupnom odbúravaní prekážok obchodu, pohybu 

výrobných faktorov a pokračuje zavedením jednotnej meny. Význam medzinárodného 

obchodu zdôrazňoval už A. Smith (1776) a následne i ďalší ekonómovia klasickej školy. 

Malo by podporovať rast investícií, produktivity výrobných faktorov, a tak zlepšenie alokácie 

zdrojov. To je v súlade s teoretickým vymedzením zdrojov ekonomického rastu, ktorými sú 

investície do fyzického a ľudského kapitálu a do výskumu a vývoja. Jednotná mena ďalej 

posilňuje odbúravanie prekážok medzi ekonomikami elimináciou transakčných nákladov, 

zvýšením transparentnosti cien a redukciou kurzového rizika. Integrácia by tak mala 

podporovať dlhodobý ekonomický rast ekonomík.  

Ekonomická integrácia a obzvlášť JVT a zavedenie jednotnej meny pôsobia na faktory 

a zdroje ekonomického rastu a v konečnom dôsledku by mali viesť k jeho podpore. Medzi 

faktory, ovplyvňujúce dopady na ekonomický rast v oblasti s jednotnou menou možno zaradiť 

pôsobenie hypotézy endogenít, najmä kanála medzinárodného obchodu. Predpokladom 

pôsobenia hypotézy endogenity je prevaha vnútroodvetvového obchodu v integračnom 

zoskupení, čo môže pozitívne ovplyvniť koreláciu hospodárskych cyklov ekonomík (Frankel 

a Rose, 1998). Ak naopak dôjde k rastu koncentrácie výroby v dôsledku špecializácie 

ekonomík na tovar produkovaný s komparatívnou výhodou, ekonomiky sú zasahované 

asymetrickými šokmi a cyklická zladenosť vývoja ekonomickej aktivity sa v integračnom 

zoskupení môže znížiť (Krugman, 1993). To môže mať nepriaznivé dopady na ekonomický 

rast ekonomík. Ďalším faktorom je pôsobenie hypotézy exogenít, t.j. prijímané opatrenia 

inštitúcií EÚ i členských štátov môžu mať významné dopady na konvergenciu a ekonomický 

rast. Stimulácia konkurencie v oblasti s jednotnou menou podporuje zvyšovanie efektívnosti 

produkcie, čo však na druhej strane môže spôsobiť ťažkosti menej konkurencieschopným 

ekonomikám.  

Ekonomický rast v menovej únii môže ovplyvniť i niekoľko asymetrických transmisných 

kanálov, ktoré môžu v rámci nej pôsobiť (Mongelli, 2008). Súvisia s makroekonomickými 

indikátormi, ktoré sú zároveň stelesnené v maastrichtských kritériách, z čoho vyplýva možné 

                                                 
21

 Ide o jeden z možných nákladov integrácie. To nepopiera ďalšie možné dopady jednotnej menovej politiky na 

mieru inflácie členských ekonomík menovej únie.  
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pôsobenie už pred vstupom do menovej únie. Z ekonomickej teórie vyplýva pozitívna 

korelácia reálnych úrokových mier a ekonomického rastu. V dlhom období je prirodzená 

úroková miera ovplyvnená faktormi ako miera rastu produktivity, demografické faktory, 

rozdiely v rizikovej prémii, časové preferencie spotrebiteľov, atď. (Mongelli, 2008). 

V menovej únii môže existovať negatívna korelácia diferenciálov reálnej úrokovej miery s 

rastovými diferenciálmi produktu minimálne z krátkodobého hľadiska, pokiaľ bude mať 

jednotná menová politika procyklické účinky a ekonomiky s vyššou mierou inflácie budú rasť 

rýchlejšie.  

I keby bol prijatý predpoklad konvergencie (harmonizácie) nominálnych úrokových mier v 

oblasti s jednotnou menou, nemožno opomenúť reálne úrokové miery a môže v rámci nej 

pôsobiť kanál reálnej úrokovej miery. Pretrvávajúce inflačné diferenciály vedú k rozdielnym 

reálnym úrokovým mieram, pričom vyššie miery inflácie sú spojené s nižšími reálnymi 

úrokovými sadzbami. Pokiaľ sú vyššie miery inflácie následkom prehrievania ekonomiky, 

potom nižšia reálna úroková miera môže pôsobiť procyklicky a ekonomika zaznamenáva 

rozdielny vývoj cyklu ekonomickej aktivity v porovnaní s ostatnými ekonomikami. Rozdiely 

v reálnych úrokových sadzbách nemožno sledovať izolovane. Keď domáca miera inflácie 

prevyšuje priemernú mieru v menovej únii, môžu byť procyklické účinky vyplývajúce z 

podobnej nominálnej úrokovej sadzby čiastočne kompenzované proticyklickým efektom 

vyplývajúcim z rigidity nominálneho kurzu, avšak ekonomika stráca konkurencieschopnosť. 

K podobným asymetriám môže viesť menej efektívne fungovanie niektorých adaptačných 

mechanizmov na asymetrické šoky v porovnaní s inými. Nižšia mobilita pracovných síl a 

služieb v porovnaní s mobilitou kapitálu a výrobkov môže viesť k rozdielom v inflácii a 

reálnych mzdách medzi krajinami menovej únie v rámci nej (bližšie viď časť 3.6.3). K tomu 

treba doplniť vplyv procyklického kanála fiškálnej politiky (bližšie viď časť 3.7.4). Všetky 

tieto kanály môžu ovplyvňovať ekonomický rast.  

Všeobecne možno tvrdiť, že integrácia, v rámci ktorej prebieha konvergencia ekonomík, 

ovplyvňuje sprostredkovane ich dlhodobý ekonomický rast. To sa uskutočňuje pôsobením na 

faktory ekonomického rastu prostredníctvom prínosov a nákladov z účasti v integrácii. 

Obzvlášť v štádií ekonomickej únie so zavedením jednotnej meny môžu existovať významné 

dopady na ekonomický rast vyplývajúce z prepojených faktorov i endogenity a exogenity 

kritérií konvergencie. Tie ovplyvňujú náklady a prínosy z účasti v integrácii. K tomu sa môže 

pridávať pôsobenie viacerých asymetrických transmisných kanálov vyplývajúcich z prípravy 

alebo členstva v menovej únii, ale i z účasti na JVT v spojení s tým, že niektoré slobody JVT, 

ktoré sú zároveň adaptačnými mechanizmami na asymetrické šoky, fungujú lepšie než 

ostatné.  

4 Vzájomné vzťahy jednotlivých typov konvergencie 

 

Predtým, než budú  v ekonomikách EÚ empiricky skúmané vzťahy typov konvergencie 

vymedzených v kapitole 3, je vhodné sa nad týmito vzťahmi zamyslieť v komplexnejšej 

rovine, keďže vzťahy v sebe zahŕňajú mnoho aspektov. Najvýznamnejšia oblasť vzťahov je 

medzi indikátormi reálnej a nominálnej konvergencie (podkapitola 4.1) a reálnej 
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a štrukturálnej konvergencie (podkapitola 4.2). Ukazovateľ reálneho výmenného kurzu  je 

komplexným indikátorom konvergencie. Jeho vývoj v sebe obsahuje viacero informácií 

o konvergencii ekonomík a vzťahoch medzi indikátormi viacerých typov konvergencie 

(podkapitola 4.3). 

4.1  Vzťah reálnej a nominálnej konvergencie 

 

Ako už bolo naznačené skôr, reálna konvergencia je sprevádzaná konvergenciou nominálnych 

veličín. Možno sa zamerať na niekoľko oblastí týchto vzťahov. Prvou je vzťah vývoja 

ekonomickej a cenovej úrovne, t.j. súbežný rast GDP/obyv. ako indikátora reálnej 

a porovnateľnej cenovej úrovne (CPL) ako ukazovateľa nominálnej konvergencie na 

makroekonomickej úrovni (podkapitola 4.1.1). Pozornosť je ďalej venovaná maastrichtským 

kritériám ako nominálnym kritériám konvergencie vo vzťahu ich plnenia k  reálnej 

konvergencii a zároveň nominálnej konvergencii v ďalších poňatiach (podkapitola 4.1.2). 

Tieto dva pohľady sú zároveň relevantné pri skúmaní dopadov ekonomickej a menovej 

integrácie na dlhodobý ekonomický rast integračného celku a jednotlivých ekonomík v ňom.  

4.1.1 Vzťah reálnej a nominálnej konvergencie v užšom zmysle 

 

Ekonomiky s nižšou počiatočnou úrovňou GDP/obyv. v rámci EÚ by mali rásť rýchlejšie a 

dobiehať ekonomiky s jeho vyššou úrovňou za predpokladu platnosti konceptu podmienenej β 

konvergencie (Barro a Sala-i-Martin, 2004). Konvergencia sa predpokladá v skupine krajín s 

podobnými parametrami, ktoré konvergujú k spoločnému stálemu stavu. Čím homogénnejšia 

je skupina krajín, tým zreteľnejší by mal byť nepriamoúmerný vzťah medzi východiskovou 

úrovňou GDP/obyv. a tempom jeho rastu v sledovanej skupine krajín. Potom možno 

predpokladať, že ekonomiky s nižšou počiatočnou úrovňou GDP/obyv. v EÚ rastú priemerne 

rýchlejšie, ak je táto skupina dostatočne homogénna. Dobiehajúcimi ekonomikami sú v rámci 

EÚ hlavne nové členské štáty a ďalšie konvergujúce ekonomiky s nižšou počiatočnou 

ekonomickou (GDP/obyv.). Reálnu konvergenciu v pojatí β konvergencie v rámci EÚ 

dokazuje napr. Vintrová a Žďárek, (2007) a je ďalej skúmaná v empirickej analýze v časti 

5.1.1. Tomuto vývoju GDP/obyv. by mal zodpovedať súbežný rast CPL. Základným 

dôvodom pre nižšie hodnoty CPL v menej vyspelých krajinách je odlišná produktivita práce, 

ktorá je zároveň nižšia v neobchodovateľnom sektore. Rast a konvergencia CPL znamená rast 

kúpnej sily mien konvergujúcich ekonomík, čo sú v rámci EÚ najmä nové členské štáty 

s nižšou ekonomickou a cenovou úrovňou. Pri raste CPL, ku ktorému dochádza apreciáciou 

RER (viď rovnica (3.5)), zároveň klesá ERDI (viď rovnica (3.4)) a medzi ekonomikami EÚ 

dochádza k redukcii medzery medzi trhovým kurzom a kurzom daným PPP a teda nominálnej 

konvergencii (Vintrová a Žďárek, 2007).    

Okrem vyššie uvedeného faktora rozdielnej produktivity práce, rozdiely v CPL medzi 

ekonomikami ovplyvňujú mnohé ďalšie ekonomické i mimoekonomické faktory. Medzi 

najdôležitejšie ekonomické faktory patria podiely neobchodovateľného sektora 

v ekonomikách, nepriame dane, nedokonalá konkurencia, rýchlosť a náklady arbitráže a 

ďalšie. U transformujúcich ekonomík to môžu byť i skreslenia cenových relácií pochádzajúce 

z minulého režimu. Úlohu však môže zohrávať i štatistický klam, keď dochádza 
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k expertným úpravám kvality náhradného reprezentanta, ak nie je k dispozícii reprezentant 

tovaru v porovnávaných ekonomikách. Neekonomické faktory môžu zahŕňať rozdiely 

v preferenciách, miestne zvyky či efekt módy (Vintrová a Žďárek, 2007). 

Zdôrazniť treba niekoľko ďalších faktorov cenových diferencií ekonomík, ktoré uvádza 

Holub a Čihák (2002). Sú to predovšetkým vládne zásahy, regulácia cien, dane a subvencie.  

Ďalším dôležitým faktorom je nedokonalá mobilita práce medzi sektormi a existencia 

špecifického ľudského kapitálu pre daný sektor. Ballasov-Samulesnov (B-S) model 

predpokladá dokonalú mobilitu pracovnej sily naprieč sektormi, avšak teória i empirické 

práce potvrdzujú pretrvávanie mzdových rozdielov naprieč nimi. Z teoretického hľadiska sú 

rozdiely vysvetliteľné existenciou efektívnostných miezd, pôsobením odborov či 

segmentáciou trhu práce. Empirické štúdie potvrdzujú rozsiahle a pretrvávajúce mzdové 

rozdiely medzi sektormi i po zohľadnení mnohých charakteristík pracovných miest a 

pracovníkov. V určitých odvetviach môžu pracovníci získavať rozsiahle renty, ktoré 

obmedzujú mobilitu pracovníkov. Vo väčšine vyspelých krajín bude narušený predpoklad 

konkurenčných trhov práce a vyrovnávania miezd naprieč sektormi. 

Neopomenuteľným faktorom sú i zmeny T/T, z ktorých vyplýva, že zákon jednej ceny nebude 

platiť ani pre obchodovateľný tovar. Ak zákon jednej ceny neplatí, cenová konvergencia 

môže byť čiastočne vysvetlená zmenami T/T u obchodovateľných tovarov. Nízka cenová 

úroveň môže odrážať rozsiahly podiel produktov s vysokou pridanou hodnotou na exportoch 

ekonomiky. Kvalita hrá u týchto produktov dôležitejšiu úlohu než cena (Holub a Čihák, 

2002). Pokiaľ sú však stále  exporty z nových členských štátov vnímané ako menej kvalitný 

tovar z „východu“, táto nízka kvalita je kompenzovaná nižšou cenou. Navyše, čím nižšia je 

elasticita dopytu po týchto tovaroch, tým vyššia musí byť kompenzácia. Holub a Čihák (2002) 

dokazujú, že u ekonomiky s nominálnym GDP pod 65% a GDP v PPP pod 80% priemeru EÚ 

vedie väčší podiel exportov priemyselného tovaru k nižšej priemernej cenovej úrovni a 

opačne. To podporuje hypotézu, že menej rozvinuté krajiny čelia menej priaznivým cenám, ak 

chcú exportovať tovar s vyššou pridanou hodnotou. Fakt, že štruktúra zahraničného obchodu 

má významný dopad na cenovú úroveň, je v rozpore s predpokladom, na ktorom spočíva 

vysvetlenie B-S efektu (časť 4.3.4), že zákon jednej ceny platí pre obchodovateľný tovar. 

Zmeny T/T sú taktiež súčasťou konvergenčného procesu cien. 

Ku konvergencii CPL dochádza prostredníctvom apreciácie RER. Jedným z faktorov 

rýchlejšieho rastu CPL v nových členských štátoch, t.j. apreciácie RER, je pôsobenie B-S 

efektu. Ako tvrdí Cincibuch a Vávra (2000), apreciáciu RER a vývoj CPL však vo veľkej 

miere determinujú nákladové a cenové faktory ovplyvňujúce celkovú konkurencieschopnosť 

ekonomiky. Dreger et al. (2007) zas upozorňuje na skutočnosť, že dôležitými faktormi 

ovplyvňujúcimi proces cenovej konvergencie je za prvé proces dobiehania v zmysle reálnej 

konvergencie a za druhé zvyšovanie konkurencie na vnútornom trhu. Dobiehanie má priamo 

úmerný a konkurencia nepriamo úmerný vplyv na cenovú hladinu. Avšak tieto dve skupiny 

faktorov zodpovedajú práve faktorom, ktoré vymedzil Cincibuch a Vávra (2000). Proces 

dobiehania je spojený s rastom produktivity práce v dobiehajúcich ekonomikách, a tak 

s pôsobením B-S efektu a nákladové faktory ovplyvňujú konkurencieschopnosť ekonomík. Za 

predpokladu rozdelenia zhodnocovania reálneho kurzu do cenového a kurzového kanála 
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zahŕňa cenový kanál predovšetkým ponukové a dopytové faktory, dereguláciu administratívne 

stanovených cien alebo zmeny daní. Na druhej strane kurzový kanál môže zahŕňať hlavne 

vývoj produktivity práce (Vintrová a Žďárek, 2007).  

4.1.2  Vzťahy maastrichtských kritérií a reálnej konvergencie 

 

Ďalšie chápanie nominálnej konvergencie, konkrétne v EÚ, je v zmysle plnenia 

maastrichtských konvergenčných kritérií. Ich účelom je zaistenie menovej, resp. 

makroekonomickej stability v eurozóne, čo má vytvoriť priaznivé prostredie pre dlhodobý 

ekonomický rast. Obsahujú tri menové a dve fiškálne kritéria. Menové kritéria zahŕňajú 

podobnosť mier inflácie a stabilitu výmenného kurzu ekonomík, ktoré by mali potvrdiť 

schopnosť krajiny existovať bez vlastnej menovej politiky v nízko inflačnom prostredí. Účasť 

v ERM II, ktorá je spojená s kurzovým kritériom, má pomáhať zabezpečiť, aby členské štáty 

mimo eurozóny smerovali svoje politiky k stabilite, resp. podporovať konvergenciu s cieľom 

účasti v oblasti s jednotnou menou. Tretím menovým kritériom je podobnosť dlhodobých 

úrokových mier, ktorá je meraná sadzbami desaťročných vládnych dlhopisov. Fiškálne 

kritéria sú spojené so stanovením maximálneho podielu vládneho deficitu a dlhu ku GDP. 

Existuje vzájomná prepojenosť troch menových kritérií. Spojitosť je medzi infláciou a 

vývojom úrokových sadzieb i úrokových sadzieb a výmennými kurzami. Cenová stabilita 

ovplyvňuje výmenný kurz a ten spätne ovplyvňuje cenovú stabilitu. Konvergencia úrokových 

sadzieb sa zdôrazňuje ako faktor menovej stability v eurozóne, mala by viesť zhruba k 

podobným úverovým podmienkam. Existencia úrokových diferenciálov môže viesť k pohybu 

špekulatívneho kapitálu a tlakom na zhodnotenie či znehodnotenie mien. Súčasné plnenie 

cenového a kurzového kritéria je v rozpore za predpokladu, že dochádza ku konvergencii 

cenových úrovni ekonomík s nižšou ekonomickou a cenovou úrovňou. Je možné využívať 

kurzový alebo cenový kanál reálnej apreciácie v rámci dobiehania CPL, avšak plnenie týchto 

dvoch kritérií vylučuje oba kanály zároveň. 

Nominálna konvergencia v tomto poňatí znamená plnenie maastrichtských konvergenčných 

kritérií, t.j. približovanie hodnôt vymedzených indikátorov u menových kritérií a 

neprekročenie prahových hodnôt u fiškálnych kritérií. U dvoch menových kritérií, konkrétne 

inflačného a úrokového, je dôraz kladený na dosahovanie nízkych mier indikátorov v podobe 

priemernej miery inflácie meranej HICP a dlhodobej nominálnej úrokovej sadzby meranej 

sadzbou dlhodobých vládnych dlhopisov alebo porovnateľných cenných papierov. Tretie 

menové, konkrétne kurzové kritérium, požaduje dodržiavanie normálneho rozpätia 

výmenného kurzu k euru, stanoveného mechanizmom výmenných kurzov (ERM II) 

Európskeho menového systému, bez výrazného napätia minimálne roky pred preskúmaním a 

bez devalvácie voči mene ktoréhokoľvek členského štátu. U fiškálnych kritérií nemá pomer 

plánovaného alebo skutočného deficitu štátneho rozpočtu a štátneho dlhu ku GDP prekročiť 

referenčnú hodnotu stanovenú v Protokole o postupe pri nadmernom deficite ako 3 %  a 60% 

GDP v danom poradí (Treaty on European Union, 1992).  

Zhrnutím možno povedať, že stabilná inflácia a menové kurzy, zbližovanie úrokových 

sadzieb a fiškálna stabilita vytvárajú priaznivé prostredie pre dlhodobý ekonomický rast. 
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Samotné kritéria však nie sú schopné zaistiť dlhodobý ekonomický rast, vysokú životnú 

úroveň, zbližovanie ekonomických štruktúr ekonomík, atď., t.j. reálnu a štrukturálnu 

konvergenciu. Problematická je už samotná konštrukcia kritérií. Hodnoty kritérií sa určujú 

z hodnôt ukazovateľov všetkých ekonomík EÚ, nielen eurozóny. I keď je pri analýze 

konvergencie v tejto práci používaná ako porovnávacia ekonomika EÚ-27 z dôvodu, že celá 

EÚ by mala dlhodobo konvergovať, v prípade maastrichtských kritérií by malo ísť o hodnoty 

odrážajúce aktuálnu situáciu v eurozóne a nemali by byť ekonomiky mimo eurozónu do 

výpočtov zahrnuté. Maastrichtské kritéria konštruované v 90. rokoch a aplikované pôvodne na 

vyspelé trhové ekonomiky vstupujúce do eurozóny sú už menej vhodné pre nové členské 

štáty, čo sú prevažne tranzitívne ekonomiky s nižšou ekonomickou a cenovou úrovňou. 

Staršie členské štáty dosahovali podobnejšie parametre reálnych a nominálnych veličín, čo už 

neplatí pre nové členské štáty.  

Nové členské štáty majú spoločné to, že nižšia ekonomická úroveň vyžaduje, aby tieto 

ekonomiky rástli rýchlejšie než vyspelé staršie členské štáty. To je sprevádzané nominálnou 

konvergenciou v podobe rýchlejšieho rastu CPL a vyššími mierami inflácie v porovnaní so 

staršími členskými štátmi práve z dôvodu súbežnej reálnej a nominálnej konvergencie 

v užšom zmysle. To komplikuje možnosti dosahovania podobných mier inflácie ekonomík 

starších a nových členských štátov. Jedným z faktorov rýchlejšieho rastu CPL v nových 

členských štátoch je existencia duálnej inflácie a pôsobenie B-S efektu v týchto ekonomikách. 

V snahe plniť inflačné a kurzové kritérium sú obmedzené oba kanály apreciácie RER a 

obmedzenie súbežnej reálnej a nominálnej konvergencie treba brať do úvahy pri integrácii do 

eurozóny. Ekonomiky musia za týmto účelom znižovať agregátne výdaje a dochádza k 

obmedzeniu konvergencie ekonomík v uvedených poňatiach. Je otázne, či makroekonomická 

stabilita dosiahnutá plnením takto vymedzených konvergenčných kritérií a účasť v eurozóne 

podporia ekonomický rast ekonomík významnejšie v porovnaní s možnými nepriaznivými 

dopadmi naň práve plnením kritérií. Po vstupe do menovej únie je navyše kurzový kanál 

dobiehania CPL vylúčený úplne a inflačný kanál obmedzený menovou politikou ECB. Na 

druhej strane môže dochádzať k pôsobeniu asymetrických transmisných kanálov, konkrétne 

procyklického kanála reálnej úrokovej miery a fiškálnej politiky a proticyklického kanála 

rigidity nominálneho výmenného kurzu (ich vymedzenie je v časti 3.7.8). 

4.2 Štrukturálna konvergencia a jej vzťahy k ďalším typom konvergencie 

 

Pokiaľ je štrukturálna konvergencia chápaná ako plnenie kritérií teórie OCA, potom sa prelína 

s oboma ďalšími skúmanými typmi konvergencie a viaceré jej kritéria možno považovať za 

ukazovatele reálnej či nominálnej konvergencie. Zlaďovanie hospodárskych štruktúr a s tým 

spojená vysoká úroveň synchronizácie hospodárskych cyklov a symetria šokov sú dôležité 

ukazovatele, ktorými sa zaoberá teória OCA a ktoré majú vzťah k zbližovaniu ekonomických 

úrovní krajín v menovo-integračnom zoskupení. Reálna konvergencia tak vychádza i zo 

štrukturálnej konvergencie. Analýza štrukturálnej konvergencie sama o sebe je zložitá 

s ohľadom na veľký počet kritérií OCA, pričom súčasné plnenie viacerých z nich môže byť v 

rozpore.
22

 Ďalej sa môžu kritéria ovplyvňovať s reálnou a nominálnou konvergenciou, pričom 

                                                 
22

 Ďalšie problémy s použitím teórie OCA a jej kritérií boli naznačené v podkapitole 3.6.9.   
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viaceré z nich môžu byť považované i za kritéria reálnej a nominálnej konvergencie. Mnohé 

z kritérií môžu ovplyvniť i dlhodobý ekonomický rast ekonomík. K tomu môže dochádzať 

pôsobením na kritéria reálnej konvergencie, ale zvlášť treba zdôrazniť dopady plnenia kritérií 

OCA v integračnom štádiu spojenom s vytvorením menovej únie.  

Keďže plnenie kritérií OCA, resp. štrukturálna konvergencia, zvyšujú pomery prínosov 

a nákladov z účasti v menovej únii, môžu tak celkovo pozitívne pôsobiť na dlhodobý 

ekonomický rast daného integračného zoskupenia. Niektoré z kritérií OCA sú priamo 

faktormi ekonomického rastu. Ako príklad možno uviesť otvorenosť ekonomík. Otvorenejšie 

ekonomiky by mali zároveň viac inklinovať k členstvu v menovej únii, lebo súhrnné cenové 

indexy majú tendenciu viac kolísať v otvorených než uzavretých ekonomikách (McKinnon, 

1963). V otvorených ekonomikách dochádza k významnej úspore transakčných nákladov 

účasťou v menovej únii, keďže takáto ekonomika realizuje veľký objem transakcií v inej než 

domácej mene (Lacina et al., 2007). Pozitívne dopady na ekonomický rast u týchto ekonomík 

by sa mali tak ďalej zvyšovať. Otvorené ekonomiky sú však obvykle malé a menej 

diverzifikované. McKinnon (1963) zdôrazňuje výhody z účasti v menovej únii pre malé 

a otvorené ekonomiky z dôvodu neexistencie peňažnej ilúzie. Kenen (1969) naopak obhajuje 

vhodnú účasť v menovej únii pre ekonomiku s diverzifikovanou produkciou, čo je podľa 

McKinnona (1963) ekonomika veľká. Dôvodom rozporov medzi autormi môže byť odlišný 

charakter šokov v ich analýzach. McKinnon považuje zahraničnú ekonomiku za stabilnú, 

zatiaľ čo Kenen predpokladá nestabilitu zahraničnej ekonomiky. Odlišnú argumentáciu ako 

McKinnon (1963) vo vzťahu k veľkosti ekonomiky prináša Dellas a Tavlas (2010), ktorí 

tvrdia, že menová únia je vhodnejšia pre väčšie ekonomiky v únii s menšími ekonomikami, 

pretože v menšom rozsahu obetujú autonómnu menovú politiku. Prínosy z menovej únie sú 

tak vyššie pre väčšie ekonomiky, pretože menová politika sleduje predovšetkým vývoj vo 

väčšej ekonomike.  

Štrukturálnu podobnosť tvorby GDP podľa sektorov u členov menovej únie možno považovať 

za hlavného predstaviteľa štrukturálnej konvergencie podporovaného plnením ďalších kritérií 

OCA. Táto podobnosť je zároveň predpokladom plnenia ďalších významných kritérií OCA, 

predovšetkým vysokej zladenosti hospodárskych cyklov a symetrie šokov. Možno ju potom 

chápať ako zastrešujúce kritérium, ktoré odráža vývoj v ďalších oblastiach štrukturálnej, 

reálnej i nominálnej konvergencie. Štrukturálna konvergencia a dosiahnutie štrukturálnej 

podobnosti je dlhodobý proces ovplyvňovaný ďalej pôsobením endogenity a exogenity 

kritérií OCA. Prehlbovanie integrácie spontánne (endogenita) alebo opatrenia inštitúcií 

(exogenita) môžu štrukturálnu konvergenciu urýchľovať, čo tiež ovplyvňuje pomer prínosov 

a nákladov menovej únie s pozitívnymi dopadmi na ekonomický rast. 

Kritéria OCA v podobe integrácie finančných trhov a podobnosti mier inflácie krajín sú 

kritéria podobné maastrichtským kritériám, ktorých cieľom je vytvorenie stabilného 

makroekonomického prostredia. Účelom týchto dvoch maastrichtských kritérií je 

konvergencia a udržovanie nízkych inflačných a úrokových mier. Z pohľadu teórie OCA je 

interpretácia kritéria podobnosti inflačných mier v zmysle požiadavky zabezpečenia relatívne 

stabilnej úrovne vzájomných obchodných výmenných relácií (T/T) a následkom toho 

rovnovážneho vývoja na bežných účtoch PB (Lacina, Rusek et al., 2007). To znižuje potrebu 
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flexibilného výmenného kurzu ako prispôsobovacieho mechanizmu. Pri dobiehaní 

ekonomickej a cenovej úrovne, t.j. súbežnej reálnej a nominálnej konvergencii v užšom 

zmysle, budú konvergujúce ekonomiky pravdepodobne dosahovať vyšších mier inflácie, čo je 

tak v rozpore s plnením maastrichtských kritérií i kritérií OCA zároveň. To môže znižovať 

prínosy z členstva v menovej únii najmä u nových členských štátov. Z pohľadu teórie OCA 

vedie integrácia finančných trhov, ktorá implikuje vysokú kapitálovú mobilitu k vyrovnávaniu 

vzniknutej nestability i pri malých zmenách úrokových sadzieb. To umožňuje znížiť rozdiely 

v dlhodobých úrokových mierach medzi ekonomikami a podporovať efektívnu alokáciu 

zdrojov (Lacina, Rusek et al., 2007). V tomto prípade vedie plnenie kritéria OCA v podobe 

integrácie finančných trhov zároveň k podpore plnenia maastrichtského kritéria v podobe 

konvergencie dlhodobých úrokových mier (a naopak).         

4.3 Vývoj reálnych výmenných kurzov ako ukazovateľ konvergencie 

 

Sledovanie vývoja reálneho výmenného kurzu pri analýze konvergencie v poňatiach 

vymedzených v podkapitole 3.2 je jedným z prístupov k sledovaniu konvergencie a možné 

východisko pre postihnutie komplexných väzieb v rámci konvergencie ekonomík.  

4.3.1  Vymedzenie reálneho výmenného kurzu 

 

Lacina et al. (2007) charakterizuje reálny výmenný kurz (RER) ako nominálny kurz upravený 

o zmeny relatívnej kúpnej sily mien, t.j. o infláciu v relácii k východiskovému obdobiu.  

Všeobecne ho možno popísať rovnicou (4.1). 

       (
    

     
⁄ )  

      

     
                                        (4.1) 

Symbol NER vyjadruje nominálny výmenný kurz domácej meny (Cdom) k zahraničnej (Czahr) 

v jednotkovom vyjadrení. PIdom a PIzahr sú cenové indexy domácej a zahraničnej ekonomiky. 

Hodnotu reálneho výmenného kurzu sa pokúša vysvetliť teória parity kúpnej sily (PPP). RER 

je pomerom vonkajšej a vnútornej kúpnej sily peňažnej jednotky vyjadrený v rovnakej mene. 

Za predpokladu platnosti absolútnej verzie teórie PPP by mali byť v dlhodobom horizonte 

ceny u obchodovateľných statkov po prepočítaní na spoločnú menu, t.j. vynásobení 

nominálnym výmenným kurzom, rovnaké medzi krajinami. Kurz daný paritou kúpnej sily by 

sa mal rovnať trhovému výmennému kurzu. Odchýlky medzi nimi sú odchýlkami od parity 

kúpnej sily. Ak RER v rovnici (4.1) rastie, znamená to reálne znehodnotenie domácej meny, 

kúpna sila domácej meny sa voči zahraničnej znižuje. Zároveň však dochádza k zlepšeniu 

konkurencieschopnosti exportu domácej ekonomiky (a opačne). Reálny výmenný kurz možno 

konštruovať ako bilaterálny alebo efektívny, čo umožňuje posudzovať konkurencieschopnosť 

ekonomiky voči jednej alebo skupine ekonomík. 

Relatívne vyjadrenie teórie PPP, t.j. vzťah medzi relatívnou zmenou NER a zmenami 

cenových hladín dvoch ekonomík, vyjadruje rovnica (4.2). Pokiaľ sa zmeny výmenného 

kurzu a cenových hladín kompenzujú, reálny menový kurz sa nemení. Symbol P vyjadruje 
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cenovú hladinu a π mieru inflácie. Symbol H značí domácu a symbol F zahraničnú 

ekonomiku. 

                                                    (4.2) 

V dlhom období by rozdiely v cenových úrovniach mali vyplývať len z existencie 

neobchodovateľných statkov a závisieť na ich váhe v ekonomike. V skutočnosti však existujú 

významné rozdiely aj u cien obchodovateľných statkov a hypotézy o platnosti teórie PPP sú 

empiricky zamietané (Benčík, Hajnovič et al., 2005). Bližšie boli niektoré aspekty danej 

problematiky popísané v časti 4.1.1. Platnosti zákona jednej ceny a absolútnej verzie teórie 

PPP bráni mnoho skutočností ako bariéry obchodu, nedokonale konkurenčné trhové štruktúry 

a trhová segmentácia, resp. diferenciácia produktu a ďalšie. Okrem spomínanej existencie 

neobchodovateľných tovarov treba tiež venovať pozornosť skladbe porovnávaného koša 

a váham tovarov v koši. Čím je tovar homogénnejší, tým elastickejší je dopyt a tým by malo 

dochádzať k menšej apreciácii RER založenom na cenovom indexe danej komoditnej skupiny 

(Cincibuch a Vávra, 2000). I v prípade odstránenia prekážok obchodu, čo je typické pre EÚ, 

stále existujú dopravné a transakčné náklady, ktoré bránia vyrovnávaniu cien. Transakčné 

náklady sú však významne redukované vytvorením územia s jednotnou menou. Možno 

predpokladať, že pri pokračujúcej integrácii a ďalšej redukcii prekážok obchodu v EÚ, sú 

producenti potenciálne obchodovateľných tovarov vystavení stále väčšej konkurencii 

a rozdiely medzi nimi by sa mali ďalej redukovať.  

4.3.2  Determinanty zmien reálneho výmenného kurzu 

 

Zmena RER sa skladá z príspevku niekoľkých faktorov. Faktory vysvetľujúce reálnu 

apreciáciu možno rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej možno zaradiť nákladové (cenové), 

hlavne mzdové tlaky (rast reálnych miezd) vedúce k zhoršovaniu konkurencieschopnosti. Do 

druhej skupiny sa zaraďujú štrukturálne faktory súvisiace s transformačným procesom, ktoré 

nemajú nepriaznivé dopady na konkurencieschopnosť ekonomiky (Cincibuch a Vávra, 2000). 

Pokiaľ ide o cenové a nákladové faktory apreciácie RER, zmeny v relatívnych nákladoch 

práce a z toho vyplývajúce inflačné diferenciály ovplyvňujú cenovú a nákladovú 

konkurencieschopnosť. Jednotkové náklady práce pre celú ekonomiku predstavujú podiel 

odmeny za prácu na zamestnanca a produktivity práce, pričom produktivita práce je meraná 

ako GDP v pomere k celkovému počtu zamestnaných osôb (bližšie viď príloha 4). V rámci 

EÚ sú nákladové faktory monitorované indexmi konkurencieschopnosti dostupnými 

z Eurostatu. Ide o ukazovatele reálnych efektívnych výmenných kurzov (REER) vo vzťahu k 

hlavným obchodným partnerom. REER predstavuje nominálny efektívny výmenný kurz 

(NEER) deflovaný nominálnymi jednotkovými nákladmi práce za celú ekonomiku, indexom 

spotrebiteľských cien (CPI/HICP), resp. ďalšími cenovými indexmi. Pri raste indikátorov 

efektívneho výmenného kurzu, t.j. reálnej apreciácii, dochádza k zhoršovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky.
23

  

                                                 
23

 To neodporuje vzorcu vyjadrenému rovnicou (4.1), ide však o odlišnú konštrukciu indikátora v podobe indexu 

zachytávajúceho zmeny v čase. 
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Je vhodné zamyslieť sa detailnejšie nad nákladovými faktormi reálnej apreciácie. Rast 

reálnych spotrebných miezd zvyšuje rast reálnych produkčných miezd, pretože zvyšovanie 

cien neobchodovateľných statkov núti pracovníkov požadovať vyššie mzdy ako kompenzáciu 

straty kúpnej sily. Predpokladom je existencia mechanizmu vyjednávania miezd, ktorý 

reálnym mzdám umožňuje, aby boli monopolisticky stanovené nad úrovňou vyčisťujúcou trh 

práce v neoklasickom poňatí, čo vedie k reálnej rigidite miezd. V terminológii teórie OCA 

možno tento nadmerný rast miezd interpretovať ako sled nepriaznivých reálnych 

asymetrických šokov s dlhodobými negatívnymi dopadmi na výstup a zamestnanosť, čo 

vyžaduje prispôsobovanie nominálneho výmenného kurzu (Cincibuch a Vávra, 2000). 

Zhoršovanie konkurencieschopnosti vyvoláva depreciačné tlaky na výmenný kurz 

zhoršovaním salda bežného účtu platobnej bilancie i zhoršovaním salda na finančnom účte 

následkom odlivu kapitálu. Ak daný trend pretrváva, môže to podkopávať stabilitu 

akéhokoľvek režimu fixného kurzu. Z toho vyplývajú i možné komplikácie z rýchleho prijatia 

eura. Odstránenie rigidít na trhu práce sa môže stať zdrojom udržateľnej konkurenčnej 

výhody, zladenosti cyklického vývoja, ekonomického rastu a následne ďalej prehĺbiť 

konvergenciu. Skúmanie reálneho výmenného kurzu v konvergenčnom procese v rámci EU 

a eurozóny tak vedie k rovnakým záverom ako teória OCA. 

Do druhej skupiny možno zaradiť štrukturálne faktory reálnej apreciácie. Tie zvyšujú infláciu 

neobchodovateľných položiek obsiahnutú v indexe spotrebiteľských cien (CPI) nad infláciu 

obchodovateľného tovaru vyjadrenú indexom cien výrobcov (PPI). Štrukturálne dôvody 

reálnej apreciácie môžu byť spojené s faktormi, ktoré ovplyvňujú relatívne ceny 

neobchodovateľného tovaru. Krajina vykazuje vyšší rast relatívnych cien 

neobchodovateľného tovaru, ak jej diferenciál rastu produktivity práce medzi 

obchodovateľným a neobchodovateľným sektorom je vyšší než v referenčnej ekonomike. 

Práve tento mechanizmus je známy ako Ballassov-Samuelsonov (B-S) efekt (viď časť 4.3.3). 

Cincibuch a Vávra (2000) tvrdia, že štrukturálne faktory reálnej apreciácie nevedú k 

nepriaznivým dopadom na konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o prechodný vývoj v 

transformujúcich sa ekonomikách, ktorý vyplýva z pôvodne podhodnotených miezd postupne 

sa vracajúcich na rovnovážnu úroveň.   

4.3.3 Možnosti skúmania konvergencie pomocou RER 

 

Časť makroekonomického výskumu v rámci teórie OCA sa zameriava práve na vývoj 

reálnych výmenných kurzov. Pri chápaní reálnej konvergencie ako približovania reálnych 

parametrov a podmienok ekonomík možno popísať tento proces práve pomocou vývoja RER. 

Keďže indikátor CPL je v tejto práci považovaný za ukazovateľ nominálnej konvergencie 

(viď časť 3.2.2), potom k nominálnej konvergencii v užšom zmysle dochádza práve 

prostredníctvom apreciácie RER (viď rovnica (3.5)). Pri súbežnej reálnej a nominálnej 

konvergencii v užšom zmysle, t.j. súbežnom raste GDP/obyv. a CPL, dochádza  k apreciácii 

RER. Keďže teória OCA sa zameriava na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby prínosy 

z menovej únie prevýšili náklady, potom v prípade fixného nominálneho výmenného kurzu 

a vylúčenia kurzového kanálu reálnej apreciácie požaduje fungovanie adaptačného 

mechanizmu v podobe flexibility cien a miezd. Zmenou relatívnych cien a miezd dochádza 

k zmene reálneho výmenného kurzu s dopadmi na konkurencieschopnosť ekonomiky. 
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V prípade cenových a mzdových rigidít (mzdy a ceny sú rigidné smerom dole) a nefunkčnosti 

ďalších adaptačných mechanizmov dochádza naopak k významným nákladom z účasti 

v menovej únii pri strate pružného výmenného kurzu ako adaptačného nástroja na 

asymetrický šok. K tomu však treba doplniť ďalšie stanovisko ohľadne vhodnosti menovej 

únie pre krajiny na základe hodnotenia vývoja reálnych výmenných kurzov. Vaubel (1978) 

tvrdí, že väčšina z kritérií OCA je ťažko merateľná a odporúča hodnotiť pripravenosť krajín 

na členstvo v menovej únii podľa potreby zmien reálneho výmenného kurzu. Odchýlky od 

relatívnej parity kúpnej sily, t.j. zmeny reálneho výmenného kurzu, sú považované za 

komplexné kritérium vhodnosti menovej únie.   

Vývoj reálneho výmenného kurzu možno použiť ako ukazovateľ všetkých troch skúmaných  

typov konvergencie a možno tak poukázať na ich vzájomné vzťahy. Frait a Komárek (2001) 

tvrdia, že ekonomickú konvergenciu možno analyzovať pomocou reálneho výmenného kurzu. 

Variabilita RER je kľúčová charakteristika pozorovateľná na základe historických dát 

a zmeny RER sú ľahko merateľné. Využívanie ex post dát o vývoji RER je však predmetom 

Lucasovej kritiky. Na základe minulých dát nemožno uskutočňovať závery ohľadne budúceho 

vývoja (Lucas, 1976). Úlohu tu zohráva i hypotéza endogenity a exogenity kritérií OCA, resp. 

faktorov konvergencie všeobecne. Prehlbujúca sa integrácia a vývoj RER sa môžu vzájomne 

ovplyvňovať. Potom nemožno jednoznačne robiť závery ohľadne dopadu integrácie na 

ekonomiky na základe hodnotenia minulého vývoja veličín a konvergenciu v integračnom 

zoskupení treba analyzovať v čo najširšom pojatí.  

4.3.4 Teoretické vymedzenie Balassovho-Samuelsonovho efektu 

 

Charakteristika tohto mechanizmu je nevyhnutná pre vysvetlenie cenovej konvergencie 

v rámci EÚ, ktorá prebieha súbežne s konvergenciou GDP/obyv. Balassov-Samuelsonov  (B-

S) model je zameraný na vysvetlenie absolútnej úrovne a pohybu reálneho výmenného kurzu 

menej vyspelých ekonomík a jeho hlavné spracovanie je spojené s prácami Balassu (1964) 

a Samuelsona (1964). Balassa (1964) zdôrazňuje, že koncept kurzu daného paritou kúpnej sily 

nie je schopný vysvetliť rovnovážnu úroveň kurzu pre menej vyspelé ekonomiky, pretože 

kurz sa mení s ekonomickou úrovňou krajiny. B-S model predpokladá, že pre obchodovateľné 

komodity platí zákon jednej ceny na rozdiel od neobchodovateľného tovaru. Teória sa opiera 

o predpoklad flexibility trhu práce, pričom neexistuje jeho segmentácia. Predpokladá 

dokonalú mobilitu práce naprieč sektormi v rámci ekonomiky, avšak nulovú mobilitu medzi 

ekonomikami. Nominálny výmenný kurz sa vyvíja v súlade so zmenou relácie cien 

obchodovateľných statkov medzi domácou a zahraničnou ekonomikou  a jeho zmenu možno 

potom zhruba vyjadriť rovnicou (4.2). Podiel práce na pridanej hodnote oboch sektorov je 

približne rovnaký. Ak v obchodovateľnom sektore nastane technologická zmena zvyšujúca 

hraničnú produktivitu práce, rastú v danom sektore i mzdy. V dôsledku mobility pracovnej 

sily medzi sektormi musí zvýšenú mzdu akceptovať i sektor neobchodovateľných tovarov. 

V dôsledku vyrovnávania miezd rastú mzdy v obchodovateľnom i neobchodovateľnom 

sektore zhruba rovnakým tempom.  

Podstata B-S efektu spočíva v tom, že ak v konvergujúcej ekonomike (ekonomike s nižšou 

počiatočnou ekonomickou úrovňou) rastie produktivita práce v obchodovateľnom sektore 
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rýchlejšie než v neobchodovateľnom, potom rastú ceny v neobchodovateľnom sektore 

rýchlejšie než v obchodovateľnom. Existencia diferenciálu rastu produktivity 

v obchodovateľnom oproti neobchodovateľnému sektoru, označovaná ako duálna 

produktivita, spôsobuje odlišný vývoj cien v daných sektoroch. Na rozdiel 

od obchodovateľného sektora, nie je rast miezd v neobchodovateľnom sektore opodstatnený 

rýchlejším rastom produktivity, ale je umožnený vyššou infláciou. Vzniká tak duálna inflácia. 

Duálna produktivita a inflácia by tak mali byť vyššie u konvergujúcich ekonomík v porovnaní 

s rozvinutými ekonomikami EÚ. Diferenciál rastu produktivity sa vplyvom vyrovnávania 

miezd premieta do apreciácie RER. Pri existencii fixného kurzu medzi konvergujúcou 

ekonomikou a ekonomikou s vyššou ekonomickou úrovňou vedie vyššia duálna inflácia k 

vyššej celkovej inflácii a posilňovaniu RER v konvergujúcej ekonomike. V prípade režimu 

floatingu a zhodného inflačného cieľa ekonomík hrá rozhodujúcu úlohu kurzový kanál a B-S 

efekt vedie k apreciácii NER u konvergujúcej ekonomiky. Pri nominálnej apreciácii rastú 

ceny v obchodovateľnom sektore pomalšie ako celková inflácia, môžu i klesať. Mzdy by mali 

rásť približne tak rýchlo ako ceny v obchodovateľnom sektore. V neobchodovateľnom sektore 

však rastú ceny rýchlejšie. Vo vyjadrení v zahraničnej mene rastú ceny v obchodovateľnom 

sektore približne rovnako v konvergujúcej i rozvinutej ekonomike, nedochádza tak 

k znižovaniu konkurencieschopnosti dobiehajúcej ekonomiky v zahraničnom obchode.  

Potenciál pre pôsobenie B-S efektu možno zistiť pomocou ukazovateľov INT a PRO, ktoré 

popisuje Benčík, Hajnovič et al. (2005). Ukazovateľ INT je znázornený rovnicou (4.3). 

Existenciu duálnej inflácie umožňuje odhaliť sledovaním vývoja cenových indexov PPI a CPI 

v konkrétnej ekonomike v pomere k porovnávacej (zahraničnej) ekonomike. 

 

     

    
    
    
    

                                                              (4.3) 

 

Ukazovateľ INT je definovaný ako relatívny cenový diferenciál neobchodovateľného 

a obchodovateľného sektora v domácej (H) a zahraničnej ekonomike (F). Ceny 

obchodovateľného sektora sú vyjadrené indexom cien výrobcov (PPI) a u 

neobchodovateľného aproximované indexom spotrebiteľských cien (CPI).  

Ukazovateľ PRO, vyjadrený rovnicou (4.4), meria podiely produktivity v domácej (H) 

a porovnávacej (zahraničnej) ekonomike (F) a naznačuje tak trendy v jej vývoji. HDPI je 

index hrubého domáceho produktu a EMI je index zamestnanosti. Indikátor PRO odráža 

produktivitu práce ekonomiky vo vzťahu k porovnávacej ekonomike. 

    

     
    
     
    

                                                                   (4.4)       

Záverom k popisu B-S efektu je nutné poukázať na určité nedostatky spojené s jeho 

predpokladmi i s týmto mechanizmom všeobecne. Predpoklad flexibility trhu práce a mobility 

pracovných síl je v realite splnený len čiastočne. Mobilita pracovných síl medzi sektormi je 
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vyššia v stredne až dlhodobom horizonte a preto sa vplyv B-S efektu na infláciu a RER môže 

prejavovať až s oneskoreniami pri zmene produktivity (Benčík, Hajnovič et al., 2005). I pri 

naplnení predpokladu mobility pracovnej sily je druhým problematickým aspektom to, že 

zvýšený dopyt po pracovnej sile by sa pravdepodobne skôr premietol do zníženia 

nezamestnanosti a až následne do zvýšenia miezd.  Navyše, pracovná sila nie je homogénna, 

v priemysle a službách sú vyžadované rôzne kvalifikácie, a preto sa reálne mzdy môžu 

pohybovať opačným smerom. Problematický je i teoretický predpoklad, že zvýšenie 

produktivity neobchodovateľného sektora nezvýši mzdy určované v obchodovateľnom 

sektore, ale dôjde k relatívnemu poklesu cien neobchodovateľného tovaru. Dôležitý je i fakt, 

že relatívna úroveň produktivity a cien v obchodovateľnom a neobchodovateľnom sektore 

krajiny vo vzťahu k EÚ a eurozóne sa nedá presne vyčísliť, a tak nemožno  predvídať dopad 

medzery produktivity na konvergenciu. Možno odhadnúť celkový rast produktivity práce, 

avšak rozdelenie medzi obchodovateľný a neobchodovateľný sektor je zložité.  

Okrem toho je nutné poukázať na fakt, že môžu existovať viaceré zdroje rastu cien 

neobchodovateľného tovaru (bližšie k týmto efektom viď Benčík, Hajnovič et al., 2005). Sú 

vysvetliteľné najmä na mikroekonomickej úrovni. Môže to byť investičný dopyt, keď kladný 

prírastok produktivity zvýši rovnovážnu zásobu kapitálu a vyvolá investície, ktoré vedú 

k rastu cien neobchodovateľných tovarov. Ďalším faktorom môže byť príjem iného 

výrobného faktora, keď v dôsledku rastu ekonomickej aktivity vznikajú externality. 

Následkom obmedzenej ponuky môžu viest externality k polohovej rente a rastu cien aj za iné 

služby. Vyššie ceny neobchodovateľných tovarov môžu byť spôsobné i dopytovými tlakmi. 

S rastom príjmov spotrebiteľov sa môže v rozvinutých i tranzitívnych ekonomikách zvyšovať 

rast podielu výdajov na služby na celkových výdajoch (zdravotnícke, vzdelávacie, finančné 

apod.). Rast cien neobchodovateľného tovaru a pôsobenie B-S efektu možno doplniť 

vysvetlením  v rámci modelu všeobecnej mikroekonomickej rovnováhy pôsobením cenového 

a dôchodkového efektu. Pri zmenách relatívnych cien obchodovateľného 

a neobchodovateľného tovaru dochádza okrem duálnej inflácie k zmenám v štruktúre 

spotrebného koša. Cenový efekt  znamená, že rýchlejší rast produktivity v obchodovateľnom 

sektore relatívne zlacňuje tento tovar a rastúci dopyt zvyšuje jeho váhu v spotrebnom koši. 

Cenový efekt zmenšuje vplyv B-S efektu. Dôchodkový efekt vedie z dôvodu zvýšenia 

reálnych miezd v celej ekonomike k rastu dopytu po všetkých tovaroch. Dôchodková 

elasticita dopytu v neobchodovateľnom sektore  je zvyčajne vyššia než v obchodovateľnom. 

Dôchodkový efekt posilňujúci B-S efekt často preváži cenový efekt zmierňujúci jeho vplyv 

(Benčík, Hajnovič et al., 2005). 

Podobný efekt ako pôsobenie B-S efektu má externý cenový tlak v obchodovateľnom sektore, 

ktorý nevychádza z rozdielneho tempa rastu produktivity práce v obchodovateľnom 

a neobchodovateľnom sektore v domácej ekonomike, ale z extrémnych rozdielov v nákladoch 

práce v podmienkach vysokej kapitálovej mobility, čo spôsobuje presun a novú koncentráciu 

výroby. Krajiny s nízkym inflačným cieľom, kde patria krajiny eurozóny, vytvárajú priestor 

pre vyšší rast cien neobchodovateľného tovaru. To je z dôvodu, že klesá cenová úroveň 

masovo vyrábaného tovaru, ktorého výroba sa presúva do rozvojových krajín. Preto 

k podobným efektom ako v dôsledku pôsobenia B-S efektu môže dochádzať i v ďalších 
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rozvinutých krajinách EÚ a eurozóny. B-S efekt i externý cenový tlak predpokladajú rýchlejší 

rast cien neobchodovateľných statkov než obchodovateľných. B-S efekt vysvetľuje tento 

rozdiel medzerou rastu produktivity medzi danými sektormi, čo sa prejavuje pri reálnej 

konvergencii v dobiehajúcich ekonomikách. Pri existencii mobility práce medzi sektormi 

nesleduje rast miezd sektorovú produktivitu práce, ale mzdy neobchodovateľného sektora sa 

prispôsobujú ich vývoju v obchodovateľnom sektore. Vyššia inflácia je tak zapríčinená 

rýchlejším rastom miezd než produktivity práce. Pri externom cenovom tlaku je dodatočný 

rast cien zapríčinený tým, že inflácia je určená menovou politikou. Rast cien 

neobchodovateľného tovaru znova predbieha rast produktivity práce v danom sektore. To je 

však z dôvodu, že kompenzuje stagnáciu či pokles cien v obchodovateľnom sektore.  

5  Analýza vzájomných vzťahov konvergencie v EÚ a eurozóne  
 

Na úvod empirickej analýzy je nutné položiť si otázku, či budú krajiny s nižším GDP/obyv. 

a nižšou životnou úrovňou rásť rýchlejšie (meranie pomocou β konvergencie), dobiehať 

vyspelejšie ekonomiky s vyššou životnou úrovňou a či sa budú rozdiely v životných 

úrovniach medzi nimi znižovať (meranie pomocou σ konvergencie) (podkapitola 5.1). Po 

zodpovedaní tejto otázky nasleduje analýza nominálnej konvergencie a jej vzťahov k reálnej 

konvergencii (podkapitola 5.2). Za tým nasleduje analýza štrukturálnej konvergencie 

(podkapitola 5.3) s celkovými dopadmi ich vzťahov na prínosy a náklady účasti v menovej 

únii a ekonomický rast (kapitola 6). 

5.1 Analýza reálnej β a σ konvergencie v EÚ a eurozóne 

 

Podkapitola 5.1. je rozdelená do ďalších dvoch kapitol, ktoré skúmajú, či dochádza k β 

konvergencii v rámci EÚ a eurozóny (časť 5.1.1) a σ konvergencii v rovnakých zoskupeniach 

(časť 5.1.2). 

5.1.1 Analýza  reálnej β konvergencie v EÚ a eurozóne 

 

Cieľom tejto podkapitoly je zistiť, či ekonomiky s nižšou počiatočnou úrovňou v EÚ 

a eurozóne rastú rýchlejšie (β konvergencia) a znižuje sa rozptyl ekonomickej úrovne v EÚ 

a eurozóne (σ konvergencia). Analýza β konvergencie je tak doplnená analýzou σ 

konvergencie k odhaleniu či sa rozptyl ekonomickej úrovne v EÚ znižuje. Existencia β 

konvergencie je pritom nevyhnutnou podmienkou pre σ konvergenciu.  

5.1.1.1 Využitie regresnej analýzy   

 

Ekonomiky EÚ a eurozóny dosahujú rôznych temp ekonomického rastu. Boli určené 

priemerné tempá rastu za dlhšie obdobie (1996  2010) a tie boli ďalej využité pri analýze 

reálnej β konvergencie. Tabuľka 5.1 zobrazuje priemerné tempá rastu reálneho GDP/obyv. 

v období 1996  2010, ktoré boli následne využité v regresnej analýze. Tempá sú zoradené od 

najnižšieho po najvyššie. V prípade druhého použitého ukazovateľa k analýze β 

konvergencie, konkrétne GDP/obyv. v PPS, sú jeho priemerné tempá rastu v období 1996-

2010 zobrazené v prílohe 1 v tabuľke 3.  
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Tab. 5.1 Priemerné tempá rastu reálneho GDP/obyv. v ekonomikách EÚ, 1996  2010, v %,  

Ekonomika Miera rastu Ekonomika Miera rastu Ekonomika Miera rastu 

IT 0,409 CY 1,665 RO 2,703 

DK 0,779 UK 1,672 SL 2,769 

FR 1,024 GR 1,957 SK 3,712 

PT 1,18 SE 2,029 BG 3,731 

DE 1,206 FI 2,213 PL 3,919 

BE 1,293 LU 2,337 EE 4,702 

ES 1,52 HU 2,443 LT 4,855 

AT 1,546 CZ 2,445 LV 5,138 

NL 1,553 IE 2,585   

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty z absolútnych hodnôt reálneho GDP/obyv.,  

Pozn.1: Dáta neboli dostupné pre Maltu vo viacerých rokoch, a preto bola z analýzy vynechaná. 

Pozn. 2: Hodnoty sú zoradené od najnižšej po najvyššiu. 

 

Z tabuľky 5.1 vyplýva, že všeobecne rastú ekonomiky nových členských štátov rýchlejšie 

v porovnaní so staršími členskými štátmi. Z nových členských štátov dosiahol nižšie 

priemerné tempá rastu reálneho GDP/obyv. za sledované obdobie predovšetkým Cyprus, 

avšak i ČR a Malta v ukazovateli GDP na obyv. v PPS (viď tab. 3 v prílohe 1). Inak väčšina z 

týchto štátov dominuje v miere rastu ich ekonomík v rámci EÚ. Na túto zjednodušenú analýzu 

ďalej nadväzuje regresná analýza β konvergencie, ktorej účelom je preukázanie β 

konvergencie indikátorov ekonomickej úrovne v EÚ a eurozóne.  

Premenné modelu 

Počiatočná úroveň GDP na obyvateľa v roku 1996. Ide o reálny GDP/obyv. v eurách 

a nominálny GDP/obyv. (v bežných cenách) v PPS. Dáta boli získané z Eurostatu v roku 

2011. Reálny GDP/obyv. v eurách je vypočítaný v cenách predchádzajúceho obdobia, ktoré je 

považované za základné obdobie. 

Priemerné tempo rastu GDP na obyvateľa 1996 ‒ 2010: z indikátorov reálneho GDP/obyv. 

a nominálneho GDP/obyv. v PPS bolo vypočítané priemerné tempá rastu podľa ľavej strany 

rovnice (2.1). U prvého indikátora neboli dostupné dáta pre Maltu vo viacerých rokoch, 

a preto bola s analýzy β konvergencie pomocou tohto indikátora vynechaná.  

Analýza β konvergencie reálneho GDP/obyv. bola uskutočnená na skupine krajín EÚ-26 (bez 

Malty), EÚ-25 (bez Malty a Luxemburska) a následne v skupinách 16 krajín eurozóny (bez 

Malty, EA-16), 15 krajín eurozóny (bez Malty a Luxemburska, EA-15) a 14 krajín eurozóny 

(bez Malty, Luxemburska a Írska, EA-14). Vylúčenie Írska bolo realizované predovšetkým za 

účelom sledovania zmien v koeficiente determinácie (R
2
) a sklone regresnej funkcie. Analýza 

β konvergencie nominálneho GDP/obyv. v PPS bola realizovaná v skupine EÚ-27, EÚ 26 

a skupinách eurozóny s 17, 16 a 15-timi krajinami (EA-17, EA-16, EA-15). Zloženie skupín 

je rovnaké ako v predchádzajúcom prípade, avšak boli dostupné dáta pre tento indikátor u 

všetkých ekonomík vrátane Malty. V tejto podkapitole sú zhrnuté dôležité výsledky analýzy 

vrátane výsledkov testov normálneho rozdelenia súborov a rezíduí, heteroskedasticity 

a autokorelácie. Všetky testy boli realizované na 5%-nej hladine významnosti. Vybrané 

modely spĺňajúce všetky predpoklady na základe ekonometrickej verifikácie sú znázornené 
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pomocou rovníc. Podrobné výstupy z programu EViews pre všetky modely sú súčasťou 

prílohy 3 (výsledky analýzy z časti 5.1.1). 

Normálne rozdelenie všetkých analyzovaných výberov bolo potvrdené Jarque-Bera (J-B) 

testom na 5%-nej hladine významnosti. Analýza β konvergencie u oboch indikátorov 

preukazuje vo všetkých sledovaných skupinách EÚ a eurozóny jej existenciu, t.j. ekonomiky 

s nižšou počiatočnou úrovňou GDP/obyv. v EÚ a eurozóne rastú rýchlejšie. Všetky modely 

a ich koeficienty boli štatisticky významné na 5%-nej hladine významnosti. Ekonometrická 

verifikácia v niektorých modeloch však preukázala problémy so splnením predpokladov 

modelu pre náhodnú zložku. Preto bolo po počiatočnej analýze celej EÚ a eurozóny následne 

vylúčené Luxembursko, ktoré dosahuje odľahlých hodnôt. Dôvodom odľahlých hodnôt pre 

GDP/obyv. je vysoký podiel cezhraničných pracovníkov v krajine. Nezapočítavajú sa do 

výpočtu GDP/obyv., avšak podieľajú sa na jeho tvorbe. Sklony, t.j. regresné koeficienty α2 

z realizovaných analýz β konvergencie sú zhrnuté v tabuľke 5.2. 

Tab. 5.2 Regresné koeficienty α2 z analýzy reálnej β konvergencie  v EÚ a eurozóne 
Koef. EÚ-26 

(reálny)  

EÚ-25 

(reálny)  

EA-16 

(reálny) 

EA-15 

(reálny) 

EA-14 

(reálny) 

EÚ-27 

(v PPS) 

EÚ-26 

(v PPS) 

EA-17, 

(v PPS) 

EA-16, 

(v PPS) 

EA-15, 

(v PPS) 

α2 (β) -0,0113 -0,0125 -0,0118 -0,0153 -0,0167 -0,0202 -0,0243 -0,0186 -0,0294 -0,0305 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty  

Pozn. : Všetky koeficienty sú štatisticky významné na 5%-nej hladine významnosti (zvýraznené tučne). 

 

Z tab. 5.2 vyplýva, že odstránením dát pre Luxembursko zo vzorky krajín EÚ i eurozóny sa 

zvyšuje sklon regresnej funkcie u oboch indikátorov. U modelov pre eurozónu sa následne 

sklon zvyšuje ďalej odstránením Írska z analýzy. Táto ekonomika vykazovala predovšetkým 

na konci 90. rokov vysokých mier ekonomického rastu, preto bola často z podobných analýz 

vylučovaná pre odľahlé pozorovania (Slavík, 2007). Z hľadiska rezíduí možno hodnoty 

indikátorov pre túto ekonomiku považovať vo viacerých analyzovaných výberoch krajín za 

odľahlé hodnoty, nie však tak výrazne odľahlé ako u Luxemburska. Existujú však i ďalšie 

ekonomiky s odľahlými hodnotami. Luxembursko vykazuje vysoké pozitívne rezíduá v rámci 

každého modelu u oboch indikátorov reálnej konvergencie a Írsko vo väčšine z nich. Okrem 

toho sú vysoké pozitívne rezídua dosahované predovšetkým Estónskom. Najvyššie negatívne 

rezíduá dosahujú vo väčšine modelov Taliansko a Portugalsko, ktoré má relatívne nízku 

priemernú mieru ekonomického rastu vo vzťahu k svojej východiskovej ekonomickej úrovni.  

Vylúčenie Írska je uskutočnené u každej analýzy eurozóny, aby sa zistilo, ako to výsledky 

analýzy ovplyvní. Postupným odstraňovaním ekonomík Luxemburska a Írska z analýzy 

eurozóny sa zvyšuje (v absolútnej hodnote) sklon regresnej priamky (viď tab. 5.2), ale i 

upravený koeficient determinácie (adjR
2
) (viď tab. 5.3) pri využití oboch indikátorov 

konvergencie. Výsledky analýzy tak významne závisia práve na homogenite vzorky 

skúmaných krajín. Celkovo je sklon najvyšší v modeli pre eurozónu s 15-timi krajinami 

u indikátora GDP/obyv. v PPS. V tejto skupine by tak malo dochádzať k najrýchlejšej β 

konvergencii. V tab. 5.3 sú zhrnuté koeficienty determinácie z realizovaných analýz. Ako už 

bolo naznačené vyššie, väčšie adjR
2
 pre EÚ i eurozónu sú dosiahnuté po odstránení 

Luxemburska z daných skupín a následne i po odstránení Írska z modelov pre eurozónu. 

V modeloch pre eurozónu sú tieto nárasty obzvlášť významné. Celkovo je najvyšší koeficient 
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adjR
2
 v modeli pre EÚ-26 pri využití indikátora nominálneho GDP/obyv. v PPS. Tento model 

zároveň spĺňa všetky predpoklady na základe ekonometrickej verifikácie (viď ďalej). 

Tab. 5.3 R
2 

a adjR
2 

regresných rovníc modelov reálnej β konvergencie v EÚ a eurozóne  
Koef. EÚ-26 

(reálny)  

EÚ-25 

(reálny)  

EA-16 

(reálny) 

EA-15 

(reálny) 

EA-14 

(reálny) 

EÚ-27 

(v PPS) 

EÚ-26 

(v PPS) 

EA-17, 

(v PPS) 

EA-16, 

(v PPS) 

EA-15, 

(v PPS) 

R
2
 64,12 70,5 47,74 65,66 76,44 68,38 85,25 42,18 78,46 83,6 

adjR
2
 62,63 69,22 44,01 63,02 74,48 67,11 84,63 38,32 76,92 82,34 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty  

Pozn.: Analýza je realizovaná vždy na celej EÚ a eurozóne (z analýzy reálneho GDP/obyv. je vyňatá Malta kvôli 

chýbajúcim dátam).  Z oboch skupín je následne vyradené Luxembursko a zo skupín eurozóny nakoniec i Írsko.    

 

Model vyjadrujúci β konvergenciu nominálneho GDP/obyv. v PPS (koeficienty α2 sú 

v pravých piatich stĺpcoch tab. 5.2 a koeficienty determinácie v pravých piatich stĺpcoch tab. 

5.3) v rámci celej EÚ-27 je štatisticky významný, avšak J-B testom nemožno potvrdiť 

normálne rozdelenie rezíduí. Whiteov test indikuje prítomnosť heteroskedasticity, i keď je jej 

prítomnosť naopak zamietnutá Breuschovým-Paganovým-Godfreyho (B-P-G) testom. 

Neprítomnosť autokorelácie bola overená Durbinov-Watsonovým testom (D-W) a 

Breuschovým-Godfreyho LM testom (B-G LM) autokorelácie. Tieto testy boli aplikované na 

všetky modely. Na základe prevedených testov je prijatá hypotéza, že v modeli pre EÚ-26, t.j. 

po vynechaní odľahlých hodnôt pre Luxembursko nie je prítomná heteroskedasticita (Whiteov 

test, B-P-G test) a autokorelácia (D-W a B-G LM test). Ďalej je prijatý predpoklad o 

normálnom rozdelení rezíduí, ktoré preukázal J-B test. Po vynechaní odľahlých hodnôt pre 

Luxembursko je výrazne vyšší i adjR
2
. Na základe rovnice (2.1) platí pre EÚ-26 vzťah medzi 

počiatočnou úrovňou GDP/obyv. v PPS a priemernou mierou rastu v období 1996-2010 

vyjadrený rovnicou (5.1). 

 

  
  

              

           
(   )                             (   )                           (5.1) 

                                                
 

V modeli zostavenom pre celú eurozónu (EA-17) bola Whiteovým testom indikovaná 

prítomnosť heteroskedasticity. Po odstránení Luxemburska a následne i Írska z výberu, t.j. v 

modeloch pre EA-16 a EA-15 nie je prítomná heteroskedasticita na 5%-nej hladine 

významnosti ani autokorelácia a rezíduá sú normálne rozdelené na základe vyššie uvedených 

testov. V skupine EA-16 oproti EA-17 je opäť výrazne vyšší adjR
2
, pričom najvyššia je jeho 

hodnota v skupine EA-15 (viď tab. 5.3). Rovnica (5.2) preukazuje β konvergenciu 

nominálneho GDP/obyv. v PPS v eurozóne so 16-timi krajinami, t.j. bez Luxemburska.  

 

  
  

              

           
(   )                             (   )                           (5.2) 

 

                                                  
 

Analýza β konvergencie reálneho GDP/obyv. bola realizovaná na obdobných skupinách ako 

v prípade nominálneho GDP/obyv. v PPS, avšak z každej z nich boli vynechané dáta pre 

Maltu, pretože tieto dáta k indikátoru reálneho GDP/obyv. chýbali vo viacerých rokoch. 

Vo všetkých analyzovaných skupinách ekonomík je tak v porovnaní s predchádzajúcou 

analýzou o jednu krajinu menej. Všetky modely sú opäť štatisticky významné, niektoré však 
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nespĺňajú predpoklady pre náhodnú zložku. V modeli pre celú EÚ-26 bola preukázaná 

prítomnosť autokorelácie D-W i B-G LM testom. Pre model EÚ-25, t.j. po vynechaní 

Luxemburska už možno potvrdiť neprítomnosť autokorelácie B-G LM testom, pričom D-W 

štatistika sa nachádza v zóne nepreukázateľnosti, takže nemožno jednoznačne rozhodnúť na 

základe tohto testu. Whiteov test preukázal neprítomnosť heteroskedasticity, ale hypotézu 

o homoskedasticite nemožno prijať na základe B-P-G a Glejserovho testu. S týmito modelmi 

tak môžu byť spojené problémy vyplývajúce z existencie autokorelácie či heteroskedasticity. 

Pokiaľ ide o tri modely zostavené pre eurozónu, možno u nich prijať hypotézy o 

neprítomnosti autokorelácie i heteroskedasticity a zároveň o normálnom rozdelení rezíduí 

vyššie zmienenými testami. Dokonca i model pre EA-16 s Luxemburskom a Írskom spĺňa 

predpoklady o náhodnej zložke. Model pre EA-15 vyjadruje rovnica (5.3). 

 

  
      

              

           
                                                          (5.3) 

 

                                                 
 

K prevedenej analýze β konvergencie je vhodné doplniť grafickú analýzu skúmaných veličín, 

t.j. vzťahu medzi počiatočnou úrovňou GDP/obyv. a priemernou mierou rastu v EÚ 

a eurozóne. Ako bolo naznačené vyššie, sklony funkcií sú závislé na homogenite vzoriek 

analyzovaných krajín. Je tak možné ďalej skúmať, či v rámci analyzovaných skupín 

nevznikajú menšie skupiny s určitou charakteristickou závislosťou skúmaných veličín. 

5.1.1.2 Grafická analýza reálnej β konvergencie v EÚ a eurozóne 

 

I keď možno všeobecne v EÚ a eurozóne potvrdiť prebiehajúcu β konvergenciu vyplývajúc 

z analýzy v časti 5.1.1.1, sklony regresných funkcii sa menia v závislosti na zložení skupiny 

krajín, v ktorej je analýza realizovaná. Grafická analýza tak môže pomôcť odhaliť i čiastkové 

skupiny s určitými špecifickými vzťahmi medzi skúmanými veličinami. Obrázok 5.1 

zobrazuje vzťah medzi počiatočnou úrovňou reálneho GDP/obyv. v roku 1996 a priemernou 

mierou rastu v období 1996  2010 a obrázok 5.2 vzťah medzi nominálnym GDP/obyv. 

v PPS, priemernou mierou jeho rastu v rovnakých obdobiach v EÚ.  
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Obr. 5.1 Vzťah medzi počiatočnou úrovňou reálneho GDP/obyv. v EÚ v roku 1996 

a priemernou mierou rastu v období 1996 ‒ 2010 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Malta bola vynechaná z analýzy kvôli chýbajúcim dátam. 

U nových členských štátov je najvýraznejší nepriamoúmerný vzťah medzi počiatočnou 

úrovňou GDP/obyv. a priemernou mierou rastu (viď ľavá časť obrázku 5.1 a 5.2). Avšak 

i v tejto skupine by bolo možné nájsť menšie skupiny ekonomík s priamoúmerným vzťahom 

medzi danými dvoma veličinami. U nových členských štátov však priamoúmerné vzťahy nie 

sú tak zreteľné, ako je to napríklad v skupine ekonomík zahŕňajúcej Portugalsko, Španielsko, 

Fínsko a Írsko či v skupine obsahujúcej Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, 

Holandsko, Švédsko a Írsko pri použití reálneho GDP/obyv. ako ukazovateľa reálnej 

konvergencie (obr. 5.1). V prípade použitia druhého indikátora, t.j. nominálneho GDP/obyv. 

v PPS (obr. 5.2) už nie sú priamoúmerné vzťahy tak výrazné, avšak možno poukázať 

napríklad na skupinu obsahujúcu ČR, Portugalsko, Maltu, Grécko, Španielsko, Fínsko a Írsko. 

U ďalších ekonomík vpravo od tejto skupiny v obrázku 5.2 by bolo možné znova vytvoriť 

niekoľko skupín s priamoúmernými väzbami medzi veličinami. Možno tak tvrdiť, že po 

dosiahnutí vyššej ekonomickej úrovne už nie sú nepriamoúmerné vzťahy medzi ekonomickou 

úrovňou a mierou rastu tak zreteľné ako v ekonomikách s výrazne nižšou ekonomickou 

úrovňou, kde je β konvergencia viac viditeľná. K tomu treba dodať, že rozptyl priemerných 

mier rastu u ekonomík nových členských štátov s nižšou ekonomickou úrovňou je vyšší než 

u starších členských štátov, ktoré dosahujú vyššiu ekonomickú úroveň než nové členské štáty. 

To vyplýva z obrázkov 5.1 aj 5.2.  
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Obr. 5.2 Vzťah medzi počiatočnou úrovňou nominálneho GDP/obyv. v PPS v EÚ v roku 1996 

a priemernou mierou rastu v období 1996 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

 

5.1.1.3 Zhrnutie výsledkov analýzy 

 

Medzi ekonomikami starších i nových členských štátov i v rámci týchto skupín existujú 

rozdiely v makroekonomických a ďalších charakteristikách. Výsledky analýzy sú závislé na 

homogenite zvolenej skupiny. Snahou tak nebolo dokázať konvergenciu k spoločnému 

stálemu stavu, ale či v EÚ a eurozóne sa presadzuje trend rýchlejšieho rastu ekonomík 

s nižšou ekonomickou úrovňou. Všeobecne možno v EÚ a eurozóne β konvergenciu potvrdiť. 

Rozdiely v ekonomických charakteristikách medzi ekonomikami nie sú tak výrazné. 

V heterogénnejšej skupine, ako je EÚ, by sa pravdepodobnosť β konvergencie ďalej znižovala 

(viď napríklad Slavík, 2007).  

Analýza reálnej β konvergencie predstavuje len úvod k skúmaniu vzťahov v rámci 

konvergencie v EÚ a eurozóne. Je nutné venovať pozornosť hlbším determinantom 

a aspektom konvergencie. Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú reálnu β konvergenciu 

a ekonomický rast, boli vymedzené v podkapitolách 3.3 a 3.4. Tie by mohli byť ďalej 

doplňované do regresnej rovnice vyjadrujúcej reálnu β konvergenciu vo variante, ktorý zahŕňa 

i vplyv ďalších faktorov na priemernú mieru ekonomického rastu (2.3). Mnohé tieto faktory 

sú endogénne a vzájomne korelované. Reálnu β konvergenciu v EÚ môže pritom 

ovplyvňovať väčšina z týchto faktorov vo vzájomných súvislostiach. Následne je z týchto 

veličín dosadená do regresnej rovnice (2.3) priemerná miera otvorenosti ekonomík ako druhá 

vysvetľujúca premenná (časť 5.3.4), pretože je to významné kritérium teórie OCA a zároveň 

faktor ekonomického rastu.   

Keďže v integračnom zoskupení existujú zložité väzby vyplývajúce z dlhodobého vývoja a 

z nich pramenia mnohé synergie a komplementarity, preto mnohé faktory konvergencie 

a procesy sú endogénne a vzájomne sa ovplyvňujú. Významné faktory konvergencie v EÚ sú 

hlbšie analyzované v podkapitole 5.3 na základe indikátorov teórie OCA. V rámci reálnej 

konvergencie je analýza β konvergencie doplnená ďalej analýzou σ konvergencie 

v nasledujúcej časti. β konvergencia totiž znamená, že ekonomiky s nižšou ekonomickou 
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úrovňou rastú priemerne rýchlejšie, avšak je nutné skúmať, či sa znižuje rozptyl v danom 

indikátore reálnej konvergencie medzi skúmanými ekonomikami. Tak možno odhaliť, či 

dochádza k znižovaniu variability v ekonomickej úrovni medzi členskými štátmi, čo je zas 

spojené s potenciálnymi prínosmi a nákladmi z účasti v menovej únii a dopadmi na dlhodobý 

ekonomický rast.     

5.1.2 Analýza reálnej σ konvergencie  

 

Rýchlejší rast menej vyspelých ekonomík nemusí znamenať, že dochádza k znižovaniu 

rozdielov v ekonomickej úrovni sledovaných ekonomík. K tomu slúži analýza σ 

konvergencie.  

5.1.2.1 Využitie dvojvýberového F- testu pre rozptyl 

 

Pre analýzu σ konvergencie sú použité dáta pre reálny GDP/obyv. a nominálny GDP v PPS 

z Eurostatu v rokoch 1996 a 2010. Ide o rovnaké dáta, ako boli použité k analýze β 

konvergencie v časti 5.1.1. Bola analyzovaná σ konvergencia nominálneho GDP/obyv. v  PPS 

EÚ-27, EÚ-26 (bez Luxemburska) a EÚ-25 (bez Luxemburska a Írska). Ďalej bola 

prítomnosť σ konvergencie overovaná v skupine 17 krajín eurozóny (EA-17), 16 krajín 

eurozóny (bez Luxemburska, EA-16) a v skupine 15 krajín eurozóny (bez Luxemburska 

a Írska, EA-15) medzi rokmi 1996-2010. Tieto dve ekonomiky boli postupne vyradené  

z analýzy s cieľom odhalenia, ako sa ich odstránením zmení pravdepodobnosť σ konvergencie 

v EÚ a eurozóne. Luxembursko dosahuje výrazne odľahlých hodnôt u ekonomickej úrovne 

meranej sledovanými indikátormi v porovnaní s ostatnými ekonomikami EÚ. Írsko je taktiež 

atypické, s relatívne vysokými mierami ekonomického rastu hlavne na konci 90. rokov 

(Slavík, 2007). V tých istých skupinách bola overovaná σ konvergencia na indikátore 

reálneho GDP/obyv., avšak s vynechaním Malty z každej skupiny pre nedostatok dát k tomuto 

indikátoru. Celkovo je tak σ konvergencia skúmaná na rovnakých indikátoroch a dátach ako β 

konvergencia, avšak je navyše doplnená skupina EÚ-25 pre možnosť lepšieho sledovania 

efektu odstraňovania odľahlých hodnôt z výberu.     

Pred použitím F-testu je nutné overiť existenciu normálneho rozdelenia použitých výberov 

dát. Na základe J-B testu nemožno zamietnuť nulovú hypotézu o jeho existencii na 5 %-nej 

hladine významnosti vo všetkých ďalej analyzovaných výberoch pre skúmanie reálnej σ 

konvergencie s jednou výnimkou. Konkrétne ide o indikátor nominálneho GDP/obyv. v PPS 

pre skupinu eurozóny (17 členských štátov). Keďže sa to týka len jednej skupiny, neboli 

zahrnuté neparametrické testy (viď Slavík, 2007). Následne bol použitý dvojvýberový F-test 

porovnávajúci rozptyly dvoch súborov podľa rovnice (2.6), podľa ktorej je vypočítaná 

štatistika T1. Je to pomer rozptylu súboru v počiatočnom období (1996) a v porovnávanom 

období (2010). Čím vyššia je hodnota T1 štatistiky než 1 a zároveň vyššia než kritická hodnota 

F-rozdelenia a čím je nižšia p-hodnota, tým vyššia je pravdepodobnosť reálnej σ 

konvergencie v skúmanej skupine ekonomík EÚ a eurozóny. 

V prípade použitia prvého indikátora v podobe reálneho GDP/obyv. sa zvyšuje stredná 

hodnota reálneho GDP/obyv. vo všetkých analyzovaných skupinách krajín. Nemožno však 

v žiadnej skupine EÚ a eurozóny zamietnuť H0: rozptyly dvoch súborov sú rovnaké (viď tab. 
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5.4). Alternatívna hypotéza HA predpokladá, že rozptyly nie sú rovnaké v uvažovaných dvoch 

výberoch. Nebola zistená σ divergencia v podobe zvýšenia rozptylu reálneho GDP/obyv. 

v sledovaným skupinách ekonomík medzi rokmi 1996 a 2010. Alternatívnu hypotézu o σ 

konvergencii však nemožno prijať v žiadnej zo sledovaných skupín, pretože pre žiadnu z nich 

neplatí, že p-hodnota < 0,05. Inými slovami, T1 štatistika, ktorá predstavuje podiel rozptylu 

súboru v počiatočnom období (1996) a v súčasnom období (2010) je v každej skupine 

sledovaných ekonomík blízko 1 a nemožno tak zamietnuť nulovú hypotézu o existencii 

rovnakých rozptylov. Výsledky dvojvýberového F-testu pre rozptyl sú zhrnuté v tabuľke 5.4. 

Môže to byť ovplyvnené i tým, že za súčasné obdobie bol zvolený rok 2010, keď ešte 

doznievajú následky hospodárskej krízy, ale i inými faktormi. V EÚ i eurozóne možno však 

pozorovať zvyšovanie pravdepodobnosti znižovania rozptylu reálneho GDP/obyv. postupným 

vyraďovaním hodnôt pre Luxembursko a Írsko (viď tab. 5.4).  

Tab. 5.4  σ konvergencia reálneho GDP/obyv. v eurách v eurozóne a EÚ, 1996 ‒ 2010 

skupina Eurozóna-14 Eurozóna-15 Eurozóna-16 EÚ-24 EÚ-25 EÚ-26 

T1 (F) 1,7209 1,6104 1,4068 1,5119 1,4791 1,41696 
F kritická 2,5769 2,4837 2,4034 2,0144 1,9838 1,9554 
p-hodnota 0,16995 0,1917 0,2583 0,1642 0,1721 0,1948 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn.: V skupine EÚ-26 nie je zahrnutá Malta pre chýbajúce dáta, v eurozóne-16 nie je opäť zahrnutá Malta pre 

chýbajúce dáta, v eurozóne-15 nie je zahrnutá Malta pre chýbajúce dáta a je vylúčené Luxembursko kvôli 

odľahlým hodnotám, v eurozóne-14 nie je zahrnutá Malta pre chýbajúce dáta a je vylúčené Luxembursko a Írsko 

kvôli odľahlým hodnotám. 

Pre celú EÚ je hodnota T1  štatistiky najnižšia a znižovaním počtu ekonomík v sledovanej 

skupine o odľahlé hodnoty sa zvyšuje. To isté platí pre skupiny ekonomík eurozóny (tab. 5.4). 

Alternatívnu hypotézu o znižovaní rozptylu reálneho GDP/obyv. medzi sledovanými rokmi 

nemožno však prijať ani v jednej skupine krajín.  

Ďalej sú využité dáta pre nominálny GDP/obyv. v PPS z Eurostatu, ktoré boli dostupné pre 

všetky krajiny EÚ. Výsledky sú uvedené v tabuľke 5.5. Stredná hodnota GDP/obyv. v PPS vo 

všetkých analyzovaných skupinách krajín sa znova zvyšuje. Analýza je opäť založená na 

porovnaní hodnoty vypočítanej T1 štatistiky s kritickou hodnotou F-rozdelenia a za 

predpokladu, že je vyššia, je zamietnutá nulová hypotéza o rovnosti rozptylov sledovaných 

súborov. Z tabuľky 5.5 v tomto prípade vyplýva σ konvergencia v skupinách EÚ a eurozóny 

okrem dvoch skupín, konkrétne celej EÚ a eurozóny vrátane Luxemburska. Avšak u tohto 

indikátora možno potvrdiť σ konvergenciu i bez vyradenia Írska z analýzy. 

Tab. 5.5 σ konvergencia nominálneho GDP/obyv. v PPS v eurozóne a EÚ, 1996 ‒ 2010 

skupina Eurozóna-15 Eurozóna-16 Eurozóna-17 EÚ-25 EÚ-26 EÚ-27 

T1 (F) 2,9759 2,7367 1,5961 2,4222 2,3415 1,8919 
F kritická 2,4837 2,4034 2,3335 1,9838 1,9554 1,9292 
p-hodnota 0,0251 0,0301 0,1797 0,0174 0,01896 0,0552 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

 

Bola doplnená i analýza σ konvergencie indikátora nominálneho GDP/obyv. v PPS pre 

obdobie 1996 ‒ 2012, aby bolo možné prognózovať do budúcna, či  sa bude znižovať rozptyl 

GDP na obyvateľa a bude dochádzať ku σ konvergencii. Bola aplikovaná u tohto ukazovateľa 
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z dôvodu, že sú dostupné aj prognózy do budúcna, konkrétne do roku 2012. Opäť je 

analyzovaná celá EÚ a eurozóna, následne je z daných skupín odstránené Luxembursko 

a nakoniec Luxembursko i Írsko. Vo všetkých skupinách krajín sa zvyšuje stredná hodnota 

GDP/obyv. v PPS. Výsledky sú zhrnuté v tab. 5.6. V tomto prípade je σ konvergencia 

preukázaná na základe F-testu vo všetkých troch skupinách EÚ, v eurozóne-16 a eurozóne-15. 

Jediný celok, kde nebola preukázaná, je celá eurozóna-17. V tomto súbore krajín nemožno 

zamietnuť H0: rozptyly dvoch súborov sú rovnaké. Znova možno potvrdiť trend zvyšovania 

pravdepodobnosti σ konvergencie odstraňovaním hodnôt pre Luxembursko a Írsko. 

Sledované T1  štatistiky v tab. 5.6 sú v každej skupine EÚ a eurozóny vyššie než v tab. 5.5 

a navyše je hypotéza o σ konvergencii prijatá i v skupine EÚ-27. Možno tak predpokladať do 

budúcna vyššiu pravdepodobnosť σ konvergencie u tohto ukazovateľa. Rok 2010 bol 

pravdepodobne stále ovplyvnený poslednou hospodárskou krízou a je predpokladaný 

priaznivejší vývoj do budúcna v zmysle znižovania rozptylu GDP/obyv. v PPS medzi 

ekonomikami EÚ a eurozóny.    

Tab. 5.6  σ konvergencia nominálneho GDP/obyv. v PPS v eurozóne a EÚ, 1996  2012 

skupina Eurozóna-15 Eurozóna-16 Eurozóna-17 EÚ-25 EÚ-26 EÚ-27 

T1 (F) 3,1987 2,9983 1,6087 2,6328 2,5641 1,9967 
F kritická 2,4837 2,4035 2,3335 1,9838 1,9554 1,9292 
p-hodnota 0,0187 0,0205 0,1757 0,0106 0,01101 0,0419 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Obrázok 5.3 dokumentuje reálny GDP/obyv. v skupine EÚ-27 v rokoch 1996 a 2010 a možno 

tak sledovať rozptýlenie hodnôt v daných dvoch rokoch. Luxembursko predstavuje výrazne 

odľahlú hodnotu, v oboch sledovaných obdobiach má výrazne vyššiu hodnotu GDP/obyv. než 

ostatné krajiny. Obrázok by vypadal obdobne pri použití druhého indikátora, t.j. nominálneho 

GDP/obyv. v PPS.  

Obr. 5.3 Variabilita reálneho GDP/obyv. v EÚ-26: porovnanie GDP/obyv. v roku 1996 a 2010  

 
Zdroj: Eurostat, vlastná práca v programe Excel 

 

BE 

BG 

CZ 

DK 

DE 

EE 

IE 

GR 
ES 

FR 

IT CY 

LT 
LV 

LU 

HU 

NL 
AT 

PL 

PT 

RO 

SL 

SK 

FI SE 
UK 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

r
e
á

ln
y

 G
D

P
/o

b
y

v
. 
2

0
1

0
 

 reálny GDP/obyv. 1996 



77 

 

Ako vyplýva z realizovanej analýzy, nemožno potvrdiť, že by došlo k poklesu rozptylu 

reálneho GDP/obyv. medzi rokmi 1996 a 2010. To naznačuje i obrázok 5.3, v ktorom možno 

vidieť v podstate dve skupiny hodnôt pre ekonomiky a  výrazne odľahlú hodnotu pre jednu 

ekonomiku. V ľavej časti sa nachádzajú nové členské štáty a kohézne ekonomiky okrem 

Írska, ktoré vykazujú nižšiu ekonomickú úroveň v počiatočnom (rok 1996) i súčasnom období 

(rok 2010). V strede je skupina ekonomík starších členských štátov s vyššou ekonomickou 

úrovňou v oboch obdobiach, z ktorej mierne vyčnieva Dánsko. Výrazne odľahlé hodnoty 

v oboch rokoch predstavuje Luxembursko. Írsko je súčasťou druhej skupiny, avšak dosiahlo 

vysokého nárastu reálneho GDP/obyv. v sledovanom období a vyčnieva nad líniu väčšiny 

členských štátov.  

5.1.2.2 Zhrnutie výsledkov analýzy 

 

Vo všetkých sledovaných skupinách EÚ a eurozóny sa medzi rokmi 1996 a 2010 zvýšila 

priemerná ekonomická úroveň meraná reálnym GDP/obyv. a GDP/obyv. v PPS. I keď rozptyl 

vo všetkých skupinách ekonomík EÚ a eurozóny u oboch indikátorov klesá, σ konvergenciu 

vo všetkých skupinách preukázať nemožno. Z analýzy σ konvergencie reálneho GDP/obyv. 

v EÚ a eurozóne nemožno potvrdiť znižovanie rozptylu daného indikátora v žiadnej skúmanej 

skupine medzi rokmi 1996 a 2010. To neplatí však pre nominálny GDP/obyv. v PPS, kde po 

odstránení odľahlých hodnôt pre Luxembursko možno potvrdiť σ konvergenciu v EÚ aj 

eurozóne. Pri využití dát o GDP/obyv. v PPS za obdobie 1996  2012, ktoré obsahuje 

i prognózy dát, je σ konvergencia dokonca preukázaná vo všetkých skupinách ekonomík EÚ 

a eurozóny s výnimkou eurozóny-17, kde odľahlé dáta pre Luxembursko významne 

ovplyvnili výsledky. Dochádza tak ku σ konvergencii nominálneho GDP/obyv. v PPS 

(nominálny GDP/obyv. očistený o rozdiely v cenových hladinách ekonomík) po odstránení 

odľahlých hodnôt na rozdiel od reálneho GDP/obyv. (GDP/obyv. v cenách predchádzajúcich 

období v danej ekonomike). Celkovo je u oboch indikátorov pravdepodobnejšie znižovanie 

ich rozptylu v sledovaných skupinách po vylúčení Luxemburska a Írska z analýzy. 

Výsledky tejto analýzy je vhodné porovnať so štúdiou Slavíka (2007), ktorý realizoval 

obdobnú analýzu, konkrétne autor dopĺňa svoju analýzu ß konvergencie reálneho GDP/obyv. 

skúmaním σ konvergencie. V žiadnej zo šiestich skupín krajín sledovaných autorom vo 

vymedzených obdobiach nebola preukázaná σ konvergencia. Ide o skupiny, ktoré tvorí 66 

ekonomík sveta (1950 ‒ 2000), EÚ-25 a Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko (1989 ‒ 2003), 

EÚ-25 (1989 ‒ 2004), EÚ-25 bez Írska (1989 ‒ 2004), EÚ-25 (1992 ‒ 2004), resp. EÚ-25 bez 

Luxemburska a Írska (1992 ‒ 2004). EÚ-25 tvoria krajiny EÚ okrem Bulharska a Rumunska. 

V posledných dvoch skupinách bol síce, na rozdiel od ostatných štyroch skupín krajín, 

výberový rozptyl reálneho GDP/obyv. nižší na konci sledovaného obdobia než na počiatku. 

Avšak na základe F-testu nemožno zamietnuť H0 o rovnosti rozptylov reálneho GDP/obyv. 

v dvoch sledovaných rokoch v prospech HA o σ konvergencii. To zodpovedá 

výsledkom analýzy v tejto časti, kde je tiež potvrdená vyššia pravdepodobnosť reálnej σ 

konvergencie v užšej skupine EÚ a eurozóny hlavne po vyradení hodnôt pre ekonomiky 

Luxemburska a Írska. Vo všetkých skupinách EÚ a eurozóny však taktiež nemožno potvrdiť σ 

konvergenciu reálneho GDP/obyv. medzi rokmi 1996 a 2010. Opak potvrdzuje vývoj 
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GDP/obyv. v PPS po odstránení hodnôt pre Luxembursko a Írsko, kde sa zahrnutím prognózy 

dát pre tento indikátor do budúcna pravdepodobnosť σ konvergencie ďalej zvyšuje. 

Ak budú rozdiely v ekonomickej úrovni medzi ekonomikami EÚ a eurozóny pretrvávať 

a najmä ekonomiky nových členských štátov budú stále dosahovať nižšej ekonomickej úrovne 

(viď obrázok 5.3), môže byť ich rast obmedzovaný plnením maastrichtských kritérií 

a následne i jednotnou menovou politikou. Konvergenciu v tomto poňatí by tak mali 

podporovať mimo iného vhodné inštitucionálne opatrenia v rámci internačného zoskupenia či 

konkrétnych krajín. V tomto zmysle ide o pôsobenie exogenity konvergencie vyplývajúcej 

z hypotézy exogenity (viď časť 3.6.6).  

5.2 Vzťah reálnej a nominálnej konvergencie 

 

Ako bolo v teoretickejšej rovine naznačené v podkapitole 4.1, mal by existovať 

priamoúmerný vzťah medzi reálnou a nominálnou konvergenciou. 

5.2.1 Východiská  analýzy vzťahov reálnej a nominálnej konvergencie 

 

S reálnou konvergenciou prebieha väčšinou súbežne nominálna konvergencia v širšom poňatí. 

Zvyšuje sa relatívna mzdová a cenová úroveň konvergujúcich ekonomík vo vzťahu 

k vyspelejším a nastáva apreciácia reálneho kurzu meny. Tento proces tak možno popísať 

zhodnocovaním reálneho výmenného kurzu. Keďže reálna a nominálna konvergencia môže 

zahŕňať mnoho veličín, je v súlade s vymedzením konvergencie v časti 3.2.1 skúmaný 

predovšetkým ich vzťah v užšom poňatí, konkrétne medzi vývojom GDP/obyv. v PPS a CPL. 

Cenová konvergencia v transformujúcich sa ekonomikách nových členských štátov i v 

ďalších konvergujúcich ekonomikách je všeobecne ovplyvnená východiskovou cenovou 

úrovňou a vývojom produktivity práce v nich (Žďárek, 2006). Produktivita práce je 

významným faktorom cenovej úrovne ekonomík. Postupne prebiehal proces integrácie 

nových členských štátov do EÚ a s tým spojené odstraňovanie tarifných a netarifných bariér 

medzi krajinami EÚ podporovalo proces odstraňovania cenových diferencií.  

5.2.2 Analýza vzťahov konvergencie ekonomickej a cenovej úrovne 

 

Na začiatku 90. rokov dosahovali nové členské štáty EÚ výrazne nižších cenových úrovní 

v porovnaní so staršími a odchýlky cenových úrovní boli vysoké. Postupne dochádzalo 

k približovaniu sa priemeru EÚ a eurozóny. Odchýlky v cenových úrovniach spojené i 

s odlišnými ekonomickými úrovňami môžu viesť k rôznym mieram inflácie krajín. To 

ovplyvňuje náklady a prínosy z účasti krajín v eurozóne. Vysoká podobnosť cenových úrovní 

obmedzuje inflačné tlaky v menovej únii a znižuje riziko asymetrického pôsobenia menovej 

politiky spoločnej centrálnej banky.  

5.2.2.1 Východiská analýzy vzťahov ekonomickej a cenovej úrovne  

 

Analýza konvergencie v tejto časti je založená na skúmaní vzťahov vývoja CPL a GDP/obyv. 

v PPS vo vzťahu k priemeru EÚ s cieľom odhaliť vzájomné vzťahy ich vývoja pri prijatí 

predpokladu, že dochádza k β konvergencii ekonomickej úrovne v EÚ a eurozóne (viď časť 
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5.1.1). Východisková analyzovaná oblasť vzťahov medzi reálnou a nominálnou 

konvergenciou je teda v ich užších poňatiach. K cenovej konvergencii však môže dochádzať 

v transformujúcich ekonomikách i bez reálnej konvergencie z dôvodu štrukturálnych faktorov 

pri nastavení cenovej úrovne na nižšej úrovni v počiatkoch transformačných procesov a z toho 

vyplývajúcej odchýlky skutočnej cenovej úrovne od očakávanej cenovej úrovne (Žďárek, 

2006). Existuje tak veľké množstvo vzájomne prepojených faktorov pôsobiacich na 

konvergenciu CPL v ekonomikách EÚ (viď časť 4.1.1). Ústrednou témou tejto časti je 

preskúmať vzájomné vzťahy medzi vývojom CPL a GDP/obyv. v PPS, t.j. nominálnou 

a reálnou konvergenciou v užšom zmysle, pričom nákladové a štrukturálne faktory reálnej 

apreciácie sú priblížené v časti 5.2.3.  

Pre analýzu sú použité dáta pre GDP/obyv. v PPS a CPL (EÚ-27 =100 pre oba indikátory) 

z Eurostatu v roku 2011. Oba indikátory sú konštruované ako indexy v podobe 

percentuálnych podielov z priemeru EÚ-27. Situácia by bola obdobná i pri použití priemeru 

eurozóny, avšak hodnoty by boli nižšie z dôvodu vyššieho priemeru eurozóny (viď 

nasledujúci odstavec). Ako porovnávacia ekonomika bola zvolená EÚ, pretože skúmané 

integračné zoskupenie je EÚ ako celok a EMU je najvyšší dosiahnutý integračný stupeň v EÚ. 

Všetky ekonomiky EÚ doposiaľ nevyužívajú jednotnú menu, ale okrem dvoch ekonomík 

(Dánsko, Veľká Británia) majú povinnosť ju zaviesť. Ani dve ekonomiky s výnimkou z 

povinnosti zo zavedenia eura však nie sú z analýzy vylúčené. Ekonomické integračné 

zoskupenie ako celok by malo vykazovať konvergenciu ekonomických veličín a všetky 

ekonomiky by mali postupovať v prehlbovaní integračného procesu. Celkovo je diskutabilné, 

ktoré zoskupenie EÚ či eurozóny alebo konkrétna ekonomika by mali byť použité ako 

porovnávacia ekonomika. Záleží vždy na účele analýzy. 

V roku 2010 dosiahol GDP/obyv. v PPS priemerne pre dvanásť nových členských štátov 

67,583% (62,577 %) z priemeru EÚ-27 (eurozóne-17). Proces konvergencie v jednotlivých 

členských štátoch je však rôzne intenzívny. Priemerná kúpna sila pre dvanásť nových 

členských štátov na trhu EÚ-27 (eurozóne-17) vyjadrená ukazovateľom CPL v roku 2010 

predstavuje cca 66,267 % (63,171 %) kúpnej sily na tuzemskom trhu. Tovar, ktorý by kúpil 

obyvateľ z nových členských štátov za jednotku domácej meny na domácom trhu, by na trhu 

EÚ-27 (eurozóne-17)  kúpil zhruba za 1,51 (1,58) jednotky národnej meny (výpočet podľa 

rovnice (3.4)). Kúpna sila eura je teda na trhoch nových členských štátov v priemere 1,51 

(1,58) krát vyššia než na trhu EÚ-27 (eurozóne-17). Nové členské štáty EÚ tak dosahujú 

nižšiu CPL vo vzťahu k priemernej úrovni EÚ-27. Ich CPL je vo vzťahu k priemeru EÚ-27 či 

eurozóne-17 u niektorých krajín približne podobná ako ich ekonomická úroveň. V určitých 

krajinách však existujú významné odlišnosti.  

V rámci konvergencie GDP/obyv. EÚ sa zvyšuje CPL a klesá ERDI (viď rovnice (3.3), (3.4), 

(3.5)). Rast CPL vo vzťahu k priemeru EÚ-27 a eurozóny znamená rast kúpnej sily mien 

konvergujúcich ekonomík najmä nových členských štátov s nižšou východiskovou 

ekonomickou a cenovou úrovňou. S využitím údajov pre GDP/obyv. v PPS a CPL pre 

celkový GDP za rok 2010 možno v obrázku 5.4 pozorovať priamoúmerný vzťah medzi týmito 

dvoma veličinami a možno z neho vychádzať pri analýze vzťahu reálnej a nominálnej 

konvergencie v ekonomikách EÚ. Základným faktorom nižšej CPL v menej vyspelých 
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krajinách je odlišná produktivita práce, ktorá je zároveň nižšia v neobchodovateľnom sektore. 

Ekonomiky s najnižšou ekonomickou úrovňou dosahujú i najnižších cenových hladín 

(Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, atď.), zatiaľ čo ekonomiky s najvyššou 

ekonomickou úrovňou dosahujú i vysokú cenovú hladinu (Dánsko, Švédsko, Fínsko. 

Luxembursko, atď.). Na jednej strane, s najvyššími oboma úrovňami, sú tak predovšetkým 

severské ekonomiky, krajiny Beneluxu, Francúzsko, Rakúsko a Nemecko. Na druhej strane, s 

najnižšími oboma úrovňami, sú konvergujúce ekonomiky nových členských štátov, 

predovšetkým Bulharsko a Rumunsko a pobaltské ekonomiky (viď obrázok 5.4). 

Luxembursko dosahuje výrazne odľahlé hodnoty u GDP/obyv. v PPS. 

Obr. 5.4 GDP/obyv. v PPS a CPL pre GDP v kr. EÚ, 2010, (EÚ-27=100 u oboch indikátorov) 

Zdroj: Eurostat 
 

I pri konvergencii priemernej cenovej úrovne budú medzi ekonomikami existovať rozdiely v 

cenovej úrovni spôsobené viacerými faktormi. Rozdiely medzi úrovňami CPL a GDP/obyv. 

v PPS v ekonomikách vo vzťahu k priemeru EÚ i rozdiely CPL medzi ekonomikami 

navzájom môžu byť okrem odlišnej produktivity práce vysvetlené viacerými faktormi vrátane 

faktorov mimoekonomických. K ekonomickým patria najmä podiely neobchodovateľného 

sektora v ekonomikách či vplyv nepriamych daní. Tiež sa môžu objaviť skreslenia cenových 

relácií pochádzajúce z minulého režimu u transformujúcich sa ekonomík. Faktory boli bližšie 

popísané v časti 4.1.1. Niektoré ekonomiky môžu mať vysoký podiel high-tech odvetví 

a vysokú produktivitu práce pri relatívne nižšej cenovej úrovni vo vzťahu k priemeru EÚ. 

Príkladom je Veľká Británia a Írsko. Iné ekonomiky dosahujú vysokú produktivitu práce pri 

relatívne vysokej cenovej úrovni vo vzťahu k priemeru EÚ. Príkladom je Dánsko, ktoré má 

navyše CPL výrazne vyššie než produktivitu práce relatívne k priemeru EÚ. Špecifiká 

konkrétnych ekonomík je nutné brať do úvahy pri analýze vzťahu konvergencie cenovej 

a ekonomickej úrovne v EÚ.  

BE 

BG 

CZ 

DK 

DE 

EE 

IE 

GR 

ES 

FR 

IT 

CY 

LT 

LV 

LU 

HU 

MT 

NL AT 

PL 

PT 

RO 

SL 

SK 

FI 
SE 

UK 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

C
P

L
 p

r
e
  
G

D
P

 2
0

1
0

 

GDP p.c. v PPS 2010 



81 

 

Tabuľka 5.7 obsahuje hodnoty korelačných koeficientov GDP/obyv. v PPP a CPL pre každý 

členský štát EÚ vypočítané pre obdobie 1995 ‒ 2010. Pozitívnu koreláciu vývoja skúmaných 

veličín v čase dosahujú hlavne nové členské štáty s výnimkou Malty, zatiaľ čo u niektorých 

starších členských štátov ako Taliansko, Fínsko, Dánsko a Holandsko možno potvrdiť 

relatívne vysokú negatívnu koreláciu. Tieto štáty však vykazujú vo vzťahu k EÚ relatívne 

vysokú ekonomickú a cenovú úroveň. Z hľadiska skúmanej konvergencie ich možno označiť 

za ekonomiky „vyspelé“ či „dobiehané“ a priamoúmerný vývoj GDP/obyv. a CPL tu už nie je 

zreteľný na rozdiel od nových členských štátov. Výnimku z nových členských štátov 

predstavuje Malta, u ktorej je viditeľná tiež nepriamoúmerná závislosť medzi sledovanými 

indikátormi. Táto ekonomika však dosahuje i relatívne vysokú ekonomickú úroveň v 

porovnaní s väčšinou nových členských štátov (z dlhšieho časového pohľadu dosahuje vyššiu 

úroveň reálneho GDP/obyv. s použitím dát  pre analýzu v podkapitole 5.1.1 z nových 

členských štátov akurát Cyprus a Slovinsko). 

Tab. 5.7 Korelačné koeficienty medzi GDP/obyv. a CPL (EÚ-27=100 u oboch indikátorov) 

v členských štátoch EÚ, 1995 ‒ 2010, zoradené od najmenšieho po najväčší  

Krajina Koeficient Krajina Koeficient Krajina Koeficient Krajina Koeficient 

IT -0,90023 PT 0,095464 PL 0,711436 LV 0,898024 

FI -0,71627 AT 0,313342 ES 0,727287 IE 0,904282 

DK -0,71392 LU 0,428189 CZ 0,793458 LT 0,926778 

NL -0,57823 SE 0,572852 RO 0,836446 HU 0,939655 

BE -0,42072 GR 0,611393 CY 0,870002 EE 0,954198 

MT -0,33344 SL 0,677181 BG 0,892575 SK 0,992458 

FR -0,13199 UK 0,705132 DE 0,897851   

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

 

Ako vyplýva z analýzy reálnej β konvergencie v časti 5.1.1 a z obrázkov 5.1 a 5.2, krajiny s 

najviac zreteľnou reálnou β konvergenciou sú nové členské štáty a pre tieto krajiny vyplývajú 

z tabuľky 5.7 i najvyššie hodnoty korelačných koeficientov medzi vývojom GDP/obyv. v PPS 

a CPL. Dochádza tak s súbežnému rýchlejšiemu rastu ekonomickej a cenovej úrovne najmä 

u týchto štátov. U ekonomík s oboma vysokými úrovňami už nie sú tieto vzťahy tak zreteľné, 

rovnako ako nie je v skupinách týchto ekonomík významne viditeľná β konvergencia. Tieto 

zistenia vyplývajú z grafickej analýzy β konvergencie, kde v obr. 5.1 a 5.2 možno hlavne 

u starších členských štátov s vysokou ekonomickou a cenovou úrovňou pozorovať menšie 

skupiny krajín, v ktorých nemožno jednoznačne potvrdiť nepriamoúmerný vzťah medzi 

počiatočnou úrovňou reálneho GDP/obyv. (GDP/obyv. v PPS) a priemernou mierou ich rastu.  

5.2.2.2 Overenie vzťahu ekonomickej a cenovej úrovne pomocou panelovej regresie 

 

Pre overenie vzťahu porovnateľnej cenovej úrovne meranej CPL pre GDP (EÚ-27=100) ako 

vysvetľovanej premennej a GDP/obyv. v PPP (EÚ-27=100) a GDP na zamestnanú osobu 

(EÚ-27=100) ako vysvetľujúcich premenných je ďalej použitý panelový regresný model. 

Produktivita práce, t.j. GDP na zamestnanú osobu (LP), je ako vysvetľujúca premenná  

aplikovaná preto, že tento indikátor je základným faktorom rozdielov CPL medzi 

ekonomikami a mal by teda medzi nimi existovať významný vzťah. Boli zahrnuté dáta z 

Eurostatu pre obdobie 1996 ‒ 2010 v ekonomikách EÚ-27 a použitá metóda najmenších 

štvorcov (OLS) pre panelové dáta. Premenné boli špecifikované v podobe prirodzeného 
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logaritmu. Podrobné výsledky modelov vyjadrených rovnicami (5.4) až (5.7) sú uvedené 

v prílohe 3 (výsledky z časti 5.2.2). Výsledné regresie s využitím metódy OLS bez 

špecifikácie efektu vyjadrujú rovnice (5.4) a (5.5). Pre model vyjadrený rovnicou (5.4) bolo 

použitých 405 pozorovaní (27 prierezových jednotiek ‒ krajín EÚ pre obdobie 1996 ‒ 2010) 

a pre model vyjadrený rovnicou (5.5) bolo použitých 375 pozorovaní (25 prierezových 

jednotiek ‒ ekonomík EÚ bez Rumunska a Malty pre obdobie 1996 ‒ 2010). Oba vzťahy 

naznačujú pozitívnu koreláciu medzi veličinami. Vzťah medzi veličinami je však zložitý a 

ovplyvnený mnohými faktormi (bližší popis faktorov je v časti 4.1.1). Vyšší koeficient pre 

GDP/obyv. v PPS v rovnici (5.5) v porovnaní s koeficientom pre LP v rovnici (5.4) zároveň 

potvrdzuje väčší pozitívny vplyv produktivity práce na CPL. Pri použití rovnakej vzorky 

krajín v rovnici (5.4) ako v rovnici (5.5), t.j. pri vynechaní Rumunska a Malty by sa sklon 

funkcie príliš nezmenil. Vzrástol by z 0,7615 na 0,7652 a mierne by poklesol R
2
 na 0,8322. 

Vyšší sklon v rovnici (5.5) nie je výrazne ovplyvnený zaradením väčšieho počtu pozorovaní  

v modeli vyjadrenom rovnicou (5.5).    

                             (   )       (5.4) 

                                                                

                               (5.5) 

                                                             

Pomocou panelových dát bola tak pozitívna závislosť medzi veličinami ekonomickej 

a cenovej úrovne v EÚ preukázaná použitím jednoduchého spojeného regresného modelu, 

avšak kvôli nestacionarite dát a nízkej D-W štatistike boli metóda i model následne 

modifikované. Nízka D-W štatistika pritom symbolizuje možnú autokoreláciu náhodných 

zložiek. Bola preto využitá zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov (GLS) pre odhad 

parametrov. Okrem toho bol využitý alternatívny panelový model, konkrétne FEM. Test 

Likelihood Ratio, na základe ktorého možno zistiť, či je vhodnejšie použiť spojený regresný 

model alebo FEM, potvrdzuje, že je vhodnejšie použiť model FEM. Modifikácia a využitie 

FEM pre obdobia umožňuje odstrániť špecifické efekty pre obdobia zo závislej premennej a z 

exogénnych regresorov. Štruktúra rozptylu „Period SUR“ v rámci metódy GLS umožňuje 

heteroskedasticitu a sériovú koreláciu medzi rezíduami pre danú prierezovú jednotku. 

Modifikácie modelu však nemenia príliš sklon funkcie. Výsledky modifikovaného modelu sú 

znázornené rovnicami (5.6) a (5.7). Je nutné ďalej pripočítavať fixné efekty pre každé 

obdobie. Koeficienty oboch premenných sa mierne znižujú, avšak koeficient u premennej LP 

v rovnici (5.7) ostáva stále vyšší než u premennej GDP/obyv. v PPS v rovnici (5.6).  

                              (   )   [     ]        (5.6) 

                                                              

                         [     ]        (5.7) 
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Koeficienty determinácie sú relatívne vysoké, model i premenné sú štatisticky významné. 

Z modelov vyplýva, že čím je vyšší GDP/obyv. v PPS a produktivita práce v podobe GDP na 

zamestnanú osobu, tým je vyššia porovnateľná cenová úroveň v ekonomike. Opäť je treba 

poukázať na zmenu sklonu a R
2
 vyplývajúcu z použitia rovnakého počtu pozorovaní 

v modeloch vyjadrených rovnicami (5.6) a (5.7). Ak by boli dáta pre Rumunsko a Maltu 

vynechané z modelu vyjadreného rovnicou (5.6), zmenil by sa sklon funkcie z 0,6158 na 

0,6545 a v tomto prípade sú sklony v oboch rovniciach (5.6) a (5.7) veľmi podobné, avšak 

koeficient pre LP ostáva stále vyšší než pre GDP/obyv. v PPS. R
2 

by sa zvýšil na 0,682.  

Vyššie koeficienty pre vysvetľujúcu premennú v podobe produktivity práce v porovnaní s 

koeficientmi pre GDP/obyv. v PPS môžu odrážať i pôsobenie B-S efektu (podrobnejšia 

analýza časť 5.2.3).  

Ako už bolo popísané v časti 5.2.2.1, niektoré ekonomiky dosahujú relatívne k priemeru EÚ 

vyššej hodnoty CPL a iné GDP/obyv. v PPS. Rozdiely CPL môžu byť čiastočne vysvetlené 

rozdielnou produktivitou práce ekonomík. Napríklad u ČR a Slovenska je hodnota CPL 

podobná (70,7 % u ČR a 67,1 % u Slovenska v roku 2010), avšak väčší rozdiel je u 

GDP/obyv. v PPS (80 % u ČR a 74 % u Slovenska v roku 2010) (viď obr. 5.4). Pri pohľade 

na produktivitu práce je však situácia opačná (73,4% u ČR 82,2% pre Slovensko v roku 2010) 

(viď obr. 5.5). K vysvetleniu rozdielov cenových úrovní medzi ekonomikami je tak nutné 

sledovať i tento základný faktor ich odlišností. Tomu zodpovedá i vyšší sklon funkcie a vyšší 

R
2 

v rovniciach (5.5) a (5.7) pri použití LP ako vysvetľujúcej premennej CPL v porovnaní 

s rovnicami (5.4) a (5.6) s vysvetľujúcou premennou v podobe GDP/obyv. v PPS. Avšak i v 

úrovniach CPL a LP existujú rozdiely u konkrétnych ekonomík i medzi ekonomikami 

relatívne k priemernej hodnote EÚ, pretože cenová úroveň je ovplyvňovaná mnohými ďalšími 

faktormi.  

Možno tak následne poukázať na ekonomiky s odľahlými hodnotami v oboch analýzach. Pri 

analýze vzťahu CPL a GDP/obyv. dosahuje predovšetkým Dánsko vysoké kladné rezíduá, 

pretože má vysokú cenovú úroveň oproti ekonomickej úrovni v porovnaní s priemerom 

ekonomík EÚ v celom sledovanom období 1996 ‒ 2010. V niektorých rokoch sú pozitívne 

rezíduá vysoké i pre Francúzsko, Fínsko a Lotyšsko, pričom prvé dve ekonomiky, podobne 

ako Dánsko, dosahujú pozitívnych rezíduí v celom sledovanom období 1996 ‒ 2010. 

Vysokých záporných rezíduí dosahovalo vo väčšine sledovaného obdobia Slovensko a ČR, 

pričom u oboch sú rezíduá záporné v celom období 1996 ‒ 2010. Ich absolútne hodnoty sú 

relatívne nízke u oboch ekonomík približne od roku 2008, čo môže naznačovať znižovanie 

diferencií medzi cenovou a ekonomickou úrovňou vo vzťahu k EÚ. Zároveň to však môže 

odzrkadľovať dopady hospodárskej krízy. Odľahlé hodnoty v zmysle vysokých záporných 

rezíduí po celé sledované obdobie dosahuje Luxembursko. Pri analýze vzťahu CPL a LP 

dosahuje Dánsko opäť vysokých kladných rezíduí kvôli vysokej CPL oproti LP relatívne 

k priemeru EÚ po celé sledované obdobie 1996 ‒ 2010. To v niektorých rokoch platí i 

Lotyšsko (predovšetkým od roku 2007), Portugalsko, Fínsko a Švédsko. Výrazne vysokých 

záporných rezíduí dosahuje znova Luxembursko po celé sledované obdobie, ČR a Slovensko 

hlavne na začiatku sledovaného obdobia, pričom u ČR sú výrazne vysoké približne do roku 
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2004 a u Slovenska do roku 2007. Z ďalších ekonomík s vysokými zápornými rezíduami 

možno uviesť Taliansko a Maďarsko (v období 1996 ‒ 2001) či Poľsko v rokoch 2003 a 2004.  

Niektoré ekonomiky dosahujú vysokých záporných alebo kladných rezíduí v oboch analýzach 

len v niektorých rokoch. Príkladom môže byť Bulharsko a Litva s vysokými zápornými 

rezíduami v oboch analýzach v roku 1996, a tak výrazne nízkou cenovou úrovňou vo vzťahu 

k ekonomickej úrovni a produktivite práce a naopak Fínsko s vysokými kladnými rezíduami 

v danom roku v oboch analýzach. Celkovo sú tak výsledky analýzy závislé na homogenite 

použitej vzorky krajín. V EÚ však na základe realizovanej analýzy možno všeobecne potvrdiť 

priamoúmerný vzťah medzi ekonomickou úrovňou, resp. produktivitou práce na jednej strane 

a cenovou úrovňou na druhej strane. Ukazovateľ LP je však závislý na charakteristikách trhu 

práce ekonomík, napr. podiele zahraničných pracovníkov, podiele produktívneho 

obyvateľstva, miere nezamestnanosti, atď. Zároveň by však GDP na obyvateľa i GDP na 

zamestnanú osobu, čo je zmienený ukazovateľ produktivity práce, mali byť pozitívne 

korelované. Preukázaný pozitívny vzťah medzi GDP/obyv. v PPS a CPL relatívne k EÚ-27 

v rámci EÚ bol graficky znázornený obrázkom 5.4. Obrázok 5.5 zobrazuje vzťah produktivity 

práce meranej GDP na zamestnanú osobu a CPL relatívne k priemeru EÚ-27.  

Obr. 5.5 Vzťah GDP na zamestnanú osobu v PPS a CPL pre GDP v kr. EÚ,  2010, (EÚ-27=100 

pre oba indikátory) 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Pozitívny vzťah medzi veličinami produktivity práce a CPL by mal byť ešte viditeľnejší než 

u veličín GDP/obyv. v PPS a CPL na základe vyšších koeficientov v panelovom modeli pre 

produktivitu práce než pre GDP/obyv. v PPS (rovnice (5.4) až (5.7)). Opäť možno doplniť 

korelačné koeficienty vývoja CPL a produktivity práce v ekonomikách EÚ, čím možno 

odvodiť i potenciál pre pôsobenie B-S efektu v jednotlivých ekonomikách. Situácia je 

podobná ako v prípade korelačných koeficientov GDP/obyv. v PPS a CPL. Vysoké korelačné 

koeficienty  dosahujú všetky nové členské štáty okrem Malty. Najvyššie hodnoty má pritom 

Slovensko, Maďarsko a pobaltské ekonomiky, z čoho by mal vyplývať i vysoký potenciál pre 

pôsobenie B-S efektu v nich. Pre nové členské štáty tak bola overená súbežná reálna 

a nominálna konvergencia v užšom zmysle, t.j. súbežný rast GDP/obyv. v PPS a CPL 
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a zároveň priamoúmerný vzťah medzi CPL a produktivitou práce. Nízka produktivita práce 

v nových členských štátoch bola označená ako základný faktor ich nižšej cenovej úrovne. Pri 

jej konvergencii a konvergencii GDP/obyv. v PPS dochádza i ku konvergencii CPL v zmysle 

rýchlejšieho rastu týchto veličín v ekonomikách s ich nižšími počiatočnými úrovňami.  

Tab. 5.8 Korelačné koeficienty medzi GDP na zamestnanú osobu v PPS a CPL v členských 

štátoch EÚ(EÚ-27=100 pre oba indikátory), 1995  2010, zoradené od najmenšieho po najväčší 

Krajina Koeficient Krajina Koeficient Krajina Koeficient Krajina Koeficient 

IT -0,90719 FR 0,016307 PL 0,732588 BG 0,930689 

FI -0,61634 AT 0,06327 DE 0,766643 LV 0,931001 

DK -0,49059 LU 0,152402 UK 0,780779 LT 0,933223 

NL -0,47304 PT 0,216787 CY 0,797441 HU 0,95982 

BE -0,44032 GR 0,229546 IE 0,819243 SK 0,97275 

MT -0,19242 SE 0,312515 CZ 0,887468 EE 0,975395 

ES -0,13362 SL 0,497789 RO 0,921141   
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

 

Záverom treba zdôrazniť, že vzťah medzi veličinami ekonomickej a cenovej úrovne je zložitý, 

môžu sa ovplyvňovať navzájom a byť ovplyvňované ďalšími faktormi. Je však nesporné, že 

priamoúmerný vzťah medzi ekonomickou a cenovou úrovňou v EÚ existuje a ekonomiky s 

nižšími počiatočnými úrovňami, t.j. najmä nové členské štáty, vykazujú voči starším 

členským štátom súbežnú reálnu a nominálnu konvergenciu v užšom zmysle. Keďže v tejto 

časti sa doposiaľ hovorilo o konvergencii ako o rýchlejšom raste veličín u ekonomík s ich 

nižšími počiatočnými úrovňami, podobne ako u reálnej konvergencie je treba zistiť, či 

skutočne dochádza k „dobiehaniu“ a znižuje sa súbežne variabilita veličín vyjadrujúcich 

nominálnu konvergenciu v súboroch krajín EÚ a eurozóny. To je predmetom nasledujúcej 

časti. Vývoju produktivity práce a javom, ktoré nastávajú pri rýchlejšom raste produktivity 

v krajinách s jej nižšou počiatočnou úrovňou, je bližšie venovaná časť 5.2.3.2 v súvislosti 

s pôsobením B-S efektu. 

5.2.2.3 Využitie konceptu σ konvergencie k analýze súbežnej reálnej a nominálnej 

konvergencie  

 

Súhrnne možno poukázať na nominálnu konvergenciu prostredníctvom konvergencie 

nominálneho GDP/obyv. prepočítaného trhovým kurzom (v eurách pri aplikácii na EÚ, viď 

časť 3.2.2). Analýzu vzťahu nominálnej a reálnej konvergencie tak možno doplniť 

prevedením analýzy σ konvergencie nominálneho GDP/obyv. v eurách. Analýza je 

realizovaná rovnakým spôsobom ako v časti 5.1.2. Je však využitý nominálny GDP/obyv. 

K tomu je doplnená analýza σ konvergencie GDP/obyv. v PPS a CPL pre GDP relatívne 

k priemeru EÚ-27, čo sú indikátory analyzované v predchádzajúcej časti. 

Analýza σ konvergencie je realizovaná v skupinách ekonomík EÚ a eurozóny. Keďže neboli 

dostupné dáta pre Bulharsko, je z analýzy σ konvergencie v EÚ vynechané. Sú opäť 

odstraňované odľahlé hodnoty pre Luxembursko a Írsko. Normálne rozdelenie vo všetkých 

analyzovaných výberoch nominálneho GDP/obyv. bolo potvrdené J-B testom na 5 %-nej 

hladine významnosti. Priemerný GDP/obyv. sa zvýšil medzi sledovanými rokmi vo všetkých 

skupinách. Výsledky analýzy σ konvergencie sú zhrnuté v tabuľke 5.9. T1 štatistika je vyššia 
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než kritická hodnota vo všetkých štyroch skúmaných skupinách EÚ a troch skupinách 

eurozóny s výnimkou celej eurozóny obsahujúcej i Luxembursko. Možno tak štatisticky 

potvrdiť znižovanie rozptylu nominálneho GDP/obyv. v eurách v skupinách ekonomík okrem 

EA-17, pričom dochádza k zvyšovaniu jeho strednej hodnoty. Významné znižovanie rozptylu 

nominálneho GDP/obyv. možno sledovať práve po vyradení Írska a Luxemburska zo 

sledovaných skupín EÚ a eurozóny.  

Tab. 5.9  σ konvergencia nominálneho GDP/obyv. v eurách v eurozóne a EÚ, 1996-2010 

skupina Eurozóna-15 Eurozóna-16 Eurozóna-17 EÚ-24 EÚ-25 EÚ-26 

T1 (F) 3,2034 3,0009 2,1473 2,8382 2,7594 2,4139 
F kritická 2,4837 2,4035 2,3335 2,0144 1,9838 1,9554 
p-hodnota  0,0186 0,0205 0,0685 0,0077 0,008 0,0159 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn.: V skupine EÚ-26 nie je zahrnuté Bulharsko pre chýbajúce dáta. Z EÚ-25 je navyše odstránené 

Luxembursko a z EÚ-24 Luxembursko a Írsko. Zo skupiny eurozóny-16 je vylúčené Luxembursko kvôli 

odľahlým hodnotám, zo skupiny eurozóny-15 je vylúčené Luxembursko a Írsko kvôli odľahlým hodnotám. 

 

Predchádzajúca analýza zahŕňala výsledky analýzy σ konvergencie nominálneho GDP/obyv., 

z čoho bolo možné usudzovať o nominálnej σ konvergencii. Analýzu možno doplniť 

ukazovateľmi využitými pre analýzu vzťahov reálnej a nominálnej konvergencie v užšom 

poňatí, t.j. GDP/obyv. v PPS a CPL pre GDP vo vzťahu k priemeru EÚ-27. Pre analýzu boli 

dostupné dáta pre roky 1996 a 2010 pre všetky ekonomiky EÚ a bolo tak preskúmané, či 

dochádza k σ konvergencii v šiestich skupinách, podobne ako v predchádzajúcich analýzach σ 

konvergencie. Zo skupín EÚ a eurozóny je postupne opäť odstránené Luxembursko a Írsko. 

Normálne rozdelenie možno potvrdiť vo všetkých výberoch s výnimkou GDP/obyv. v PPS 

pre eurozónu-17 v roku 2010. Ide len o jednu skupinu, preto neboli realizované 

neparametrické testy (Slavík, 2007). Výsledky sú zhrnuté v tabuľkách 5.10 a 5.11. Tabuľka 

5.10 potvrdzuje reálnu σ konvergenciu po odstránení odľahlých hodnôt pre 

Luxembursko. V skupinách EÚ-27 a EA-17 ju tak potvrdiť nemožno. 

Tab. 5.10 σ konvergencia GDP/obyv. v PPS v eurozóne a EÚ (EÚ-27 = 100), 1996-2010 

  GDP/obyv. v PPS, EÚ-27 = 100 

zoskupenie EA15 EA16 EA17 EÚ25 EÚ26 EÚ27 

T1 (F) 2,946848 2,710759 1,564543 2,383448 2,306577 1,864135 

F kritická 2,483726 2,403447 2,333484 1,98376 1,955447 1,929213 
p-hodnota  0,026095 0,031261 0,190043 0,019038 0,020678 0,059342 
Zdroj: dáta Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Tabuľka 5.11 potvrdzuje nominálnu σ konvergenciu vyjadrenú konvergenciou indikátora CPL 

vo všetkých skúmaných skupinách EÚ a eurozóny. 

Tab. 5.11 σ konvergencia CPL pre GDP v eurozóne a EÚ (EÚ-27 = 100), 1996-2010 

  CPL, EÚ-27 = 100 

zoskupenie EA15 EA16 EA17 EÚ25 EÚ26 EÚ-27 

T1 (F) 3,354722 3,197097 3,073457 3,331984 3,269188 3,226835 
F kritická 2,483726 2,403447 2,333484 1,98376 1,955447 1,929213 
p-hodnota  0,015282 0,015521 0,015487 0,002278 0,002164 0,001986 
Zdroj: dáta Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 
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I napriek zníženiu rozptylov vo všetkých výberoch u indikátorov GDP/obyv. v PPS a CPL, 

nemožno u ukazovateľa GDP/obyv. v PPS pre EÚ-27 a eurozónu-17 zamietnuť H0 

o zhodnosti rozptylov výberov v roku 1996 a 2010 oproti hypotéze konvergencie, t.j. zníženia 

rozptylu. Reálnu konvergenciu meranú GDP/obyv. v PPS možno potvrdiť po odstránení 

odľahlých hodnôt pre Luxembursko. V prípade indikátora CPL je prijatá alternatívna 

hypotéza konvergencie oproti nulovej hypotéze zhodnosti rozptylov ukazovateľa v rokoch 

1996 a 2010 vo všetkých skupinách  ekonomík.  Cenové úrovne na rozdiel od ekonomických 

úrovní nepredstavujú u Luxemburska a Írska v EÚ a eurozóne odľahlé hodnoty. 

Pravdepodobnosti σ konvergencie nie sú výraznejšie ovplyvnené odstránením týchto 

ekonomík zo skúmaných výberov.  

V časti 5.1.2 a v tejto časti bolo pomocou dvojvýberového F-testu pre rozptyl na 5%-nej 

hladine významnosti realizovaných niekoľko analýz pre preukázanie nominálnej a reálnej σ 

konvergencie. Výsledky z časti 5.1.2 naznačujú, že znižovanie rozptylu reálneho GDP/obyv. 

medzi rokmi 1996 ‒ 2010, a tak σ konvergenciu nemožno v EÚ a eurozóne vôbec potvrdiť, 

a to ani po odstránení odľahlých hodnôt z výberov. Využitím ukazovateľa GDP/obyv. v 

bežných cenách v PPS možno potvrdiť σ konvergenciu v EÚ a eurozóne medzi rokmi 1996-

2010 po odstránení odľahlých hodnôt pre Luxembursko. Pri využití rovnakého ukazovateľa 

i s výhľadom do budúcna, t.j. pre obdobie 1996 ‒ 2012, možno σ konvergenciu predpokladať 

v každej skupine EÚ a eurozóny s výnimkou eurozóny-17. Na to možno nadviazať analýzou σ 

konvergencie nominálneho GDP/obyv. v EÚ a eurozóne, čo je súhrnný ukazovateľ 

nominálnej konvergencie. Vo všetkých skupinách EÚ a eurozóny s výnimkou eurozóny-17 

možno takto vymedzenú nominálnu konvergenciu medzi rokmi 1996 ‒ 2010 potvrdiť. Pri 

sledovaní vzťahov nominálnej a reálnej σ konvergencie v užšom zmysle pomocou 

ukazovateľov GDP/obyv. v PPS a CPL relatívne k priemeru EÚ-27 medzi rokmi 1996 ‒ 2010 

možno tvrdiť, že k znižovaniu rozptylu CPL v EÚ a eurozóne dochádza a rozptyl GDP/obyv. 

v PPS k EÚ-27 sa znižuje po odstránení odľahlých hodnôt pre Luxembursko. Rast CPL 

v konvergujúcich ekonomikách sa tak pravdepodobne vo väčšej miere podieľa na súbežnej 

nominálnej a reálnej konvergencii meranej pomocou vývoja GDP/obyv. v PPS a CPL 

relatívne k priemeru k EÚ. Väčšina ekonomík nových členských štátov dosahovala v 90. 

rokoch výrazne nižšiu úroveň CPL v porovnaní s GDP v PPS priemerne k EÚ. Ako však 

vyplýva z vývoja diferencií GDP/obyv. a CPL relatívne k EÚ (obr. 5.8), dochádzalo 

u viacerých z nich k znižovaniu ich medzery.  

Proces nominálnej konvergencie v užšom zmysle, t.j. konvergencie CPL v EÚ či eurozóne, 

možno potvrdiť poukázaním na vývoj variačného koeficientu cenovej úrovne. Ak sa 

koeficient zmenšuje, dochádza v rámci danej skupiny krajín ku konvergencii ukazovateľa, 

v opačnom prípade dochádza k divergencii. V obrázku 5.6 je využitý indikátor CPL konečnej 

spotreby domácností krajín EÚ z dôvodu dostupnosti dát na Eurostate o vývoji variačného 

koeficientu iba pre tento indikátor. Vo všetkých ostatných analýzach v tejto práci je pre 

sledovanie cenovej úrovne využitý indikátor CPL pre celý GDP. Vývoj v období 1999 ‒ 2010 

zahŕňa obdobia rastu i poklesu variačných koeficientov CPL v skupinách EÚ i eurozóny, v 

sledovanom období sa však celkovo znížili. Z obrázku 5.6 je zrejmé, že najstrmší pokles bol 

zaznamenaný v skupine EÚ-27 zahŕňajúcej všetky nové členské štáty (o 17,7 p.b. medzi 1995 
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a 2010). Z toho vyplýva existencia konvergencie CPL pri prebiehajúcej reálnej konvergencii v 

rámci EÚ a eurozóny.       

Obr. 5.6 Variačný koeficient CPL konečnej spotreby súkromných domácností vrátane 

nepriamych daní v EÚ a eurozóne, 1995 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Niektoré štúdie predpokladajú výrazné spomalenie nominálnej konvergencie po vstupe do 

eurozóny v súvislosti s tým, ako je redukovaný kurzový kanál cenovej konvergencie 

a k dispozícii ostáva len inflačný kanál. Predpokladajú naopak iba reálnu konvergenciu bez 

zmien cenovej úrovne (viď. napríklad Žďárek, 2007). Obrázok 5.6 a tabuľka 5.12 to 

nepotvrdzujú. Zníženie variačného koeficientu je síce vo všetkých skupinách eurozóny nižšie 

než v EÚ-27 a EÚ-25, je však viditeľné, že rozširovaním eurozóny o nové členské štáty 

dochádza k výraznejšiemu poklesu variačného koeficientu v relevantných skupinách eurozóny 

(viď obr. 5.7 a tab. 5.12). Pri zahrnutí ekonomík Slovenska (eurozóna-16) a k nemu i 

Estónska (eurozóna-17) s nízkou počiatočnou úrovňou CPL možno pozorovať významnú 

nominálnu konvergenciu v užšom zmysle meranú poklesom variačného koeficientu CPL 

v eurozóne a približovanie priemerných cenových úrovní. Z toho vyplýva i nekonzistencia 

cenového a kurzového maastrichtského kritéria pre transformujúce sa ekonomiky s nižšou 

ekonomickou úrovňou (bližšie viď podkapitola 5.2.4).   

Tab. 5.12 Zmena variačného koeficientu CPL konečnej spotreby súkromných domácnosti 

vrátane nepriamych daní v skupinách ekonomík EÚ a eurozóny medzi rokmi 1995 a 2010  

Skupina Zmena Skupina Zmena 

EÚ-27 -17,7 

 

Eurozóna-16 -9,8 

 
EÚ-25 -16,5 

 

Eurozóna-15 -6,4 

 
EÚ-15 -3,9 

 

Eurozóna-13 -5,6 

 
Eurozóna-17 -12,5 

 

Eurozóna-12 -5,2 

 
Zdroj: Eurostat 

Pozn. 1: Hodnoty v tabuľke sú určené ako variačný koeficient roku 2010 - variačný koeficient 1995. 

Pozn. 2: Krajiny eurozóny sú do analýzy zahrňované podľa poradia vstupu  (zoradenie je však od konca).  

 

Pre doplnenie vzťahu vývoja CPL k reálnej konvergencii je možné sledovať rozdiely medzi 

dvoma analyzovanými veličinami reálnej a nominálnej konvergencie v jednotlivých rokoch 

skúmaného obdobia u ekonomík EÚ. Rozdiely sú počítané ako GDP/obyv. v PPS - CPL pre 

GDP pre každú krajinu a každý rok sledovaného obdobia. Pre obe veličiny opäť platí, že sú 
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v podobe indexu, kde EÚ-27=100. Výsledky znázorňuje obrázok 5.7 pre staršie členské štáty 

a obrázok 5.8 pre nové členské štáty. Niektoré ekonomiky dosahujú v celom sledovanom 

období 1995 ‒ 2010, pre ktoré boli dostupné dáta pre GDP/obyv. v PPS a CPL, pozitívny 

rozdiel medzi danými veličinami, t.j. vyššiu ekonomickú než cenovú úroveň relatívne k EÚ. 

Najvýraznejší je rozdiel u Luxemburska, ktoré má najvyššiu hodnotu GDP/obyv. Hodnoty pre 

túto ekonomiku sú odľahlé vo vzťahu k hodnotám pre ostatné ekonomiky. Kladné rozdiely po 

celé sledované obdobie dosahuje Belgicko, Cyprus, ČR, Holandsko, Malta, Nemecko, 

Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Írsko, Španielsko, Grécko (s výnimkou rokov 2009 a 2010), 

Taliansko (s výnimkou roku 2010) či Spojené kráľovstvo (s výnimkou roku 2000 a 2007) 

a Švédsko (s výnimkou rokov 1996 a 1997). Po väčšinu sledovaného obdobia dosahujú vyššiu 

cenovú než ekonomickú úroveň Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, 

Rumunsko i ďalšie. V roku 2010 dosiahlo najvyšší kladný rozdiel po Luxembursku 

Holandsko (25,3 p.b.) a najvyšší záporný rozdiel Dánsko (-14,6 p.b.), čo je ekonomika, ktorá 

má s výnimkou rokov 1997 a 1998 záporné rozdiely medzi GDP/obyv. v PPS a CPL po celé 

sledované obdobie. Tieto hodnoty zodpovedajú veľkosti rezíduí z modelov vzťahu 

ekonomickej a cenovej úrovne vyjadrených rovnicami (5.4) až (5.7) v časti 5.2.2.2. 

Obr. 5.7 Vývoj rozdielov GDP/obyv. a CPL v starších členských štátoch EÚ (EÚ-27=100), p.b., 

1995 ‒ 2010  

 
Zdroj: Eurostat 

Pozn.: Luxembursko nie je zobrazené kvôli výrazne odľahlým hodnotám. 

U nových členských štátov možno všeobecne pozorovať vyššiu variabilitu vývoja rozdielov 

GDP/obyv. a CPL v porovnaní so staršími členskými štátmi. Výraznejšie je znižovanie 

rozdielov medzi GDP/obyv. v PPS a CPL u nových členských štátov. To vyplýva i z 

porovnania obrázkov 5.7 a 5.8. Najvyššiu zmenu rozdielov veličín v zápornom smere 

zaznamenalo Taliansko, ČR, Malta, Rumunsko a Grécko v zmysle redukcie kladného previsu 

GDP/obyv. v PPS ku CPL od roku 1995 do roku 2010. U Luxemburska sa kladné rozdiely 

najvýraznejšie prehĺbili. Celkovo bola korelácia zmien s počiatočnou diferenciou GDP/obyv. 

v PPS - CPL pre GDP vysoká a záporná u ekonomík nových členských štátov. Dochádza tak 

nielen k súbežnému vývoju GDP/obyv. a CPL, t.j. reálnej a nominálnej konvergencii. 

U nových členských štátov, ktoré vykazovali na počiatku sledovaného obdobia vysoký 
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pozitívny previs GDP/obyv. vo vzťahu k EÚ dochádzalo k výraznejšej redukcii tohto previsu. 

Tento vývoj bol charakteristický hlavne pre ČR, Maltu, Rumunsko, Litvu, Bulharsko, 

Maďarsko a Slovensko. V niektorých z týchto krajín sa pozitívne rozdiely zmenili medzi 

rokmi 1996  2010 na negatívne (Litva, Bulharsko a Rumunsko). U ekonomík Lotyšska 

i Estónska (v menšom rozsahu) sa naopak záporný rozdiel medzi GDP/obyv. v PPS a CPL 

prehĺbil. Opačný vývoj je typický pre Poľsko, kde sa záporný rozdiel medzi GDP/obyv. 

a CPL premenil v posledných dvoch sledovaných rokoch 2009 a 2010 na kladný, t.j. na previs 

GDP/obyv. v PPS nad CPL relatívne k priemeru EÚ. Slovinsko a Cyprus majú kladný rozdiel 

GDP/obyv. v PPS a CPL po celé sledované obdobie, ktorý sa navyše zvýšil. Vývoj sa tak líši 

medzi jednotlivými ekonomikami a je celkovo variabilný. 

Obr. 5.8 Vývoj rozdielov GDP/obyv. a CPL v  nových členských štátoch EÚ (EÚ-27=100), p.b., 

1995 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

Je zrejmé, že i medzi jednotlivými ekonomikami sa budú líšiť faktory či súbory faktorov 

ovplyvňujúcich daný vývoj. U členských štátov s nižšou počiatočnou úrovňou GDP/obyv., čo 

sú predovšetkým nové členské štáty, bude pravdepodobne zohrávať úlohu pôsobenie B-S 

efektu. Na režime menového kurzu bude ďalej závisieť, či preváži cenový alebo kurzový 

kanál apreciácie RER (viď rovnica (3.5)). Tieto fakty je dôležité zvážiť v spojení s menovou 

integráciou. Ako už bolo zdôraznené, existuje mnoho faktorov ovplyvňujúcich vzťah 

ekonomickej a cenovej úrovne. Možno len predpokladať priemerné trendy vývoja na základe 

východiskovej úrovne GDP/obyv., produktivity práce a CPL, ktoré ovplyvňujú potenciál 

k reálnej apreciácii. Vzťahy medzi CPL, GDP/obyv. a produktivitou práce sú ovplyvnené 

mnohými i špecifickými faktormi pre jednotlivé ekonomiky. Okrem toho neboli zohľadnené 

mikroekonomické, resp. štrukturálne faktory daného procesu. Čiastkové ceny sa môžu 

pohybovať inak než agregátna cenová úroveň. Alternatívnym prístupom k sledovaniu cenovej 

konvergencie tak môže byť sledovanie cenových odchýlok skupín statkov od priemernej 

cenovej úrovne. Žďárek (2006) odhalil pomocou koeficientu cenových odchýlok odlišnú 

štruktúru cien medzi staršími a novými členskými štátmi a vyššie hodnoty koeficientu 

odchýlok pri nižšej cenovej úrovni konečnej spotreby domácnosti i GDP. Pri konvergencii 

CPL zároveň priemerne dochádza k poklesu koeficientu cenových odchýlok. Odlišnú 
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štruktúru cien tak nemožno opomenúť ako dôležitý faktor odlišností CPL. V rámci procesu 

konvergencie CPL dochádza k znižovaniu týchto cenových odchýlok. Hlbšia analýza 

mikroekonomických faktorov je však nad rámec analýzy tejto práce.  

5.2.3 Analýza konvergencie pomocou RER a pôsobenie B-S efektu  

 

K analýze reálnej a nominálnej konvergencie v EÚ je žiaduce doplniť analýzu súhrnného 

vývoja reálnych výmenných kurzov, keďže prostredníctvom neho dochádza ku konvergencii 

CPL a je tak indikátorom odrážajúcim súbežnú nominálnu a reálnu konvergenciu 

v sledovaných ekonomikách. Dôležitý je i pohľad teórie OCA na indikátor reálnych 

výmenných kurzov, podľa ktorej je jedným z kritérií konvergencie a adaptačným 

mechanizmom na asymetrické šoky pri strate pružného menového kurzu. Empiricky býva 

potvrdená významná závislosť medzi ekonomickou úrovňou meranou GDP/obyv., resp. 

úrovňou produktivity práce a reálnym výmenným kurzom (Benčík, Hajnovič et al., 2005). Tá 

bola preukázaná i na základe výsledkov časti 5.2.2.. Faktory reálnej apreciácie možno ďalej 

rozčleniť na nákladové a štrukturálne.  

5.2.3.1 Nákladové faktory apreciácie RER 

 

Ako už bolo naznačené, je nutné odlišovať nákladové (cenové) a štrukturálne faktory reálnej 

apreciácie (Cincibuch a Vávra, 2000). Pokiaľ ide o cenové a nákladové faktory apreciácie 

RER, zmeny v relatívnych jednotkových nákladoch práce (ULC) a z toho vyplývajúce 

inflačné diferenciály ovplyvňujú cenovú a nákladovú konkurencieschopnosť. Tabuľky 5.13 

a 5.14 obsahujú nominálne a reálne ULC v rokoch 2010, 2011 a prognózu pre rok 2012 

v podobe indexu s východiskovým rokom 2005 v ekonomikách EÚ. Indikátory ULC sú 

bližšie vysvetlené časti 4.3.2 a v prílohe 4. 

Tab. 5.13 Nominálne jednotkové náklady práce v ekonomikách EÚ v podobe indexu (2005=100) 

pre roky 2010, 2011  a prognóza pre rok 2012  
 2010 2011 2012  2010 2011 2012  2010 2011 2012 

BE 112,8 115,8 119,8 FR 110,9 112,3 114,5 AT 111,3 112,8 115,2 

BG 150,8 152,5 161,5 IT 112 113,2 116 PL 114,2 116,4 119,2 

CZ 108,3 108,5 110,9 CY 109,5 111,7 114,2 PT 107,3 106,4 106,1 

DK 118,8 119,1 120,7 LT 149,1 152,3 154,5 RO 165 167,8 176,8 

DE 103,6 105,1 107,5 LV 118,4 118 121,2 SL 120,1 120,6 123,2 

EE 139,8 140,9 147 LU 120,6 124,5 131,4 SK 112,6 111,9 113,7 

IE 106 102,9 104,3 HU 112,7 117,6 122,9 FI 115,5 116,6 119,7 

GR 114,4 111 109,7 MT 114,1 114,9 117,4 SE 109,5 108,5 110,9 

ES 111 108,9 110,8 NL 109,9 110,6 114,3 UK 116,9 118,8 121,7 

Zdroj: Eurostat 

Pozn.: Pre rok 2012 sú uvedené prognózy. Pre rok 2011 sú prognózy uvedené pre Írsko, Francúzsko a Poľsko 

a predbežné hodnoty pre Grécko a Portugalsko.  

 

V raste nominálnych jednotkových nákladov práce v porovnaní s východiskovým rokom 2005 

dominuje Rumunsko, Bulharsko, Estónsko a Lotyšsko. To následne vyplýva i z obrázku 5.9. 

V roku 2012 by mali podľa prognózy vzrásť nominálne jednotkové náklady práce oproti roku 

2011 vo všetkých ekonomikách s výnimkou Portugalska a Grécka a naopak, reálne náklady 

poklesnúť vo viacerých ekonomikách EÚ okrem Luxemburska, Bulharska, Rumunska, 

Nemecka, Slovenska, Švédska, Poľska, Francúzska a Belgicka, kde by mali vzrásť. 
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V Holandsku by sa podľa prognózy index nemal zmeniť. Najvyšší index reálnych nákladov 

práce v roku 2011 a 2012, a tak najvyšší nárast oproti roku 2005, možno predpokladať u 

Írska, Bulharska, Estónska, Slovinska. U členských štátov, u ktorých rastú ULC výraznejšie, 

dochádza k významnejšej reálnej apreciácii meny.    

Tab. 5.14 Reálné jednotkové náklady práce v ekonomikách EÚ v podobe indexu (2005=100) pre 

roky 2010, 2011 a prognóza pre rok 2012 
 2010 2011 2012  2010 2011 2012  2010 2011 2012 

BE 102,3 102,8 103,1 FR 101,9 102 102,4 AT 104,2 102,3 100,7 

BG 111,2 107,1 108,6 IT 102,4 102,1 101,3 PL 98,9 99,8 98,9 

CZ 102,1 103,1 102,7 CY 95,3 95,3 94,4 PT 100,6 98,0 97,6 

DK 104 103,5 102,8 LT 101,8 98,6 98 RO 96,5 92,3 90,7 

DE 99,1 99,7 100,4 LV 94,9 89,8 88,6 SL 105,0 106,4 107,2 

EE 109,2 106,1 105,5 LU 99,4 98 101,5 SK 107,0 105,1 102,7 

IE 110,5 108,2 107,9 HU 91,9 92,6 92,4 FI 106,5 104,5 103,3 

GR 98,4 93,9 91,1 MT 99,8 98,3 97,6 SE 101,6 98,8 98,5 

ES 100,3 97,1 96,1 NL 102,9 102,3 102,3 UK 103,9 102,7 102,0 

Zdroj: Eurostat 

Pozn.: Pre rok 2012 sú uvedené prognózy. Pre rok 2011 sú prognózy uvedené pre Írsko, Francúzsko a Poľsko a 

predbežné hodnoty pre Bulharsko, Rumunsko, Grécko a Portugalsko.  

 

V rámci EÚ sú nákladové faktory apreciácie RER monitorované indexmi 

konkurencieschopnosti, čo sú ukazovatele reálnych efektívnych výmenných kurzov (REER) 

vo vzťahu k menám hlavných obchodných partnerov. REER predstavuje nominálny efektívny 

výmenný kurz (NEER) deflovaný nominálnymi jednotkovými nákladmi práce pre celú 

ekonomiku, indexom spotrebiteľských cien (CPI/HICP), resp. ďalšími cenovými indexmi. Pri 

apreciácii indikátorov efektívneho výmenného kurzu dochádza k zhoršovaniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky. Cincibuch a Vávra (2000) prisudzujú väčšiu váhu 

nákladovým faktorom než štrukturálnym faktorom reálnej apreciácie.
24

 Vývoj je podobný, 

keď je použitý REER vo vzťahu k eurozóne-16 alebo EÚ-27 ako porovnávacej ekonomike. 

V obrázkoch 5.9 a 5.10 je znázornený vývoj REER (ULC) v ekonomikách EÚ v období 1995 

‒ 2010 a ako referenčná skupina ekonomík bola zvolená celá EÚ-27.   

Obr. 5.9 Vývoj REER u nových členských štátov (deflátor: nominálne jednotkové náklady práce 

celej ekonomiky - 27 ekonomík EÚ; index 1999=100), 1995 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

                                                 
24

 Autori skúmali reálnu apreciáciu ČR v období január/1993  december/1999. 

50,00

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

170,00

190,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BG

CZ

EE

CY

LT

LV

HU

MT

PL

RO

SL

SK



93 

 

Dochádza k výrazne vyššiemu rastu jednotkových nákladov práce v nových členských 

krajinách v porovnaní so staršími, a tak i apreciácii REER (ULC) (viď obr. 5.9 a 5.10). To sa 

premieta i do vývoja indexu CPI. Pre REER (CPI) je tak priebeh obdobný ako u REER 

(ULC). Väčšina nových členských štátov zaznamenáva významnú apreciáciu u oboch 

indikátorov REER. V obrázku 5.9 bola použitá iná mierka v porovnaní s obrázkom 5.10, aby 

bola zreteľne vidno výraznú apreciáciu REER na ULC u nových členských štátov. Podobný 

priebeh zaznamenáva i REER (CPI) (obr. 5.21 a 5.22 v časti 5.24) s určitými rozdielmi medzi 

konkrétnymi ekonomikami. Najvyššiu apreciáciu REER (ULC) medzi rokmi 1999 ‒ 2010 

zaznamenalo Slovensko, nasleduje Rumunsko,  ČR a Bulharsko a v prípade REER (CPI) 

jednoznačne Slovensko nasledované Bulharskom, ČR a Rumunskom. Ako ďalej vyplýva 

z obr. 5.9, Rumunsko dominovalo v reálnej apreciácii v roku 2008, pričom následne došlo k 

depreciácii pravdepodobne i v spojení s hospodárskou krízou. Najväčšiu depreciáciu REER 

(ULC) v sledovanom období zaznamenalo Nemecko nasledované Spojeným kráľovstvom 

a u REER (CPI)  Spojené kráľovstvo nasledované Švédskom. 

Obr. 5.10 Vývoj REER u starších členských štátov (deflátor: nominálne jednotkové náklady 

práce celej ekonomiky  - 27 ekonomík EÚ; index 1999=100), 1995  2010 

Zdroj: Eurostat 

 

K apreciácii RER môže dochádzať buď kombináciou cenového a kurzového kanála alebo iba 

cenovým kanálom v prípade fixného kurzu, resp. vstupu do menovej únie. Z toho vyplýva 

mnoho implikácií pre ekonomiky nových členských štátov pri zvažovaní integrácie do 

eurozóny i na základe skúseností starších členských štátov. Nemožnosť depreciácie kurzu 

meny pri raste jednotkových nákladov ohrozuje konkurencieschopnosť ekonomík.   

Tabuľka 4 v prílohe 1 poukazuje na zmeny NEER, REER na CPI a ULC (1999=100) k EÚ-27 

v jednotlivých ekonomikách EÚ-27 v obdobiach 1994 ‒ 2001, 2001 ‒ 2010 a 1994 ‒ 2010. 

Možno tak sledovať rozsah pôsobenia cenového a kurzového kanála v jednotlivých 

ekonomikách EÚ za celé obdobie, pre ktoré boli dostupné dáta, t.j. 1994 ‒ 2010. 

U najvyspelejších starších členských štátov väčšinou dochádza k reálnej depreciácii. To platí 

hlavne pre Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Švédsko, Belgicko a Luxembursko pre oba 

ukazovatele REER a pre Fínsko a Spojené kráľovstvo u indikátora REER na CPI. Zároveň 

dochádza k apreciácii NEER u všetkých týchto ekonomík okrem Švédska a Spojeného 

kráľovstva. Zo starších členských štátov vykázalo za celé obdobie významnú apreciáciu 
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REER (ULC) Dánsko, Grécko a Portugalsko, ktoré boli v apreciácií ďalej nasledované 

Talianskom, Španielskom, Holandskom, Spojeným kráľovstvom, Írskom a Fínskom. Všetky 

tieto ekonomiky zaznamenali apreciáciu aj u REER (CPI) s výnimkou už vyššie spomenutého 

Spojeného kráľovstva a Fínska a ekonomík z prvej skupiny, ktoré zaznamenali reálnu 

depreciáciu u oboch indikátorov. Apreciácia REER (CPI) bola u všetkých štátov okrem Írska 

a Španielska menej výrazná než u REER (ULC). 

Všetky nové členské štáty zaznamenali výraznú reálnu apreciáciu za celé sledované obdobie. 

Úplne najvyššiu reálnu apreciáciu za sledované obdobie zaznamenalo Rumunsko u 

ukazovateľa REER (ULC) zároveň pri výraznej nominálnej depreciácii. Najvýraznejšia reálna 

apreciácia u oboch ukazovateľov (nad 50 p.b.) nastala u Slovenska, Bulharska, Rumunska, 

Litvy, Lotyšska, Estónska a ČR, pričom Bulharsko a Rumunsko vykázali výraznú a Lotyšsko 

miernu súbežnú nominálnu depreciáciu. Ostatné spomínané ekonomiky zaznamenali 

apreciáciu NEER v sledovanom období, pričom najvyššia bola za celé obdobie u ČR, Litvy a 

Slovenska. Slovensko vykázalo najvyššiu apreciáciu REER (CPI) i REER (ULC) v druhom 

sledovanom období 2001 ‒ 2010, v prvom sledovanom období 1994 ‒ 2001 dominovala Litva 

u REER (CPI) a Rumunsko u REER (ULC). Maďarsko, Poľsko a Slovinsko zaznamenali 

taktiež pomerne vysokú reálnu apreciáciu u oboch ukazovateľov REER v celom sledovanom 

období pri depreciácii NEER, ktorá bola výrazná hlavne v prvom čiastkovom období 1994  

2001. Z nových členských štátov ešte neboli hodnotené ekonomiky Malty a Cypru. Obe 

vykázali apreciáciu REER založeného na oboch indexoch i apreciáciu NEER za celé obdobie 

1994 ‒ 2010, ktorá je výrazná hlavne u Cypru. Cyprus vykázal celkovo najnižšiu apreciáciu 

REER z nových členských štátov za celé sledované obdobie u oboch indexov, avšak pri 

výraznejšej nominálnej apreciácii hlavne v prvom období 1994 ‒ 2001.   

Cincibuch a Vávra (2000), ktorí sledovali vplyv štrukturálnych a nákladových faktorov na 

reálnu apreciáciu v ČR v období 1993 ‒ 1999, prisudzujú výrazne vyššiu úlohu práve 

nákladovým faktorom, ktoré zhoršujú konkurencieschopnosť ekonomiky. Autori zdôrazňujú, 

že ULC významne rástli v sledovanom období 1993 ‒ 1999, a tak dochádzalo k 

zhodnocovaniu REER (ULC). To prispievalo k zhodnocovaniu ďalších ukazovateľov REER, 

konkrétne REER (PPI) a REER (CPI). Autori vysvetľujú apreciáciu REER (ULC) mzdovou 

infláciou, ktorá spôsobuje odchyľovanie reálnych miezd od vývoja produktivity. To vedie 

k rastu jednotkových pracovných nákladov. Sledovaná reálna apreciácia tak zhoršuje 

konkurenčnú pozíciu v dôsledku nadmerného mzdového rastu. Apreciácia RER (ULC) 

prispieva zároveň k posilňovaniu RER (CPI).
25

 Analýzou realizovanou v tejto časti možno 

potvrdiť, že tento vývoj pokračoval vo väčšine nových členských štátov EÚ i v neskoršom 

období. 

5.2.3.2 Analýza B-S efektu 

 

Krajina vykazuje vyšší rast relatívnych cien neobchodovateľného tovaru ak jej diferenciál 

produktivity práce medzi obchodovateľným a neobchodovateľným sektorom rastie rýchlejšie 

než v referenčnej ekonomike. Práve tento mechanizmus je známy ako B-S efekt. Štrukturálne 

                                                 
25

 Silnejšia apreciácia RER (CPI) v porovnaní s RER (PPI) je vysvetľovaná s pôsobením  B-S efektu. 
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faktory zvyšujú infláciu neobchodovateľných položiek obsiahnutú v indexe spotrebiteľských 

cien (CPI) nad infláciu obchodovateľného tovaru vyjadrenú indexom cien výrobcov (PPI) 

(Cincibuch a Vávra, 2000).  

Ako vyplýva z časti 4.3.4, hypotézy o platnosti teórie parity kúpnej sily sú v praxi zamietané, 

pretože nie sú naplňované jej základné predpoklady, ako je existencia dokonale 

konkurenčných trhov, medzinárodná obchodovateľnosť všetkých tovarov, apod. Rozdiely 

medzi teoreticky predpokladaným a empiricky odhaleným RER sú tým vyššie, čím vyššie sú 

rozdiely v úrovni ekonomického rozvoja porovnávaných krajín. Existuje však významná 

pozitívna závislosť medzi ukazovateľmi reálnej konvergencie v podobe GDP/obyv. či 

produktivity práce na strane jednej a reálnym výmenným kurzom ekonomík na strane druhej, 

ktorá bola potvrdená v časti 5.2.2. Časť reálnej apreciácie možno prisúdiť pôsobeniu B-S 

efektu. Existuje mnoho možností sledovania, preukázania a kvantifikácie tohto efektu. 

Predmetom práce nie je podrobne analyzovať a kvantifikovať B-S efekt, ale poukázať na 

potenciál pre jeho pôsobenie v ekonomikách EÚ, pretože je mechanizmom, ktorý ovplyvňuje 

priebeh súbežnej nominálnej a reálnej konvergencie.  

Predpoklady pre pôsobenie BS efektu možno v ekonomikách zistiť pomocou ukazovateľov 

INT a PRO vypočítaných podľa rovníc (4.3) a (4.4) vymedzených v časti 4.3.4. Ukazovateľ 

PRO, ktorý meria podiely produktivity v domácej a porovnávacej ekonomike, je východiskom 

pre zistenie potenciálu pre pôsobenie B-S efektu. V rámci EÚ je možné sledovať produktivitu 

práce ekonomík EÚ meranú pomocou GDP na zamestnanú osobu vo vzťahu k priemeru EÚ či 

eurozóny, čo je zmienený indikátor PRO. Tabuľka 5.15 vyjadruje podiel produktivity práce 

ekonomík EÚ v pomere k EÚ-27 a zmeny v roku 2010 oproti roku 1996. Boli použité dáta 

z Eurostatu, pričom indikátor produktivity práce sa počíta ako podiel GDP v PPS a počtu 

zamestnaných osôb na plný i skrátený úväzok.  

Tab. 5.15 Produktivita práce krajín EÚ (GPD na zamestnanú osobu v PPS, EÚ-27=100) v roku 

2010 a zmena podielu produktivity k EÚ-27 (p.b.) v období 1996  2010  
Krajina 2010 Zmena Krajina 2010 Zmena Krajina 2010 Zmena 

BG 41,3 13,8 SL 80,4 10,5 FI 111,5 2,4 

RO 48,9 25,5 SK 81,4 29,5 DK 111,6 1,6 

LT 54,6 19,7 CY 90,3 10,2 NL 113,2 2,6 

LV 62,4 25,4 MT 91 -7,8 SE 114,5 2 

PL 66,8 19 GR 94,8 4 AT 115,3 -9,3 

EE 69,3 32,8 DE 105,4 -9,5 FR 116 -4,8 

HU 71,2 16,3 UK 106,6 -0,9 BE 127,5 -9,9 

CZ 73,4 7,4 ES 109 -1 IE 137 13 

PT 76,5 6 IT 109,4 -21,2 LU 170 -3,5 
Zdroj: Eurostat 

Pozn.1: U zamestnaných osôb  nerozhoduje či ide o plný alebo skrátený úväzok.  

Pozn. 2: U Malty sú dáta len od roku 2000 a rozdiely produktivity sú preto počítané v období 2000  2010, pre 

Rumunsko sú dáta od roku 1999 a rozdiely produktivity počítané v období 1999  2010. 

Pozn. 3: Hodnoty zoradené od najnižšej v roku 2010. 

 

Pri zoradení produktivity práce všetkých ekonomík EÚ možno dôjsť k záveru, že najnižších 

hodnôt dosahujú nové členské štáty (tab. 5.15). Viaceré z nich dosiahli zároveň v sledovanom 

období 1996 ‒ 2010 najvyšších prírastkov produktivity práce. Najvyšší prírastok v celej EÚ 
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zaznamenalo Estónsko nasledované Slovenskom, Rumunskom, Litvou, Lotyšskom, Poľskom 

a Maďarskom (nad 15 p.b.). Prírastok oproti roku 1996 zaznamenali všetky nové členské štáty 

okrem Malty. Pre túto ekonomiku bol síce počítaný prírastok produktivity od roku 2000 do 

roku 2010 pre nedostatok dát, avšak celkovo zodpovedá pokles produktivity i nízkym 

priemerným mieram rastu reálneho GDP/obyv. (viď tab. 3 v prílohe 1). Zároveň je však jej 

produktivita práce najvyššia medzi ekonomikami nových členských štátov. Záporné prírastky 

produktivity zaznamenali viaceré staršie členské štáty. V nových členských štátoch je tak 

priestor pre pôsobenie B-S efektu, keďže produktivita práce rastie rýchlejšie než v starších 

členských štátoch. To je potvrdenie samotného procesu reálnej konvergencie podľa jej 

vymedzenia v časti 3.2.1 a v prepojení s konvergenciou ďalších veličín dochádza k javu 

označovanému ako B-S efekt.   

Pre posúdenie vývoja produktivity v čase je ďalej vhodné sledovať index založený na vývoji 

oproti východiskovému obdobiu. Bol využitý index s východiskovým rokom 2005 

(2005=100) a výsledky obsahujú obrázky  5.11 pre staršie a 5.12 pre nové členské štáty EÚ. 

Tie naznačujú, že najvyšší rast produktivity práce do roku 2013 oproti východiskovému roku 

2005 by malo dosiahnuť Slovensko (26,8 p.b.), nasledované Bulharskom (25,1 p.b.), 

Rumunskom (22,8 p.b.), Litvou (21,1 p.b.), Poľskom (20,4 p.b.), Estónskom (17,2 p.b.), ČR 

(14,7 p.b.), Lotyšskom (13,9 p.b.), Írskom (12,6 p.b.), atď. Pokles produktivity oproti roku 

2005 by malo vykázať iba Luxembursko, Taliansko a Grécko. Vývoj produktivity oproti 

predchádzajúcemu obdobiu môže byť však skreslený aktuálnym vývojom v ekonomikách a 

ovplyvnený externými šokmi. Napríklad, v roku 2009 poklesla produktivita práce oproti 

predchádzajúcemu roku vo všetkých ekonomikách EÚ s výnimkou Poľska, Írska a 

Španielska. Následne pri zotavovaní sa z hospodárskej krízy vrástla v roku 2010 oproti 2009 

vo všetkých ekonomikách EÚ s výnimkou Grécka. Táto ekonomika bola hospodárskou krízou 

výrazne zasiahnutá. 

Obr. 5.11 Vývoj reálnej produktivity práce na zamestnanú osobu v podobe indexu (2005=100) 

v starších členských štátoch, 1995  2013 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 
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Porovnaním obrázkov 5.11 a 5.12 vyplýva celkovo vyšší rast produktivity práce u ekonomík s 

jej nižšou počiatočnou úrovňou, t.j. u nových členských štátov. Je u nich predpoklad pre 

vyššiu duálnu infláciu a pôsobenie B-S efektu. Vývoj indexu produktivity (2005=100) bol 

doplnený za účelom poukázania na zmeny produktivity v jednotlivých ekonomikách v čase 

bez vzťahu k priemeru EÚ na rozdiel od predchádzajúceho indikátora zameraného na 

porovnanie medzi ekonomikami (indexu, kde EÚ-27=100).  

Obr. 5.12 Vývoj reálnej produktivity práce na zamestnanú osobu v podobe indexu (2005=100) 

v nových členských štátoch, 1995 ‒ 2013 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

 

Druhým indikátorom odrážajúcim priestor pre pôsobenie B-S efektu je ukazovateľ INT. Ako 

porovnávacia ekonomika bola i v tomto prípade zvolená EÚ-27. Indikátor INT je počítaný ako 

podiel CPI a PPI porovnávanej a porovnávacej ekonomiky. Ukazovateľ bol upravený tým 

spôsobom, že v čitateli je HICP pre služby a v menovateli celkový PPI v národnej mene pre 

priemysel (s výnimkou stavebníctva, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva 

a opráv). Zámerom bolo v tomto prípade voliť ako porovnávaciu ekonomiku čo najnižšiu 

skupinu rozvinutých ekonomík EÚ, ideálne EÚ-15. Tak by bolo možné lepšie odhaliť 

potenciál pre pôsobenie B-S efektu. Avšak u HICP pre služby boli dostupné dáta iba do roku 

2006. Preto bola zvolená EÚ-27, lebo dáta pre EÚ-25 neboli zas dostupné pre PPI. Zároveň 

preto je i pri ďalších indikátoroch využitých v tejto časti zvolená EÚ-27. Sledovanie 

celkového vývoja INT v období, v ktorom boli dostupné dáta i zmeny v jednotlivých 

ekonomikách, majú svoju vypovedaciu schopnosť. Celkovo bolo analyzované obdobie 1996 ‒ 

2010 s tým, že pre Portugalsko neboli dáta pre PPI dostupné vôbec a pre mnohé ďalšie 

ekonomiky len v krátkych časových radách. Preto bola zmena v ukazovateli pre ekonomiky 

EÚ vypočítaná iba medzi rokmi 2010 a 2005. Tabuľka 5.16 obsahuje zoradené zmeny 

ukazovateľa INT medzi rokmi 2010 a 2005 v p.b.  pre ekonomiky členských štátov EÚ. Z tab. 

5.16 vyplýva, že Slovensko, ČR a Írsko v posledných rokoch dominujú v raste cenovej 

hladiny služieb v porovnaní s rastom cien priemyselných výrobkov. Na opačnom konci 

s výrazným poklesom indikátora sa nachádza Spojené kráľovstvo, Rumunsko a Belgicko. 

Viacero nových členských štátov vykazuje vyššie prírastky INT, pričom pokles v sledovanom 

období zaznamenali iba tri ekonomiky z nových členských štátov. To ďalej potvrdzuje väčší 
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potenciál pre pôsobenie B-S efektu v konvergujúcich ekonomikách a výsledky z analýzy 

pomocou indikátora PRO. U ekonomík s vyšším rastom produktivity práce tak 

pravdepodobne dochádza i k vyšším prírastkom cien neobchodovateľného tovaru. 

Tab. 5.16 Zmena INT (2005=100 pre oba indexy) v  krajinách EÚ (p.b) medzi rokmi 2005 a 2010  

Ekonomika Zmena Ekonomika Zmena Ekonomika Zmena 

UK -8,4752 LT -1,5076 FR 4,0278 

RO -6,8911 DE -0,8593 PL 5,1845 

BE -6,797 IT -0,2438 FI 5,7741 

CY -6,6867 AT -0,2204 SL 7,0027 

NL -5,4319 LV 0,6584 MT 11,3419 

SE -4,7337 ES 0,9741 IE 15,4112 

DE -3,6895 BG 2,2051 CZ 17,1344 

GR -2,965 HU 2,3549 SK 22,419 

LU -2,2627 EE 3,6748   
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn. 1: Ukazovateľ INT je určený ako HICP služby/PPI celkový v národnej mene v pomere k podielu daných 

indexov pre EÚ-27. 

Pozn. 2: Pre Portugalsko neboli dostupné dáta. 

Pozn. 3: Hodnoty zoradené od najmenšej po najvyššiu. 

 

Indikátor HICP pre služby je však treba interpretovať s istou opatrnosťou. Tradičné členenie 

statkov je na obchodovateľné = výrobky a neobchodovateľné = služby. V súčasnosti však toto 

členenie ovplyvňuje otázka, čo je ešte služba a ďalej i skutočnosť, že niektoré služby sú 

obchodovateľné a naopak, niektoré výrobky ako nehnuteľnosti sú neobchodovateľné (Žďárek, 

2006). Existuje viac prístupov k členeniu statkov do daných dvoch kategórii, každý má však 

určité nedostatky. Preto bola zvolená kombinácia ukazovateľa INT, ktorý sleduje vývoj 

vybraných cenových indexov s indikátorom PRO, ktorý poukazuje na trendy v produktivite. 

Obr. 5.13 naznačuje vývoj ukazovateľa INT v starších a obr. 5.14 v nových členských štátoch.  

Obr. 5.13 Ukazovateľ INT v starších členských štátoch, (2005=100 pre oba indexy), 1996 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn. 1: Ukazovateľ INT je určený ako HICP služby/PPI celkový v národnej mene v pomere k podielu daných 

indexov pre EÚ-27. 
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Pozn. 2: Grafy sú zostavené  pre krajiny v obdobiach, pre ktoré boli dostupné dáta. Pre Írsko boli prerušené 

časové rady PPI (chýbajú v období 2000 ‒ 2004). Pre Španielsko sú dostupné dáta od roku 2000, pre Belgicko 

od roku 2001, pre Taliansko od roku 2002 a pre Francúzsko od roku 2003.  

Porovnaním obrázkov 5.13 a 5.14 je viditeľný výraznejší rast ukazovateľa u väčšiny nových 

členských štátoch. Strmý rast je typický najmä pre slovenskú ekonomiku, ktorá zaznamenala 

najvyšší prírastok ukazovateľa INT v období 2005 ‒ 2010, avšak trend rastu trvá už dlhšie 

obdobie. Podobný vývoj je charakteristický pre ČR. Zo starších členských štátov zaznamenalo 

výrazný rast Írsko. Pre niektoré ekonomiky nových členských štátov bol strmší nárast 

zaznamenaný na konci 90. rokov.  

Obr. 5.14 Ukazovateľ INT v nových členských štátoch, (2005=100 pre oba indexy), 1996 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn. 1: Ukazovateľ INT je určený ako HICP služby/PPI celkový v národnej mene v pomere k podielu daných 

indexov pre EÚ-27. 

Pozn.2: Grafy sú zostavené  pre krajiny v obdobiach, pre ktoré boli dostupné dáta. Pre Estónsko, Lotyšsko 

a Litvu boli dáta dostupné od roku 1998, pre Bulharsko, ČR, Cyprus a Slovinsko od roku 2000, pre Maďarsko 

a Rumunsko od roku 2001, pre Slovensko od roku 2003 a pre Maltu od roku 2005. 

 

Ďalšia možnosť preukázania priestoru pre pôsobenie B-S efektu je porovnaním vývoja 

indexov HICP pre služby a HICP pre výrobky, s čím je ale opäť spojené rozdelenie statkov na 

obchodovateľné = výrobky a neobchodovateľné = služby. Znova však môže byť poskytnutý 

aspoň čiastkový náhľad na potenciálne pôsobenie tohto mechanizmu. Obrázky 5.15 a 5.16 

poukazujú na vývoj rozdielov indexov u niektorých starších a všetkých nových členských 

štátov. Obrázok 5.16 zobrazuje vývoj rozdielov HICP pre služby a HICP pre výrobky 

v období 1996 ‒ 2010 v ôsmich najvyspelejších ekonomikách EÚ (s najvyššou počiatočnou 

úrovňou GDP/obyv. v PPS v roku 1996), ku ktorým môžu nové členské štáty konvergovať 

reálne i nominálne. Obrázok znázorňujúci vývoj pre všetky staršie členské štáty je v prílohe 2 

označený ako obrázok 1. Z neho možno potvrdiť najväčší priestor pre pôsobenie B-S efektu v 

írskej ekonomike s najvyššími pozitívnymi rozdielmi medzi indexom  pre služby a indexom 

pre výrobky medzi ekonomikami celej EÚ, ktoré sa od roku 2006  zvyšujú. To zodpovedá 

vývoju indikátora INT, ktorý sa výrazne zvyšuje od roku 2005 (predtým však neboli dostupné 

dáta pre obdobie 2000 ‒ 2004 pre indikátor INT). 
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Obr. 5.15 Vývoj rozdielu HICP pre služby (HICPs) a výrobky (HICPg) v ôsmich členských 

štátoch EÚ s najvyššou úrovňou GDP/obyv. v PPP v roku 1996 (2005=100), p.b., 1996 ‒ 2010  

 
Zdroj: Eurostat 

Pozn.: Konkrétne hodnoty sú vyrátané ako HICPs – HICPg pre každú ekonomiku a každý jednotlivý rok. Ide 

o vyjadrenie B-S efektu, t.j. duálnej inflácie, kde HICPg zastupuje obchodovateľný sektor a HICPs 

neobchodovateľný sektor. 

 

Obrázok 5.16 dokumentuje vývoj rozdielov indexov pre nové členské štáty. Porovnaním 

obrázku 5.13 s 5.14 a obrázku 5.15 s 5.16 možno tvrdiť, že vo viacerých nových členských 

štátoch prevyšujú miery inflácie pre služby miery inflácie pre výrobky hlavne v súčasnom 

období. U tohto ukazovateľa však nedominujú tak výrazne nové členské štáty. Avšak opäť 

treba zdôrazniť, že nie všetky výrobky sú obchodovateľný a služby neobchodovateľný tovar. 

Zároveň je vývoj cenovej úrovne ovplyvnený ďalšími faktormi. Potenciál pre pôsobenie B-S 

efektu tak možno odvodiť len čiastočne.  

Obr. 5.16 Vývoj rozdielu HICP pre služby (HICPs) a výrobky (HICPg) v nových členských 

štátoch (2005=100), p.b., 1996 ‒ 2010   

 
Zdroj: Eurostat 

Pozn.1: Konkrétne hodnoty sú vyrátané ako HICPs – HICPg pre každú ekonomiku a každý jednotlivý rok.  
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Pozn. 2: Grafy sú zostavené  pre krajiny v obdobiach, pre ktoré boli dostupné dáta. Pre Bulharsko sú dáta 

dostupné od roku 1997, pre ČR, Slovinsko a Maďarsko od roku 2000, pre Estónsko a Rumunsko od roku 2001.  

 

V roku 2010 dosiahli najvyšších pozitívnych rozdielov HICPslužby – HICPvýrobky ekonomiky 

Írska, Slovenska, ČR, Fínska a Spojeného kráľovstva. I viaceré staršie členské štáty s vysokou 

ekonomickou úrovňou dosahujú rýchlejší rast cien služieb v porovnaní s výrobkami. Výrazne 

väčšie rozpätie vývoja na vertikálnej osi v obr. 5.16 pre nové členské štáty v porovnaní s obr. 

5.15 pre vyspelé staršie členské štáty možno však spájať s cenovou konvergenciou nových 

členských štátov. Z nových členských štátov dosahujú v roku 2010 ekonomiky Malty 

a Maďarska záporné rozdiely HICPslužby – HICPvýrobky. Je však vhodné porovnať vývoj 

i s ďalšími indikátormi odzrkadľujúcimi možnosti pôsobenia B-S efektu. U Malty môže byť 

nízky potenciál pre pôsobenie B-S efektu oprávnený, keďže dosiahla najvyššiu produktivitu 

práce z nových členských štátov (tab. 5.15) a tretiu najvyššiu ekonomickú úroveň v roku 

2010. Z tabuľky 5.15 ďalej vyplýva pokles produktivity u Malty v roku 2010 oproti roku 1996 

na rozdiel od Maďarska, ktoré zaznamenalo vysoký nárast. Taktiež indikátor INT vykazuje 

u Maďarska rastúci trend. Výraznejší pokles bol však oproti predchádzajúcim rokom 

zaznamenaný v rokoch 2009 a 2010, čo môže byť ovplyvnené i dopadmi hospodárskej krízy. 

U Malty bol taktiež trend INT rastúci s výraznejším poklesom v roku 2009. Celkovo však 

možno predpokladať, že potenciál pre B-S efekt sa môže výraznejšie do budúcna prejaviť 

u Maďarska, zatiaľ čo Malta už dosahuje relatívne vysokú úroveň produktivity práce a jeho 

pôsobenie je tak menej pravdepodobné. Pozitívnych prírastkov HICPslužby – HICPvýrobky však 

celkovo dosiahli všetky členské štáty v obdobiach, pre ktoré boli dostupné dáta
26

 s výnimkou 

Nemecka, u ktorého sa rozdiel medzi indexmi v p.b. medzi rokmi 1996 a 2010 znížil.  

Záverom tejto časti je, že existuje priestor pre pôsobenie B-S efektu u väčšiny nových 

a niektorých starších členských štátov, čo môže mať dopady na ich konvergenciu v rámci EÚ 

a pomer prínosov a nákladov z účasti v menovej únii. Dochádza v nich k rýchlejšiemu rastu 

produktivity práce v porovnaní s priemerom EÚ, podiely HICP pre služby a PPI môžu byť 

väčšie než 1 a tiež môže rásť HICP pre služby rýchlejšie než HICP pre výrobky. 

Najvýznamnejší potenciál pre pôsobenie B-S efektu potom vyplýva z troch realizovaných 

analýz pre ekonomiky Slovenska, ČR a Írska. I keď Írsko dosahuje relatívne vysokej 

produktivity práce v porovnaní s ďalšími dvoma ekonomikami, stále u nej dochádza 

k vysokým pozitívnym prírastkom (viď obrázok 5.11). Dané fakty je treba zohľadniť pri 

pokračujúcich integračných procesoch týchto ekonomík v rámci EÚ najmä pri účasti 

v menovej únii. Keďže B-S efekt podporuje reálnu apreciáciu mien daných ekonomík, už pred 

vstupom do eurozóny môžu byť obmedzené možnosti súbežného plnenia inflačného a 

kurzového maastrichtského kritéria.  

Pri úvahách o B-S efekte v tranzitívnych ekonomikách treba však brať na zreteľ, že dochádza 

i k významnému rastu produktivity v neobchodovateľnom sektore či už to bolo v 90. rokoch 

v dôsledku privatizácie, ale ekonomiky sú taktiež stále viac vystavené zahraničnej 

konkurencii a dochádza v nich k technologickým zlepšeniam. Bez ohľadu na dopad B-S 

efektu je nutné poznamenať, že ekonomiky s nízkou produktivitou zaznamenávajú či budú 

zaznamenávať problémy s konkurencieschopnosťou, pričom B-S efekt tieto problémy 

                                                 
26

 Pre nové členské štáty sú zistené zmeny rozdielov v p.b. pre obdobia, pre ktoré sú zobrazené v obrázku 5.16. 
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nespôsobuje. Nízka konkurencieschopnosť ekonomiky je nebezpečná o to viac v kombinácii 

s inými faktormi ako fiškálna nerovnováha, a to predovšetkým pri účasti ekonomiky v oblasti 

s jednotnou menou a z toho vyplývajúcej nemožnosti využiť autonómnu menovú a kurzovú 

politiku k jej obnoveniu. Príkladom môže byť vývoj ekonomík Portugalska a Grécka pri 

kombinácii negatívnych dopadov viacerých spomínaných faktorov. U ekonomiky Grécka 

vyplýva najnižšia konkurencieschopnosť medzi ekonomikami EÚ i z GCI 2010-11 (viď 

tabuľka 1 a 2 v prílohe 1). 

5.2.4 Aspekty a implikácie maastrichtských kritérií 

 

Maastrichtské kritéria sú nominálnymi konvergenčnými kritériami a jedinými oficiálnymi 

podmienkami vstupu ekonomík EÚ do eurozóny. Ich účelom je zaistenie menovej, resp. 

makroekonomickej stability v eurozóne, čo má vytvoriť priaznivé prostredie pre dlhodobý 

ekonomický rast. V tejto časti sú stručne priblížené niektoré aspekty inflačného, úrokového 

kritéria a fiškálnych kritérií a taktiež je poukázané na určité aspekty vývoja menových kurzov. 

Existujú obdobia, keď ekonomiky nových členských štátov plnili väčšinu kritérií i obdobia, 

keď bolo plnenie problematické. Dopadom globálnej hospodárskej krízy sa stalo 

najproblematickejšie plnenie fiškálnych kritérií, keď sa vplyvom recesie ekonomík ešte 

prehĺbila už dlhšie nepriaznivo sa vyvíjajúca fiškálna situácia v zmysle rastúcich vládnych 

deficitov a dlhov. Výsledkom je nepriaznivý dopad na dlhodobý ekonomický rast. Miery 

inflácie sa v období hospodárskej krízy naopak výraznejšie znížili predovšetkým v roku 

2009 a v niektorých ekonomikách dochádza k deflácii, čo má tiež viaceré nepriaznivé dopady. 

U menových kritérií treba opäť zdôrazniť obmedzujúce pôsobenie súbežného plnenia 

inflačného a kurzového kritéria na ekonomiky nových členských štátov, ktoré vykazujú 

súbežnú reálnu a nominálnu konvergenciu, a teda významnú apreciáciu RER. V celej analýze 

v časti 5.2.4 sú využité dáta z Eurostatu dostupné v roku 2011. 

5.2.4.1 Konvergencia inflačných mier v EÚ a eurozóne 

 

Konvergencia mier inflácie súvisí s plnením cenového maastrichtského kritéria, avšak je to 

i jedno z novších kritérií teórie OCA (bližšie viď podkapitola 4.2). Rozdiely inflačných mier 

vedú k stratám konkurencieschopností vo vysoko inflačných ekonomikách a vyvoláva potrebu 

prispôsobovacích mechanizmov.
27

 I keď dochádza v určitých obdobiach k znižovaniu 

rozptylu inflácie v eurozóne, inflačné diferenciály naprieč krajinami pretrvávajú dlhé obdobie. 

Inflácia v mnohých krajinách eurozóny vykazuje významnú zotrvačnosť a mnohé krajiny 

dosahujú miery inflácie nad priemerom EÚ či eurozóny po dlhé obdobia. Pretrvávajúce 

diferenciály sú i odrazom štrukturálnych rigidít. Vo väčšine ekonomík trvá dlhšiu dobu, než 

sa tvorba cien a miezd prispôsobí meniacim sa podmienkam na trhoch produktov a práce. 

Obrázok 5.17 poukazuje na pokles priemerných mier inflácie meraných HICP medzi 

obdobiami 1997 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2010 hlavne u nových členských štátov. Došlo k nárastu u 

niektorých starších členských štátov, ako je Belgicko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, 

Francúzsko a Luxembursko, Rakúsko a Švédsko. Z nových členských štátov narástli miery 

                                                 
27

 V tomto prípade je uvažované o inflácii všeobecne. Nie sú však popierané závery z časti 5.2.3 a rozdelenie 

faktorov apreciácie RER na štrukturálne a nákladové.  



103 

 

inflácie len v Lotyšsku a Litve. V druhom období je však zahrnuté obdobie globálnej 

hospodárskej krízy, keď v roku 2009 došlo k výraznému poklesu mier inflácie. 

Obr. 5.17 Priemerná ročná miera zmeny HICP pre 26 členských štátov EÚ (v %): priemer 1997 

‒ 2003 a 2004 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie 

Pozn.: Do obrázku nebolo zahrnuté kvôli prehľadnosti Rumunsko, ktoré v prvom sledovanom období dosiahlo 

priemer 53,957%, v druhom období to bolo 7,443%. Pre Bulharsko je prvý priemer zostavený pre obdobie 1998 

‒ 2003 kvôli chýbajúcemu údaju za rok 1997. 

 

Okrem toho je vhodné pozorovať smerodajné odchýlky zmien HICP v EÚ a eurozóne. Tie sú 

znázornené v obr. 5.18, z ktorého vyplýva, že smerodajná odchýlka HICP v EÚ sa zvýšila po 

vstupe nových členských štátov v roku 2004 a výrazne taktiež v roku 2007 a 2008. V 

eurozóne sa smerodajná odchýlka výraznejšie zvýšila po jej vzniku, t.j. v roku 2000, potom 

klesala s miernym nárastom v roku 2005 a výraznejší nárast sa opäť objavil v roku 2008 a 

2010. Nárast smerodajnej odchýlky v eurozóne od roku 2000 bol zrejme spojený i s menšou 

snahou ekonomík naďalej udržovať veľmi nízke miery inflácie a nutnosti plniť maastrichtské 

kritéria po vzniku eurozóny. Za výrazne vysoké odchýlky v rámci celej EÚ v roku 2007 a 

2008 sú zodpovedné hlavne vyššie miery inflácie pobaltských ekonomík, Bulharska, 

Rumunska, Maďarska a v roku 2008 i ČR (viď i obr. 5.17). V období tesne pred krízou však 

hlavne pobaltské ekonomiky dosahovali i vysokých mier rastu a tým ťažšie boli krízou 

zasiahnuté. 

Obr. 5.18 Smerodajné odchýlky priemerných mier inflácie HICP v EU a eurozóne, 1997 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie 

Pozn.: Výpočet je založený na sume štvorcov rozdielov mier priemerných mier inflácie HICP krajiny a celku 

(EÚ, eurozóna), vydelení príslušným počtom štátov a výpočte druhej odmocniny. Pre EÚ sú do výpočtu 
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zaradené krajiny EÚ-15 do roku 2003, od roku 2004 krajiny EÚ-25 a od roku 2007 krajiny EÚ-27, t.j. vrátane 

Bulharska a Rumunska.. Pre eurozónu sú zahrnuté krajiny EA-11 (EÚ-15 bez Spojeného kráľovstva, Dánska, 

Švédska a Grécka) do roku 2000, EA-12 od roku 2001 do roku 2006 (EA-11 a Grécko), EA-13 pre rok 2007 

(EA-12 a Slovinsko), v roku 2008 EA-15 (EA-13 a Malta a Cyprus), od roku 2009 EA-16 (EA-15 a Slovensko).  

 

Na záver je nutné zdôrazniť, že rozdiely v mierach inflácie v EÚ budú pretrvávať, pokiaľ 

existujú rozdiely v počiatočnej cenovej úrovni medzi ekonomikami. Tie môžu odrážať práve 

konvergenciu k novej rovnovážnej úrovni CPL (cenová konvergencia, resp. nominálna 

konvergencia v užšom zmysle) spolu s konvergenciu ekonomickej úrovne a navyše môžu byť 

výraznejšie, pokiaľ je redukovaný kurzový kanál konvergencie CPL. Významný rozpor a 

obmedzujúci faktor pre ekonomiky nových členských štátov vstupujúcich do eurozóny tak 

predstavuje súbežne plnenie oficiálnych kritérií nominálnej konvergencie predstavovaných 

maastrichtskými kritériami s nominálnou a reálnou konvergenciou v užšom zmysle. 

K negatívnym dopadom môže taktiež dôjsť v súvislosti s pôsobením asymetrického 

transmisného kanála reálnych úrokových mier, ktorého predpokladom sú podobné nominálne 

úrokové miery, avšak rozdielne miery inflácie (bližšie viď časť 5.2.4.2).  

5.2.4.2 Konvergencia úrokových mier  v EÚ a eurozóne    

 

Konvergencia úrokových mier môže byť meraná variačným koeficientom a smerodajnou 

odchýlkou úrokových mier naprieč členmi EÚ a eurozóny. Sú to zároveň indikátory  merajúce 

trendy v integrácii finančných trhov, čo je významné kritérium teórie OCA (bližšie viď 

podkapitola 4.2). Pokles ukazovateľov zároveň znamená rastúcu integráciu finančných trhov 

v rámci EÚ či eurozóny. V tabuľke 5.17 sú zhrnuté tri čiastkové indikátory finančnej 

integrácie a konvergencie úrokových mier, konkrétne pôžičky domácnostiam na nákupy 

domov, pôžičky nefinančným spoločnostiam do jedného roku a pôžičky nefinančným 

spoločnostiam nad jeden rok.  

Tab. 5.17 Variačný koeficient (K) a smerodajná odchýlka (S) úrokových mier v EÚ-25 

a eurozóne (EA) pri použití troch čiastkových indikátorov: pôžičky domácnostiam (HL), 

nefinančným podnikom do jedného roku (CL<1), nefinančným podnikom nad jeden rok (CL>1) 
Rok K 

EA 

(HL) 

K 

EÚ25 

(HL) 

K 

EA 

CL<1 

K 

EÚ25 

CL<1 

K 

EA 

CL>1 

K 

EÚ25 

CL>1 

S 

EA 

(HL) 

S 

 EÚ25 

(HL) 

S 

EA 

CL<1 

S 

EÚ25 

CL<1 

S 

EA 

CL>1 

S 

EÚ25 

CL>1 

1996 28,3 61,5 39,3 62,4 28,0 61,5 2,461 6,810 2,777 6,957 2,013 6,993 

2000 12,6 41,4 8,3 45,1 15,7 46,6 0,839 3,616 0,484 3,906 0,939 4,037 

2007 10,8 24,9 10,6 21,7 8,6 23,3 0,545 1,378 0,598 1,308 0,443 1,318 

2008 12,5 25,5 10,2 20,1 8,6 22,0 0,665 1,498 0,626 1,320 0,487 1,353 

2009 21,5 47,3 28,7 50,5 16,7 49,5 0,911 2,403 1,189 2,629 0,667 2,453 

2010 29,3 47,9 34,0 41,4 21,5 33,3 1,059 2,000 1,276 1,803 0,756 1,317 
Zdroj: ECB, Eurostat 

Pozn.: Eurozóna predstavuje EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, (EA-17 od 2010). 

Za zástupcu EÚ je zvolená EÚ-25, pretože pre EÚ-27 sú dostupné dáta len od roku 2007. 

 

U všetkých čiastkových indikátorov pre konvergenciu úrokových mier v tab. 5.17 došlo k 

poklesu variačného koeficientu i smerodajnej odchýlky v období 1996 ‒ 2010 v EÚ a 

eurozóne s výnimkou variačného koeficientu pre pôžičky domácnostiam v eurozóne. Tento 

variačný koeficient je však relatívne nízky i v porovnaní s variačnými koeficientmi pre ďalšie 

úrokové sadzby a nižší než jeho hodnota pre pôžičky domácnostiam v EÚ. Celkovo bol však 

v roku 2010 najnižší pre pôžičky nefinančným podnikom nad 1 rok v eurozóne Najnižšie 



105 

 

hodnoty dosahujú ukazovatele v eurozóne s pôvodnými dvanástimi členskými štátmi. 

Významné poklesy smerodajných odchýlok a variačných koeficientov nastali v EÚ-25. Medzi 

rokmi 2008 a 2009 v dôsledku finančnej krízy došlo k rastu variačných koeficientov i 

smerodajných odchýlok v EÚ i eurozóne, a to u všetkých čiastkových indexov. 

Obrázok 5.19 ďalej znázorňuje vývoj dlhodobých úrokových mier vládnych dlhopisov od 

roku 2001, ktorých konvergencia je jedným z maastrichtských menových kritérií. Pre rok 

2001 boli už dostupné dáta pre viacero členských štátov s výnimkou niektorých nových 

členských štátov (pre Estónsko nie sú dostupné dáta vôbec). V roku 2010 zaznamenáva 

výrazný nárast sadzieb oproti roku 2001 Grécko (3,79 p.b) nasledované Lotyšskom (2,77 p.b), 

Írskom (0,73 p.b) a Portugalskom (0,24 p.b). Ostatné krajiny, u ktorých boli dostupné dáta, 

vykázali pokles (viď obrázok 5.19). Najmä v roku 2009 možno pozorovať celkový nárast 

rozptylu dlhodobých úrokových mier v dôsledku nepriaznivého ekonomického vývoja (obr. 

5.20). Výrazný nárast sadzieb v roku 2009 oproti roku 2008 zaznamenali najmä Litva, 

Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. Mierny nárast vykázalo Maďarsko, Grécko, Írsko a ČR. 

Najmä  Maďarsko a Rumunsko však dosahovali vysokých sadzieb i v minulých rokoch Pre 

Rumunsko však boli dostupné dáta až od roku 2006 a do roku 2010 vzrástli sadzby o 0,11 p.b. 

oproti roku 2006. Mnohé nové členské štáty tak vykázali vysoký nárast sadzieb v roku 2009, 

potom ako postupne od začiatku dekády sadzby klesali. Ale keďže dosahovali na počiatku 

dekády vysokých hodnôt, sú v dôsledku dlhodobejšieho poklesu nižšie v roku 2010 než 

v roku 2001 u väčšiny nových členských štátov i napriek nárastu v roku 2009 (resp. v 

porovnaní s rokom, pre ktorý boli prvý krát dostupné dáta, viď obrázok 5.19).  

Obr. 5.19 Vývoj harmonizovaných úrokových mier dlhodobých vládnych dlhopisov 

denominovaných v domácej mene v krajinách EÚ a eurozóny v období 2001-2010 (%)  

 
Zdroj: Eurostat 

Pozn.1: Existujú určité modifikácie pre výpočet týchto úrokových mier pre konkrétne krajiny, bližšie viď: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/irt_lt_mcby_esms.htm 

Pozn. 2: Eurozóna je chápaná ako EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17 od 

2010 (je vždy stanovená horná časová hranica pre chápanie eurozóny v podobe uvedeného zoskupenia).  
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Pozn.3: Dáta nie sú dostupné pre Estónsko. Pre Slovinsko boli dostupné od roku 2002 a pre Bulharsko od roku 

2003. Pre Rumunsko boli dáta dostupné len od roku 2006.      

Zhrnutím možno povedať, že s výnimkou roku 2009, keď u väčšiny ekonomík EÚ  úrokové 

miery dlhodobých vládnych dlhopisov výrazne narástli, možno v období 2001 ‒ 2010 

sledovať pokles u väčšiny krajín, pre ktoré boli dostupné dáta. Hospodárska kríza negatívne 

dopadla na ekonomiky EÚ a ďalej prehĺbila vo viacerých z nich nepriaznivý fiškálny vývoj. 

U výrazne zasiahnutých ekonomík tak pokračoval rast úrokových sadzieb i v roku 2010.  Pre 

doplnenie je vhodné poukázať na vývoj dlhodobých sadzieb priemerne v EÚ a eurozóne, 

ktorý znázorňuje obrázok 5.20. V rámci celej EÚ a eurozóny klesali sadzby počas 

sledovaného obdobia s výnimkou medziročných nárastov v roku 2004 v EÚ  a v rokoch 2006 

a 2007 v EÚ i eurozóne. Priemerne pre EÚ a eurozónu sa tak i v roku 2009 sadzby znížili. 

Obr. 5.20 Vývoj harmonizovaných úrokových mier dlhodobých vládnych dlhopisov 

denominovaných v domácej mene v období 2001 ‒ 2010 (%)  

 
Zdroj: Eurostat 

 

Dôležitý aspekt pri skúmaní konvergencie úrokových mier je odlíšenie nominálnych a 

reálnych úrokových sadzieb (viď napr. Mongelli, 2008). Mongelli (2008) zdôrazňuje, že 

diferenciály dlhodobých nominálnych  úrokových mier sú nízke a stabilné. Nižšie úrokové 

miery môžu byť spojené s finančnou liberalizáciou, konkurenciou a celkovo ľahším 

prístupom k úverom pre domáce subjekty, čo má následne významné ekonomické impulzy. 

Potom by rozdiely v reálnych úrokových mierach mali byť hlavne následkom pretrvávajúcich 

inflačných diferenciálov. Nemožno však potvrdiť vo všetkých sledovaných rokoch nízke 

a stabilné dlhodobé úrokové miery pre všetky ekonomiky EÚ a eurozóny predovšetkým 

v roku 2009, ako vyplýva z obrázku 5.19. Možno však priemerne v EÚ a eurozóne sledovať 

ich pokles (obrázok 5.20). I keby bol prijatý predpoklad konvergencie nominálnych 

úrokových mier v oblasti s jednotnou menou, čo z dlhodobého hľadiska možno pozorovať v 

EÚ a eurozóne, nemožno opomenúť reálne úrokové miery. Za predpokladu konvergencie 

nominálnych úrokových mier môže v rámci menovej únie pôsobiť asymetrický kanál reálnej 

úrokovej miery. Pretrvávajúce inflačné diferenciály vedú k rozdielnym reálnym úrokovým 

sadzbám a vyššie miery inflácie sú spojené s nižšími reálnymi úrokovými sadzbami. Ak 

vyššie inflačné miery vyplývajú z prehrievania ekonomiky, potom nižšia úroková miera môže 

pôsobiť procyklicky a ekonomika zaznamenáva rozdielny vývoj cyklu ekonomickej aktivity v 

porovnaní s ostatnými ekonomikami, resp. divergenciu od ďalších krajín integračného 

zoskupenia. Jednotná menová politika ECB nie je schopná sa vyrovnať s danou asymetriou. 

Môže cieľovať infláciu len v rámci celej menovej únie, a tak v rámci nej podporovať 
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ekonomickú divergenciu. Mongelli (2008) nepotvrdzuje pozitívnu koreláciu očakávaných 

krátkodobých i dlhodobých reálnych úrokových mier u najväčších krajín eurozóny 

s priemerným rastom reálneho GDP s výnimkou Španielska.
28

  

Rozdiely v reálnych úrokových sadzbách nemožno sledovať izolovane. Keď domáca miera 

inflácie prevyšuje priemernú mieru eurozóny, môžu byť procyklické účinky vyplývajúce zo 

spoločnej nominálnej úrokovej sadzby čiastočne kompenzované proticyklickým efektom 

vyplývajúcim z rigidity nominálneho kurzu, pričom ekonomika pri nemožnosti zmeny 

nominálneho výmenného kurzu meny stráca konkurencieschopnosť. Zatiaľ čo inflačný 

asymetrický šok je podporovaný spoločnou úrokovou sadzbou, opačným smerom pôsobia 

straty konkurencieschopnosti. Ide o pôsobenie nákladových faktorov reálnej apreciácie 

(bližšie viď časť 5.2.3.1). ECB (2004) však tvrdí, že prirodzená reálna úroková miera v 

eurozóne ako celku klesá a kanál reálnej úrokovej miery v rámci eurozóny nezohráva príliš 

významnú úlohu ako asymetrický transmisný kanál vedúci k divergencii ekonomického rastu 

a inflácie. Výnimkou však môže byť írska ekonomika (European Commission, 2006). 

Pôsobenie týchto kanálov je tak nebezpečné pre malú otvorenú a konvergujúcu ekonomiku, 

čo je dôležitý fakt pri zvažovaní členstva v eurozóne novými členskými štátmi. 

5.2.4.3 Reálne a nominálne menové kurzy  

 

I keď dochádza k redukcii pohybov nominálnych menových kurzov účasťou v ERM II a ich 

eliminácii so vznikom menovej únie, dochádza stále k významným pohybom reálnych 

výmenných kurzov. Existuje významná spojitosť inflačného a kurzového kritéria. U 

ekonomík s nižšou počiatočnou ekonomickou a cenovou úrovňou v EÚ dochádza k 

súbežnému rastu oboch indikátorov a približovaniu ich hodnôt k vyspelejším ekonomikám 

EÚ. Jednou z príčin tohto vývoja je pôsobenie B-S efektu najmä v nových členských štátoch. 

Je však nutné odlišovať nákladové a štrukturálne faktory reálnej apreciácie (Cincibuch a 

Vávra, 2000). Pokiaľ ide o cenové a nákladové faktory apreciácie REER, zmeny v relatívnych 

nákladoch práce a z toho vyplývajúce inflačné diferenciály ovplyvňujú cenovú a nákladovú 

konkurencieschopnosť. Okrem toho pôsobia štrukturálne faktory reálnej apreciácie spojené s 

pôsobením B-S efektu. Bližšie bola problematika rozvedená v časti 5.2.3. U väčšiny nových 

členských štátov dochádza k výrazne vyššiemu rastu ULC v porovnaní so staršími členskými 

štátmi, a tak apreciácii REER (ULC), čo sa premieta i do vývoja indexu CPI a apreciácii 

REER (CPI). Keďže vývoj REER (ULC) bol znázornený v obrázkoch 5.9 a 5.10, je doplnený 

vývoj REER (CPI) v obrázkoch 5.21 a 5.22. Väčšina nových členských štátov zaznamenáva 

významnú apreciáciu REER (CPI i ULC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Skúmané boli Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko v období 1999 ‒ 2007. 
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Obr. 5.21 Vývoj REER u nových členských štátov (deflátor: indexy spotrebiteľských cien, 27 

ekonomík EÚ; index 1999=100), 1995  2010  

 
Zdroj: Eurostat 

 

Najvyššiu apreciáciu REER (ULC) zaznamenalo medzi rokmi 1999-2010 Slovensko 

nasledované Rumunskom a ČR a Bulharskom (obr. 5.9) a v prípade REER (CPI) dominovalo 

Slovensko nasledované Bulharskom, ČR, Rumunskom a Maďarskom. Najväčšiu depreciáciu 

REER (CPI) zaznamenalo v sledovanom období Spojené kráľovstvo nasledované Švédskom, 

Nemeckom a Rakúskom. To opäť potvrdzuje fakt, že podobne ako u REER (ULC) viacero 

vyspelých starších členských štátov zaznamenáva reálnu depreciáciu, zatiaľ čo väčšina 

nových členských štátov výraznú reálnu apreciáciu.   

Obr. 5.22 Vývoj REER u starších členských štátov (deflátor: indexy spotrebiteľských cien, 27 

ekonomík EÚ; index 1999=100), 1995  2010  

 
Zdroj: Eurostat 

 

V súvislosti s vývojom reálnych kurzov treba pripomenúť dopad možného transmisného 

kanála vyplývajúceho z rigidít nominálneho výmenného kurzu (viď časť 5.2.4.2) v menovej 

únii či pri príprave na účasť v nej. Následkom jeho pôsobenia môže dochádzať práve k 

apreciácii REER a stratám konkurencieschopnosti pri nepružnom nominálnom menovom 

kurze. K tomu môže dochádzať následkom nižších reálnych úrokových mier v krajinách s 

vyššími mierami inflácie pri konvergencii nominálnych úrokových mier v menovej únii.        
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5.2.4.4 Význam fiškálnych kritérií pre konvergenciu 

 

Nezdravá fiškálna situácia z mysle vysokých deficitov vládnych rozpočtov a vládnych dlhov 

je viditeľná u viacerých ekonomík predovšetkým starších členských štátov. Hospodárska 

kríza tieto aspekty ďalej prehĺbila. Trend zhoršovania fiškálnej pozície pritom nie je vo 

vyspelých ekonomikách novým javom. Od 70. rokov sa kumuloval verejný dlh v rozvinutých 

ekonomikách v dôsledku využívania fiškálnej politiky na zmiernenie cyklických poklesov 

ekonomiky, avšak bez znižovania deficitov v čase expanzie. Obrázok 5.23 znázorňuje saldá 

vládnych rozpočtov a verejný dlh v ekonomikách EÚ v roku 2010.  

Obr. 5.23 Hrubý vládny dlh a saldo vládneho rozpočtu (v % GDP) v krajinách  EÚ, 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

Pozn.: Hodnoty vládneho dlhu sú zobrazené pre prehľadnosť taktiež na zápornej časti osi. 

 

Nezdravá fiškálna situácia je viditeľná predovšetkým u ekonomík Grécka, Talianska, 

Belgicka, Írska a Portugalska podľa veľkosti vládneho dlhu v roku 2010. Všetky tieto 

ekonomiky majú vyšší vládny dlh než 90% GDP a z toho plynú negatívne dopady na 

ekonomický rast v zmysle jeho znižovania, ako tvrdí Reinhart a Rogoff (2009). Španielsko 

dosahuje síce v porovnaní s ostatnými spomenutými krajinami nižší verejný dlh, rozpočtový 

deficit je však štvrtý najvyšší medzi ekonomikami EÚ. Najvyšší deficit vládneho rozpočtu 

dosiahlo v roku 2010 Írsko (32,4% GDP) nasledované Gréckom, Spojeným kráľovstvom, 

Španielskom a Portugalskom. Za týmito ekonomikami nasleduje vo veľkosti  rozpočtového 

deficitu nový členský štát EÚ - Poľsko. Táto ekonomika sa ako jediná z EÚ nedostala 

vplyvom globálnej hospodárskej krízy do recesie, avšak to sa nepriaznivo prejavilo v 

rastúcom rozpočtovom deficite v podobe medziročného nárastu v roku 2009 o 3,6 p.b. 

i menšieho nárastu v roku 2010. 
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Hrubý verejný dlh narástol medzi rokmi 1996 ‒ 2010 u viacerých ekonomík EÚ s výnimkou 

troch severských, Belgicka či Holandska. Znížil sa aj u Španielska a Talianska, čo im však 

nepomohlo vyhnúť sa problémom pri účasti v oblasti s jednotnou menou. Poklesol o 1 p.b. zo 

7,6 na 6,6 % u Estónska, čo je v súčasnej dobe najnižšia hodnota v EÚ. U nových členských 

štátov sa hrubý verejný dlh znížil v rovnakom období len u Estónska, Bulharska a Maďarska. 

Je ďalej dôležité sledovať fiškálne charakteristiky v kombinácii s ukazovateľmi vonkajšej 

rovnováhy (viď obr. 5.24). Kombinácia nepriaznivého vývoja fiškálnych charakteristík s 

nepriaznivým vývojom bežného účtu platobnej bilancie (PB) indikuje ďalej zhoršenú situáciu 

viacerých ekonomík EÚ v oblasti konkurencieschopnosti.  

Obr. 5.24 Saldo vládnych rozpočtov a saldo bežného účtu PB v krajinách EÚ, 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

Najvyšší deficit bežného účtu PB v pomere GDP dosahuje v roku 2010 Grécko nasledované 

Portugalskom a Cyprom. Rovnaké poradie platí pre veľkosť deficitu výkonovej bilancie. Zo 

starších členských štátov je najhoršia situácia v oblasti fiškálnych a charakteristík vonkajšej 

rovnováhy u Grécka a Portugalska. Z nových členských štátov môže mať potenciálne 

nepriaznivé dopady fiškálna situácia v kombinácii s jednotnou menou na Maltu a Cyprus, 

ktorých vládny dlh v roku 2010 už dosiahol nad 60% GDP a vládny deficit nad 3% GDP, 

pričom u Cypru dosiahol 5,3% GDP a Malty 3,6 % GDP. Do toho sa nepriaznivo vyvíja 

deficit bežného účtu PB (u Malty 4,11%, u Cypru 7,74% GDP v roku 2010). Potenciálne 

pripadajú do úvahy problémy i u Poľska, ktoré sa však môže stále brániť zmenou kurzu meny. 
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Vonkajšia nerovnováha sa významne prehlbuje okrem Cypru a Malty i u Rumunska 

(nepriaznivo sa vyvíja saldo výkonovej bilancie a deficit celého bežného účtu PB dosiahol 

v roku 2010 4,06 % GDP, čo bola štvrtá najvyššia hodnota v EÚ). 

V spojení s konvergenciou je nutné pripomenúť aspekty fiškálnej politiky v menovej únii a 

možné pôsobenie, po úrokových sadzbách, ďalšieho asymetrického transmisného kanála 

(vymedzenie je v časti 3.7.8). Pokiaľ vláda v ekonomike nie je schopná v čase konjunktúry 

dosahovať zdravú fiškálnu situáciu (t.j. vyrovnané saldo vládneho rozpočtu resp. prebytky), v 

čase cyklického poklesu nebude schopná využívať tieto nástroje efektívne a neprekročiť 

hranicu 3% GDP. Fiškálne politiky boli procyklické v niektorých krajinách EÚ v 70. a 80. 

rokoch (Mongelli, 2008). Prechod k EMU a s tým spojená povinnosť fiškálnej disciplíny, pri 

nutnosti plniť maastrichtské kritéria pred vstupom do eurozóny, mala za následok procyklické 

pôsobenie vo fáze recesie. Tesne po zavedení eurozóny dochádzalo k uvoľňovaniu fiškálnej 

disciplíny v čase konjunktúry a opäť k procyklickému pôsobeniu. Ako ďalej tvrdí Mongelli 

(2008), pri následnom cyklickom poklese v období 2003 ‒ 2005 dochádzalo k nahromadeniu 

nadmerných rozpočtových deficitov, čo opäť vyžadovalo nápravné akcie v čase cyklického 

poklesu, a tak znova procyklický prístup. Výrazný nárast deficitov v rokoch 2009 a 2010 už 

predstavuje vážny problém a ďalší procyklický prístup pri nutnosti významných úspor nie je 

jednoducho realizovateľný. Pri kombinácii nepriaznivého fiškálneho vývoja, nedostatku 

konkurencieschopnosti a ďalších faktorov pri účasti v eurozóne, kde nemožno použiť 

autonómnu menovú a kurzovú politiku, dochádza k negatívnym dopadom na členské štáty 

menovej únie. Nepriaznivé dopady sa prenášajú medzi ekonomikami EÚ z dôvodu existencie 

významných prepojení medzi nimi.   

5.2.4.5 Možné dopady maastrichtských kritérií na ekonomický rast 

 

Kritéria boli analyzované s ohľadom na to, že sú v EÚ považované za jediné oficiálne 

podmienky vstupu do eurozóny. Zahŕňajú konvergenciu, resp. udržiavanie a zaistenie stability 

dôležitých makroekonomických indikátorov konvergencie, čo má vytvoriť priaznivé 

makroekonomické prostredie pre dlhodobý ekonomický rast. Plnenie maastrichtských kritérií 

však samo o sebe nezaistí dlhodobý ekonomický rast.  

Každé z maastrichtských kritérií konvergencie má dopad na ekonomický rast, resp. vzťah 

k nemu. Vysoká, resp. volatilná inflácia a vysoké rozpočtové deficity redukujú ekonomický 

rast znižovaním investícií a rastu produktivity. Vysoká inflácia nie je zlučiteľná s 

udržateľným rastom v dlhom období (Fisher, 1993). Vysoké hodnoty vládneho dlhu majú 

rozsiahly dopad na dlhodobý ekonomický rast (Reinhart a Rogoff, 2009). Negatívne dopady 

na ekonomický rast môžu vznikať i v súvislosti so spomínanými transmisnými 

kanálmi. Prvým je procyklické pôsobenie fiškálnej politiky, ktoré vedie k nahromadeniu 

vládnych deficitov a dlhu a následne k nemožnosti efektívne využívať nástroje fiškálnej 

politiky v dobe, keď je nutné stabilizovať ekonomiku. Ako vyplýva z obrázku 5.23, väčšina 

ekonomík EÚ už čelí danému problému. V menovej únii typu eurozóny môže tiež nastávať 

negatívna korelácia diferenciálov reálnej úrokovej miery s rastovými diferenciálmi produktu 

minimálne z krátkodobého hľadiska, pokiaľ bude mať jednotná menová politika procyklické 

účinky a ekonomiky s vyššou mierou inflácie budú rasť rýchlejšie. Straty 
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konkurencieschopnosti spojené s pôsobením nákladových faktorov reálnej apreciácie vedú 

takisto k negatívnym dopadom na ekonomický rast. Kanál rigidít nominálneho výmenného 

kurzu môže však zmierňovať procyklické pôsobenie kanála reálnych úrokových mier. V 

obrázkoch 5.9 a 5.21 možno pozorovať, že tomuto problému čelia viaceré nové členské štáty, 

u ktorých dochádza k výraznej apreciácii REER založenom na ULC. 

Existujú i ďalšie prepojenia medzi konvergenciou a ekonomickým rastom. Súhrnne možno 

povedať, že dopad konvergencie v podobe sledovaných konvergenčných kritérií na 

ekonomický rast je hlavne ovplyvňovaním stability makroekonomického prostredia a 

pôsobením viacerých procyklických, ale i proticyklických transmisných kanálov. 

Neopomenuteľné je tiež pôsobenie nominálnej konvergencie vymedzenej maastrichtskými 

kritériami na makroekonomickú konvergenciu v ďalších poňatiach. Ide najmä o vplyv 

súbežného plnenia cenového a kurzového kritéria na súbežnú reálnu a nominálnu 

konvergenciu v užšom zmysle. Tá bola vymedzená súbežným rastom GDP/obyv. v PPS a 

CPL. To v konečnom dôsledku môže obmedzovať ekonomický rast, pričom to môže byť 

i v spojení s uvedenými asymetrickými transmisnými kanálmi. Maastrichtské kritéria boli 

konštruované pre hodnotenie pripravenosti a konvergencie starších členských štátov pri 

vytváraní eurozóny. Pre nové členské štáty by tak boli žiaduce modifikácie s ohľadom na 

nutnosť konvergencie v zmysle dobiehania ekonomickej a cenovej úrovne u týchto ekonomík.  

5.3 Empirická analýza štrukturálnej konvergencie v EÚ využitím teórie OCA  

 

Táto podkapitola dopĺňa analýzu konvergencie o štrukturálnu konvergenciu v poňatí teórie 

OCA. 

5.3.1 Východiská štrukturálnej konvergencie meranej pomocou indexu OCA 

 

Keďže pojem štrukturálnej konvergencie môže byť podobne ako v prípade reálnej 

a nominálnej veľmi široký, t.j. existuje veľké množstvo kritérií OCA, je vhodné sa opäť 

zamerať na užšie vymedzené poňatie, resp. jednoduchšiu metódu merania konvergencie. 

Vyplývajúc z rôznych kritérií teórie OCA možno súhrnne povedať, že štrukturálna 

konvergencia predstavuje približovanie ekonomických štruktúr krajín integračného 

zoskupenia, čo ovplyvňuje frekvenciu výskytu asymetrických šokov, ich rozsah a citlivosť 

ekonomík na ne. Približovanie ekonomických štruktúr môže byť zároveň považované za 

hlavný cieľ štrukturálnej konvergencie a posudzované viacerými kritériami teórie OCA. 

Podkapitola 5.3 je členená podľa kritérií, ktoré sú čiastkovými indikátormi indexu OCA 

zostaveného pôvodne Bayoumim a Eichengreenom (1997) a modifikovaného napr. 

Horvathom a Komárkom (2003). Kritéria použité danými autormi v indexe OCA 

k hodnoteniu konvergencie boli zvolené k analýze štrukturálnej konvergencie a k zostaveniu 

jednej varianty celkového indexu OCA a okrem toho sú zostavené ďalšie dve varianty. Je 

poukázané i na aspekty ďalších kritérií konvergencie skúmaných v rámci teórie OCA vo 

vhodných súvislostiach a na prepojenia s reálnou a nominálnou konvergenciou.  

V tejto podkapitole je zároveň sledovaný obchod medzi ekonomikami EÚ i jeho 

charakteristiky, ktoré sú predmetom záujmu teórie OCA a ktoré zároveň ovplyvňujú 

pravdepodobnosť zásahu ekonomík asymetrickými šokmi a citlivosť ekonomík na ne. Je tak 
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sledovaný podiel obchodu u ekonomík s ostatnými ekonomikami EÚ (vnútorný obchod) na 

ich celkovom zahraničnom obchode a GDP, podiel vnútroodvetvového obchodu na ich 

vnútornom obchode i celková otvorenosť, t.j. celkový zahraničný obchod ekonomík v pomere 

ku GDP (časti 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5). Otvorenosť je základným kritériom teórie OCA, avšak 

nebola použitá vo výpočte indexu OCA pôvodnými autormi Bayoumim a Eichengreenom 

(1997). Bolo však použité napríklad Horvathom a Komárkom (2003). Kritérium veľkosti 

ekonomiky je rozobraté len ako doplnkové kritérium, nie je mu venovaná samostatná časť 

v tejto podkapitole. Okrem charakteristík obchodu je poukázané na význam kritérií zladenosti 

ekonomickej aktivity, resp. synchronizácie cyklického vývoja u ekonomík integračného 

zoskupenia. Pozornosť je však venovaná predovšetkým odchýlkam vývoja GDP krajín od EÚ, 

čo odzrkadľuje rozsah reálnej a zároveň i súbežnej nominálnej konvergencie a môže mať 

dopady na pomer prínosov a nákladov účasti ekonomík v eurozóne (časť 5.3.6). V časti 5.3.2 

je vypočítaný súhrnný index OCA s použitím kritérií konvergencie teórie OCA a kritéria sú 

následne hlbšie analyzované v samostatných častiach.   

5.3.2 Meranie konvergencie pomocou indexu OCA 

 

Index OCA je zložený z niekoľkých kritérií teórie OCA relevantných pre hodnotenie 

konvergencie. Metodika pre zostavenie indexu OCA je popísaná v podkapitole 2.4 a ďalej je 

index charakterizovaný v časti 3.6.8. Aby dochádzalo ku konvergencii, hodnota indexu OCA 

by mala pre skúmané ekonomiky v čase klesať. Ak sa hodnota indexu OCA v skupine 

ekonomík v čase priemerne znižuje, potom nielen nárast, ale i zhoršenie poradia konkrétnej 

ekonomiky naznačuje divergentné trendy v danej ekonomike. Zvýšenie priemernej hodnoty 

indexu v skupine krajín znamená divergenciu v zmysle indikátorov použitých pre výpočet 

indexu. Je nutné sledovať jednotlivé zložky, z ktorých bol index zostavený. Ide o kritéria 

teórie OCA, resp. indikátory štrukturálnej konvergencie, prípadne nejaké doplnkové 

indikátory. Index OCA je v tejto časti počítaný vo vzťahu k EÚ-27 ako porovnávacej 

ekonomike, pretože predmetom záujmu v práci je konvergencia v rámci celej EÚ. Je to 

z dôvodu, že okrem dvoch krajín s výnimkou z účasti na tretej fáze EMU majú povinnosť 

všetky členské štáty EÚ stať sa členom eurozóny. Skúmaný integračný celok je EÚ a EMU je 

najvyšším dosiahnutým integračným stupňom v rámci nej. 

5.3.2.1 Využitie pôvodného indexu OCA k hodnoteniu konvergencie v EÚ 

 

Index je konštruovaný spôsobom vyjadreným rovnicou (2.7), ktorá bola vytvorená v pôvodnej 

práci zaoberajúcej sa jeho výpočtom (Bayoumi and Eichengreen, 1997). Podľa týchto autorov 

obsahuje index ďalej uvedené premenné (bližšie viď podkapitoly 2.4.6 a 3.4). SD(erij) 

vyjadruje volatilitu bilatelárneho výmenného kurzu (smerodajná odchýlka zmeny v logaritme 

nominálneho menového kurzu medzi ekonomikami i a j ku koncu roka), SD(Δyij) zachytáva 

asymetrické šoky na národnej úrovni (smerodajná odchýlka rozdielu logaritmu reálneho 

výstupu medzi ekonomikami i a j). TRADEij je ukazovateľ intenzity obchodných vzťahov 

(priemer podielu vzájomného obchodu krajín i a j na GDP). DISSIMij hodnotí asymetrické 

šoky na úrovni sektorov (suma absolútnych diferencií podielov poľnohospodárstva, ťažby 

a spracovateľského priemyslu krajín i a j na celkovom vzájomnom obchode). SIZEij zastupuje 

veľkosť ekonomiky a hodnotí teda prínosy zo zachovania či vzdania sa vlastnej národnej 
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meny (aritmetický priemer logaritmov GDP krajín i a j). Modifikovaná alternatíva vzťahu, 

ktorá zahŕňa otvorenosť ekonomík namiesto ich veľkosti, bola tiež braná do úvahy, pretože 

otvorenosť ekonomík je základným kritériom teórie OCA a veličina OPENij je počítaná ako 

aritmetický priemer podielu obchodu (export + import) i-tej a j-tej krajiny k ich GDP 

(všeobecne viď rovnica (2.8). Pôvodná rovnica má konkrétny tvar vyjadrený rovnicou (5.8) 

(Bayoumi a Eichengreen, 1997).  

  (    )                   (    )                                               (5.8) 

n = 210; R
2
 = 0,51; S. E. = 0,027    

Dosadením hodnôt čiastkových indikátorov, t.j. štyroch vysvetľujúcich premenných SD(Δyij) 

(D(Δyij)), TRADEij, DISSIMij a SIZEij sú vypočítané hodnoty indexu OCA v rámci prvej 

použitej varianty tohto indexu. Hodnoty indexu boli vypočítané pre jednotlivé roky obdobia 

1999 ‒ 2009 s použitím ročných dát z Eurostatu pre výpočet čiastkových indikátorov. 

V metodike výpočtu čiastkových indikátorov boli prijaté určité modifikácie oproti 

pôvodnému spôsobu výpočtu, a to buď s ohľadom na nedostatok dát (u niektorých 

vysvetľujúcich premenných) alebo na stratu vypovedacej schopnosti (u premennej 

vysvetľovanej). Čo sa týka vysvetľujúcich premenných, pri konštrukcii DISSIMij boli využité 

podiely skupín tovarov krajín podľa štandardnej medzinárodnej obchodnej klasifikácie 

(SITC) na exportoch s EÚ.
29

 Niektoré použité skupiny podľa klasifikácie SITC boli združené. 

Pre výpočet indexu boli použité skupiny SITC 0-1: potraviny, nápoje, tabak; SITC 2-4: 

suroviny; SITC 3: minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály; SITC 5: chemikálie 

a príbuzné materiály; SITC 6-8: ďalší výrobný tovar; SITC 7: stroje a dopravné zariadenia a 

SITC 9: komodity nezaradené nikde v rámci SITC. Od podielu každej zo siedmych skupín 

tovarov na exportoch s EÚ-27 bol odčítaný priemerný podiel pre celú EÚ-27 a následne boli 

všetky rozdiely v absolútnej hodnote sčítané (bližšie viď časť 5.3.5). Za porovnávaciu 

ekonomiku bola zvolená EÚ-27 z už zmienených dôvodov zamerania sa na konvergenciu 

v rámci celej EÚ.  

Pre výpočet indikátora TRADEij boli použité dáta o vzájomných exportoch ekonomík s EÚ-27 

v pomere ku GDP v bežných cenách, k výpočtu OPENij súčty celkových exportov a importov 

v pomere ku GDP, pričom oboje sú opäť v bežných cenách. Pre výpočet indikátora SD(Δyij) 

(D(Δyij)) sú využité ročné dáta o reálnom GDP (v miliónoch eur, v cenách roku 2000 a na 

základe výmenného kurzu v roku 2000, zreťazené objemy) pre jednotlivé štáty EÚ, z ktorých 

sú následne počítané medziročné odchýlky od vývoja GDP pre celú EÚ-27. Ide tak 

o odchýlky medziročných zmien GDP v p.b., nie klasické smerodajné odchýlky z pohľadu 

štatistiky. Ďalej je tak indikátor označovaný ako „odchýlky zmien výstupu (reálneho GDP)“ 

a označovaný D(Δyij).
30

 Ten istý indikátor reálneho GDP bol použitý k výpočtu premennej 

SIZEij rovnakým spôsobom, ako ho použili pôvodní autori. Premenné DISSIMij a D(Δyij) boli 

vo výpočte indexu OCA použité v absolútnej hodnote. Modifikácia vysvetľovanej premennej 

                                                 
29

 Podrobná klasifikácia je na stránkach: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14.   
30

 I keď názov SD(Δyij) je priamo skratkou pre smerodajné odchýlky, ide v rámci analýzy v tejto práce od 

odchýlky v p.b. To iste platí následne pre vysvetľovanú premennú, aplikovanú v časti 5.3.2.2. Označenie 

v rovnici (5.8) je použité, aby bol zachovaný súlad s pôvodnou prácou Bayoumiho a Eichengreena (1997).  
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je priblížená v nasledujúcej časti, keďže v tejto sú dosadzované hodnoty vysvetľujúcich 

premenných do rovnice s už známymi váhami. V tabuľke 5.18 sú prezentované priemerné 

hodnoty indexu OCA pre všetky ekonomiky EÚ za dve čiastkové obdobia 1999 ‒ 2003 

a 2004 ‒ 2009 a celé obdobie 1999 ‒ 2009, za ktoré boli dostupné dáta pre výpočet týchto 

čiastkových indikátorov. 

Dosadením aktuálnych dát do rovnice (5.8) a následne z výsledkov zhrnutých v tab. 5.18 

vyplýva, akú štrukturálnu podobnosť či variabilitu a úroveň konvergencie stelesnenú vo 

vypočítanom indexe dosahujú krajiny EÚ pri použití pôvodnej rovnice pre výpočet indexu 

OCA (Bayoumi a Eichengreen, 1997). Index OCA môže byť tak interpretovaný ako úroveň 

podobnosti/variability najmä zo štrukturálneho hľadiska s porovnávacou ekonomikou EÚ-27. 

To následne odráža i úroveň vhodnosti ekonomiky pre menovú úniu s ostatnými 

ekonomikami v analyzovanej skupine. Tento prístup má výhody v tom, že už sú stanovené 

váhy prisudzované ukazovateľom pre meranie štrukturálnej podobnosti, konvergencie 

a vhodnosti členstva v menovej únii s ďalšími skúmanými ekonomikami. Znižovanie hodnoty 

indexu vyjadruje konvergenciu ekonomiky k porovnávacej ekonomike v podobe celej EÚ, 

zvyšuje sa štrukturálna podobnosť s ňou a vhodnosť menovej únie s ekonomikami EÚ. 

Tab. 5.18 Index OCA vypočítaný dosadením dát do rovnice (5.8) pre krajiny EÚ, roky 1999 

a 2009, priemer 1999 ‒ 2009, 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009 
Kr. 1999 Kr. 2009 Kr. 1999  2009 Kr. 1999  2003 Kr. 2004  2009 
BE 0,07276 CZ 0,06648 BE 0,072794808 BE 0,071788521 BE 0,073633381 

LT 0,07573 SK 0,06649 AT 0,08066687 CZ 0,077427338 NL 0,079889957 

HU 0,07686 MT 0,07083 NL 0,081904935 AT 0,080489151 AT 0,08081497 

AT 0,0769 LU 0,07384 DK 0,087321894 SL 0,084038476 MT 0,083593397 

DK 0,08265 NL 0,07909 HU 0,087490381 NL 0,084322909 HU 0,08583302 

FI 0,08617 AT 0,07931 CZ 0,088405844 FI 0,085600666 DK 0,087884156 

CZ 0,08694 BG 0,08756 PT 0,090181655 DK 0,08664718 LU 0,089997172 

FR 0,08909 BE 0,09094 SE 0,091257445 PT 0,08751998 SE 0,091380049 

BG 0,08996 DK 0,09144 FR 0,092587487 HU 0,089479213 PT 0,092399717 

PT 0,09039 ES 0,09246 LU 0,093384404 FR 0,089630997 ES 0,094456662 

GR 0,09257 SE 0,09398 CY 0,093938622 CY 0,090629023 FR 0,095051229 

SL 0,09417 DE 0,09423 SL 0,094110474 SE 0,091110321 DE 0,096027086 

UK 0,09467 UK 0,10202 FI 0,094743835 PL 0,092641578 CY 0,096696621 

NL 0,09628 IT 0,10259 UK 0,097763487 SK 0,093415424 UK 0,097065336 

SE 0,09701 HU 0,10297 ES 0,098813527 LU 0,097449082 CZ 0,0975546 

CY 0,09736 PT 0,10385 DE 0,099117296 UK 0,098601269 FI 0,102363142 

SK 0,0984 CY 0,10673 MT 0,099403428 IT 0,099073031 SL 0,102503806 

PL 0,10066 FR 0,10993 IT 0,102922101 DE 0,102825549 GR 0,103918961 

DE 0,10318 RO 0,11606 SK 0,104781652 ES 0,104041764 IT 0,10612966 

EE 0,10395 GR 0,11753 GR 0,108778 BG 0,106927761 SK 0,114253509 

ES 0,10602 SL 0,12069 PL 0,111006639 GR 0,114608846 BG 0,121485311 

IT 0,1101 IE 0,13552 BG 0,114868242 MT 0,118375464 IE 0,124603104 

MT 0,117296 FI 0,13906 RO 0,129058217 RO 0,123266703 PL 0,126310857 

LV 0,12582 PL 0,16388 IE 0,131837777 LT 0,130169867 RO 0,133884478 

RO 0,12822 EE 0,21084 EE 0,139709803 EE 0,130992563 EE 0,14697417 

LU 0,13699 LV 0,2343 LV 0,142376483 LV 0,133029758 LV 0,150165421 

IE 0,17285 LT 0,28852 LT 0,161139189 IE 0,140519385 LT 0,186946957 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Tzv. jadrové ekonomiky sú zvýraznené ružovou farbou a sú tu zaradené štáty, ktoré sú tradične týmto 

prívlastkom označované, t.j. Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Francúzsko 

a taktiež ďalšia pôvodná krajina ES, t.j. Taliansko a ekonomika, ktorú je ťažké zaradiť do nejakej konkrétnej 

skupiny, t.j. Fínsko. Druhá skupina sú staršie členské štáty mimo eurozónu: Spojené kráľovstvo, Dánsko, 

Švédsko a sú zvýraznené modrou farbou. Ostatné staršie členské štáty sú označené ako kohézne ekonomiky, t.j. 



116 

 

Grécko, Španielsko, Portugalsko a Írsko a sú zvýraznené žltou farbou. Nové členské štáty sú zvýraznené 

fialovou farbou.  

Zahrnutie veličiny SIZEij (priemer reálnych GDP ekonomiky a EÚ; hodnoty za rok 2010 sú v 

obrázku 4 v prílohe 2) ako vysvetľujúcej premennej s kladným znamienkom zvyšuje hodnotu 

indexu OCA u veľkých ekonomík a v horných častiach tabuľky 5.18 s nižšími hodnotami 

indexu sa potom nachádzajú hlavne menšie jadrové ekonomiky EÚ. Zaradenie premennej je 

odôvodňované väčšími prínosmi jednotnej meny pre malé ekonomiky, avšak účasť veľkej 

a významnej ekonomiky ako Nemecko či Francúzsko je nevyhnutná pre menovú úniu a jej 

stabilitu. Preto treba výsledky indexu interpretovať s ohľadom na použité premenné. Veličina 

SIZEij je doplnková veličina určujúca prínosy jednotnej meny ako prostriedku výmeny 

a uchovávateľa hodnoty. Z interpretácie modelu Bayoumim a Eichengreenom (1997) vyplýva, 

že čím menšia ekonomika, tým vyššie sú prínosy z menovej únie.  Dellas a Tavlas  (2010) 

však naopak tvrdia, že centrálna banka svojou menovou politikou bude sledovať hlavne vývoj 

vo veľkých ekonomikách menovej únie.
 
Menová únia tak môže byť vhodnejšia pre veľké 

ekonomiky, ktoré sú jej súčasťou spolu s malými ekonomikami.
31 

V nasledujúcich modeloch 

indexu OCA vytvorených v rámci vlastnej analýzy sa oprávnenosť zaradenia veličiny SIZEij 

nepotvrdila. Z dôvodu štatistickej nevýznamnosti tak veličina následne nebola zaradená do 

modelu. 

V rámci hodnotenia štrukturálnej podobnosti a konvergencie vyplývajúcej z indexu OCA 

vyjadreného rovnicou (5.8) sú ekonomiky EÚ rozdelené do niekoľkých skupín, na staršie 

členské štáty eurozóny okrem kohéznych ekonomík, kohézne ekonomiky (Španielsko, 

Portugalsko, Grécko, Írsko), tri členské štáty EÚ mimo eurozóny (Spojené kráľovstvo, 

Dánsko, Švédsko) a nové členské štáty (vstupujúce do EÚ od roku 2004). V rámci starších 

členských štátov sú Benelux, Rakúsko, Nemecko a Francúzsko označované ako jadrové 

ekonomiky EÚ (eurozóny). Toto označenie odzrkadľuje teoretické východiská práce. Na 

základe určitých charakteristík, predovšetkým kritérií OCA, sú za „jadrové“ označované často 

tieto ekonomiky viacerými autormi (s určitými modifikáciami v skupinách).
32

 Pri interpretácii 

je kladený väčší dôraz na priemerné hodnoty indexu za dlhšie obdobie než na hodnoty 

v konkrétnych rokoch. Hodnoty pre konkrétne roky môžu byť ovplyvnené aktuálnou situáciou 

v ekonomikách a predovšetkým externými šokmi zasahujúcimi ekonomiky. Pre overenie 

konvergencie, resp. divergencie, sú tak porovnávané dve obdobia 1993 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009. 

Z indexu OCA vypočítaného podľa rovnice (5.8) a z jeho výsledkov zhrnutých v tabuľke 

5.18, možno odvodiť niekoľko záverov. Malé
33

 jadrové ekonomiky (Belgicko, Holandsko, 

Rakúsko) dosahujú celkovo najnižších hodnôt indexu OCA. Luxembursko vykázalo vyššiu 

hodnotu v prvom období 1999 ‒ 2003, avšak zaznamenalo konvergenciu v zmysle zníženia 

                                                 
31

 Autori uvažujú o únii dvoch ekonomík. Jedna veľkosťou zodpovedá Luxembursku, druhá Nemecku.. 

Ekonomický vývoj Luxemburska bude mať menší dopad než vývoj Nemecka na makroekonomické agregáty, 

hlavne reálny GDP. Regionálna centrálna banka bude venovať väčšiu pozornosť vývoju v Nemecku a táto 

krajina tak obetuje autonómnu monetárnu politiku v „menšom rozsahu“. Z tohto pohľadu sú veľké ekonomiky 

vhodnejšie pre režim fixného výmenného kurzu než malé ekonomiky . 
32

 Označenie „jadrové ekonomiky“ využíva napríklad Bayoumi a Eichengreen (1993, 1997) s určitými rozdielmi 

v krajinách začlenených do daných skupín. 
33

 Výrazy „malé a veľké ekonomiky“ odrážajú veľkosť reálneho GDP ekonomík a zároveň i veličiny SIZEij, 

ktorá je z neho odvodená. 
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hodnoty indexu i zlepšenia poradia. Vyššia hodnota indexu OCA u Luxemburska mohla byť 

spôsobená vysokou hodnotou D(Δyij), ktorá bola vysoká predovšetkým na konci 90. rokov. Po 

roku 2000 sa síce znížila, ale je stále vysoká oproti ďalším jadrovým ekonomikám i Taliansku 

a značne variabilná. Taktiež indikátor DISSIMij dosahuje relatívne vyšších hodnôt medzi 

členskými štátmi (viď obr. 5.27 a 5.28 v časti 5.3.5). Veľké jadrové ekonomiky Nemecka 

a Francúzska sa nachádzajú približne v stredných častiach tab. 5.18. Index je u nich vyšší než 

u malých jadrových ekonomík, pravdepodobne i z dôvodu zapojenia premennej SIZEij, 

ktorého koeficient má kladné znamienko a zvyšuje hodnotu celkového indexu OCA. Veličina 

bola zahrnutá do analýzy z dôvodu zachovania pôvodnej rovnice (Bayoumi a Eichengreen, 

1997) v tejto časti analýzy. Premenná odráža vyššie prínosy z jednotnej meny pre malé 

ekonomiky. Tieto dve ekonomiky sú však kľúčové pre fungovanie integračného zoskupenia, 

pokračovanie integračných procesov a hlavne pre fungovanie menovej únie. Zladenosť vývoja 

reálneho GDP s EÚ je predovšetkým u Francúzska relatívne vysoká a najvyššia z ekonomík 

EÚ priemerne i za dlhšie obdobie 1995 ‒ 2009, pričom u Nemecka je tiež relatívne vysoká 

(viď obrázok 5.25; tabuľka 5.29 v časti 5.3.6). Dôvodom vyšších hodnôt celkového indexu 

OCA u Francúzska a Nemecka sú pravdepodobne výrazne nižšie podiely vzájomného 

obchodu s EÚ v porovnaní so štyrmi malými jadrovými ekonomikami. Premenná TRADEij má 

totiž po D(Δyij) druhú najvyššiu váhu v rovnici (5.8). 

Taliansko dosahuje celé sledované obdobie tretiu najvyššiu hodnotu indexu OCA zo starších 

členských štátov EÚ. I keď sú hodnoty DISSIMij a D(Δyij) v sledovanom období relatívne 

nízke, ide opäť o relatívne veľkú ekonomiku z hľadiska GDP a taktiež s nízkym podielom 

vzájomného obchodu ku GDP, čo znamená nízku hodnotu premennej TRADEij. Posledná 

ekonomika zaradená do tejto skupiny je Fínsko, u ktorej je vývoj premenlivý. Pri porovnaní 

priemerných indexov pre obdobia 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009 i indexov pre roky 1999 a 2009 

možno sledovať divergenciu v zmysle zhoršenia poradia i zvýšenia hodnoty indexu. Veličina 

D(Δyij) v absolútnej hodnote vzrástla výrazne v zápornom smere v roku 2009 v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím (viď obr. 5.25). Nižšiu hodnotu indexu OCA v porovnaní 

s Nemeckom a Francúzskom v období 1999  2003 je možné opäť pripísať i veličine SIZEij. 

Premenná TRADEij dosahuje relatívne nízkych hodnôt. 

Hodnoty indexu OCA pre staršie členské štáty, ktoré nie sú členom eurozóny, sú rozptýlené 

v strednej časti tab. 5.18 a priemerne najnižších hodnôt dosahuje Dánsko. Priemerný index za 

celé sledované obdobie pre Dánsko zodpovedá malým jadrovým ekonomikám eurozóny 

a medzi obdobiami zaznamenáva miernu konvergenciu. Odchýlky reálneho výstupu Dánska 

a Spojeného kráľovstva s EÚ a eurozónou sú relatívne nízke, pričom o niečo nižšie sú 

u Spojeného kráľovstva. U Švédska dosahujú D(Δyij) relatívne vyšších hodnôt v porovnaní 

s týmito dvoma ekonomikami. U všetkých troch sú však priemerne nízke v dlhšom období 

(tab. 5.29 a obr. 5.33 v časti 5.3.6) a porovnateľné s vývojom v ostatných doposiaľ 

analyzovaných starších členských štátoch (obr. 5.25). Hodnoty DISSIMij sú u Spojeného 

kráľovstva a Švédska priemerne nízke, Dánsko dosahuje vyšších hodnôt DISSIMij v rámci 

týchto ekonomík priemerne (tab. 5.27 a obr. 5.27 v časti 5.3.5) i v jednotlivých rokoch (obr. 

5.28 v časti 5.3.5). Výsledky indexu u Spojeného kráľovstva  môžu byť opäť skreslené 

veličinou SIZEij. 
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Z kohéznych ekonomík dosahuje priemerne najnižších hodnôt Portugalsko, v období 2004 ‒

2009 za ním tesne nasleduje Španielsko, keď došlo ku konvergencii oproti predchádzajúcemu 

obdobiu. Najhorších výsledkov v zmysle najvyšších hodnôt indexu priemerne dosahuje Írsko, 

čo nie je úplne v súlade s výsledkami následnej analýzy pomocou alternatívnych rovníc 

indexu OCA v časti 5.3.2.2, použité čiastkové indikátory sa však líšia. U Španielska, ale 

i Írska a Grécka možno sledovať určitú konvergenciu či znižovanie variability. Navzdory 

tomu dosahuje Grécko a Írsko najvyšších hodnôt indexu. Relatívne nízku hodnotu indexu 

u Grécka možno pozorovať akurát v roku 1999, čo opäť potvrdzuje fakt, že hodnoty pre 

konkrétny rok môžu byť skreslené. Odchýlky zmien výstupu sú vysoké najmä u Írska, pričom 

Portugalsko a Španielsko dosahujú relatívne nízkych hodnôt. Pre Grécko sú odchýlky 

reálneho GDP v dlhšom období premenlivé, výrazne vysoká hodnota bola dosiahnutá v roku 

2003.  

Obrázok 5.25 znázorňuje vývoj D(Δyij) v 11 starších členských štátoch EÚ (mimo kohézne 

ekonomiky) pre zhodnotenie výsledkov indexu OCA z rovnice (5.8). V obrázku nie sú použité 

absolútne, ale skutočné hodnoty D(Δyij) za účelom identifikácie, v ktorom smere sa vývoj 

konkrétnej ekonomiky odchyľuje. Vo výpočte indexu OCA sú použité absolútne hodnoty 

k vyhodnoteniu zladenosti vývoja ekonomík všeobecne s dopadmi na prínosy a náklady účasti 

v menovej únii.    

Obr. 5.25 Vývoj D(Δyij) v 11 starších členských štátov EÚ v období 1995/96  2008/09 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Sledovaný indikátor vyjadruje odchýlky medziročných zmien reálneho GDP od EÚ-27 a symboly 

1995/96 až 2008/09 vyjadrujú konkrétne roky, medzi ktorými je odchýlka sledovaná. 

Viacero nových členských štátov sa nachádza v spodnej časti tab. 5.18, t.j. s vysokými 

hodnotami indexu OCA. To platí obzvlášť pre pobaltské ekonomiky, Bulharsko, Rumunsko a 

Poľsko. Pre tieto ekonomiky nenastáva výrazná konvergencia, ale naopak, u viacerých z nich 

možno pozorovať trendy divergencie. Vývoj D(Δyij) pre všetky nové členské štáty je 

znázornený v obr. 5.26. Zaujímavá je nízka hodnota indexu u Lotyšska v roku 1999 

v porovnaní s ostatnými hodnotami pre túto ekonomiku. Indikátor DISSIMij dosahuje relatívne 
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vysokých hodnôt po celé sledované obdobie, od roku 2003 však zaznamenáva zreteľný pokles 

(obr. 5.29 v časti 5.3.5) a vzájomný obchod vyjadrený indikátorom TRADEij dosahuje 

približne priemerných hodnôt v EÚ. Vývoj D(Δyij) je však značne variabilný s vysokými 

hodnotami po väčšinu obdobia. Výnimkou je najmä rok 1999, keď boli odchýlky výrazne 

nižšie. To môže byť jedna z príčin nižšej hodnoty indexu OCA v roku 1999, keďže veličina 

D(Δyij) má v indexe OCA vyjadrenom rovnicou (5.8) najvyššiu váhu. Pre ďalšie dve 

pobaltské ekonomiky, Bulharsko a Rumunsko sú taktiež zreteľné vyššie hodnoty odchýlok 

zmien výstupu  D(Δyij) a okrem Estónska vysoké hodnoty indikátora DISSIMij. Hodnoty 

indikátora DISSIMij sú u Estónska najmä od roku 2004 relatívne nízke. Podiel vnútorného 

obchodu s EÚ ku GDP, t.j. hodnota indikátora TRADEij, je u Estónska relatívne vysoká. 

Vysoké hodnoty celkového indexu OCA sú tak ovplyvnené hlavne vysokými odchýlkami 

zmien reálneho GDP oproti EÚ, čo je však spojené s vysokým rastom tejto ekonomiky, a teda 

reálnou konvergenciou v užšom zmysle.   

Obr. 5.26 Vývoj D(Δyij) v nových členských štátov EÚ v období 1995/96 ‒ 2008/09 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Pre Maltu sú uvedené hodnoty až od obdobia 2000/01 a u Rumunska od obdobia 96/97 kvôli nedostatku 

dát. 

Ostatné nové členské štáty dosahovali relatívne nižších hodnôt indexu OCA. To platí v celom 

sledovanom období 1999 ‒ 2009 hlavne pre Maďarsko a ČR. Cyprus, Slovinsko a Malta 

dosahovali priemerne vyšších hodnôt a najvyšších medzi nimi dosiahli Slovensko a Poľsko 

(viď tab. 5.18). Medzi obdobiami 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009 zaznamenali Slovinsko, 

Slovensko i ČR výraznejšiu divergenciu či zvýšenie variability k EÚ. Došlo k zhoršeniu 

poradia i k zvýšeniu hodnoty celkového indexu OCA u všetkých troch ekonomík. Nepatrne sa 

hodnota zvýšila pre Cyprus. Malta a Maďarsko zaznamenali konvergenciu v zmysle zníženia 

hodnôt indexu i zlepšenia poradia. Čo sa týka čiastkových indikátorov, Cyprus, Maďarsko, 

ČR, Malta, Slovinsko dosahujú relatívne nižších hodnôt D(Δyij) z nových členských štátov 

(obr. 5.26) i priemerne za dlhšie obdobie (tab. 5.29 a obr. 5.33 v časti 5.3.6). Indikátor 
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DISSIMij vykazuje u ekonomík priemerne taktiež nízkych hodnôt s výnimkou Malty, Cypru a 

Maďarska, pričom u Malty možno pozorovať trend poklesu a v roku 2010 bola hodnota 

indikátora relatívne nízka (i keď opäť nastal nárast oproti trom predchádzajúcim rokom). 

Slovensko a ČR naopak vykazujú rast DISSIMij od roku 2007 (viď obr. 5.29 v časti 5.3.5). V 

podiele vnútorného obchodu s EÚ ku GDP dominujú Slovensko, ČR a Maďarsko 

a ukazovateľ TRADEij je vysoký i pre Slovinsko, o niečo nižší pre Maltu. Pre Cyprus sú 

hodnoty jedny z najnižších v EÚ. Celkový index OCA tak treba opäť posudzovať s ohľadom 

na jeho čiastkové indikátory.   

Nízke hodnoty indexu pre ČR, Maltu a Slovensko v roku 2009 treba interpretovať opatrne. 

Došlo k výraznému poklesu ukazovateľa D(Δyij) t.j. vyššej zladenosti vývoja reálneho GDP, 

čo je možné pripísať vplyvu hospodárskej krízy a nepriaznivému vývoju reálneho GDP vo 

všetkých ekonomikách. Dopad na Poľsko bol však opačný. Odchýlky reálneho GDP sa v roku 

2009 výrazne zvýšili oproti predchádzajúcemu obdobiu. Táto ekonomika sa ako jediná 

nedostala vplyvom hospodárskej krízy do recesie. To je ďalší dôkaz toho, že hodnoty indexu 

v konkrétnych rokoch, resp. v kratších obdobiach, môžu byť skreslené externými šokmi, ktoré 

ovplyvňujú hodnoty čiastkových indikátorov zahrnutých v indexe OCA. Na záver je nutné 

poukázať na to, že priemerne sa hodnota indexu OCA vyjadreného rovnicou (5.8) zvýšila pre 

celú EÚ medzi čiastkovými obdobiami 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009, čo môže všeobecne 

naznačovať určité nepriaznivé trendy divergencie v jeho čiastkových indikátoroch. 

5.3.2.2 Dva alternatívne modely indexu OCA 

 

Oproti počiatočnej práci Bayoumiho a Eichengreena (1997) bola použitá pri výpočte indexu 

OCA modifikácia vysvetľovanej premennej. Je to z dôvodu, že v skúmanom období 1999 ‒ 

2009, pre ktoré boli dostupné dáta pre výpočet indexu OCA, bola už väčšina starších 

členských štátov členmi eurozóny. Jedenásť ekonomík je členom od roku 1999, Grécko sa 

pripojilo o dva roky neskôr a päť z dvanástich nových členských štátov pristupovalo do 

eurozóny postupne v nasledujúcich rokoch. Namiesto vysvetľovanej premennej SD(erij), ktorá 

stelesňuje variabilitu nominálnych výmenných kurzov (Bayoumi a Eichengreen, 1997), bola 

použitá premenná D(neerij), ktorá označuje variabilitu zmien indexu NEER. NEER je 

nominálny efektívny menový kurz, resp. menový index vážený obchodom. NEER vyjadruje 

zmeny hodnoty meny krajiny vo vzťahu k jej hlavným obchodným partnerom. Počíta sa ako 

vážený geometrický priemer bilaterálnych výmenných kurzov voči menám týchto partnerov. 

Pri výpočte indexu OCA bol použitý NEER vo vzťahu k 27 ekonomikám EÚ (bližšia 

špecifikácia je v prílohe 4). Veličina D(neerij) pritom vyjadruje medziročné zmeny indexu 

v p.b., nejde o klasickú smerodajnú odchýlku. K výpočtu bola taktiež využitá premenná 

OPENij z modifikácie Horvátha a Komárka (2003). Naopak, do výsledného modelu neboli 

zaradené premenné TRADEij a SIZEij z dôvodu, že boli v modeli štatisticky nevýznamné. 

Ekonomický význam vzájomného obchodu nemožno pri hodnotení konvergencie 

v integračnom zoskupení EÚ opomenúť, ale táto veličina môže byť vhodne substituovaná 

v indexe OCA premennými OPENij a DISSIMij, 

Najskôr sú vypočítané hodnoty indexu OCA dosadením do rovnice (5.9), čo bol jeden z 

najlepších odhadov pre model určený pre výpočet indexu OCA. Snahou bolo zahrnúť čo 
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najviac vysvetľujúcich premenných pôvodnej rovnice Bayoumiho a Eichengreena (1997) 

a zároveň čo najviac charakteristík obchodu, ktoré môžu byť vhodným indikátorom 

štrukturálnej konvergencie ekonomík v integračnom zoskupení. Ako vhodnejšia špecifikácia 

sa ukázala byť alternatívna rovnica bez ukazovateľa SIZEij a namiesto toho s ukazovateľom 

OPENij. Rovnica (5.9) vyjadruje model vzťahu odchýlok NEER a dvoch vysvetľovaných 

premenných OPENij a DISSIMij. Táto rovnica tak vysvetľuje štrukturálnu podobnosť 

ekonomík s EÚ iba charakteristikami obchodu, konkrétne pomocou celkovej otvorenosti 

ekonomík v podobe súčtov exportov a importov s EÚ v pomere ku GDP a odchýlok 

komoditnej štruktúry exportov ekonomík s EÚ od priemeru EÚ. Druhý model vyjadrený 

rovnicou (5.10) zahŕňa i  odchýlky reálneho GDP (D(Δyij)) od EÚ ako vysvetľujúcu 

premennú. Okrem charakteristík obchodu je zladenosť vývoja ekonomickej aktivity meraná 

reálnym GDP ďalším neopomenuteľným faktorom konvergencie. Štrukturálne podobné 

ekonomiky by mali byť v menšom rozsahu zasahované asymetrickými šokmi a dosahovať 

väčšiu úroveň zladenosti ekonomickej aktivity. Tento indikátor odráža však hlavne reálnu 

konvergenciu, keďže rýchlo rastúce ekonomiky dosahujú vysokých odchýlok v mierach rastu 

výstupu od priemeru EÚ, čo sa môže odrážať v nákladoch a prínosoch členstva v menovej 

únii. Sú využité prirodzené logaritmy vysvetľujúcich premenných v rovnici (5.9) a  absolútne 

hodnoty premenných v rovnici (5.10).
34

 Podrobnejšie výsledky modelov z programu EViews 

sú v prílohe 3, vo výsledkoch z časti 5.3.2 (tab. 1 a 2). Nasledujúca rovnica (5.9) vyjadruje 

prvý model založený len na charakteristikách obchodu ako vysvetľujúcich premenných. 

   (      )                                                                 (5.9) 

                                         

Model vyjadrený rovnicou (5.9) určuje váhy pre výpočet hodnôt indexu OCA, ktoré sú 

zobrazené v tabuľke 5.19. Väčšiu váhu z vysvetľovaných premenných má v modeli premenná 

OPENij, ktorá pozitívne pôsobí na konvergenciu ekonomík a znižuje tak hodnoty indexu 

(detailne k otvorenosti ekonomík viď časť 5.3.4). Vysoko otvorené ekonomiky budú usilovať 

o stabilitu výmenného kurzu predovšetkým s hlavnými obchodnými partnermi. Naopak, 

vysoké rozdiely štruktúr vnútorných exportov ekonomík EÚ vyjadrené indikátorom DISSIMij, 

zvyšujú variabilitu ekonomík a pravdepodobne budú viesť k divergencii, pretože ekonomiky 

budú často zasahované asymetrickými šokmi a zladenosť ekonomického vývoja bude 

pravdepodobne nízka. To môže podľa Bayoumiho a Eichengreena (1997) zvýšiť variabilitu 

výmenného kurzu medzi ekonomikami. Vysvetľovaná premenná je komplexná veličina 

odrážajúca v sebe viacero informácií o ekonomike a zmeny charakteristík obchodu by sa mali 

prejaviť v jej vývoji. Vysoká štrukturálna podobnosť ekonomík by mala viesť k nižšej 

variabilite nominálneho výmenného kurzu medzi nimi a väčšej vhodnosti vytvorenia menovej 

únie medzi nimi (Bayoumi a Eichengreen, 1997).  

 

 

                                                 
34

 Pre rovnicu (5.9) a (5.10) je index OCA určený nasledujúcim spôsobom: index OCA=      (      ).  
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Tab. 5.19 Index OCA vypočítaný dosadením dát do rovnice (5.9) pre krajiny EÚ, roky 1999 

a 2009, priemer 1999 ‒ 2009, 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009  
Kr. 1999 Kr. 2009 Kr. 1999-2009 Kr. 1999-2003 Kr. 2004-2009 

LU 0,004218707 LU 0,002752 LU 0,002683755 LU 0,002988288 LU 0,00243 

BE 0,004864333 MT 0,004928 BE 0,00438923 BE 0,004352117 BE 0,00442 

SK 0,005992296 BE 0,005555 SK 0,004994557 SK 0,005319149 SK 0,004724 

IE 0,006360532 DE 0,005628 NL 0,005902867 CZ 0,006382659 AT 0,005061 

CZ 0,006735766 AT 0,005959 AT 0,005951031 NL 0,006467305 MT 0,005332 

MT 0,006790105 NL 0,005988 MT 0,006077904 IE 0,006921493 EE 0,005409 

NL 0,006872459 FR 0,006403 CZ 0,006191258 MT 0,006973556 NL 0,005433 

HU 0,007116449 SE 0,006641 EE 0,00632514 AT 0,007019005 SE 0,005538 

SE 0,007292164 SK 0,006896 SE 0,006985501 HU 0,007388404 DE 0,005965 

AT 0,00822396 SL 0,007314 FR 0,007424816 EE 0,007424202 FR 0,005971 

EE 0,009862638 CZ 0,007417 DE 0,007440205 SE 0,008722228 CZ 0,006032 

FR 0,010165964 EE 0,007803 HU 0,007633768 FR 0,009169571 SL 0,006445 

DE 0,011087999 HU 0,007895 SL 0,007976635 DE 0,009210025 HU 0,007838 

SL 0,011572915 ES 0,010211 ES 0,008870464 ES 0,009640936 ES 0,008228 

ES 0,011744632 DK 0,010316 IE 0,009108649 SL 0,009814816 PL 0,008245 

UK 0,013159714 PL 0,010405 DK 0,010939671 UK 0,011922844 DK 0,009857 

DK 0,013990286 IE 0,011981 UK 0,011406072 DK 0,012238367 IE 0,010931 

FI 0,016640849 IT 0,012254 PL 0,012001384 IT 0,014624177 UK 0,010975 

IT 0,016812199 LV 0,012308 IT 0,012854921 FI 0,014727352 LV 0,011229 

BG 0,017840369 FI 0,013391 LV 0,013636112 PL 0,016508863 IT 0,011381 

PT 0,018861802 LT 0,013678 FI 0,01366602 LV 0,016524886 CY 0,011956 

LV 0,020366324 UK 0,013757 CY 0,015131745 PT 0,017709093 FI 0,012782 

CY 0,020956672 CY 0,013969 PT 0,015627197 BG 0,018808299 PT 0,013892 

PL 0,024342274 BG 0,014715 BG 0,016137263 CY 0,018942424 BG 0,013911 

LT 0,032094976 PT 0,016474 LT 0,02185068 LT 0,028973929 LT 0,015915 

GR 0,040072535 RO 0,016594 RO 0,022793268 RO 0,029971355 RO 0,016812 

RO 0,040278534 GR 0,025446 GR 0,027709154 GR 0,032467972 GR 0,023743 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Ohľadne členenia ekonomík EÚ do skupín platí to isté ako pre tabuľku 5.18. 

Druhý model obsahuje navyše odchýlky medziročných zmien reálneho GDP od ich zmien 

v EÚ, t.j. D(Δyij) a tým sa ďalej zvyšuje R
2
. Model je vyjadrený rovnicou (5.10). Iné hodnoty 

koeficientov u premenných vyplývajú z odlišnej špecifikácie modelu. V rovnici (5.10) boli 

použité vysvetľované premenné v absolútnych hodnotách na rozdiel od prirodzených 

logaritmov v rovnici (5.9). Najvyšší vplyv na hodnotu indexu má veličina D(Δyij). Čím je 

ekonomika s EÚ nezladenejšia a D(Δyij) je vyšší, tým je výsledná hodnota indexu a odlišnosť 

ekonomiky od EÚ vyššia. Veličiny DISSIMij a OPENij majú rovnaký význam ako v modeli 

(5.9). Vplyv veličiny DISSIMij a jej váha je však vyššia než u veličiny OPENij v modeli (5.10) 

v porovnaní s modelom (5.9).  

   (      )                                      (    )                              (5.10) 

                                         

Využitím modelu vyjadreného rovnicou (5.10), sú získané hodnoty indexu OCA a tie sú 

zhrnuté v tabuľke 5.20 pre rovnaké roky a obdobia ako v predchádzajúcich dvoch modeloch. 
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Tab. 5.20 Index OCA vypočítaný dosadením dát do rovnice (5.10) pre krajiny EÚ, roky 1999 

a 2009, priemer 1999 ‒ 2009, 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009  
Kr. 1999 Kr. 2009 Kr. 1999-2009 Kr. 1999-2003 Kr. 2004-2009 

LU 0,003854 LU 0,001125 LU 0,001499191 LU 0,001990893 LU 0,001089439 

BE 0,004149 MT 0,003939 BE 0,003495335 BE 0,003589624 BE 0,003416761 

HU 0,006069 NL 0,004744 NL 0,004839948 SK 0,005252853 NL 0,004329992 

NL 0,0063 BE 0,004823 SK 0,005069258 NL 0,005451895 MT 0,00453438 

SK 0,006389 AT 0,005381 AT 0,005404882 CZ 0,005599322 AT 0,004691894 

CZ 0,006444 SK 0,00545 CZ 0,005597677 AT 0,006260467 SK 0,004916262 

AT 0,007005 CZ 0,0057 MT 0,006056946 HU 0,006878938 SE 0,005559098 

SE 0,007506 DE 0,005836 SE 0,006585882 SE 0,007818022 CZ 0,005596306 

MT 0,00765 SE 0,006346 HU 0,006955968 MT 0,007884025 DE 0,005878376 

FR 0,008659 HU 0,007874 DE 0,007021444 FR 0,008054806 SL 0,006534028 

IE 0,009508 FR 0,008029 FR 0,007359466 DE 0,008393126 FR 0,006780016 

DE 0,009606 SL 0,008531 SL 0,007635424 IE 0,008510013 HU 0,00702016 

UK 0,010097 ES 0,008784 ES 0,008415292 SL 0,008957099 ES 0,007733462 

ES 0,010596 DK 0,008829 EE 0,008745399 ES 0,009233488 EE 0,007943922 

DK 0,010945 IT 0,010223 DK 0,009081172 UK 0,009666343 DK 0,008240681 

SL 0,011211 UK 0,01075 UK 0,009267668 EE 0,009707171 UK 0,008935439 

EE 0,011458 CY 0,014414 IT 0,010522489 DK 0,010089762 PL 0,009632467 

FI 0,013166 PL 0,014481 PL 0,01128058 IT 0,011324933 IT 0,009853786 

IT 0,013354 PT 0,01455 FI 0,011947459 FI 0,011855261 PT 0,011707048 

PT 0,015057 BG 0,015088 IE 0,012224575 PL 0,013258316 CY 0,011901893 

PL 0,019694 FI 0,015287 PT 0,012831147 PT 0,014180065 FI 0,012024291 

BG 0,022874 RO 0,016839 CY 0,017067443 CY 0,023266102 IE 0,015320043 

LV 0,027646 EE 0,017013 LV 0,020932552 LV 0,024288591 LV 0,018135854 

CY 0,027697 IE 0,020687 BG 0,02354069 BG 0,027659599 BG 0,020108266 

GR 0,041074 GR 0,023278 GR 0,028217668 GR 0,036232181 RO 0,021331466 

LT 0,055499 LV 0,032609 RO 0,032235235 RO 0,045319759 GR 0,021538907 

RO 0,064285 LT 0,049942 LT 0,052415807 LT 0,070667684 LT 0,037205909 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Ohľadne členenia ekonomík EÚ do skupín platí to isté ako pre tabuľku 5.18. 

Hodnoty indexu z oboch modelov sú v tabuľkách 5.19 a 5.20 opäť spriemerované pre dve 

čiastkové obdobia 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009, čo umožňuje sledovať konvergenciu, resp. 

divergenciu. Znižovanie hodnoty indexu je výrazom konvergencie ekonomiky, zvyšuje sa 

štrukturálna podobnosť s EÚ a vhodnosť menovej únie s ekonomikami EÚ. Je vypočítaný 

i priemerný index za celé sledované obdobie. 

5.3.2.3 Zhodnotenie výsledkov indexu OCA a porovnanie alternatívnych modelov 

 

Výsledky modelov (5.9) a (5.10) a z nich vyplývajúce hodnoty indexu OCA v tabuľkách 5.19 

a 5.20 obsahujú len malé rozdiely, preto sú popísané dohromady. Okrem toho sú v niektorých 

prípadoch porovnávané s výsledkami indexu OCA z modelu popísaného v predchádzajúcej 

časti (rovnica (5.8)). Pre zhodnotenie výsledkov platia rovnaké pravidlá ako pri interpretácii 

výsledkov vyplývajúcich z rovnice (5.8). Zhodnotenie je realizované podľa skupín ekonomík, 

ktorými sú staršie členské štáty eurozóny okrem kohéznych ekonomík, kohézne ekonomiky, 

tri členské štáty EÚ mimo eurozóny a nové členské štáty. V rámci starších členských štátov sú 

zdôrazňované jadrové ekonomiky, kam boli zaradené Benelux, Rakúsko, Nemecko 

a Francúzsko. Na priemerné hodnoty za dlhšie obdobie 1999 ‒ 2009 je pri interpretácii 

kladený väčší dôraz než na hodnoty v konkrétnych rokoch a sú porovnané obdobia 1999 ‒

2003 a 2004 ‒ 2009 na základe výsledkov v tabuľkách 5.19 a 5.20. 
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Malé jadrové ekonomiky dosahujú nízkych hodnôt indexu OCA i bez zahrnutia veličiny 

SIZEij z pôvodnej rovnice v práci Bayoumi a Eichengreen (1997). Luxembursko však v týchto 

modeloch dosahuje najnižších hodnôt a je nasledované Belgickom. Hodnoty pre Rakúsko 

a Holandsko ďalej nasledujú za hodnotami pre tieto krajiny a patria stále k najnižším v EÚ. 

V niektorých prípadoch však v porovnaní s dvoma poslednými dosahujú lepšie výsledky tri 

nové členské štáty, a to Slovensko, ČR a Malta a v jednom prípade i Estónsko. Luxembursko 

dosahuje vysokej relatívnej otvorenosti ekonomiky meranej ako obchod (exporty, importy, 

resp. ich súčet) v pomere ku GDP, a preto jednoznačne vykazuje najnižšiu hodnotu indexu 

OCA z modelov (5.9) a (5.10). To je i navzdory tomu, že indikátor DISSIMij vykazuje vyššie 

hodnoty než ďalšie tri malé jadrové ekonomiky i variabilnejší vývoj D(Δyij) s vysokými 

pozitívnymi odchýlkami v celom období 1999 ‒ 2009. Belgicko a Holandsko tiež patria 

k najotvorenejším ekonomikám EÚ. Nemecko si vylepšuje poradie oproti hodnotám 

vyplývajúcim z modelu (5.8), čo je pravdepodobne spôsobené nezaradením veličiny SIZEij. 

Poradie Francúzska sa mierne zhoršuje. Je to relatívne menej otvorená ekonomika, t.j. i pri 

nezaradení premennej SIZEij môže vyššiu hodnotu indexu spôsobovať práve nižšia hodnota 

premennej OPENij. Fínsko a Taliansko dosahujú zo starších členských štátov relatívne 

najvyššie hodnoty indexu okrem niektorých kohéznych ekonomík, hlavne Grécka 

a Portugalska. Z oboch modelov vyplýva mierna divergencia medzi čiastkovými obdobiami 

v zmysle zhoršenia poradia u Fínska. U Talianska nastáva divergencia pri použití rovnice 

(5.9), ktorá nezahŕňa odchýlky zmien reálneho výstupu. Divergencia je chápaná i v zmysle 

zhoršenia poradia, ak sa priemerná hodnota indexu medzi sledovanými obdobiami znížila, čo 

platí pre oba modely vyjadrené rovnicami (5.9) a (5.10).   

Kohézne ekonomiky dosahujú opäť vysokých hodnôt indexu OCA a  v porovnaní s modelom 

(5.8) to potvrdzujú ďalšie dva modely indexu OCA (5.9) a (5.10) ešte výraznejšie, avšak s 

určitými odlišnosťami, hlavne pre  ekonomiku Írska. I keď pre Portugalsko nevyplývali príliš 

vysoké hodnoty indexu dosadením do pôvodnej rovnice (5.8), z rovníc (5.9) a (5.10) 

vyplývajú vysoké hodnoty indexu bez výraznej konvergencie (rovnica (5.10)), prípadne 

s miernou divergenciou (rovnica (5.9)). Pre Írsko sú výsledky nejednoznačné. Z rovnice (5.8) 

vyplýva konvergencia medzi čiastkovými obdobiami a pokles hodnoty indexu z najvyššej na 

hodnotu len o mierne nižšiu v rámci EÚ. Z rovníc (5.9) a (5.10) vyplýva divergencia medzi 

obdobiami na relatívne vysoké hodnoty. Rozdiely v hodnotách indexu medzi alternatívami 

treba tak znova hodnotiť sledovaním čiastkových veličín zahrnutých v modeli. Možno vyvíjať 

úvahy nasledujúcim smerom. Odchýlky zmien reálneho GDP od EÚ sú od polovice 90. rokov  

relatívne vysoké. I keď po roku 1999 poklesli, stále boli vysoké a ich vývoj značne variabilný. 

To zrejme spôsobuje vysokú hodnotu indexu z modelu (5.8) i (5.10). Avšak divergencia je 

viditeľná i v modeli (5.9), ktorá premennú D(Δyij) neobsahuje. Hodnoty DISSIMij od roku 

2002 výrazne rástli, čo je pravdepodobne jednou z príčin divergencie hodnôt indexu 

z modelov (5.9) a (5.10) a vyšších priemerných hodnôt indexu vo všetkých troch modeloch. 

Pozitívom je, že je jednou z najotvorenejších ekonomík EÚ, čo hodnoty indexu OCA 

z modelov (5.9) a (5.10) znižuje.  

Ako vyplýva z rovníc (5.9) a (5.10), hodnoty indexu OCA sú vysoké okrem Portugalska i pre 

Grécko. Umiestnenie gréckej ekonomiky sa taktiež zhoršuje oproti využitiu charakteristík, 
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ktoré aplikovali Bayoumi and Eichengreen (1997) v rovnici (5.8), kde dokonca vykázala 

konvergenciu medzi obdobiami. Grécko dosahuje najvyšších hodnôt indexu v rámci celej EÚ 

pri využití rovnice (5.9) zahŕňajúcej iba charakteristiky obchodu. Po zahrnutí D(Δyij) sa 

situácia nepatrne zlepšuje a ekonomika priemerne dosahuje nižšiu hodnotu za celé sledované 

obdobie než Rumunsko a Lotyšsko (viď tabuľka 5.20). Španielsko dosahuje priemerne za celé 

obdobie najnižších hodnôt indexu medzi kohéznymi ekonomikami v oboch modeloch (5.9) a 

(5.10), ale stále relatívne vysokých v rámci EÚ. Má však priemerne druhú najnižšiu hodnotu 

ukazovateľa DISSIMij v EÚ za dlhšie obdobie (tab. 5.27 a obr. 5.27 v časti 5.3.5), čo je 

pozitívne pre potenciálnu konvergenciu k EÚ. Avšak Španielsko, Portugalsko a hlavne 

Grécko sú najmenej otvorené ekonomiky a zároveň s nízkymi podielmi vnútorného obchodu 

s EÚ, čo vyznieva v prospech rastúcej divergencie.  

Čo sa týka starších členských štátov mimo eurozóny, pri použití rovníc (5.9) a (5.10) dosahuje 

najnižšie hodnoty indexu OCA Švédsko. Hodnoty indexu pre Spojené kráľovstvo a Dánsko sa 

nachádzajú približne v strednej časti tabuliek 5.19 a 5.20, t.j. dosahujú približne priemerných 

hodnôt v rámci EÚ a navzájom podobných. Výsledky analýzy s použitím rovníc (5.9) a (5.10) 

tak zrejme ovplyvnila relatívne vyššia otvorenosť Švédska a Dánska v porovnaní so 

Spojeným kráľovstvom (tab. 5.23 v časti 5.3.4). Švédsko dosahuje po väčšinu obdobia 1999 ‒ 

2009 relatívne nízkych hodnôt DISSIMij a najnižších spomedzi týchto troch ekonomík, avšak 

priemerne vyšších hodnôt D(Δyij) s EÚ a eurozónou, hlavne v porovnaní so Spojeným 

kráľovstvom (obr. 5.25; tab. 5.29 a 5.30, obr. 5.33 a 5.34 v časti 5.36). V rokoch 2007 a 2008 

sa výraznejšie zvýšili hodnoty D(Δyij) od EÚ v zápornom smere i u Dánska, v roku 2009 však 

následne mierne poklesli, čo je pravdepodobne spojené s dopadom hospodárskej krízy. 

U Spojeného kráľovstva narastajú hodnoty indikátora DISSIMij výraznejšie od roku 2006. Z 

hľadiska vývoja celkového indexu OCA z dvoch popisovaných modelov, vyplýva mierna 

konvergencia pre Dánsko a Švédsko, nie však pre Spojené kráľovstvo (tab. 5.19 a 5.20).  

Z nových členských štátov vyplývali najvyššie úrovne indexu OCA, a tak vysoká úroveň 

variability vo vzťahu k EÚ pre pobaltské ekonomiky, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko za celé 

obdobie 1999 ‒ 2009 a dve čiastkové obdobia (s výnimkou Poľska v prvom období 1999 ‒

2003) vyjadreného rovnicou (5.8) (tab. 5.18). Podobné výsledky boli zistené i z ďalších dvoch 

modelov (rovnice (5.9) a (5.10)). Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Cyprus, Poľsko 

dosahujú najvyšších hodnôt indexu OCA, pričom u Poľska sú tieto hodnoty relatívne nižšie 

v porovnaní s ďalšími uvedenými (tabuľky 5.20 a 5.21). Poľsko a Rumunsko sú relatívne 

málo otvorené ekonomiky EÚ. Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Cyprus a Litva dosahujú 

priemerne vysokých hodnôt ukazovateľa DISSIMij. Všetky však zaznamenali priemerne 

poklesy hodnôt DISSIMij za dlhšie časové obdobie, pričom u väčšiny z nich boli poklesy 

výrazné (tab. 5.27 a obr. 5.27 v časti 5.3.5). Odchýlky zmien GDP, t.j. D(Δyij) s EÚ 

a eurozónou, sú priemerne vysoké pre všetky tieto ekonomiky s výnimkou Cypru (obr. 5.26; 

tab. 5.29 a 5.30 v časti 5.36). Existuje tak viac faktorov, ktoré nepriaznivo pôsobia na 

podobnosť a konvergenciu s EÚ súbežne, čo spôsobuje vysoké hodnoty celkového indexu 

OCA a navyše nedochádza ku konvergencii alebo je konvergencia nevýrazná. Výnimkou je 

však Poľsko, u ktorého nastala konvergencia medzi obdobiami 1999  2003 a 2004  2009 pri 

použití oboch modelov indexu OCA (rovnice (5.9) a (5.10)). V tejto ekonomike sa však opäť 
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zvyšovali hodnoty D(Δyij) potom, ako poklesli v roku 2005 (obr. 5.26). Taktiež hodnoty 

DISSIMij opäť rastú potom, ako v roku 2005 poklesli (obr. 5.29 v časti 5.3.5). Vývoj do 

budúcna  môže tak znova zaznamenať trendy divergencie. 

Slovinsko, Maďarsko a Estónsko sa so svojimi hodnotami indexu OCA nachádzajú približne 

v stredných častiach tabuliek 5.19 a 5.20 podobne ako staršie členské štáty mimo eurozónu, 

pričom možno pozorovať určité rozdiely v tabuľke 5.19 a 5.20. V tab. 5.19, t.j. pri použití 

rovnice (5.9),  dosiahlo za celé sledované obdobie 1999 ‒ 2009 najnižšiu hodnotu z týchto 

krajín Estónsko, po ňom nasledovalo Maďarsko a Slovinsko. V prvom čiastkovom období, t.j. 

1999 ‒ 2004, dosiahlo najnižšiu hodnotu Maďarsko nasledované Estónskom a Slovinskom. 

V období 2004 ‒ 2009 sa situácia zmenila, Estónsko zaznamenalo konvergenciu a dosiahlo 

najnižšiu hodnotu indexu z týchto troch ekonomík (a nižšiu ako ČR z poslednej skupiny 

nových členských štátov s najlepšími výsledkami indexu OCA, viď ďalej). Slovinsko taktiež 

zaznamenalo konvergenciu a dostalo sa na druhé miesto a Maďarsko zaznamenalo 

divergenciu a skončilo posledné z týchto troch ekonomík a s najvyššou hodnotou indexu. Pre 

Maďarsko je divergencia viditeľná medzi obdobiami i v tab. 5.20 pri zahrnutí ukazovateľa 

D(Δyij) do modelu indexu OCA (rovnica (5.10)) k charakteristikám obchodu. Potom možno 

pozorovať najnižšie hodnoty pre Maďarsko za celé obdobie 1999 ‒ 2009, pričom je 

nasledované Slovinskom a Estónskom. Tu pravdepodobne zohráva veľkú úlohu indikátor 

D(Δyij), kde Estónsko vykazuje vysoké hodnoty, zatiaľ čo vývoj GDP je v Maďarsku viac 

zladený s EÚ. Maďarsko dosahuje priemerne nízkych odchýlok D(Δyij) s EÚ a eurozónou 

v porovnaní s ostatnými novými členskými štátmi a nižšie hodnoty dosahuje iba Cyprus (obr. 

5.26; tab. 5.29 a 5.30, obr. 5.33 a 5.34 v časti 5.36). Obe patria k najotvorenejším 

ekonomikám EÚ. Divergencia je s použitím modelu (5.10) však znova viditeľná u Maďarska 

na rozdiel od konvergencie Estónska a Slovinska.   

Z nových členských štátov ostávajú tri ekonomiky, ktoré dosahujú najnižších hodnôt indexu 

OCA s použitím modelov vyjadrených rovnicami (5.9) a (5.10). Konkrétne ide o ČR, Maltu a 

Slovensko. Z  rovnice (5.8) a z tabuľky 5.18 vyplýva, že v roku 1999 a priemerne za celé 

obdobie 1999 ‒ 2009 boli hodnoty indexu OCA z daných troch ekonomík nízke len u ČR. 

Naopak, v roku 2009 sa umiestnili tieto ekonomiky na prvých troch miestach s najnižšími 

hodnotami indexu OCA v EÚ. U všetkých troch ekonomík možno totiž sledovať výrazné 

zníženie D(Δyij) v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom i dlhším obdobím, čo 

možno pripísať z veľkej časti hospodárskej kríze (obr. 5.26). Najmä Slovensko totiž 

priemerne dosahuje jedny z najvyšších odchýlok reálneho výstupu od vývoja v EÚ 

a eurozóny. Vhodnejšie je preto opäť skúmať priemer za dlhšie obdobie. Pri využití rovnice 

(5.8) je viditeľná výrazná konvergencia pre Maltu a divergencia pre Slovensko a ČR medzi 

obdobiami 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009 (tab. 5.18). U Malty však môžu byť výsledky skreslené 

chýbajúcimi dátami pre určité indikátory a roky, hlavne na začiatku sledovaného obdobia. 

Pri použití hodnôt indexu OCA vypočítaných z rovnice (5.9) sú hodnoty najnižšie pre 

Slovensko za celé sledované obdobie 1999-2009 a takisto v čiastkových obdobiach 1999 ‒

2003 a 2004 ‒ 2009 (tab. 5.19). V hodnote indexu ho za celé sledované obdobie 1999 ‒ 2009 

z danej skupiny nasleduje Malta a potom ČR. U ČR  nastáva divergencia medzi obdobiami 

v zmysle zhoršenia poradia, Slovensko si zachováva rovnaké poradie v hodnotách indexu 
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a Malta si ho zlepšuje. Pri použití druhého modelu (5.10) vyplýva divergencia okrem ČR i pre 

Slovensko v zmysle zhoršenia poradia oboch ekonomík (tab. 5.20). Priemerne dosahuje 

najlepšie výsledky Slovensko nasledované ČR a Maltou pri použití modelu indexu OCA 

z rovnice (5.10) (tab. 5.20). Výsledky možno opäť interpretovať skúmaním hodnôt 

čiastkových indikátorov. Slovensko dosahuje priemerne vysokých hodnôt D(yij) s EÚ 

a eurozónou, ČR a Malta o niečo nižších. Hodnoty DISSIMij sú u ČR a Slovenska 

porovnateľné a relatívne nízke medzi novými členskými štátmi, u Malty o niečo vyššie. 

Všetky tri ekonomiky sú relatívne otvorené, pričom v tomto prípade dominuje Malta a 

Slovensko (tab. 5.23 v časti 5.34). Z toho vyplývajú podobné hodnoty indexu OCA získané 

najmä z modelu  vyjadreného rovnicou (5.10) u týchto troch ekonomík.  

Zhrnutím možno povedať, že hodnoty a vývoj indexu OCA vždy záleží na použitých 

čiastkových indikátoroch. V každom prípade možno vyvodiť určité závery pre členstvo 

v eurozóne, pre ktoré sa ako vhodné ukazujú byť najmä jadrové ekonomiky. Z analyzovaných 

modelov indexu OCA vyplývajú najnižšie hodnoty pre malé jadrové ekonomiky, avšak pri 

zvážení viacerých analyzovaných faktorov je účasť vhodná a žiaduca i pre ďalšie dve veľké 

ekonomiky, t.j. Nemecko a Francúzsko. Hodnoty z modelov indexu OCA pre staršie členské 

štáty mimo eurozónu sa taktiež celkovo nevyvíjajú nepriaznivo. Najmenej vhodné podľa 

indexu OCA pre menovú úniu s ostatnými ekonomikami EÚ sú Litva, Lotyšsko, 

Bulharsko, Rumunsko a Grécko. Okrem spomenutých ekonomík dosahujú ďalšie nové 

členské štáty relatívne vyššej, takýmto spôsobom meranej, úrovne štrukturálnej podobnosti 

a často relatívne nižších hodnôt indexu. Záleží však na použitom modeli indexu a jeho 

čiastkových indikátoroch. Celkovo by z nových členských štátov mohli byť vhodné pre 

menovú úniu ČR, Slovensko, Malta, Maďarsko, Slovinsko a Maďarsko na rozdiel 

od ostatných nových členských štátov, ktoré vykazujú vysoké hodnoty indexu OCA v každej 

jeho špecifikácii bez zreteľnej konvergencie (s určitými výnimkami pre Poľsko). 

Neopomenuteľný je i fakt, že výsledky  z analýzy indexu OCA sú podporené hodnotením 

konkurencieschopnosti podľa GCR 2010-11. V poradí celkového indexu 

konkurencieschopnosti i v troch čiastkových subindexoch sa v období 2010-11 umiestňujú na 

posledných štyroch miestach ekonomiky Bulharska, Rumunska, Lotyšska a Grécka 

s najnižšou konkurencieschopnosťou. Litva dosahuje o niečo lepších výsledkov a v porovnaní 

s ňou zároveň dosahujú horšie poradie v celkovom GCI i niektoré ďalšie nové členské štáty 

ako Slovensko, Maďarsko a Malta, ktoré však na základe priaznivých charakteristík 

čiastkových indikátorov indexu OCA dosahujú relatívne nižších hodnôt celkového indexu 

OCA. Výsledky z GCR 2010-11 sú v prílohe 1, v tabuľkách 1 a 2.  

Na záver je nutné doplniť, že v modeloch indexu OCA vyjadrených rovnicami (5.9) a (5.10) 

sa priemer hodnôt indexu medzi sledovanými obdobiami znížil, čo je celkovo priaznivý 

vývoj, avšak na základe toho treba interpretovať pokles hodnôt indexu pre konkrétne 

ekonomiky. Zníženie hodnoty indexu konkrétnej ekonomiky pri výraznom zhoršení poradia 

danej ekonomiky taktiež naznačuje trendy divergencie. Vývoj priemerného indexu závisí na 

použitých čiastkových indikátoroch. Zatiaľ čo pri použití charakteristík, ktoré aplikovali 

Bayoumi a Eichengreen (1997), sa celková variabilita v EÚ zvýšila (rovnica (5.8)), pri použití 

ďalších dvoch modelov (rovnica (5.9) a (5.10)) sa znížila. V prvom prípade tomu zodpovedá 
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rast priemernej hodnoty indexu medzi obdobiami 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2009 a  naopak už 

spomenutý pokles hodnoty v ďalších dvoch modeloch.  

5.3.3 Význam vnútorného obchodu pre konvergenciu medzi ekonomikami EÚ 

 

Na základe vzájomného (vnútorného) obchodu ekonomík EÚ možno poukázať na ich 

prepojenosť, čo má viaceré implikácie pre prehlbovanie integrácie a najmä vstup do menovej 

únie. Preto je toto kritérium predmetom záujmu teórie OCA. Na základe jeho vývoja možno 

usudzovať i o platnosti hypotézy endogenity. Výrazný rast vnútorného obchodu a následne 

celkovej otvorenosti môže byť podporený prehlbujúcimi sa integračnými procesmi a je tak 

dôležité sledovať zmeny vzájomného obchodu i so zmenami otvorenosti ekonomík. Keďže 

každá ekonomika EÚ má iné ekonomické charakteristiky, je vhodné sledovať podiely 

obchodov s EÚ (vnútorný obchod) na celkových obchodoch ekonomík a ich podiely ku GDP 

ekonomík. Druhé uvedené poňatie bolo použité k výpočtu čiastkového indikátora TRADEij 

v rámci indexu OCA pre hodnotenie konvergencie (Bayoumi a Eichengreen, 1997). Tabuľka 

5.21 vyjadruje priemerné podiely vnútorných obchodov relatívne ku GDP u ekonomík EÚ 

v období 1999 ‒ 2010. Z nej vyplýva, že väčšina nových členských štátov dosahuje priemerne 

vysokých podielov obchodu s EÚ v pomere k ich GDP. Výnimkou je Cyprus a podiely sú 

relatívne nižšie i pre Poľsko a Rumunsko. V rámci celej EÚ dosahuje priemerne najnižšieho 

podielu vzájomného obchodu Grécko nasledované Spojeným kráľovstvom a Talianskom.  

Tab. 5.21 Priemerné podiely vnútorného obchodu (súčty exportov a importov v pomere ku 

GDP) u krajín EÚ, v %, 1999 ‒ 2010 

Krajina Podiel Krajina Podiel Krajina Podiel 

GR 18,5529 PT 41,5477 MT 64,6798 

UK 22,6323 DK 43,0193 SL 77,502 

IT 25,7931 PL 45,0756 NL 78,8344 

CY 26,7743 RO 45,9724 LU 81,5805 

ES 28,6802 BG 55,2231 EE 89,3435 

FR 30,245 LT 56,6468 HU 91,7286 

FI 38,4833 LV 59,9726 CZ 96,8105 

DE 39,2168 AT 60,7383 SK 109,6802 

SE 41,2203 IE 63,1267 BE 122,3177 

  Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Zmeny podielov vnútorných obchodov a miery otvorenosti je vhodné sledovať v dlhšom 

časovom období. Tabuľky 5 a 6 v prílohe 1 obsahujú zmeny medzi rokmi 2007 a 1999. Rok 

2007 bol v tomto prípade zvolený preto, aby bolo eliminované skreslenie hospodárskou 

krízou a následne možné porovnanie so zmenami medzi rokmi 2009 a 1999, keďže rok 2009 

je významne hospodárskou krízou ovplyvnený. V období 1999 ‒ 2007 sa u niektorých 

ekonomík zvýšila miera otvorenosti (súčty celkových exportov a importov v pomere ku GDP) 

a zároveň poklesol podiel vnútorného obchodu (súčty exportov a importov s EÚ v pomere ku 

GDP). To bolo typické pre Maltu a Spojené kráľovstvo. U ďalších naopak otvorenosť 

poklesla a zvýšil sa podiel vnútorného obchodu s EÚ (Estónsko). Hodnoty oboch 

ukazovateľov poklesli pre Grécko a Írsko. U Írska bol pokles oboch podielov významný, čo 

treba dávať do súvislosti i s ďalšími trendmi divergencie odhalenými v analýze tejto práce. U 

ostatných ekonomík vzrástli hodnoty oboch ukazovateľov, pričom z nových členských štátov 
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to bolo najvýraznejšie u Slovenska nasledovaného ČR a Slovinskom. Pre tieto tri ekonomiky 

sú významné pozitívne nárasty indikátorov i v roku 2009 oproti roku 1999 i keď v roku 2009 

medziročne poklesli oba indikátory ako u väčšiny ekonomík EÚ. Zo starších členských štátov 

zaznamenalo v období 1999 ‒ 2007 najvyšší nárast otvorenosti Luxembursko a u vnútorných 

obchodov Belgicko. 

Pri porovnaní rokov 1999 a 2009, opäť s využitím rovnakých dát z Eurostatu, je situácia 

výrazne odlišná u vnútorných obchodov i miery otvorenosti. Významné poklesy oboch alebo 

minimálne jedného z ukazovateľov zaznamenávajú viaceré ekonomiky v roku 2009 z dôvodu 

recesie. Opäť tak treba zdôrazniť význam externých šokov na vývoj a konvergenciu 

ekonomík a sledovať dlhodobejší trend vývoja veličín. Zatiaľ čo medzi rokmi 1999 ‒ 2007 

klesá  podiel vzájomných obchodov ku GDP len u štyroch a miera otvorenosti len u troch 

ekonomík, medzi rokmi 1999 ‒ 2009 je to v prípade vzájomných obchodov u štrnástich 

a miery otvorenosti u deviatich ekonomík
35

. Poklesy u indikátorov sú výraznejšie a nárasty 

menšie práve v období 1999 ‒ 2009. Dochádza i k zníženiu korelačného koeficientu zmien 

vnútorného obchodu v pomere ku GDP a otvorenosti pre 27 ekonomík EÚ z 0,6178 pre 

obdobie 1999 ‒ 2007 na 0,3295 pre obdobie 1999 ‒ 2009. Externý šok v podobe krízy tak 

môže výrazne ovplyvniť proces konvergencie.  

Čo sa týka druhého indikátora pre vyjadrenie vzájomných obchodov v podobe podielov 

vnútorných obchodov v rámci EÚ na celkových obchodoch, medzi rokmi 1999 ‒ 2010 

dochádza u väčšiny ekonomík EÚ k poklesu exportov i importov s EÚ-27 na celkových 

exportoch i importoch, ako vyplýva z tabuľky 5.22 (obrázky 2 a 3 v prílohe 2 zobrazujú 

podiely vnútorných exportov a importov na ich celkových hodnotách v ekonomikách EÚ v 

rokoch 1999 a 2010). V roku 2008 dochádza medziročne k poklesu podielu vzájomných 

exportov a importov s EÚ na ich celkových hodnotách takmer u všetkých členských štátov, čo 

súvisí s hospodárskou krízou. Podobne nepriaznivá situácia bola i v roku 2010, čo je mimo 

iného spojené s úspornými opatreniami v mnohých štátoch EÚ následkom hospodárskej krízy.  

Tab. 5.22 Zmeny podielov exportov a importov ekonomík EÚ s EÚ na celkových exportoch a 

importoch ekonomík v období 1999 ‒ 2010   
Zmeny podielov exportov Zmeny podielov importov 

EE -17,1 IT -6,8 FR -4,5 GR -19,1 LV -3,7 CZ -1,7 

LV -12,7 ES -5,8 GR -4,2 ES -12,3 UK -3,4 LU -0,9 

LT -10,6 BE -5,6 LU -3,7 IT -10,8 PT -3,2 FR -0,3 

FI -10,1 SE -5,3 CZ -3,5 NL -10,6 DK -2,9 LT 0,1 

PT -9,2 DE -5,1 PL -3 SL -9,6 BE -2,3 RO 3,5 

IE -9,1 AT -5,1 SL -2,3 FI -5 DE -2,3 BG 3,8 

HU -7,4 NL -5 RO -0,7 AT -4,8 PL -2,1 IE 4,4 

MT -7,3 DK -4,9 BG 3,7 SE -4,2 MT -2,1 EE 6,4 

UK -6,9 SK -4,8 CY 7,8 HU -4 SK -1,9 CY 10,9 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Poklesy obchodu boli významne podporené hospodárskou krízou. Pokles importov súvisí 

okrem iného s poklesom dopytu v domácich ekonomikách. Možno tak konštatovať, že 

udalosti charakteru externých šokov môžu významne ovplyvniť indikátory používané 

                                                 
35

 Pre ekonomiku Grécka je zmena otvorenosti počítaná medzi rokmi 2009 a 2000 z dôvodu chýbajúcich dát 

v roku 1999. 
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k hodnoteniu konvergencie. Avšak pokles podielov vnútorného obchodu v EÚ, pokiaľ to nie 

je následkom negatívneho externého šoku, nemožno jednoznačne interpretovať ako negatívny 

jav. Záleží i na zmene absolútnych hodnôt veličín obchodu a predovšetkým na podiele ku 

GDP, keďže každá ekonomika má iné ekonomické charakteristiky. Integrácia môže 

podporovať celkovú otvorenosť ekonomík, ak pri vytváraní obchodu nedochádza k jeho 

odchýleniu. To vyplýva z Vinerovho modelu regionálnej integrácie (viď časť 3.7.1) a 

následne z analýz autorov zaoberajúcich sa hypotézou endogenity teórie OCA (najmä Frankel 

a Rose, 1998; Fidrmuc, 2001). 

Integračný proces v rámci EÚ prebieha dlhé roky a počas neho došlo k výraznému rastu a 

prehlbovaniu obchodu medzi ekonomikami EÚ. Ako tvrdí i Mongelli et al. (2005), zvyšoval 

sa aj obchod vonkajší, t.j. s ekonomikami mimo EÚ. Z hľadiska podielu mohol vonkajší 

obchod prevážiť a potom z dát o podiele vnútorného obchodu ekonomík EÚ-27 na celkovom 

obchode vyplýva pokles podielu pri zvyšovaní jeho celkového objemu. Pokiaľ sa vezmú do 

úvahy podiely vnútorného obchodu na celkovom obchode, možno potvrdiť, že u väčšiny 

ekonomík sa zvyšovali podiely exportov, importov a celkového obchodu s ekonomikami 

mimo EÚ, a teda o rovnaký počet p.b. sa znižovali podiely s EÚ.
36

 Tým, že sa podiely 

obchodu znižovali, nemožno zamietnuť hypotézu endogenity kritérií OCA. Počas dlhého 

integračného procesu v rámci ES (EÚ) potvrdzujú mnohé empirické štúdie významný nárast 

obchodu (Rose, 2000; Frankel a Rose, 1998, 2002 a ďalší). To taktiež potvrdzujú dáta 

z Eurostatu. U väčšiny krajín EÚ navyše rastie podiel vnútorného obchodu v pomere ku GDP 

(tabuľka 5 v prílohe 1). U viacerých ekonomík je však významný pokles objemu obchodu 

s EÚ i mimo EÚ i jeho podielu ku GDP v období po roku 2008 následkom globálnej 

hospodárskej krízy a je spojený s poklesom domáceho dopytu i dopytu po importoch, čo 

znova zdôrazňuje významný vplyv externých šokov. 

V rámci indexu OCA bol v práci využitý ukazovateľ TRADEij ako aritmetický priemer 

vnútorných exportov ekonomík EÚ a priemeru pre EÚ-27 relatívne k ich GDP. Ten bol 

dosadený do rovnice (5.8) s pôvodnými váhami (Bayoumiho a Eichengreena, 1997). Z ďalšej 

analýzy indexu OCA v modeloch (5.9) a (5.10) bol z dôvodu štatistickej nevýznamnosti 

vypustený. To však neznižuje význam vzájomného obchodu v integračnom zoskupení a pre 

ekonomický rast. Ako ukazovateľ obchodu bol aplikovaný ukazovateľ celkovej otvorenosti 

ekonomík vyjadrený indikátorom OPENij (rovnice (5.9) a (5.10)), ktorý zachytáva podiel 

celkového obchodu (exporty + importy) v pomere ku GDP. Ako už bolo zdôraznené, ak 

nedochádza k odchýleniu obchodu v integračnom zoskupení, môže vplyvom prehlbujúcej sa 

integrácie dochádzať k rastu celkového obchodu, pričom sa môžu meniť podiely v prospech 

zvýšenia podielu vonkajšieho obchodu. Avšak k zmenám môže dochádzať i vplyvom 

externých šokov. Nízky podiel vzájomného obchodu na celkovom obchode môže mať však 

nepriaznivé dopady všeobecne v integračnom zoskupení a obzvlášť pri vytvorení menovej 

únie. To je z dôvodu, že sa zvyšuje riziko asymetrických šokov, predovšetkým šokov 

externých, pokiaľ ekonomiky integračného zoskupenia obchodujú hlavne s partnermi mimo 

toto zoskupenie. To platí tým viac, čím viac sú títo partneri odlišní u jednotlivých ekonomík. 

                                                 
36

 Potvrdzujú to dáta z Eurostatu z roku 2011, ktoré boli použité pre výpočet vnútorných obchodov, t.j. exporty a 

importy v mil. eur realizované krajinami EÚ v rámci EÚ a ich celkové exporty a importy v období 1999  2010.    
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Externé šoky ovplyvňujú konvergenciu všeobecne dopadom na jej indikátory, avšak nízky 

podiel obchodu znamená i nedostatočné väzby medzi týmito ekonomikami. Vzájomný obchod 

môže byť zároveň kanálom, ktorým sa negatívne dopady prenesú na integračné zoskupenie.  

I za predpokladu endogenity obchodu v integračnom zoskupení, t.j. zvyšovania obchodu s 

prehlbujúcou sa integráciou odstraňovaním prekážok medzi ekonomikami, sú obchodné 

väzby prvotnou príčinou vzniku integračného zoskupenia. Podporujú integráciu v ďalších 

oblastiach a predovšetkým inštitucionálnu integráciu (Mongelli et al., 2005). Ďalej treba 

dodať, že vysoký rozsah vzájomného obchodu medzi ekonomikami EÚ nemusí byť 

dostačujúci pre rast zladenosti ich ekonomického vývoja a znižovanie pravdepodobnosti  

výskytu asymetrických šokov. V súlade so závermi Frankela a Roseho (1998) a Fidrmuca 

(2001) musí prevážiť na vnútornom obchode obchod vnútroodvetvový. Vtedy by sa mala 

znižovať pravdepodobnosť výskytu asymetrických šokov a zvyšovať korelácia hospodárskych 

cyklov v oblasti s jednotnou menou. Rast vnútorného i celkového obchodu je spojený 

s ekonomickým integračným procesom. Menovú integráciu možno tiež považovať za jeho 

prirodzené pokračovanie za účelom znížiť variabilitu výmenných kurzov obchodujúcich 

ekonomík, čo zas môže v súlade s hypotézou endogenity povzbudzovať ďalší nárast 

vnútorného i celkového obchodu. Premenná je tak endogénna a práve a/symetria šokov 

zasahujúcich ekonomiky a ne/zladenosť ich (cyklického) ekonomického vývoja závisí 

na rozsahu IIT medzi nimi.  

5.3.4 Význam otvorenosti pre konvergenciu ekonomík EÚ 

 

Otvorenosť je jedným zo základných kritérií teórie OCA a v rámci nej ho definoval 

McKinnon (1963) (viď časť 3.6.2). Zároveň je významným faktorom ekonomického rastu 

(viď podkapitola 3.4).  

5.3.4.1 Otvorenosť ekonomík EÚ a vzťah k vnútornému obchodu 

 

Na členské štáty EÚ a obzvlášť na nové členské štáty, ktoré majú povinnosť integrovať sa do 

eurozóny, možno aplikovať poznatky teórie OCA súvisiace s autonómnou monetárnou 

politikou v malej otvorenej ekonomike. Okrem Poľska a Rumunska sú tieto ekonomiky 

relatívne otvorené. Využitie kurzovej politiky v podobe depreciácie meny môže krátkodobo 

viesť k podpore konkurencieschopnosti domácich exportérov. Pri neexistencii prekážok 

pohybu kapitálu sú však možnosti centrálnej banky pri ovplyvňovaní množstva peňazí 

v ekonomike obmedzené, preto menová politika v skutočnosti nie je autonómna. K tomu sa 

pridávajú aspekty nízkej pravdepodobnosti existencie peňažnej ilúzie v malej otvorenej 

ekonomike, čo znamená v prípade depreciácie tlak na zvýšenie miezd a cien (McKinnon, 

1963).   

Tabuľka 5.23 obsahuje priemernú mieru otvorenosti ekonomík EÚ za obdobie 1999 ‒ 2010. 

Jednoznačne najvyššiu priemernú mieru otvorenosti dosahuje Luxembursko. Na opačnom 

konci dominujú v EÚ Taliansko a Grécko, ktoré sa v sledovanom období striedajú v najnižšej 

otvorenosti pre jednotlivé roky. Priemerne málo otvorená ekonomika je i Francúzsko, čo 

ovplyvnilo i výsledky indexu OCA v rovniciach (5.9) a (5.10) v zmysle vyšších hodnôt 

indexu, pričom táto ekonomika dosahuje priaznivých hodnôt všetkých ostatných indikátorov.  



132 

 

Tab. 5.23 Priemerná miera otvorenosti krajín EÚ (súčet exportu a importu v pomere ku GDP), v 

%, 1999 ‒ 2010  

Ekonomika Otvorenosť Ekonomika Otvorenosť Ekonomika Otvorenosť 

IT 52,5145 FI 77,4884 NL 132,1573 

FR 53,3799 SE 88,5222 CZ 137,1386 

GR 55,6728 DK 91,7336 HU 144,4497 

ES 56,8414 LT 98,9053 EE 151,0394 

UK 56,8938 CY 99,4183 BE 152,9422 

PT 67,1971 AT 99,7306 SK 154,7087 

PL 72,3824 LV 114,2963 IE 164,18 

RO 73,577 BG 115,7077 MT 170,1905 

DE 74,9002 SL 119,4502 LU 287,9761 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Pre Grécko je priemer vypočítaný za obdobie 2000  2010. 

V prvom stĺpci tab. 5.23 medzi priemerne najmenej otvorenými ekonomikami EÚ sú len dva 

nové členské štáty, konkrétne Poľsko a Rumunsko. Poľsko je najväčšia ekonomika z nových 

členských štátov a zároveň najviac uzavretá. Z tohto pohľadu sa pre ňu účasť v menovej únii 

ukazuje byť najmenej vhodná spomedzi nových členských štátov. Rumunsko dosahuje okrem 

nízkej miery otvorenosti i veľmi nízku ekonomickú úroveň a vstup do eurozóny by bol za 

týchto podmienok rizikový. Z nových členských štátov patria k najotvorenejším ekonomikám 

Malta, Slovensko, Estónsko Maďarsko a ČR. Prvé tri ekonomiky sú už členom eurozóny. 

Spolu s Cyprom a Slovinskom patria k najmenším ekonomikám EÚ z hľadiska veľkosti GDP. 

K vysokej otvorenosti ekonomík je však nutné doplniť, že Malta a Írsko, ktoré patria 

k najotvorenejším ekonomikám v EÚ, dosahujú nižších podielov vnútorných obchodov s EÚ 

v pomere ku GDP, čo môže mať už spomínané negatívne dopady pri účasti v menovej únii 

v zmysle vyššej pravdepodobnosti zásahu asymetrickými šokmi a nižšej zladenosti 

ekonomického vývoja. Pre Slovensko, ČR,  Maďarsko a Estónsko je z tohto pohľadu účasť 

v menovej únii vhodná, keďže okrem vysokej celkovej otvorenosti dosahujú vysoký podiel 

celkových obchodov na GDP práve s EÚ  (viď tab. 5.21 a 5.23). 

S výnimkou Poľska dosahujú všetky nové členské štáty nižších hodnôt reálneho GDP a GDP 

v PPS v porovnaní so staršími členskými štátmi a možno ich označiť všetky ako ekonomiky 

malé (viď obr. 4 v prílohe 2, kde sú zobrazené hodnoty indikátora SIZEij odvodenom z 

reálneho GDP ekonomík).
37

 Riziko špekulatívnych útokov na národné meny je pre tieto malé 

otvorené ekonomiky vysoké. Jednotná mena predstavuje pre ne ochranu pred menovou 

krízou, zaisťuje stabilitu menového kurzu a to môže byť pre dané ekonomiky rozhodujúci 

prínos prevyšujúci náklady spoločnej meny
38

.  Z hľadiska veľkosti po Poľsku nasleduje ČR. 

Obe nie sú ani členom ERM II. ČR sa však (i ďalšími) charakteristikami radí medzi malé 

otvorené ekonomiky, zatiaľ čo Poľsko je ekonomika veľká a relatívne uzavretá. U ČR však 

existuje významný kurzový kanál konvergencie CPL, a tak pre túto ekonomiku môže účasť v 

ERM II priniesť výraznejšie náklady v podobe rastu cien. To potvrdzujú výsledky analýzy 

                                                 
37

 Kritéria pre vymedzenie malej ekonomiky môžu byť však rôzne. Niektoré ekonomiky nových členských 

štátov majú relatívne vyšší počet obyvateľov, avšak relatívne nižší GDP v porovnaní s ďalšími ekonomikami EÚ 

z dôvodu nižšej dosiahnutej úrovne reálnej konvergencie (napríklad Rumunsko). 
38

 Pritom nie sú podceňované dopady externých šokov na integračné zoskupenie, ktoré v dôsledku nedostatočnej 

konvergencie a konkurencieschopnosti niektorých ekonomík negatívne  ovplyvňujú  vývoj celej menovej únie. 
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z časti 5.2.3 (viď tab. 4 v prílohe 1). Otvorenosť je tak významne prepojená s ostatnými 

oblasťami konvergencie skúmanými v tejto práci. Vysoká otvorenosť najmä u malých 

ekonomík môže podporiť rýchlu integráciu ekonomiky do eurozóny s ohľadom na vyššie 

prínosy v podobe stability kurzu a zníženia transakčných nákladov. Takmer všetky nové 

členské štáty, ktoré majú povinnosť sa do eurozóny integrovať, sú malé otvorené ekonomiky. 

Zároveň sú to krajiny s nižšou ekonomickou a cenovou úrovňou meranou hlavne GDP/obyv. 

a CPL. Možno tak predpokladať pokračujúcu súbežnú reálnu a nominálnu konvergenciu, 

ktorá môže byť v rozpore s plnením maastrichtských kritérií konvergencie a následne môže 

byť obmedzovaná jednotnou menovou politikou ECB po vstupe do eurozóny.  

Tabuľka 5.24 doplňuje analýzu z časti 5.3.3 a obsahuje korelačné koeficienty otvorenosti 

a vnútorného obchodu v pomere ku GDP pre jednotlivé štáty vypočítané v období 1999 ‒ 

2010. Okrem záporného korelačného koeficientu pre Cyprus a Luxembursko a nízkeho 

kladného koeficientu pre Spojené kráľovstvo a Maltu možno u ostatných krajín predpokladať, 

že rast celkového medzinárodného obchodu v pomere ku GDP (otvorenosť) v krajinách EÚ sa 

vyvíja rovnakým smerom ako vnútorný obchod s ekonomikami EÚ v pomere ku GDP. Dané 

veličiny sú vo väčšine ekonomík EÚ významne pozitívne korelované a obzvlášť nové členské 

štáty dosahujú vysokých korelačných koeficientov. Okrem záporného koeficientu u Cypru a 

nižšieho kladného koeficientu u Malty a Bulharska dosahujú všetky nové členské štáty 

vyššieho korelačného koeficientu než 0,8. 

Tab. 5.24 Korelačné koeficienty miery otvorenosti a podielu vnútorného obchodu krajín EÚ 

v období 1999  2010 

Ekonomika Koeficient Ekonomika Koeficient Ekonomika Koeficient 

LU -0,361570053 EE 0,814118411 LV 0,943457752 

CY -0,284988508 FR 0,835421562 NL 0,963353828 

UK 0,258713395 IT 0,836846002 SK 0,969012272 

MT 0,445403125 PT 0,870113282 HU 0,970726408 

FI 0,548438874 SE 0,87287417 CZ 0,971121613 

IE 0,573300341 AT 0,88079067 SL 0,985709735 

BG 0,66622352 BE 0,898253677 DE 0,988142816 

DK 0,672501729 GR 0,905371528 PL 0,991583408 

ES 0,795706507 RO 0,917801457 LT 0,994073708 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn. 1: Pre Grécko je priemer vypočítaný za obdobie 2000  2010. 

Pozn. 2: Miera otvorenosti je celkový export plus import krajiny v pomere k jej GDP a podiel vnútorného 

obchodu je export plus  import krajiny s EÚ v pomere k jej GDP. 

 

Kritérium otvorenosti ekonomík môže byť vhodnejšie pre hodnotenie konvergencie 

a prínosov a nákladov menovej únie, keďže ide o jedno z troch základných kritérií teórie 

OCA, významný faktor ekonomického rastu a je zároveň pozitívne korelované s vývojom 

vnútorného obchodu vo väčšine ekonomík EÚ. Koreláciu týchto i ďalších indikátorov 

konvergencie však môže ovplyvniť externý šok (viď časť 5.3.3). 

5.3.4.2 Vzťah  otvorenosti a reálnej konvergencie 

 

Otvorenosť ekonomiky môže súbežnú reálnu a nominálnu konvergenciu ovplyvniť, keďže je 

jedným z faktorov ekonomického rastu. Dopad na reálnu a tým i súbežne prebiehajúcu 
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nominálnu konvergenciu možno overiť prierezovou regresnou analýzou závislosti tempa rastu 

GDP/obyv. na jeho počiatočnej úrovni a priemernej otvorenosti ekonomík. Ide tak 

o alternatívu analýzy obsiahnutej v časti 5.1.1, pričom do analýzy je doplnená ďalšia 

vysvetľujúca premenná v podobe priemernej miery otvorenosti ekonomík EÚ za obdobie 

1995 ‒ 2007. Snahou bolo zahrnúť do výpočtu priemernej miery otvorenosti dlhšiu časovú 

radu dát pre exporty a nominálny GDP zasahujúcu do polovice 90. rokov. Všeobecne analýza 

vychádza z rovnice (2.3). Do modelov reálnej β konvergencie z časti 5.1.1, ktoré vyjadrujú 

závislosť priemerného tempa rastu reálneho GDP/obyv. a nominálneho GDP/obyv. v PPS 

v období 1996 ‒ 2010 na ich počiatočnej úrovni z roku 1996, bola doplnená vysvetľujúca 

premenná v podobe priemernej otvorenosti ekonomík. Pre vyjadrenie priemernej miery 

otvorenosti boli však použité iba exporty v pomere ku GDP. V súlade s keynesovskými 

názormi je export jediná zložka AD, ktorá nie je považovaná za endogénnu. Importy sú 

priamoúmerne závislé na veľkosti produktu, čo by mohlo skresliť analýzu. Pre analýzu boli 

zvolené rovnaké skupiny ekonomík EÚ a eurozóny ako v časti 5.1.1 za účelom následného 

porovnania s výsledkami analýzy β konvergencie v časti 5.1.1.  

Luxembursko vykazuje významne odľahlých hodnôt pri analýze konvergencie s využitím 

indikátora GDP/obyv. v PPS, kde dosahuje vysokých pozitívnych rezíduí. V prípade využitia 

druhého indikátora, t.j. reálneho GDP/obyv., sú rezíduá taktiež pozitívne, ale nie výrazne 

vysoké. Vysokých pozitívnych rezíduí tu dosahuje pri analýze EÚ hlavne Litva a Poľsko a pri 

analýze eurozóny Fínsko. Vysokých záporných rezíduí dosahuje v prípade použitia indikátora 

nominálneho GDP/obyv. v PPS najmä Malta a Taliansko. Pri použití reálneho GDP/obyv. 

dosahuje vysokých záporných rezíduí Maďarsko s Rumunskom pri analýze EÚ a Belgicko 

s Portugalskom pri analýze eurozóny. Výsledky analýzy sú opäť zhrnuté v dvoch tabuľkách. 

Zároveň sú realizované rovnaké testy ako v časti 5.1.1 pre testovanie normálneho rozdelenia 

výberov (J-B test), homoskedasticity (B-P-G, Glejserov a Whiteov test), autokorelácie (B-G 

LM, D-W test). Navyše je testovaná multikolinearita testom Farrara Glaubera (F-G test), 

konkrétne chi-square (χ
2
) testom pre prítomnosť multikolinearity. Testovanie je opäť 

uskutočňované na 5%-nej hladine významnosti. Tab. 5.25 obsahuje regresné koeficienty α2.   

Tab. 5.25 Regresné koeficienty α2 a γ z analýzy reálnej β konvergencie v EÚ a eurozóne 
Koef. EÚ-26 

(reálny)  

EÚ-25 

(reálny)  

EA-16 

(reálny) 

EA-15 

(reálny) 

EA-14 

(reálny) 

EÚ-27 

(v PPS) 

EÚ-26 

(v PPS) 

EA-17, 

(v PPS) 

EA-16, 

(v PPS) 

EA-15, 

(v PPS) 

α2 (β) -0,0115 -0,013 -0,0125 -0,0135 -0,0146 -0,0209 -0,0238 -0,0199 -0,0272 -0,0284 

γ 0,0099 0,0084 0,012 0,0106 0,0085 0,01 0,0055 0,012 0,0065 0,0049 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty  

Pozn. 1: Všetky koeficienty sú štatisticky významné na 5%-nej hladine významnosti (zvýraznené tučne), okrem 

koeficientu γ pre EA-15 (štatisticky nevýznamný). 

 

Tabuľka 5.26 zhŕňa koeficienty determinácie z regresných analýz. Podrobné výsledky 

regresných analýz sú v prílohe 3 (výsledky analýzy z časti 5.3.4). 

Tab. 5.26 R
2 

a adjR
2 

regresných rovníc modelov reálnej β konvergencie v EÚ a eurozóne  
Koef. EÚ-26 

(reálny)  

EÚ-25 

(reálny)  

EA-16 

(reálny) 

EA-15 

(reálny) 

EA-14 

(reálny) 

EÚ-27 

(v PPS) 

EÚ-26 

(v PPS) 

EA-17, 

(v PPS) 

EA-16, 

(v PPS) 

EA-15, 

(v PPS) 

R
2
 76,05 76,78 82,76 83,71 85,77 80,31 87,99 71,76 84,75 86,58 

adjR
2
 73,97 74,66 80,11 80,99

9 

83,18 78,66 86,94 67,72 82,41 84,34 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty  
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Pozn.: Analýza je realizovaná vždy na celej EÚ a eurozóne (z analýzy reálneho GDP/obyv. je vyňatá Malta kvôli 

chýbajúcim dátam). Z oboch skupín je následne vyňaté Luxembursko a z eurozóny nakoniec i Írsko.    

 

Čo sa týka analýzy β konvergencie s využitím indikátora reálneho GDP/obyv. (viď prvých 5 

stĺpcov tab. 5.25 a 5.26), normálne rozdelenie bolo vo všetkých výberoch overené a potvrdené 

J-B testom. V žiadnom modeli nie je na základe F-G testu prítomná multikolinearita medzi 

nezávislými premennými. Ekonometrická verifikácia však preukázala u viacerých modelov 

prítomnosť autokorelácie a heteroskedasticity. Pri analýze celej EÚ-26 (bez Malty pre 

nedostatok dát) je v modeli prítomná heteroskedasticita a autokorelácia. I v modeli EÚ-25, t.j. 

po vylúčení Luxemburska, je prítomná heteroskedasticita, pričom i D-W štatistika sa 

nachádza v zóne nepreukázateľnosti. Luxembursko však nevykazuje výrazne vysokých 

rezíduí. V prípade modelu pre celú eurozónu (EA-16 mimo Maltu) a eurozónu bez 

Luxemburska (EA-15) potvrdzuje ekonomická verifikácia homoskedasticitu. D-W štatistika 

sa stále nachádza v zóne nepreukázateľnosti, avšak B-G LM test indikuje neprítomnosť 

autokorelácie.  

V modeli pre EA-14 (t.j. po odstránení dát i pre Írsko, ktoré dosahuje tiež vysokých 

pozitívnych rezíduí v modeloch pre eurozónu) možno potvrdiť neprítomnosť autokorelácie, 

heteroskedasticity i multikolinearity všetkými vyššie uvedenými testami. Závisí tak opäť na 

homogenite skupiny krajín zahrnutých do analýzy. Výrazne vysokých rezíduí dosahovali 

v modeloch pre EÚ niektoré nové členské štáty mimo eurozónu, konkrétne Maďarsko 

vysokých negatívnych a Poľsko, Litva a Lotyšsko vysokých pozitívnych rezíduí. V modeloch 

pre eurozónu sa tieto ekonomiky nevyskytujú a sú u nich naplnené predpoklady pre náhodnú 

zložku. Model pre EA-14, s najvyšším adjR
2
, je znázornený rovnicou (5.11). Priemerná miera 

otvorenosti je označená ako OPEN, ostatné premenné sú totožné s premennými v časti 5.1.1. 

 

  
      

              

            
                                                      (5.11) 

                                                   

 

V prípade analýzy β konvergencie nominálneho GDP/obyv. v PPS (viď druhých 5 stĺpcov tab. 

5.25 a 5.26) bolo opäť normálne rozdelenie vo všetkých výberoch potvrdené J-B testom. 

V žiadnom modeli nie je na základe F-G testu prítomná multikolinearita u nezávislých 

premenných. Ekonometrická verifikácia opäť preukázala u viacerých modelov prítomnosť 

autokorelácie a heteroskedasticity. To platí pre modely EÚ-27 i EÚ-26, kde v modeli pre celú 

EÚ-27 je preukázaná prítomnosť heteroskedasticity všetkými troma testami. V modeli pre 

EÚ-26 je potvrdená Glejserovým testom, avšak v prípade Whiteovho a BPG testu nie je 

zamietnutá homoskedasticita na 5%-nej hladine významnosti. I keď B-G LM testom možno 

preukázať neprítomnosť autokorelácie, D-W štatistika sa nachádza v zóne nepreukázateľnosti. 

U všetkých troch modelov pre eurozónu (EA-17, EA-16, EA-15) je zamietnutá hypotéza 

o prítomnosti heteroskedasticity a autokorelácie a modely dosahujú relatívne vysoké 

koeficienty determinácie. V modeli pre EA-15 je však koeficient pre premennú otvorenosti 

štatisticky nevýznamný na 5%-nej hladine významnosti. Najvyšší koeficient je pri použití 

vysvetľovanej premennej v podobe priemernej miery rastu nominálneho GDP/obyv. v PPS 

u premennej otvorenosti v modeli celej eurozóny (EA-17). V týchto modeloch predstavuje 
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však hlavne Luxembursko odľahlú hodnotu s vysokými pozitívnymi rezíduami. Po odstránení 

dvoch výrazne otvorených ekonomík v podobe Luxemburska a Írska, t.j. v modeli pre EA-15 

sa koeficient pre otvorenosť stáva štatisticky nevýznamný. Výsledný model pre EA-16 

dokumentuje rovnica (5.12).  

 

  
  

              

            
(   )                                                     (5.12) 

                                                    

U modelov eurozóny možno až na niekoľko výnimiek potvrdiť splnenie predpokladov pre 

náhodnú zložku, zatiaľ čo  v modeloch pre EÚ často neboli viaceré podmienky splňované. 

Následné porovnanie je však realizované u všetkých modelov, keďže rovnaké skupiny boli 

analyzované v časti 5.1.1 s využitím iba jednej vysvetľujúcej premennej. Výsledky analýzy 

(tab. 5.25 a 5.26) je dôležité najskôr porovnať s výsledkami analýzy β konvergencie (tab. 5.2 

a 5.3) v časti 5.1.1, kde bola skúmaná závislosť tempa rastu len na počiatočnej úrovni 

GDP/obyv. Koeficienty determinácie (i upravené) rastú v každej skupine EÚ a eurozóny 

doplnením druhej vysvetľujúcej premennej v podobe priemernej miery otvorenosti ekonomík. 

Zvyšuje sa tak rozsah vysvetlenia priemernej miery rastu, ktorá je vysvetľovaná nielen 

počiatočnou ekonomickou úrovňou, ale i priemernou mierou otvorenosti ekonomík. Nárasty 

sú v niektorých skupinách nepatrné, v iných významné. Doplnením druhej vysvetľujúcej 

premennej dochádza k najvyšším rastom R
2 

a adjR
2
 v modeloch pre celú eurozónu. V 

modeloch pre tieto skupiny ekonomík (EA-16 pre mieru rastu reálneho a EA-17 nominálneho 

GPD/obyv. v PPS ako vysvetľovanú premennú) je najvyššia hodnota koeficientu γ (0,012) 

a z toho vyplýva najvýznamnejší pozitívny vzťah medzi priemernou mierou otvorenosti 

a tempom ekonomického rastu.  

Poradie veľkosti koeficientov α2 v absolútnej hodnote je rovnaké pri použití jednej i dvoch 

vysvetľujúcich premenných (tab. 5.2 a 5.25), v modeloch EÚ i eurozóny sa postupne zvyšuje 

vyradením Luxemburska a Írska z výberov. Čo sa týka absolútnej hodnoty koeficientu α2, tak 

pridaním druhej vysvetľujúcej premennej v podobe priemernej miery otvorenosti ekonomík sa 

v niektorých skupinách EÚ a eurozóny zvyšuje a v iných znižuje (viď tab. 5.2 a 5.25). 

V rámci modelov pre celú EÚ a EÚ s vynechaním Luxemburska dochádza k rastu koeficientu 

α2, okrem modelu EÚ-26 (bez Luxemburska) s nominálnym GDP v PPS. K rastu dochádza 

i v modeloch celej eurozóny pri použití oboch indikátorov GDP/obyv. Naopak, v ostatných 

modeloch eurozóny (t.j. po vyradení Luxemburska a následne i Írska) sa pre oba indikátory 

reálnej konvergencie koeficient α2 znižuje.  

Celkovo sa vo všetkých skupinách EÚ a eurozóny obsahujúcich zároveň Luxembursko 

a Írsko koeficient α2 zvyšuje pridaním druhej vysvetľujúcej premennej. Tieto ekonomiky 

predstavovali výrazne odľahlé hodnoty pri analýze reálnej β konvergencie pri použití jednej 

vysvetľujúcej premennej v podobe počiatočnej úrovne (časť 5.1.1) a pri začlenení druhej 

vysvetľovanej premennej v podobe miery otvorenosti ekonomík sa ešte posilňuje 

nepriamoúmerný vzťah medzi počiatočnou ekonomickou úrovňou a priemernou mierou 

ekonomického rastu. V modeloch pre celú eurozónu vrátane týchto dvoch ekonomík sú 

zároveň i najvyššie hodnoty koeficientu γ pre priemernú mieru otvorenosti a z toho vyplývajú 
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najnižšie rozdiely medzi vplyvom týchto dvoch indikátorov. Miera otvorenosti ekonomiky má 

v týchto modeloch vyšší významný vplyv na proces konvergencie, čo je ale pravdepodobne 

ovplyvnené odľahlými hodnotami pre tieto dve ekonomiky. V modeloch využívajúcich reálny 

GDP/obyv. ako indikátor reálnej konvergencie sú koeficienty α2 celkovo nižšie vo všetkých 

modeloch pri využití jednej i dvoch vysvetľujúcich premenných v porovnaní s využitím 

indikátora nominálneho GDP/obyv. v PPS. Avšak v modeloch využívajúcich reálny 

GDP/obyv. je z analýzy vynechaná Malta.  

Druhá oblasť pre komparáciu zahŕňa porovnanie koeficientov α2 a γ v modeloch zahŕňajúcich 

premennú otvorenosti medzi modelmi (tab. 5.25) a koeficientov determinácie (tab. 5.26). 

Upravený koeficient determinácie, t.j. miera vysvetlenia závislostí regresiou sa zvyšuje 

znižovaním počtu krajín v modeloch EÚ a eurozóny (vynechaním Luxemburska, resp. 

Luxemburska a Írska z modelov pre eurozónu). Odstraňovaním Luxemburska a Írska 

z modelov sa zvyšuje koeficient α2 v absolútnej hodnote a znižuje koeficient γ pre otvorenosť 

(viď tab. 5.26). V rámci modelov eurozóny, ktoré spĺňajú predpoklady pre aplikáciu modelov, 

je tak viditeľné, že ekonomiky s nižšou počiatočnou úrovňou rastú rýchlejšie pri vynechaní 

odľahlých hodnôt pre Írsko a Luxembursko. Naopak, pri začlenení týchto ekonomík, modely 

zároveň významne indikujú i fakt, že otvorenejšie ekonomiky rastú priemerne rýchlejšie. 

I keď je koeficient α2 v každej skupine EÚ a eurozóny vyšší než koeficient γ, v modeloch pre 

celú eurozónu (EA-16 pre mieru rastu reálneho a EA-17 nominálneho GDP/obyv. v PPS) sú 

rozdiely nízke (vplyv týchto odľahlých hodnôt je zdôraznený v predchádzajúcom odstavci). 

Výrazne tak záleží na skupine krajín, ktorá je predmetom analýzy. Celkovo sú rozdiely medzi 

α2 a γ v absolútnej hodnote relatívne nízke pri použití vysvetľovanej premennej v podobe 

miery rastu reálneho GDP/obyv. a vyššie pri použití nominálneho GDP/obyv. v PPS.  

Výsledky tejto analýzy možno interpretovať v tom zmysle, že okrem nižšej počiatočnej 

úrovne môže byť i vyššia priemerná miera otvorenosti ekonomík spojená s rýchlejším 

priemerným rastom ekonomík a rýchlejšou konvergenciou. Možno tvrdiť, že pravdepodobne 

existuje slabý pozitívny vzťah medzi priemernou otvorenosťou ekonomík a priemernou 

mierou rastu. To je v súlade so závermi Edwardsa (1998). Záleží však na výbere krajín, 

v ktorých je táto závislosť skúmaná i na zvolenom indikátore reálnej konvergencie. Nemožno 

všeobecne tvrdiť, že ekonomiky s vyššou mierou otvorenosti vykazujú vyššie miery rastu. 

Keď sú súčasťou analyzovaných výberov ekonomiky výrazne otvorené a s vysokou mierou 

rastu ako Luxembursko a Írsko, je vzťah medzi priemernou otvorenosťou a priemernou 

mierou rastu u oboch indikátorov významný. V prípade využitia vysvetľovanej premennej 

v podobe priemernej miery rastu GDP/obyv. v PPS sa však ukazuje vplyv otvorenosti menej 

významná v EA-16, EA-15 i EÚ-26, kde sú koeficienty γ relatívne nízke a v modeli pre EA-

15 je koeficient štatisticky nevýznamný. Odhady pre EÚ však nie vždy spĺňajú predpoklady 

modelu pre náhodnú zložku, v niektorých modeloch je indikovaná prítomnosť 

heteroskedasticity či autokorelácie. Celkovo, okrem nižšej počiatočnej úrovne môže byť i 

vyššia priemerná miera otvorenosti ekonomík v určitým skupinách v rámci EÚ spojená 

s rýchlejším priemerným rastom ekonomík a rýchlejšou konvergenciou. Môže to súvisieť 

práve i s integračnými procesmi a s rastom vnútorného obchodu, ktorý je pozitívne 

korelovaný s celkovou otvorenosťou ekonomík.  
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Otvorenosť ako druhá vysvetľujúca premenná bola zvolená s ohľadom na obzvlášť veľký 

význam v integračnom zoskupení. Je pritom možné skúmať dopad ďalších premenných 

stelesňujúcich faktory ekonomického rastu vymedzených v časti 3.4. Priamoúmerný vzťah 

medzi otvorenosťou a rýchlejším rastom ekonomík s veľkou pravdepodobnosťou existuje. 

V ekonomike s vysokou mierou otvorenosti môže dôjsť účasťou v menovej únii k významnej 

úspore transakčných nákladov spojených so zabezpečením sa proti kurzovému riziku. To je 

jeden z významných prínosov z účasti v menovej únii a prínosy z účasti v menovej únii by sa 

mali zvyšovať, čím je ekonomika otvorenejšia. V konečnom dôsledku to potvrdzujú výsledky 

regresnej analýzy z tejto časti. Najvyšší pozitívny vzťah medzi mierou otvorenosti a mierou 

ekonomického rastu je preukázaný v skupinách, kde sú zahrnuté najviac otvorené ekonomiky. 

Tie zároveň dosahujú vyšších mier rastu GDP/obyv.  

Okrem skreslenia výsledkov použitým výberom krajín, existuje však ďalší problematický 

aspekt v podobe problémov s kauzalitou. Export je vo vzťahu k domácemu agregátnemu 

dôchodku exogénnou veličinou závislou na dôchodku zahraničných ekonomík. Keďže sú 

ekonomiky EÚ výrazne prepojené vzájomným obchodom, potom budú exporty konkrétnej 

ekonomiky EÚ závisieť od produktu a dôchodku v ďalších ekonomikách EÚ, s ktorými 

obchoduje. Vzniká i obrátená kauzalita, t.j. vyšší príjem vedie k vyššiemu obchodu (Rose, 

2000). V každom prípade je záver pre ekonomiky EÚ pozitívny z pohľadu teórie OCA 

a možno ho rozšíriť poukázaním na pôsobenie jej hypotézy endogenity. Prehlbovanie 

integrácie a najmä vstup do menovej únie podporuje obchod a otvorenosť ekonomík a tie 

následne stimulujú ekonomický rast (Frankel a Rose, 2002). Prínosy spojené s otvorenosťou 

pri vstupe do menovej únie môžu tak byť ešte výraznejšie.  

5.3.5 Význam vnútroodvetvového obchodu pre konvergenciu ekonomík EÚ 

 

Význam IIT pre konvergenciu v integračnom zoskupení a obzvlášť v oblasti s jednotnou 

menou vychádza z teórie OCA. 

5.3.5.1 Význam vnútroodvetvového obchodu v EÚ (eurozóne) 

 

Vysoký podiel IIT na obchode ekonomík EÚ by mal pozitívne ovplyvniť ich konvergenciu a 

prínosy z účasti v eurozóne. V rámci teórie OCA je IIT ďalej spájaný s hypotézou endogenity 

kritérií OCA. Vstupom do menovej únie sa prehlbujú obchodné väzby medzi ekonomikami 

a ak preváži IIT na vzájomnom obchode medzi nimi, malo by dôjsť k rastu cyklickej 

zladenosti ekonomickej aktivity integrujúcich sa ekonomík.  Na makroekonomickej úrovni 

môžu byť použité viaceré indikátory k vyjadreniu rozsahu IIT medzi ekonomikami EÚ. 

Významným je predovšetkým Grubelov-Lloydov (GL) index, ktorý priamo meria 

percentuálnu veľkosť IIT jednotlivých ekonomík na obchode s porovnávacou ekonomikou. Za 

porovnávaciu ekonomiku bola zvolená  EÚ-27 a indikátor tak meria podiel IIT obchodu s EÚ-

27 na vnútornom obchode ekonomiky s celou EÚ-27. Druhý ukazovateľ označovaný ako 

DISSIMij, má opačnú vypovedaciu schopnosť. Vyjadruje odchýlky v exportnej štruktúre 

jednotlivých skupín tovarov konkrétnych ekonomík od priemeru EÚ-27, ktorá je opäť 

porovnávacou ekonomikou. Je súčasťou indexu OCA pôvodne zostaveným Bayoumim 
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a Eichengreenom (1997) a bol už čiastočne priblížený v ďalších kapitolách, najmä v časti 

5.3.2.   

5.3.5.2 Využite indikátora odchýlok exportnej štruktúry (DISSIMij) 

 

Bayoumi a Eichengreen (1997) definujú indikátor DISSIMij ako sumu absolútnych diferencií 

podielov poľnohospodárstva, ťažby a spracovateľského priemyslu krajín i a j na celkovom 

vzájomnom obchode. Pri jeho konštrukcii pre analýzu v rámci tejto práce boli využité podiely 

skupín tovarov u krajín podľa štandardnej medzinárodnej obchodnej klasifikácie (SITC) na 

exportoch do EÚ. Niektoré použité skupiny podľa klasifikácie SITC boli združené. Pre 

výpočet indexu boli použité tieto skupiny: SITC 0-1, SITC 2-4, SITC 3, SITC 5, SITC 6-8, 

SITC 7, SITC 9. Od podielu každej zo skupín tovarov na exportoch do EÚ-27 bol odčítaný 

priemerný podiel pre celú EÚ-27 a následne boli všetky rozdiely v absolútnej hodnote sčítané. 

Tento ukazovateľ tak vypovedá o štrukturálnej podobnosti exportu s priemerom EÚ a je teda 

zároveň indikátorom odzrkadľujúcim rozsahu IIT s EÚ. Jeho interpretácia v indexe OCA je 

v zmysle vyjadrenia pravdepodobnosti, s akou ekonomiky v integračnom zoskupení budú 

zasahované asymetrickými ekonomickými šokmi, keďže je indikátorom odchýlok štruktúr 

obchodu ekonomík v integračnom zoskupení. S vyššou hodnotou, ktorá znamená vyššie 

odchýlky v exportných štruktúrach jednotlivých ekonomík od priemeru EÚ, by sa mala táto 

pravdepodobnosť zvyšovať.  

V súlade s poznatkami teórie OCA je nebezpečná situácia, keď malá otvorená ekonomika 

závislá na exporte dosahuje výrazne vyšší podiel jedného odvetvia v porovnaní s EÚ. Takáto 

ekonomika, keďže je malá, bude mať pravdepodobne menej diverzifikovanú štruktúru výroby 

(McKinnon, 1963), a tak budú pravdepodobne existovať nižšie podiely v ostatných 

tovarových skupinách. Podľa Kenena (1969) bude ekonomika s menej diverzifikovanou 

produkciou často postihovaná asymetrickými šokmi, čo je ešte akútnejšie v prípade, ak 

existuje nízky podiel IIT s ostatnými ekonomikami EÚ. Riziko asymetrického šoku je potom 

vysoké s možnými nepriaznivými dopadmi na zladenosť ekonomickej aktivity, prínosy 

z účasti v menovej únii s ostatnými ekonomikami EÚ, čo má celkovo s nepriaznivé dopady na 

ekonomický rast a životnú úroveň ekonomiky.  

Tabuľka 5.27 zhŕňa priemerné hodnoty indikátora DISSIMij pre všetky členské štáty EÚ pre 

obdobie 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2010 i pre celé obdobie 1999 ‒ 2010, v ktorom boli dostupné 

dáta. Rozdelenie na tieto periódy je vhodné pre nové členské štáty s ohľadom na ich vstup do 

EÚ. Rovnaké delenie období je využité i pre staršie členské štáty za účelom porovnania, 

keďže neboli dostupné dlhšie časové rady dát. Na základe sledovania vývoja indikátora 

DISSIMij možno usudzovať, či dochádza ku  konvergencii alebo divergencii štruktúr exportu, 

a tak i produkčných štruktúr ekonomík. To je dôležité kritérium pre zhodnotenie 

pravdepodobnosti zásahu asymetrickými ekonomickými šokmi a rozsahu korelácie 

cyklického vývoja ekonomickej aktivity. Konvergenciu štruktúr produkcie možno hodnotiť 

porovnaním priemerných hodnôt indikátora za obdobie 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2010 v tab. 

5.27. K tabuľke 5.27 je doplnený obrázok 5.27 znázorňujúci indikátor DISSIMij pre každú 

ekonomiku EÚ v dvoch čiastkových obdobiach 1999 ‒ 2003 a 2004 ‒ 2010 i za celé obdobie 
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1999-2010. Tak možno okrem podobnosti, resp. variability, taktiež sledovať, či dochádza ku 

konvergenciu alebo divergencii štruktúr exportu ekonomík k priemeru EÚ. 

Tab. 5.27 Priemerný DISSIMij (v absolútnej hodnote) krajín EÚ za obdobie 1999 ‒ 2010 a dve 

čiastkové obdobia 1999 ‒ 2003, 2004 ‒ 2010  

Kr. 

1999  

2010 

1999  

2003 

2004  

2010 Kr. 

1999  

2010 

1999  

2003 

2004  

2010 Kr. 

1999  

2010 

1999  

2003 

2004  

2010 

FR 0,1406 0,1692 0,1201 NL 0,2998 0,303 0,2974 MT 0,4395 0,5126 0,3873 

ES 0,1808 0,1898 0,1743 SK 0,3208 0,3018 0,3343 HU 0,4485 0,3828 0,4954 

DE 0,1871 0,2046 0,1746 CZ 0,3413 0,2964 0,3733 LV 0,5845 0,6226 0,5573 

AT 0,2115 0,2216 0,2043 SL 0,3535 0,3888 0,3283 CY 0,5848 0,7462 0,4694 

SE 0,2171 0,252 0,1921 DK 0,3693 0,3684 0,37 GR 0,596 0,6916 0,5277 

UK 0,2438 0,2306 0,2531 EE 0,3857 0,4602 0,3324 RO 0,6098 0,7844 0,485 

IT 0,2481 0,2634 0,2371 PT 0,3859 0,4124 0,367 IE 0,6639 0,4934 0,7857 

BE 0,2763 0,2458 0,2981 FI 0,3994 0,3766 0,4157 BG 0,7176 0,7806 0,6726 

PL 0,2943 0,3494 0,255 LU 0,4141 0,4016 0,423 LT 0,807 1,0178 0,6564 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Hodnoty indikátora sú zoradené od najmenšej  po najväčšiu v období 1999 ‒ 2010. 

 

Z tab. a obr. 5.27 vyplýva pre štrukturálnu konvergenciu to, čo už bolo naznačené v časti 

5.3.2 pri analýze celkového indexu OCA, ktorého je indikátor DISSIMij súčasťou. Priemerne 

najnižšie hodnoty DISSIMij dosahujú ekonomiky Francúzska, Španielska, Nemecka, Rakúska, 

Švédska a medzi obdobiami došlo ku konvergencii, t.j. rastu podobnosti exportných štruktúr 

s EÚ. Na opačnom konci s najvyššími štrukturálnymi odlišnosťami sú ekonomiky Lotyšska, 

Bulharska, Írska, Rumunska a Grécka, pričom okrem Írska možno sledovať konvergenciu 

v ostatných uvedených členských štátoch. Lotyšsko sa tak štrukturálne priblížilo EÚ 

a z najvyššej hodnoty DISSIMij v období 1999 ‒ 2003 sa dostáva v období 2004 ‒ 2010 pred 

Írsko a Bulharsko, pričom u Írska došlo k výraznej divergencii (viď obrázok 5.27). 

Obr. 5.27 Priemerný DISSIMij (v absolútnej hodnote) krajín EÚ za  obdobie 1999  2010 a dve 

čiastkové obdobia 1999 ‒ 2003, 2004 ‒ 2010  

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn.: Hodnoty indikátora sú zoradené od najmenšej  po najväčšiu v období 1999 ‒ 2010. 

 

V obr. 5.28, ktorý znázorňuje celkový vývoj DISSIMij v starších členských štátoch v období 

1999  2010, možno vidieť výrazný nárast indikátora u Írska po roku 2001. S určitými 

výnimkami v podobe výrazného rastu indikátora u Írska a poklesu u Grécka možno u väčšiny 
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starších členských štátov pozorovať relatívne menšie zmeny DISSIMij medzi počiatkom 

a koncom sledovaného obdobia. Vývoj u niektorých ďalších krajín bol však tiež variabilnejší. 

Obr. 5.28 Vývoj DISSIMij (v absolútnej hodnote)  pre staršie členské štáty, 1999-2010 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Obrázok 5.29 znázorňuje vývoj DISSIMij v nových členských štátoch v období 1999 ‒ 2010, 

z ktorého vyplýva zreteľný trend znižovania jeho hodnôt, čo možno interpretovať ako 

významnú štrukturálnu konvergenciu. Priemerná hodnota sa pre všetkých 12 ekonomík 

znížila z 0,5536 na 0,4456 v sledovanom období. Zaujímavý je vývoj indikátora u Cypru, 

u ktorého jeho hodnota v roku 2004 výrazne poklesla. Nemožno to však jednoznačne 

interpretovať ako pôsobenie hypotézy endogenity či exogenity, keďže v nasledujúcom roku 

opäť hodnota vzrástla. V ďalších rokoch dochádza znova k poklesom striedajúcim sa 

s miernym rastom.  

Obr. 5.29 Vývoj DISSIMij  (v absolútnej hodnote) pre nové členské štáty, 1999 ‒ 2010 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Priemerne najnižšie hodnoty za celé obdobie dosahujú z nových členských štátov ekonomiky 

Poľska, Slovenska, ČR, Slovinska a Estónska. Slovensko a ČR pritom dominovali 

v najnižších hodnotách indikátora medzi novými členskými štátmi od roku 1999 v skoršom 

období (zhruba do roku 2005 ČR a do roku 2006 Slovensko). Poľsko vykazovalo nízkych 

hodnôt v každom roku sledovaného obdobia, Slovinsko vo väčšine rokov a Estónsko najmä 
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od roku 2005. Okrem ČR, Slovenska a  Maďarska vykázali všetky nové členské štáty 

konvergenciu v zmysle zníženia hodnoty DISSIMij v roku 2010 oproti roku 1999. Najvyššiu 

konvergenciu zaznamenalo Lotyšsko nasledované Rumunskom, Cyprom, Estónskom a 

Bulharskom. 

Priemerná hodnota indikátora vzrástla v období 2004 ‒ 2010 pre staršie členské štáty z 0,3216 

na 0,3227, poklesla priemerne v troch ekonomikách mimo eurozónu z 0,2837 na 0,2718 

a vzrástla v eurozóne-12 z 0,3311 na 0,3354 oproti priemeru 1999-2003. Celkovo sa 

podobnosť štruktúry exportov ekonomík v porovnaní s priemerom EÚ-27 v období 2004 ‒ 

2010 oproti 1999 ‒ 2003 zvýšila u ekonomík nových členských štátov, avšak u niektorých 

z nich stále pretrvávajú vysoké rozdiely. To obzvlášť platí pre Bulharsko, Litvu, Lotyšsko 

a Cyprus s najvyššími hodnotami indikátora v roku 2010 medzi ekonomikami EÚ. I niektoré 

staršie členské štáty vykazujú vysoké štrukturálne rozdiely merané indikátorom DISSIMij. 

Hodnota pre Írsko v roku 2010 bola najvyššia v celej EÚ. Fínsko a Grécko dosiahli taktiež 

vysoké hodnoty indikátora v roku 2010, ktoré prevyšujú i hodnoty viacerých nových 

členských štátov. S vysokými hodnotami indikátora je spojené vysoké riziko výskytu 

asymetrických šokov a v kombinácii s ďalšími faktormi tak dochádza k rastu nákladov 

z účasti v menovej únii s nepriaznivými dopadmi na ekonomický rast.  

5.3.5.3 Využitie GL indexu pre meranie vnútroodvetvového obchodu 

 

Analýza vnútroodvetvového obchodu v EÚ je doplnená využitím GL indexu, ktorý priamo 

meria percentuálny podiel IIT jednotlivých ekonomík EÚ na ich obchode s porovnávacou 

ekonomikou. Rozsah IIT je počítaný v podobe jeho podielu na celkovom vnútornom obchode 

danej ekonomiky s EÚ-27. Indikátor sa počíta podľa rovnice (5.13), ktorú využíva Fidrmuc 

(2001, 2004). Ekonomika i je konkrétna ekonomika, pre ktorú sa GL index počíta 

a ekonomika j je EÚ-27. Rozdiely exportov a importov jednotlivých skupín tovarov podľa 

členenia SITC z/do ekonomiky i do/z ekonomiky j sú delené súčtom celkových exportov 

a importov ekonomiky i do/z j. 

      
∑ |         | 

∑ (         ) 
                                          (5.13) 

Boli použité skupiny podľa SITC, pričom niektoré boli združené. Bolo zahrnutých šesť 

skupín tovarov: SITC 0-1: potraviny, nápoje, tabak; SITC 2-4: suroviny; SITC 3: minerálne 

palivá, mazivá a príbuzné materiály; SITC 5: chemikálie a príbuzné materiály; SITC 6-8: 

ďalší výrobný tovar; SITC 7: stroje a dopravné zariadenia. Skupina SITC 9, ktorá zahŕňa 

komodity nezaradené nikde v rámci SITC, nebola k výpočtu GL indexu použitá s ohľadom na 

chýbajúce dáta vo viacerých rokoch a pre viacero krajín. V čitateli rovnice (5.13) sú rozdiely 

exportov (xijt) a importov (mijt) šiestich skupín tovarov podľa členenia SITC ekonomiky 

i do/z ekonomiky  j a v menovateli je súčet exportov (Xijt) a importov (Mijt) všetkých skupín 

tovarov ekonomiky i do/z ekonomiky j. Hodnoty koeficientu sú v rozmedzí 0 (0%) až 1 

(100%), pričom hodnota 0% znamená úplnú špecializáciu krajiny a hodnota 100% značí 

výhradne vnútroodvetvový obchod ekonomiky i na vzájomnom obchode s ekonomikou j.  
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Rozdiel oproti ukazovateľu odchýlok exportných štruktúr (DISSIMij) spočíva predovšetkým 

v tom, že do výpočtu GL indexu sú zahrnuté i importy jednotlivých skupín tovarov a celkové 

importy. Pre výpočet DISSIMij bola použitá i skupina SITC 9 a pre výpočet indikátora sú 

využívané podiely tovarových skupín ekonomík iba na exportoch s EÚ-27, pre ktoré boli 

dostupné dáta pre všetky krajiny aj pre skupinu SITC 9. Výpočet GL indexu je založený na 

získaní podielov z absolútnych hodnôt, t.j. delením rozdielov exportov a importov zahrnutých 

tovarových skupín do/z EÚ súčtom celkových exportov a importov do/z EÚ, kde chýbajú dáta 

pre importy v skupine SITC 9. Ukazovateľ DISSIMij môže byť takisto založený na exportoch, 

importoch i ich súčtov. Bol však aplikovaný prístup východiskovej práce konštruujúcej index 

OCA (Bayoumi a Eichengreen, 1997), ktorý využíva index DISSIMij založený na exportoch. 

Tabuľka 5.28 obsahuje hodnoty GL indexu pre členské štáty EÚ. Pre porovnanie je doplnená 

pre každý štát hodnota GL indexu v roku 1999 a rozdiel dosiahnutý medzi rokmi 2010 a 1999.  

Tab. 5.28 GL index pre krajiny EÚ v r. 1999, 2010 (%) a zmena medzi danými rokmi ( p.b.)  
Krajina 1999 2010 Zmena Krajina 1999 2010 Zmena 

CY 24,8801 27,1409 2,2608 DK 85,691 85,4233 -0,2677 

MT 68,4112 56,1166 -12,2946 CZ 89,4842 85,5317 -3,9524 

GR 47,665 56,5454 8,8805 SL 85,7639 85,5788 -0,1851 

IE 74,2314 62,1383 -12,0931 SK 88,6853 85,7024 -2,9829 

NL 81,0078 70,659 -10,3489 FR 94,5599 85,8887 -8,6712 

LV 71,7915 72,931 1,1396 IT 83,9717 86,4483 2,4766 

LT 49,2996 73,2902 23,9906 SE 91,3615 87,4342 -3,9273 

FI 79,7345 73,7594 -5,9751 DE 86,6922 87,549 0,8568 

PT 78,8687 76,6646 -2,2041 RO 79,9523 87,9036 7,9513 

UK 91,578 76,86 -14,718 BE 89,1957 88,448 -0,7477 

LU 77,5011 77,7676 0,2664 PL 79,3117 89,3518 10,0401 

BG 69,0274 78,5931 9,5657 ES 85,2217 91,0545 5,8329 

EE 77,3312 82,8022 5,4711 AT 92,3448 93,1152 0,7705 

HU 86,7688 83,3561 -3,4128     

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn. 1: GL index vyjadruje podiel IIT na vnútornom obchode ekonomík so všetkými ekonomikami EÚ-27. 

Pozn. 2:  Hodnoty sú zoradené od najnižšej hodnoty indexu v roku 2010. 

 

Hodnoty z tab. 5.28 sú znázornené v obrázku 5.30. Z nich vyplýva, že najvyššiu hodnotu GL 

indexu, a tak najvyšší podiel IIT na obchode s EÚ dosiahlo v roku 2010 Rakúsko nasledované 

Španielskom a Poľskom. V roku 1999 pritom dosiahlo najvyššiu hodnotu Francúzsko 

nasledované Rakúskom, Spojeným kráľovstvom a Švédskom. Na opačnom konci dominuje 

Cyprus v oboch rokoch s najnižším podielom IIT nasledovaný v roku 1999 Gréckom, ktoré 

však vykázalo nárast IIT a v roku 2010 Maltou, ktorá vykázala pokles ITT medzi danými 

rokmi. Výsledky sú podobné výsledkom analýzy založenej na indikátore DISSIMij, avšak 

s určitými odlišnosťami, keďže GL index zahŕňa i importy. Využitím GL indexu dosiahlo 

Francúzsko najvyšší podiel IIT v roku 1999. Na základe jeho poklesu o 8,671 p.b. za 

sledované obdobie sa podiel IIT u danej ekonomiky výraznejšie znížil. Indikátor DISSIMij 

dosahoval však stále nízkych hodnôt a medzi rokmi 1999 a 2009 dokonca poklesol. To 

znamená, že muselo dochádzať k odchyľovaniu tovarovej štruktúry importu od priemeru EÚ.    
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Obr. 5.30 GL index pre krajiny EÚ v r. 1999, 2010 (%) a zmena medzi danými rokmi ( p.b.) 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Pozn. 1: GL index vyjadruje podiel IIT na vnútornom obchode ekonomík so všetkými ekonomikami EÚ-27. 

Pozn. 2:  Hodnoty sú zoradené od najnižšej hodnoty indexu v roku 2010. 

 

V obrázkoch 5.31 a 5.32 možno analyzovať hlbšie aspekty vývoja GL indexu zvlášť v starších 

a nových členských štátoch. V obrázku 5.31 sa veľký zhluk starších členských štátov 

nachádza v intervale 80-100 % pre podiel IIT na vnútornom obchode s EÚ-27, t.j. s relatívne 

vysokým podielom IIT na obchode s EÚ. Zo starších členských štátov stojí za povšimnutie 

vývoj Írska s výraznejšími poklesmi prípadne menšími nárastmi IIT od roku 2002. Od roku 

1999 do roku 2010 poklesol jeho podiel až o 12,093 p.b. V roku 2010 tak Írsko dosahuje zo 

starších členských štátov druhý najnižší podiel IIT s EÚ po Grécku meraný GL indexom. U 

Grécka je tento podiel celkovo nízky (cca 56,545 % v roku 2010), avšak oproti roku 1999 

zaznamenal nárast cca o 8,88 p.b. Najvyšší podiel IIT s EÚ dosahuje v roku 2010 Rakúsko 

(cca 93,115 %) a druhú najvyššiu hodnotu dosahuje Španielsko (cca 91,055 %). Sú to v roku 

2010 jediné dve ekonomiky s jeho podielom nad 90 % na vnútornom obchode s EÚ. V roku 

1999 pritom podiel nad 90 % na obchode s EÚ dosahovalo Francúzsko s najvyšším podielom 

nasledované Rakúskom, Spojeným kráľovstvom a Švédskom. U Švédska a Spojeného 

kráľovstva sa podiely znížili o 3,927 p.b. a 14,718 p.b. v danom poradí. Ak sa prijme 

predpoklad hypotézy endogenít a exogenity v spojení s prehlbujúcou sa integráciou, tak 

divergencia v podobnosti štruktúr obchodu môže byť spojená i s neúčasťou v eurozóne.  

Pri porovnaní vývoja DISSIMij a GL indexu u starších členských štátov naznačuje vývoj 

u oboch indikátorov najvýraznejší nárast IIT obchodu u Grécka. Podobný vývoj, t.j. pokles 

DISSIMij a nárast GL indexu nastal v Luxembursku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, a 

Rakúsku. Pokles IIT naznačujú oba indikátory u Dánska, Belgicka, Švédska, Fínska, Írska 

a Spojeného kráľovstva. U Portugalska, Francúzska a Holandska síce klesá DISSIMij, ale 

klesá i GL index, tzn. divergovať museli predovšetkým štruktúry importu.  
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Obr. 5.31 Vývoj GL indexu s EÚ-27 pre staršie členské štáty, 1999  2010 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

U nových členských štátov vyzerá situácia v oblasti vývoja IIT odlišne (viď. obr. 5.32). Nie je 

tu zhluk ekonomík s vysokým podielom IIT, hodnoty sú viac rozptýlené. Najvyššiu hodnotu 

v roku 2010 dosiahlo Poľsko (89,352 %), čo je tretia najvyššia hodnota po Rakúsku 

a Španielsku v rámci celej EÚ-27. Druhú najvyššiu hodnotu v roku 2010 rámci nových 

členských štátov dosahuje Rumunsko (87,904 %), čo je zároveň piata najvyššia hodnota 

v rámci EÚ. Obe ekonomiky zaznamenali významný nárast od roku 1999 (nárast 10,04 p.b 

u Poľska a 7,951 p.b. u Rumunska), čím došlo k výraznej konvergencii štruktúr obchodu 

týchto ekonomík k EÚ. Vysoké nárasty podielu IIT na obchode s EÚ meraného GL indexom 

vykázali i ekonomiky Lotyšska (23,991 p.b.), Bulharska (9,566 p.b.) a Estónska (5,471 

p.b.). Tomu zodpovedajú i významné poklesy DISSIMij medzi rokmi 1999 a 2009 u všetkých 

spomenutých ekonomík. 

U viacerých členských štátov možno pozorovať konvergenciu štruktúr ekonomík 

pravdepodobne i z dôvodu integrácie do EÚ a pôsobenia endogenít a exogenity indikátorov 

konvergencie. U niektorých nových členských štátov síce poklesol podiel IIT na vzájomnom 

obchode s EÚ meraný GL indexom medzi rokmi 1999 a 2010. Výraznú divergenciu však 

možno sledovať iba u Malty, kde bol GL index i v roku 1999 nízky a klesol o 12,935 p.b. do 

roku 2010, čo je druhý najväčší pokles po Spojenom kráľovstve. Najhoršiu situáciu z nových 

členských štátov však dosahuje Cyprus. I pri miernom náraste GL indexu medzi rokmi 1999 a 

2010 vykazuje po celé sledované obdobie veľmi nízke hodnoty. Počas celého sledovaného 

obdobia 1999 ‒ 2010 neprekročil GL index na vnútornom obchode ekonomiky s EÚ 40 % a 

okrem roku 2005 a 2006 sa v období 1999 ‒ 2010 pohyboval pod 30%. Indikátor DISSIMij 

dosahuje tiež relatívne vyšších hodnôt v období 1999 ‒ 2010, došlo tu však k výraznejšiemu 

zníženiu jeho hodnoty hlavne v roku 2004  (viď obrázok 5.29).   
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Obr. 5.32 Vývoj GL indexu s EÚ-27 pre nové členské štáty, 1999 ‒ 2010 

Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty 

Vývoj indikátora DISSIMij zhruba zodpovedá vývoju GL indexu. Pre Slovensko, ČR 

a Maďarsko mierne poklesol GL index pri raste DISSIMij v sledovanom období 1999 ‒ 2010 

(viď tab. 5.27, obr. 5.27, tab. 5.28 a obr. 5.30). GL index ďalej výrazne poklesol u Malty 

a mierne u Slovinska, avšak spolu s poklesom indikátora DISSIMij. Z toho vyplýva, že 

divergovať museli hlavne štruktúry importu.  Nárast GL indexu spolu s poklesom indikátora 

DISSIMij zaznamenali v období 1999 ‒ 2010 všetky ostatné nové členské štáty, čím došlo ku 

konvergencii štruktúr obchodov s EÚ. U Lotyšska bol nárast IIT vo vyjadrení pomocou 

zmeny oboch indikátorov najvýraznejší. Podiel IIT na obchode s EÚ je však i v roku 2010 

relatívne nižší u Bulharska, Lotyšska a Litvy i napriek výraznejšej konvergencii v prvých 

dvoch uvedených ekonomikách.  

5.3.5.4 Závery analýzy vnútro odvetvového obchodu v EÚ 

 

Prehlbujúcou sa integráciou môže dôjsť buď k rastu IIT alebo špecializácie a koncentrácie 

výroby, čo sa však nemusí potvrdiť na úrovni krajín, keďže existuje v EÚ možnosť 

nadnárodného formovania špecializovaných regiónov presahujúcich hranice štátov. To 

redukuje riziko vzniku asymetrických šokov. Celkovo možno podľa GL indexu predpokladať, 

že IIT prevažuje na vnútornom obchode s EÚ-27 u  ekonomík EÚ okrem Cypru 

a z dlhodobého hľadiska dosahuje nižšiu hodnotu i Grécko. Niektoré ekonomiky však 

dosahujú výraznejšiu divergenciu v podobe jeho poklesu, a to predovšetkým Spojené 

kráľovstvo, Malta a Írsko. I keď niektoré práce (Krugman, 1991) zastávajú hypotézu 

špecializácie s tým, že v rámci EÚ nakoniec preváži medziodvetvový obchod, možno sa 

prikloniť na stranu autorov podporujúcich hypotézu endogenity (napr. Frankel a Rose, 1998 

a Fidrmuc, 2001) i z  dôvodu, že hypotéza špecializácie sa potvrdila predovšetkým v USA, čo 

je samostatný štát s inými charakteristikami ako integračné zoskupenie EÚ. Ako boli 

naznačené trendy vývoja indikátora DISSIMij a GL indexu, u niektorých ekonomík sa 

pravdepodobne hypotéza endogenity prejavuje (napr. Poľsko, pobaltské ekonomiky, 

Bulharsko, Rumunsko). I keby sa endogenita prejavovala, vo viacerých z nich je jej pôsobenie 
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doposiaľ  nedostatočné. U Slovenska, ČR a Maďarska, u ktorých bola naopak naznačená 

mierna divergencia, je však GL index relatívne vysoký (nad 80% v roku 2010). ČR 

a Slovensko dosahujú i priemerne relatívne nízkych hodnôt DISSIMij, Maďarsko dosiahlo 

v roku 2010 zhruba priemernú hodnotu pre nové členské štáty v tomto roku (0,49), avšak 

relatívne vysokú v EÚ. Všetky tri ekonomiky mimo eurozónu zaznamenali pokles IIT, ako 

naznačujú oba použité indikátory. To môže byť spojené práve s ďalej sa neprehlbujúcou 

integráciou v podobe neúčasti na menovej únii, čo v konečnom dôsledku viedlo k trendom 

divergencie.  

Treba doplniť ešte niekoľko poznámok k možným nedokonalostiam využitých metód merania 

IIT a možným ďalším súvislostiam spojeným s touto problematikou. Po prvé, existujú ďalšie 

zdroje endogenít okrem vzájomného obchodu, napr. priame zahraničné investície, integrácia 

finančných trhov, flexibilita trhov práce, atď.
39

 Tie taktiež ovplyvňujú symetriu šokov 

a zladenosť hospodárskych cyklov v integračnom zoskupení. Na druhej strane nemusia 

viaceré z nich fungovať efektívne, predovšetkým flexibilita trhu práce ako adaptačný 

mechanizmus na asymetrické šoky. Tá sa navyše môže znižovať prijatím acquis 

communautaire v spojení s integráciou do EÚ. To znamená, že inštitucionálne opatrenia môžu 

mať i negatívne dopady, čo je opakom pôsobenia hypotézy exogenity teórie OCA.  

I keď je hodnota GL indexu nízka či u indikátora DISSIMij vysoká, čo znamená menej 

podobnú štruktúru obchodu s priemerom EÚ a menší rozsah IIT, môže sa štruktúra podobať 

medzi určitými ekonomikami EÚ. Pri zvolení inej porovnávacej skupiny EÚ alebo eurozóny 

či jednej významnej ekonomiky (napr. Nemecka) sa môže zakaždým výsledná podobnosť 

a štrukturálna konvergencia líšiť. Podobnosť a konvergencia štruktúr nových členských štátov 

so štruktúrou významnej ekonomiky ako Nemecko či Francúzsko, ktorej vývoj bude jednotná 

menová politika sledovať v najväčšom rozsahu (Dellas a Tavlas, 2010), môže potom viesť 

k zlepšeniu pomeru prínosov a nákladov z účasti v menovej únii. Daný vývoj by mal viesť 

k väčšej zladenosti vývoja ekonomickej aktivity a väčšej symetrii šokov, ktoré dané 

ekonomiky zasahujú. Ďalší fakt stojací za zváženie je, že i keď štruktúra obchodu nie je 

výrazne podobná EÚ ako celku ani jednotlivým ekonomikám EÚ, pokiaľ je dostatočne 

diverzifikovaná, možno dostatočne čeliť nepriaznivým dopadom asymetrických šokov 

(Kenen, 1969). To znova redukuje negatívne dopady jednotnej meny. Väčšina ekonomík 

nových členských štátov sú malé ekonomiky
40

 a tie majú typicky menej diverzifikovanú 

produkciu. Zameriavajú sa na jedno alebo niekoľko dôležitých odvetví s vysokým podielom 

na exportoch. Tu je zas možné oponovať, že i v rámci jedného odvetvia môže byť vyrábaná 

pestrá produkcia.
41

  

Obe kritéria, t.j. vysoký podiel IIT i diverzifikovaná produkcia majú dopad na 

pravdepodobnosť výskytu asymetrických šokov. Záleží však na konkrétnej produkčnej 

štruktúre ekonomiky a na spojení s ďalšími faktormi indikujúcimi možnosti adaptačných 

                                                 
39

 Existujú však významné prepojenia medzi nimi. 
40

 V tomto prípade ide o širšie poňatie ako len určenie malej ekonomiky na základe veľkosti GDP, ale 

i geografické charakteristiky atď. 
41

 Viď Drastichová (2010), kde je na príklade slovenskej ekonomiky poukázané na to, že i pri vysokom podiele 

automobilového priemyslu na celkovej produkcii a exporte môže byť v rámci tohto odvetvia vyrábaná pestrá 

produkcia. 
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mechanizmov. A v neposlednej rade sa zvyšuje podiel služieb, z ktorých väčšina patrí k 

neobchodovateľným statkom na celkovom produkte väčšiny ekonomík EÚ. To opäť 

zdôrazňuje prepojenia konvergencie. V rámci prehlbujúcej sa integrácie je nevyhnutné pri 

analýze konvergencie sledovať vzťahy reálnej a nominálnej konvergencie v spojení so 

štrukturálnou konvergenciou a s pôsobením mechanizmu B-S efektu. 

5.3.6 Zladenosť vývoja ekonomickej aktivity ekonomík EÚ  

 

Posúdenie pravdepodobnosti výskytu asymetrických šokov je najzreteľnejšie pomocou 

zladenosti cyklického vývoja ekonomík EÚ, resp. ekonomík s EÚ a eurozónou. Je to 

„modernejšie“ kritérium teórie OCA, ktorého plnenie ovplyvňuje i plnenie ďalších kritérií 

teórie OCA či kritérií konvergencie všeobecne, a tak i možný pomer prínosov a nákladov 

z členstva v menovej únii. V dôsledku nedostatkov teórie OCA v podobe veľkého množstva 

kritérií bez hraničných hodnôt, nedostatočnej kvantifikácie kritérií a navyše nemožnosti 

dosahovať dobrých výsledkov vo všetkých oblastiach konvergencie pri rozporuplných 

kritériách, môže byť stupeň zladenosti cyklického vývoja ekonomickej aktivity ekonomík 

súhrnnejším obrazom plnenia kritérií konvergencie teórie OCA. Kritérium zároveň plní 

požiadavky na komplexné hodnotenie konvergencie pomocou teórie OCA podobne ako vývoj 

RER. Zladenosť vývoja ekonomickej aktivity (hospodárskych cyklov) totiž odzrkadľuje 

konvergenciu ekonomík vo viacerých poňatiach reálnej, štrukturálnej i nominálnej 

konvergencie. Zvyšovanie zladenosti ekonomík môže všeobecne odrážať štrukturálnu 

konvergenciu v zmysle zbližovania štruktúr ekonomík meranú viacerými indikátormi, ale 

i samo o sebe môže byť indikátorom štrukturálnej konvergencie, keďže odráža podobnosť 

(konvergenciu) viacerých štrukturálnych indikátorov. Okrem toho je tento ukazovateľ 

považovaný i za indikátor reálnej konvergencie (viď definícia z časti 3.2.1).         

Pre analýzu zladenosti vývoja ekonomickej aktivity možno použiť viacero ukazovateľov, 

najjednoduchším je korelácia vývoja GDP medzi dvoma ekonomikami. Ďalšou jednoduchou 

metódou pre posúdenie zladenosti jej vývoja je využitie indikátora odchýlky zmien výstupu 

medzi dvoma ekonomikami (D(Δyij)), ktorý bol použitý ako čiastkový indikátor pri výpočte 

indexu OCA (časť 5.3.2). Indikátor D(Δyij) je sledovaný hlavne v absolútnych hodnotách, 

v tejto podobe bol použitý i pre konštrukciu indexu OCA. Keďže boli analyzované viaceré 

indikátory obchodu odzrkadľujúce sa v zladenosti vývoja ekonomickej aktivity 

a pravdepodobnosti výskytu asymetrických šokov, nie sú v tejto časti okrem indikátora 

D(Δyij) aplikované už ďalšie metódy pre meranie zladenosti ekonomickej aktivity. Tento 

jednoduchý indikátor však naopak môže vo väčšej miere poukazovať na rozsah reálnej 

konvergencie, čo sa odráža v prínosoch a nákladoch účasti v menovej únii.    

5.3.6.1 Meranie zladenosti ekonomík s EÚ a eurozónou pomocou odchýlky zmien výstupu  

 

Ukazovateľ označovaný ako D(Δyij) bol v tejto práci zostavený k meraniu odchýlok 

medziročného vývoja reálneho GDP analyzovaných ekonomík od priemeru EÚ a čím je jej 

hodnota nižšia, tým vyššia je zladenosť cyklického vývoja ekonomickej aktivity meraná 

pomocou vývoja reálneho GDP.
 
Znižovanie hodnoty znamená konvergenciu, t.j. zmenšujú sa 
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odchýlky vývoja reálneho GDP medzi ekonomikami.
42

 Ukazovateľ odráža i pravdepodobnosť 

výskytu asymetrických šokov. Čím nižšia je hodnota, tým je vývoj GDP v ekonomikách 

zladenejší s EÚ a pravdepodobnosť výskytu asymetrických šokov by mala byť nižšia. 

Nedostatkom môže byť neoddelenie cyklickej a trendovej zložky vývoja produktu. Tento 

indikátor je však vhodným doplnkom k analýze reálnej konvergencie v podkapitole 5.1. 

Vysokými odchýlkami možno identifikovať konvergujúce ekonomiky v EÚ s následnými 

dopadmi na účasť v menovej únii. Tabuľka 5.29 obsahuje zoradené priemerné hodnoty 

D(Δyij) pre ekonomiky EÚ s porovnávacou ekonomikou v podobe EÚ-27 za obdobie 1995/96 

 2008/09 a za dve čiastkové obdobia 1995/96  1999/2000 a 2000/01  2008/09.  

Tab. 5.29 D(Δyij)  ekonomík EÚ od priemeru EÚ-27, priemer za obdobie 1995/96  2008/09 a dve 

čiastkové obdobia 1995/96  1999/2000 a 2000/01  2008/09 ( p.b.) 
D(Δyij), 1995/96-2008/09 D(Δyij),1995/96-1999/2000 D(Δyij),2000/01-2008/09 

FR 0,0047 HU 0,0155 FR 0,0041 SL 0,0142 FR 0,0051 HU 0,0175 

UK 0,0057 CZ 0,0208 AT 0,0041 FI 0,0185 NL 0,0059 GR 0,0187 

AT 0,0058 SL 0,0213 UK 0,0054 CZ 0,0223 UK 0,0059 CZ 0,0199 

BE 0,0061 LU 0,0226 GR 0,0055 LT 0,0238 BE 0,0061 MT 0,0201 

DK 0,0077 PL 0,0264 DK 0,0061 PL 0,0243 AT 0,0067 SL 0,0252 

NL 0,0078 SK 0,0329 BE 0,0061 SK 0,0266 DE  0,0082 PL 0,0275 

DE 0,0083 BG 0,0394 SE 0,007 LU 0,0322 DK 0,0086 IE 0,0331 

SE 0,0092 RO 0,0412 DE 0,0086 LV 0,0338 SE 0,0103 BG 0,0344 

IT 0,0106 IE 0,044 IT 0,0096 RO 0,0438 ES 0,0104 SK 0,0364 

ES 0,0109 LV 0,0502 CY 0,0104 BG 0,0484 PT 0,0106 RO 0,0401 

PT 0,0114 LT 0,0554 NL 0,0112 EE 0,0495 IT 0,0111 LV 0,0594 

GR 0,0139 EE 0,0578 ES 0,0118 IE 0,0637 FI 0,0134 EE 0,0624 

CY 0,0149   HU 0,0121   LU 0,0172 LT 0,0729 

FI 0,0152   PT 0,0129   CY 0,0174   
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn. 1: Ukazovateľ vyjadruje absolútnu hodnotu odchýlky %-nej zmeny reálneho výstupu ekonomík EÚ-27 od 

priemeru EÚ-27, hodnoty sú zoradené od najnižšej v každom období. 

Pozn. 2: Pre Maltu je uvedený len priemer za druhé čiastkové obdobie z dôvodu chýbajúcich dát. 

 

Jadrové ekonomiky EÚ a eurozóny ako Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko 

a Nemecko dosahujú priemerne najnižších hodnôt, a teda najväčšej zladenosti vývoja GDP s 

EÚ. Nízkych hodnôt dosahuje i Spojené kráľovstvo a ďalšie dve ekonomiky mimo eurozónu, 

t.j. Dánsko a Švédsko, pričom došlo u všetkých troch k rastu hodnoty medzi sledovanými 

obdobiami. Kohézne ekonomiky (okrem Írska) a Taliansko sa s hodnotami D(Δyj) nachádzajú 

približne medzi staršími a novými členskými štátmi za celé sledované obdobie, pričom medzi 

obdobiami hlavne u Grécka výrazne poklesli. Viacero nových členských štátov však vykazuje 

priemerne i v čiastkových obdobiach vysoké hodnoty odchýlok. Najvyšších priemerných 

hodnôt za celé obdobie dosahujú pobaltské ekonomiky a hodnoty narástli v období 2000/01  

2008/09 v porovnaní s obdobím predchádzajúcim, obzvlášť to platí pre Lotyšsko. Odchýlky 

súvisia mimo i s dynamickým ekonomickým rastom týchto ekonomík. Vysoké priemerné 

odchýlky ďalej vykazuje Bulharsko, Rumunsko i Slovensko. U Slovenska sa medzi 

obdobiami zvýšili, naopak u Bulharska a Rumunska poklesli, stále však dosahujú jedny 

z najvyšších hodnôt v EÚ.  Priemerne za celé sledované obdobie dosiahol najväčšej zladenosti 

                                                 
42

 Dôležitá je práve i cyklická zladenosť vývoja produktu, aby sa redukovalo riziko zásahu ekonomík 

asymetrickými šokmi. U tejto metódy nebola oddeľovaná cyklická a trendová zložka reálneho produktu, ale 

sledujú sa medziročné zmeny celkového reálneho produktu. medziročné zmeny celkového reálneho produktu. 

Ide o jeden z možných prístupov k sledovaniu cyklického vývoja produktu  bez rozkladu na dané dve zložky.   
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s EÚ-27 z nových členských štátov Cyprus nasledovaný Maďarskom, ČR a Slovinskom. 

Medzi dvoma sledovanými obdobiami sa odchýlky vývoja reálneho GDP od priemeru EÚ 

zvýšili u Cypru, Maďarska a Slovinska a znížili u ČR. Vysoké priemerné odchýlky u Írska, 

ktoré sa však medzi obdobiami znížili, súvisia podobne ako u viacerých nových členských 

štátov s dynamickým rastom tejto ekonomiky hlavne v druhej polovici 90. rokov. Pre 

doplnenie sú výsledky z tabuľky 5.29  znázornené v obrázku 5.33.  

Obr. 5.33 D(Δyij)  ekonomík EÚ od priemeru EÚ-27, priemer za obdobie 1995/96  2008/09 a dve 

čiastkové obdobia 1995/96  1999/2000 a 2000/01  2008/09 (p.b.)  

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn. 1: Ukazovateľ vyjadruje absolútnu hodnotu odchýlky %-nej zmeny reálneho výstupu ekonomík EÚ-27 od 

priemeru EÚ-27, hodnoty sú zoradené podľa priemeru 2000/01  2008/09. 

Pozn. 2: Pre Maltu je uvedený len priemer za druhé čiastkové obdobie z dôvodu chýbajúcich dát. 

 

Okrem odchýlok  zmien reálneho GDP od priemeru EÚ sú v tabuľke 5.30 a obrázku 5.34 

doplnené i odchýlky od vývoja v eurozóne-15 pre rovnaké obdobia za účelom porovnania.  

Tab. 5.30 D(Δyij) ekonomík EÚ od priemeru eurozóny-15, priemer za obdobie 1995/96  2008/09 

a dve čiastkové obdobia 1995/96  1999/2000 a 2000/01  2008/09 (p.b.)  

D(Δyij), 1995/962008/09 D(Δyij),1995/961999/2000 D(Δyij),2000/012008/09 

FR 0,004 FI 0,0174 FR 0,0038 SL 0,0157 FR 0,0041 CY 0,0196 

BE 0,0058 CZ 0,0221 AT 0,0049 FI 0,02 NL 0,0054 MT 0,0197 

AT 0,0066 SL 0,0234 BE 0,0057 CZ 0,0219 BE 0,0058 GR 0,0209 

DE 0,0068 LU 0,0241 DK 0,0063 LT 0,0253 DE 0,0066 CZ 0,0221 

UK 0,00718 PL 0,0282 UK 0,0069 PL 0,0258 UK 0,0074 SL 0,0277 

DK 0,0072 SK 0,0349 GR 0,007 SK 0,0275 AT 0,0075 PL 0,0295 

NL 0,008 BG 0,0409 DE 0,0071 LU 0,0326 DK 0,0077 IE 0,0353 

IT 0,0086 RO 0,0426 SE 0,0077 LV 0,0346 PT 0,0083 BG 0,0369 

PT 0,0105 IE 0,046 IT 0,0081 RO 0,0426 IT 0,0089 SK 0,0389 

SE 0,0107 LV 0,0521 CY 0,0113 BG 0,0482 SE 0,0123 RO 0,0426 

ES 0,0129 LT 0,0573 HU 0,0124 EE 0,0505 ES 0,0126 LV 0,0618 

GR 0,0159 EE 0,0596 NL 0,0127 IE 0,0652 FI 0,0159 EE 0,0646 

CY 0,0166   ES 0,0133   LU 0,0194 LT 0,0751 

HU 0,017   PT 0,0144   HU 0,0196   
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn. 1: Ukazovateľ vyjadruje absolútnu hodnotu odchýlky %-nej zmeny reálneho výstupu ekonomík EÚ-27 od 

priemeru eurozóny-15, hodnoty sú zoradené od najnižšej v každom období. 

Pozn. 2: Pre Maltu je uvedený len priemer za druhé čiastkové obdobie z dôvodu chýbajúcich dát. 
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Ako vyplýva z tab. 5.30 a obr. 5.34, najlepšie výsledky v oblasti zladenosti s eurozónou 

dosahuje opäť Francúzsko a nasledujú ďalšie jadrové ekonomiky spolu so Spojeným 

kráľovstvom a Dánskom. Spojené kráľovstvo i Švédsko však dosahujú priemerne vyššiu 

zladenosť zmien reálneho GDP s EÚ než s eurozónou. Pre kohézne ekonomiky a Taliansko 

platia podobné závery ako pre zladenosť s EÚ. Za celé obdobie 1995/96  2008/09 dosahujú 

priemerne vyšších hodnôt D(Δyij) než ekonomiky označené za jadrové. Írsko pritom dosahuje 

priemerne najvyšších hodnôt indikátora, vyššieho dosahujú už len pobaltské ekonomiky. 

V prvom období je zladenosť Írska podobne ako s EÚ i s eurozónou najnižšia, nižšia než 

u pobaltských ekonomík. V druhom období indikátor odchýlok opäť výraznejšie klesá. Pre 

Grécko je opäť vyššia zladenosť v prvom období, ktorá sa následne znížila. Portugalsko 

a Španielsko zaznamenali mierny nárast zladenosti s eurozónou. Fínsko podobne ako pri 

použití indikátora s porovnávacou ekonomikou EÚ dosahuje nižšej zladenosti vývoja GDP 

s priemerom eurozóny než ďalšie dve severské ekonomiky, ktoré nie sú jej členmi. 

Obr. 5.34 D(Δyij) ekonomík EÚ od priemeru eurozóny-15, priemer za obdobie 1995/96  2008/09 

a dve čiastkové obdobia 1995/96  1999/2000 a 2000/01 2008/09 (p.b.)  

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn. 1: Ukazovateľ vyjadruje absolútnu hodnotu odchýlky %-nej zmeny reálneho výstupu ekonomík EÚ-27 od 

priemeru eurozóny-15, hodnoty sú zoradené podľa priemeru 2000/01  2008/09. 

Pozn. 2: Pre Maltu je uvedený len priemer za druhé čiastkové obdobie z dôvodu chýbajúcich dát. 

 

Z ekonomík nových členských štátov sú opäť priemerne najmenej zladené s vývojom GDP v 

eurozóne pobaltské ekonomiky a po nich znova nasleduje Rumunsko, Bulharsko a Slovensko. 

U Bulharska a Rumunska (nepatrne) odchýlky priemerne poklesli a u Slovenska vzrástli. 

Najvyššej zladenosti vývoja reálneho GDP s eurozónou dosahuje opäť Cyprus, nasleduje 

Maďarsko, ČR a Slovinsko. Priemerne sa medzi obdobiami zladenosť pre všetky štyri 

ekonomiky znižuje, t.j. hodnota D(Δyij) je v druhom období priemerne vyššia.  

Na záver je nutné dodať niekoľko poznámok. U indikátora D(Δyij) je vhodné sledovať trendy 

vývoja a priemerné hodnoty za dlhšie obdobie. Jeho vývoj môže byť variabilný s ohľadom na 

aktuálnu situáciu a dopady externých šokov. V obrázku 5.35 sú znázornené skutočné hodnoty 

indikátora pre lepšie znázornenie dopadov krízy namiesto doposiaľ analyzovaných 

absolútnych hodnôt. V tomto prípade nie sú počítané priemery, takže nedochádza 

k skreslenému pohľadu na veľkosť odchýlok. Zvýšenie zladenosti je však stále interpretované 
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v zmysle poklesu absolútnych hodnôt odchýlok vývoja reálneho GDP. Pri pohľade na zmeny 

odchýlok vývoja reálneho GDP od EÚ v rokoch 2007, 2008 a 2009 možno sledovať výrazné 

zmeny u niektorých členských štátov.  

Výrazný pokles odchýlok v absolútnej hodnote v roku 2009 nastal u viacerých nových 

členských štátov. Najvýraznejšie to bolo u Slovenska, Bulharska, Malty, Rumunska a ČR, čo 

sa prejavilo i v nižších hodnotách celkového indexu OCA v roku 2009 u ČR, Slovenska a 

Malty. U Bulharska, Rumunska a Slovenska sa po dlhšom období kladné odchýlky zmenili na 

záporné. U ostatných dvoch ekonomík sa kladné odchýlky významne znížili. Zo starších 

členských štátov klesajú výraznejšie odchýlky vývoja reálneho GDP u Rakúska a Holandska. 

K poklesu odchýlok v absolútnej hodnote dochádza i u Talianska, Dánska, Írska, Cypru, 

Luxemburska a Nemecka. Z hľadiska smeru zmeny odchýlok je však situácia medzi nimi 

odlišná. U ostatných ekonomík EÚ v roku 2009 medziročné odchýlky narastajú oproti 

odchýlkam v roku 2008. Výrazný nárast odchýlok v absolútnej hodnote nastal vo 

všetkých pobaltských ekonomikách, Fínsku, Maďarsku, Slovinsku (a ďalších) v zápornom 

smere a najmä u Poľska v kladnom smere. V pobaltských ekonomikách nastal v roku 2009 

výrazný pokles reálneho GDP i (GD/obyv.), čo ešte zvýraznilo rast odchýlky reálneho GDP 

od EÚ v dôsledku rýchleho rastu v predchádzajúcich rokoch. Lotyšsko a Estónsko pritom 

zaznamenávajú ich pokles už v roku 2008 a  odchýlky sú i v tomto roku vysoké a záporné. 

U Fínska, Maďarska a Slovinska taktiež výrazne klesá produkt v roku 2009, čo viedlo 

k vyššiemu nárastu absolútnych hodnôt odchýlok v zápornom smere. Vývoj u Poľska je 

výnimočný. Nastáva významný nárast hodnoty D(Δyij) v roku 2009 v kladnom smere a táto 

ekonomika sa ako jediná z EÚ nedostala do recesie. 

Obr. 5.35 D(Δyij) ekonomík EÚ od priemeru EÚ-27 pre roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 ( p.b.) 

 
Zdroj: Eurostat, vlastné výpočty v programe Excel 

Pozn.: Hodnoty sú zoradené podľa odchýlky 2008/09 v absolútnej hodnote. 

 

Ďalšia poznámka sa vzťahuje k prepojeniu rôznych typov skúmanej konvergencie. Vysoké 

hodnoty D(Δyij) odrážajú práve i vysoké miery rastu u nových ale i niektorých starších 

členských štátov, u ktorých dochádza k reálnej β konvergencii a odchýlky vývoja reálneho 
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štrukturálna konvergencia chápaná v zmysle zladenosti vývoja GDP, potom môžu rásť 

náklady členstva v menovej únii s jednotnou menovou politikou. Reálna konvergencia 

v poňatí β konvergencie, ktorá je spojená s nominálnou konvergenciou v zmysle 

konvergencie cenovej úrovne, môže komplikovať plnenie maastrichtských kritérií, resp. 

plnenie týchto nominálnych konvergenčných kritérií môže obmedzovať súbežnú reálnu 

a nominálnu konvergenciu v podobe rýchlejšieho rastu reálneho GDP/obyv. a CPL ekonomík. 

Indikátor D(Δyij) bol však zámerne skonštruovaný v tejto podobe, aby v indexe OCA odrážal 

možné dopady súbežnej reálnej a nominálnej konvergencie v užšom poňatí. Jeho pôvodná 

interpretácia v zmysle indikátora asymetrických šokov na národnej úrovni (Bayoumi 

a Eichengreen, 1997) môže byť slabšia v tom zmysle, že vhodnejšie pre meranie cyklickej 

zladenosti a pravdepodobnosti zásahu ekonomík asymetrickými šokmi môže byť použitie 

štvrťročných dát či metódy rastových cyklov. Avšak na druhej strane existuje mnoho 

prístupov, ktoré môžu viesť k výrazne odlišným výsledkom pri meraní zladenosti a symetrie 

šokov. Preto bol zvolený indikátor odchýlky reálneho výstupu, ktorý môže slúžiť hlavne 

k zohľadneniu reálnej konvergencie a v kombinácii s indikátormi vnútorného 

a vnútroodvetvového obchodu odrážať cyklickú zladenosť ekonomík a pravdepodobnosť 

výskytu asymetrických šokov. Indikátory D(Δyij) a DISSIMij sú spojené v indexe OCA (časť 

5.3.2), ktorý dáva celkový pohľad na štrukturálnu podobnosť ekonomík a pravdepodobnosť 

výskytu asymetrických šokov. 

Ako bolo naznačené v časti 5.2.4, pôsobením asymetrických transmisných kanálov môže mať 

jednotná menová politika negatívne dopady na niektoré rýchlo rastúce ekonomiky, ktoré 

dosahujú vyššie miery inflácie. Procyklický kanál reálnej úrokovej miery u ekonomík znižuje 

reálnu úrokovú mieru u krajín s vyššími mierami inflácie, čo podporuje ich ďalší rast a ECB 

nie je schopná sa s touto asymetriou vyrovnať. Proticyklicky naopak môže pôsobiť kanál 

rigidít nominálneho výmenného kurzu, keď však krajiny pri vyšších mierach inflácie a pri 

nepružnom kurze strácajú konkurencieschopnosť pri danom vývoji, t.j. dochádza k apreciácii 

RER. V menovej únii a obzvlášť v prípade nízkej zladenosti vývoja ekonomickej aktivity 

ekonomík vzniká vysoké riziko výskytu asymetrických šokov a niektoré ekonomiky, 

predovšetkým reálne konvergujúce, môžu niesť obzvlášť vysoké náklady.        

5.3.6.2 Zhrnutie poznatkov 

 

Strata autonómie monetárnej a kurzovej politiky môže viesť k nákladom ekonomiky z jej 

účasti v menovej únii za predpokladu, že je ekonomika postihovaná asymetrickými šokmi, čo 

je mimo iného spojené s nezladeným cyklickým vývojom ekonomickej aktivity. I za 

predpokladu platnosti hypotézy endogenity sa endogenita konvergenčných kritérií môže 

prejaviť až za dlhšiu dobu, t.j. po štrukturálnych zmenách a prispôsobení výrobných kapacít. 

Ekonomika tak môže utrpieť značné náklady v podobe straty výstupu s nepriaznivými 

dopadmi na dlhodobý ekonomický rast a dopady môžu byť i trvalého charakteru. Avšak 

Mundell (1973a, 1973b) argumentoval zmierňovaním dopadov asymetrických šokov pri 

vytvorení menovej únie pomocou spoločných devízových rezerv a diverzifikácie portfólia. 

Pokiaľ sú ekonomiky dostatočne finančne integrované, nemusí byť podobný charakter šokov 

nevyhnutný pre vytvorenie jednotnej meny. Všeobecne je však štrukturálna konvergencia 

nevyhnutná pre zvyšovanie prínosov a znižovanie nákladov z účasti v menovej únii. 
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Indikátory zladenosti cyklov a symetrie šokov, resp. celkovej štrukturálnej podobnosti a 

konvergencie medzi ekonomikami tak nemožno opomínať pri integrácii sa do menovej únie.    

Závery ohľadne zladenosti ekonomického vývoja a pravdepodobnosti výskytu asymetrických 

šokov nadväzujú na analýzu realizovanú v častiach 5.3.2 až 5.3.5. Existuje veľké množstvo 

metód merania cyklickej zladenosti ekonomickej aktivity, resp. symetrie šokov zasahujúcich 

ekonomiky, ktoré môžu viesť k odlišným výsledkom. Reakcie ekonomík na šok môžu byť 

navyše taktiež odlišné. S ohľadom na veľký počet metód a prístupov merania zladenosti 

ekonomického vývoja ekonomík i veľký počet indikátorov k tomu použiteľných nie je v tejto 

práci okrem výpočtu medziročných odchýlok zmien reálneho GDP aplikovaná ďalšia metóda 

k analýze tejto zladenosti. Táto zladenosť a symetria šokov sa odvíja od podielu 

vnútroodvetvového obchodu na vnútornom obchode i rozsahu celkového vnútorného obchodu 

medzi ekonomikami EÚ. Taktiež ich potenciálny rozsah odráža celkový index OCA, ktorý 

spája viaceré indikátory štrukturálnej podobnosti a konvergencie. V súlade so závermi 

Frankela a Roseho (1998) a Fidrmuca (2001) by sa pri prevahe vnútroodvetvového obchodu 

na vzájomnom obchode mala znižovať pravdepodobnosť výskytu asymetrických šokov a 

zvyšovať korelácia cyklického vývoja ekonomickej aktivity ekonomík EÚ. 

6 Konvergencia v EÚ,  účasť v eurozóne a ekonomický rast   
 

Jednotlivé oblasti konvergencie a jej prepojenia majú v konečnom dôsledku dopady na 

ekonomický rast. V tejto kapitole sú sumarizované jeho najdôležitejšie faktory a možné 

kanály dopadov na ekonomický rast vyplývajúce z integračného procesu v EÚ a jeho 

súčasného štádia, ktorým je EMU. Pozornosť je venovaná faktorom a dopadom spojeným s 

prebiehajúcou konvergenciou analyzovanou v tejto práci. Okrem toho zasahujú integračné 

zoskupenie externé šoky, ktoré taktiež ovplyvňujú ekonomický rast. Záleží mimo iného na 

konvergencii, ako budú ekonomiky menovej únie schopné sa s týmito šokmi vysporiadať.     

6.1 Dopady prepojení konvergencie na účasť v eurozóne a rast   

 

Ekonomiky s nižšou počiatočnou ekonomickou a cenovou úrovňou rastú rýchlejšie a môžu  

dobiehať ekonomiky s ich vyššími úrovňami. Pri integrácii do eurozóny môže byť táto 

konvergencia obmedzovaná plnením maastrichtských kritérií, konkrétne najmä súbežného 

plnenia cenového a kurzového kritéria. Začlenením sa do eurozóny krajiny strácajú vlastnú 

menovú a kurzovú politiku. Kurzový kanál reálnej apreciácie je vylúčený úplne, cenový je 

obmedzovaný menovou politikou ECB. V konečnom dôsledku tak môže dôjsť 

k obmedzeniam ekonomického rastu dobiehajúcich ekonomík, pričom na tomto mieste treba 

pripomenúť možný dopad niekoľkých transmisných kanálov, ktoré môžu pôsobiť v menovej 

únii a predtým už i v spojení s povinnosťou plniť maastrichtské kritéria (viď časť 3.7.8 

a 5.2.4). Stabilné makroekonomické prostredie je nevyhnutnou, ale nie postačujúcou 

podmienkou pre ekonomický rast. Inflácia a rozpočtové deficity totiž redukujú ekonomický 

rast znižovaním investícií a rastu produktivity. Vysoká inflácia nie je zlučiteľná s 

udržateľným rastom v dlhom období a i vysoké hodnoty vládneho dlhu majú na dlhodobý 

ekonomický rast negatívny dopad. Pokiaľ ide o EÚ, stále tu pretrvávajú inflačné diferenciály 

a vo viacerých krajinách existujú vysoké deficity vládnych deficitov a i vysoký vládny dlh.  
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Okrem negatívnych dopadov vysokých mier inflácie a nezdravej fiškálnej disciplíny na 

ekonomický rast ekonomík, ktoré ich dosahujú, čo ďalej nepriaznivo ovplyvňuje i celé 

integračné zoskupenie a hlavne oblasť s jednotnou menou, je s týmito makroekonomickými 

veličinami spojené pôsobenie asymetrických transmisných kanálov. Pretrvávajúce inflačné 

diferenciály vedú za predpokladu podobných nominálnych úrokových mier k rozdielnym 

reálnym úrokovým mieram, pričom vyššie miery inflácie sú spojené s nižšími reálnymi 

úrokovými mierami. V EÚ i eurozóne dochádza ku konvergencii nominálnych úrokových 

mier z dlhodobejšieho časového hľadiska. I keď následkom dopadu hospodárskej krízy 

možno sledovať divergenciu, t.j. výrazné zvýšenie rozdielov v úrokových sadzbách medzi 

členskými ekonomikami najmä v roku 2009, v dlhšom období je zrejmý trend znižovania 

rozdielov medzi nimi. Ak potom vyššie inflačné miery vyplývajú z prehrievania niektorých 

ekonomík, nižšia reálna úroková miera môže pôsobiť procyklicky a takéto ekonomiky 

zaznamenávajú rozdielny vývoj cyklu ekonomickej aktivity v porovnaní s ostatnými 

ekonomikami. V eurozóne tak môže dochádzať k negatívnej korelácii diferenciálov reálnej 

úrokovej miery s rastovými diferenciálmi produktu minimálne z krátkodobého hľadiska, 

jednotná menová politika môže mať procyklické účinky a ekonomiky s vyššou mierou 

inflácie by za daných predpokladov rástli rýchlejšie.  

Straty konkurencieschopnosti vyplývajúce z nákladových faktorov reálnej apreciácie vedú 

taktiež k negatívnym dopadom na ekonomický rast. Tie sú spojené i s pôsobením ďalšieho 

transmisného kanála, konkrétne kanála rigidít nominálneho výmenného kurzu, ktorý môže 

zmierňovať procyklické pôsobenie kanála reálnych úrokových mier. Keď domáca miera 

inflácie prevyšuje priemernú mieru inflácie eurozóny, môžu byť procyklické účinky 

vyplývajúce z podobnej nominálnej úrokovej sadzby čiastočne kompenzované proticyklickým 

efektom vyplývajúcim z rigidity nominálneho kurzu a dochádza k stratám 

konkurencieschopnosti ekonomík. V menovej únii nemožno použiť autonómnu monetárnu a 

kurzovú politiku, takže zatiaľ čo inflačný asymetrický šok je podporovaný spoločnou 

úrokovou sadzbou, opačným smerom pôsobia straty konkurencieschopnosti. To naznačuje 

možný priebeh vývoja v rýchlo rastúcich a konvergujúcich ekonomikách najmä nových 

členských štátov, ktoré vykazujú výraznú apreciáciu RER založenom na ULC i CPI. Straty 

konkurencieschopnosti majú na ekonomický rast negatívne dopady. 

Konkurencieschopnosť zohráva dôležitú úlohu pre ekonomický rast sama o sebe a v menovej 

únii o to viac, keďže nemožno k jej obnoveniu používať kurzovú politiku v podobe 

depreciácie meny. Je možné, že konvergencia sa obráti v divergenciu, pokiaľ ekonomiky 

nebudú pri vstupe do menovej únie dostatočne konkurencieschopné. To sa obzvlášť prejaví 

v období, keď sa vyžadujú razantné opatrenia s cieľom zaistiť stabilitu verejných financií 

hlavne následkom negatívnych externých šokov. Uvážená fiškálna politika je nevyhnutná 

z dlhodobého hľadiska vo všetkých ekonomikách v zmysle udržateľnej veľkosti a vývoja 

vládneho deficitu a dlhu. Pôsobenie procyklického kanála fiškálnej politiky ako tretieho 

transmisného kanála výrazne komplikuje možnosti efektívneho využitia fiškálnej politiky 

v prípade zásahu negatívnym externým šokom. Pokiaľ totiž vláda nie je schopná v čase 

konjunktúry dosahovať zdravú fiškálnu situáciu, t.j. vyrovnané saldo vládneho rozpočtu, resp. 

jeho prebytky, v čase cyklického poklesu nebude schopná využívať tieto nástroje efektívne.  
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U viacerých starších členských štátov EÚ sa trend zhoršovania fiškálnej pozície prejavuje už 

dlhé obdobie. Od 70. rokov sa kumuloval verejný dlh v dôsledku využívania fiškálnej politiky 

na zmiernenie cyklických poklesov ekonomiky, avšak bez znižovania deficitov v čase 

expanzie. V súvislosti s najnovšou hospodárskou krízou sa zhoršila fiškálna pozícia i nových 

členských štátov, zatiaľ čo u niektorých starších sa ešte výraznejšie prehĺbila. V roku 2010 

dosiahlo prebytok vládneho rozpočtu iba Estónsko, zatiaľ čo v krajinách, ako je Grécko,  

Taliansko, Portugalsko, Írsko, Belgicko (ale i ďalších), dosahuje vládny dlh tak vysoké 

hodnoty, keď možno predpokladať negatívne dopady na ekonomický rast. Tieto ekonomiky 

dosahujú zároveň vysoké deficity vládnych rozpočtov v pomere ku GDP a okrem Belgicka 

a Írska i relatívne vyššie deficity bežného účtu v pomere ku GDP. Všetky krajiny sú navyše 

členom eurozóny. Pri nemožnosti použiť autonómnu monetárnu politiku a zároveň 

obmedzeniach fiškálnej politiky sa negatívne dopady prenášajú na celú eurozónu. 

Konkurencieschopnosť ekonomík v menovej únii ovplyvňuje možnosti použitia fiškálnej 

politiky a zároveň vonkajšiu rovnováhu ekonomík. Súhrnne možno povedať, že dopad 

konvergencie v podobe maastrichtských konvergenčných kritérií na ekonomický rast je 

hlavne ovplyvňovaním stability makroekonomického prostredia. S tým môže byť spojené 

pôsobenie viacerých procyklických, ale i proticyklických transmisných kanálov, ktoré sa však 

môžu prejavovať hlavne po vstupe do menovej únie v spojení s makroekonomickými 

indikátormi vymedzenými maastrichtskými kritériami. Druhou spojenou oblasťou je dopad 

konvergencie vymedzenej maastrichtskými kritériami na súbežnú reálnu a nominálnu 

konvergenciu v užšom poňatí u reálne konvergujúcich ekonomík.  

Oblasť štrukturálnej konvergencie, resp. v širšom pojatí konvergencie vymedzenej teóriou 

OCA, môže mať na ekonomický rast rozmanité dopady, pretože existuje mnoho kritérií tejto 

teórie s možnými protichodnými dopadmi naň. V tejto časti je tak zhrnutých niekoľko 

významných aspektov. Štrukturálna zladenosť ekonomík v podobe existencie vysokého 

podielu IIT na vnútornom obchode ekonomík, ktorého rozsah by mal byť tiež dostatočne 

veľký a z toho vyplývajúci rozsah zladenosti cyklického vývoja ekonomík a pravdepodobnosť 

výskytu a/symetrických šokov, predurčuje rozsah prínosov a nákladov z účasti v menovej 

únii. To ovplyvňuje i dlhodobé dopady menovej únie na ekonomický rast členských 

ekonomík. Súhrnne možno dopady menovej únie na ekonomický rast rozdeliť do dvoch 

kanálov, ktoré sa prelínali celou analýzou tejto práce. Konkrétne ide o prostredie 

makroekonomickej stability vyplývajúce z teórií ekonomického rastu, ktoré je nevyhnutnou 

podmienkou pre ekonomický rast a zároveň z hypotézy endogenity teórie OCA vyplývajúci 

najvýznamnejší kanál dopadu menovej únie na ekonomický rast, ktorým je rast vzájomného i 

celkového obchodu ekonomík. V tomto ohľade môžu byť prínosy pre nové členské štáty 

významné hlavne ako výsledok pôsobenia druhého kanála, zatiaľ čo prvý môže byť pre ne pri 

pokračujúcej súbežnej reálnej a nominálnej konvergencii stále obmedzujúci. Jedno 

z obmedzení vzniká s ohľadom na dobiehanie CPL a z toho vyplývajúcu existenciu vyšších 

mier inflácie konvergujúcich ekonomík.  

Okrem toho existuje mnoho ďalších kritérií teórie OCA, z ktorých súbežného plnenia môžu 

tiež vyplývať rozmanité dopady na prínosy a náklady z účasti v menovej únii a v konečnom 

dôsledku i na ekonomický rast ekonomík. V časti 5.3.4 bolo poukázané na možný pozitívny 
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vzťah medzi otvorenosťou ekonomík a rastom ekonomickej úrovne (reálnou konvergenciou). 

Pri účasti otvorenej ekonomiky na JVT a v menovej únii môžu byť pozitívne dopady na 

ekonomický rast výrazne znásobené. U nových členských štátov, z ktorých väčšina sú  

ekonomiky s vysokou mierou otvorenosti v podobe vysokých podielov zahraničného obchodu 

v pomere ku GDP, môže byť reálna konvergencia urýchlená. Pozitívne dopady sa môžu 

prejaviť i v dlhodobom ekonomickom raste celého integračného zoskupenia, ktorého 

súčasťou sú otvorené ekonomiky. Avšak ako už bolo naznačené vyššie, záleží na 

štrukturálnych charakteristikách obchodu. Mal by existovať vysoký podiel vnútorného 

obchodu medzi členskými ekonomikami a vysokého podiel IIT na ňom, aby neboli 

ekonomiky postihované výrazne asymetrickými šokmi. Rast celkovej otvorenosti krajín 

v menovej únii môže byť zároveň výsledkom endogenity a exogenity kritérií konvergencie 

z dôvodu prehlbujúcej sa integrácie a mal by vyplývať z toho, že nedochádza k odklonu 

obchodu od nečlenských krajín pri účasti v integračnom zoskupení.  Zároveň by mal prínosy 

menovej únie a pozitívne dopady na ekonomický rast ďalej znásobovať. 

Endogenita a exogenita kritérií konvergencie, najmä kritérií teórie OCA, môžu posilňovať a 

všeobecne ovplyvňovať štrukturálnu konvergenciu v EÚ a eurozóne, s konečnými dopadmi 

na ekonomický rast. Dôležitými kritériami OCA sú i adaptačné mechanizmy, ktoré zmierňujú 

negatívne dopady asymetrických šokov na ekonomiky v menovej únii. Ide predovšetkým 

o mobilitu výrobných faktorov, integráciu finančných trhov, flexibilitu cien a miezd 

(variabilitu RER), resp. všeobecnejšie flexibilitu trhov práce i tovaru, politickú integráciu  a 

ďalšie. V zlepšovaní fungovania týchto mechanizmov zohráva dôležitú úlohu práve hypotéza 

exogenity, kde vhodnými opatreniami, obzvlášť na podporu fungovania JVT, môžu inštitúcie 

členských štátov a EÚ zvyšovať efektívnosť ich fungovania. Mnohé z nich totiž nefungujú 

efektívne. Problémom sú predovšetkým rigidné trhy práce, ceny a mzdy či nízka mobilita 

pracovných síl (Drastichová, 2010), čo znižuje možnosti prispôsobovania sa negatívnym 

dopadom asymetrických šokov v menovej únii. Navyše, ak niektoré adaptačne mechanizmy 

fungujú lepšie než ostatné, môžu vznikať ďalšie asymetrické kanály v menovej únii. Nižšia 

mobilita pracovníkov a služieb v EÚ a eurozóne v porovnaní s mobilitou kapitálu vedie 

k rozdielom v inflácii a reálnych mzdách medzi krajinami menovej únie. Rastú rozdiely 

medzi členskými ekonomikami v oblasti konkurencieschopnosti a ekonomického rastu pri 

odlišných reálnych výmenných kurzoch a rozdieloch v reálnych úrokových mierach. 

Pokračovanie odstraňovania prekážok JVT je tak nevyhnutné pre fungovanie menovej únie a 

zvýšenie pozitívnych dopadov na ekonomický rast EÚ. 

6.2 Dopady externých šokov  

  

I za predpokladu rozsiahlych pozitívnych dopadov prehlbujúcej sa integrácie a prebiehajúcej 

konvergencie v EÚ na ekonomický rast zohrávajú dôležitú úlohu externé šoky, ktoré môžu 

ovplyvniť cyklický vývoj ekonomík i ich rast. Ekonomický vývoj krajín je vo významnej 

miere ovplyvnený vonkajšími, resp. globálnymi udalosťami, ktoré majú vplyv na 

konvergenciu, môžu spôsobiť recesie rôznych rozmerov a vďaka ním môže dôjsť i k poklesu 

trendu dlhodobého ekonomického rastu. Ako vyplýva z obrázku 6.1, má dlhodobý trend 

vývoja reálneho GDP/obyv. v EÚ-27 (i eurozóne) v sledovanom období 1996  2010, pre 

ktoré boli dostupné dáta, klesajúci charakter. Poklesy miery trendového rastu sa navyše 



158 

 

zvyšovali počas obdobia 1996  2009 a od roku 2009 dochádza i k jeho absolútnemu poklesu. 

To je spojené s dopadmi najnovšej hospodárskej krízy. V roku 2010 sa však záporné prírastky 

u trendovej miery rastu prvýkrát znížili. Globálna hospodárska kríza sa zároveň výrazne 

prejavila v skutočnom i cyklickom poklese produktu EÚ v roku 2008 a obzvlášť v roku 2009. 

Obr. 6.1 Skutočný, trendový a cyklický vývoj reálneho GDP/obyv. v EÚ-27, 1996  2010 

 
Zdroj: Eurostat, výstup z programu EViews 

Pozn.: H-P filter bol aplikovaný na ročné tempá rastu reálneho GDP/obyv., boli použité hodnoty parametra 

λ=100 pre ročné dáta.  

 

Rozsah dopadu externého šoku na ekonomiky integračného zoskupenia EÚ, predovšetkým 

v štádiu EMU s menovou úniou, závisí mimo iného na konvergencii medzi jeho členskými 

ekonomikami v skúmaných, ale i ďalších vymedzeniach. Výrazné nedostatky v oblasti 

konvergencie sa môžu prejaviť v neschopnosti efektívne sa vyrovnať s negatívnymi dopadmi 

externých šokov. Obzvlášť nepriaznivé dopady môžu mať nedostatky v štrukturálnej 

podobnosti a konvergencii v podobe nízkeho podielu vnútorného obchodu s nízkym podielom 

IIT na ňom a z toho vyplývajúcej nízkej zladenosti cyklického vývoja ekonomickej aktivity 

ekonomík EÚ. Tie zvyšujú riziko asymetrických šokov postihujúcich ekonomiky. Ako bolo 

povedané, môžu ďalej vznikať problémy v spojení s nízkou makroekonomickou stabilitou, 

hlavne v situácii vysokých vládnych deficitov a vládneho dlhu v kombinácii s ďalšími 

faktormi. Konvergencia v konečnom dôsledku predurčuje rozsah schopnosti menovej únie 

vyrovnať sa alebo aspoň zmierovať dopady externých šokov. Nezladené, 

nekonkurencieschopné ekonomiky s nezdravými verejnými financiami a vonkajšou 

nerovnováhou pritom oslabujú túto schopnosť u celej menovej únie.    

6.3 Zhrnutie dopadov konvergencie na ekonomický rast 

 

Rast v ekonomikách v takom jedinečnom integračnom zoskupení, ako je EÚ, predovšetkým 

v oblasti s jednotnou menou, je ovplyvňovaný mnohými prepojenými faktormi. Tie vyplývajú 

jednak z konvergencie medzi ekonomikami, jednak z pôsobenia viacerých transmisných 

kanálov v oblasti s jednotnou menou s procyklickými i proticyklickými dopadmi. Následne 

tieto faktory ovplyvňujú možnosti ďalšej konvergencie. U ekonomík tak významne 

prepojených obchodom, tokmi výrobných faktorov, jednotnou menou v eurozóne a ďalšími 

väzbami, je zložité predpovedať dopady konvergencie a rôznych ekonomických (vrátane 

externých šokov) na ekonomický rast. Pre ilustráciu možno použiť kontrastné príklady 
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Estónska a Grécka. Estónsko je príkladom ekonomiky, ktorú možno vyzdvihnúť v pozitívnom 

význame z hľadiska viacerých indikátorov skúmanej konvergencie, fiškálnej disciplíny 

i priaznivej situácie v oblasti vonkajšej rovnováhy, a ktorá sa zároveň úspešne vyrovnala 

s dopadmi hospodárskej krízy a integrovala do eurozóny. Grécko je naopak príkladom krajiny 

s nedostatkami vo viacerých oblastiach konvergencie, nahromadenými vládnymi deficitmi 

a vysokým vládnym dlhom i deficitmi bežného účtu PB. To významne oslabuje jeho 

ekonomický rast a zároveň má negatívne dopady na ďalšie ekonomiky eurozóny i celej EÚ. 

Každá ekonomika je prirodzene jedinečná a dosahuje v niektorých oblastiach konvergencie 

lepších, v iných naopak menej priaznivých výsledkov. Avšak pri kombinácii negatívneho 

vývoja vo viacerých skúmaných oblastiach konvergencie ako práve u ekonomiky Grécka, 

môžu vznikať vysoké náklady účasti v menovej únii v pomere k prínosom, negatívne dopady 

na ekonomický rast konkrétnej ekonomiky i celého integračného zoskupenia.  
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Záver 
 

V práci boli analyzované vzájomné vzťahy medzi troma oblasťami konvergencie 

v makroekonomickom poňatí, konkrétne reálnou, nominálnou a štrukturálnou konvergenciou 

s potenciálnymi dopadmi na účasť ekonomík EÚ v eurozóne a ich ekonomický rast. Na 

základe realizovaných analýz možno tvrdiť, že existujú významné prepojenia sledovaných 

oblastí konvergencie s dopadmi na pomer prínosov a nákladov z účasti v eurozóne a na 

ekonomický rast. To je spojené i s prehlbujúcim sa integračným procesom v rámci EÚ. Bol 

tak naplnený cieľ práce i potvrdené hypotézy stanovené v úvode práce. 

V ekonomikách EÚ s nižšou počiatočnou ekonomickou úrovňou, čo sú predovšetkým nové 

členské štáty, dochádza k rýchlejšiemu priemernému ekonomickému rastu (v podobe rastu 

reálneho GDP/obyv., resp. GDP/obyv. v PPP) a prebieha tak reálna β konvergencia. Zároveň 

v týchto ekonomikách dochádza, v porovnaní s vyspelejšími členskými štátmi, k rýchlejšiemu 

rastu priemernej cenovej úrovne meranej indikátorom CPL. Celkovo tak prebieha súbežná 

reálna a nominálna konvergencia v užšom poňatí v zmysle β konvergencie. Tá je však len 

nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou pre znižovanie rozdielov medzi ekonomikami 

u skúmaných indikátorov konvergencie, čiže pre σ konvergenciu.  

Znižovanie variability meranej rozptylom analyzovaných veličín reálnej a nominálnej 

konvergencie v EÚ a eurozóne, t.j. σ konvergenciu, možno sledovať medzi rokmi 1996  

2010 u indikátora nominálnej (cenovej) konvergencie, ktorým je CPL. Základnou príčinou 

rozdielov v cenových úrovniach medzi ekonomikami EÚ sú rozdiely v produktivite práce 

medzi nimi. Na začiatku 90. rokov boli v nových členských štátoch EÚ výrazne nižšie cenové 

úrovne, avšak postupne dochádzalo k významnému približovaniu k priemeru EÚ a eurozóny. 

I keď stále existujú rozdiely, t.j. nižšie úrovne CPL v nových členských štátoch, postupne 

dochádzalo k znižovaniu variačného koeficientu CPL v EÚ a eurozóne a k σ konvergencii 

priemernej cenovej úrovne. Okrem toho dochádza vo viacerých nových členských štátoch 

i k znižovaniu odchýlok medzi ekonomickou a cenovou úrovňou vo vzťahu k priemeru EÚ, 

kde taktiež u väčšiny nových členských štátov taktiež existovali, prípadne stále existujú 

významne rozdiely. Podobnosť cenových úrovní vyplývajúca z ich predchádzajúcej 

konvergencie obmedzuje inflačné tlaky v menovej únii a znižuje tak riziko asymetrického 

pôsobenia menovej politiky ECB, keďže v menovej únii je úplne vylúčený kurzový kanál 

apreciácie RER. To má vplyv na pomer prínosov a nákladov z účasti v eurozóne. Dôležitým 

faktorom ovplyvňujúcim proces cenovej konvergencie je proces reálnej konvergencie 

zahŕňajúci rast produktivity práce. Je spojený s B-S efektom pôsobiacim v konvergujúcich 

ekonomikách. Výrazný potenciál pre jeho pôsobenie bol odhalený v ekonomikách ČR, 

Slovenska, Írska, ale i viacerých ďalších ekonomikách vykazujúcich reálnu konvergenciu. Na 

druhej strane pôsobí zvyšovanie konkurencie na vnútornom trhu v prospech znižovania 

cenovej hladiny. Výrazný rast jednotkových nákladov práce vo viacerých nových členských 

štátoch potom môže viesť k stratám konkurencieschopnosti týchto ekonomík. 

V EÚ a eurozóne nemožno naopak úplne potvrdiť σ konvergenciu u ukazovateľa reálnej 

konvergencie meranej reálnym GDP/obyv., resp. GDP/obyv. v PPP, medzi rokmi 1996  

2010. Možno tvrdiť, že reálna konvergencia v tomto zmysle je viditeľná až po odstránení 
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odľahlých hodnôt pre ekonomiky Luxemburska a Írska, avšak stále len pri použití niektorých 

ukazovateľov reálnej konvergencie ako nominálneho GDP/obyv. v PPS a GDP/obyv. PPS 

relatívne k priemeru EÚ-27. Nebola naopak preukázaná u ukazovateľa reálneho GDP/obyv. 

V prípade, že je do analýzy zahrnutá i prognóza indikátora nominálneho GDP/obyv. v PPS 

pre rok 2012, ďalej sa zlepšujú výsledky v oblasti σ konvergencie a mohlo by dôjsť k zníženiu 

variability nominálneho GDP/obyv. v PPS medzi obdobiami 1996  2012 i v rámci celej EÚ-

27. Rok 2010 bol totiž stále významne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Na druhej 

strane môžu byť i prognózy pre rok 2012 príliš optimistické. Ak by nedochádzalo 

k znižovaniu rozdielov v ekonomickej úrovni v zmysle konvergencie menej vyspelých štátov 

k vyspelejším, môže to mať nepriaznivé dopady na účasť týchto štátov v eurozóne i na celú 

eurozónu. To je spojené hlavne s nutnosťou dosahovania nominálnej konvergencie, resp. 

makroekonomickej stability stelesnenej v maastrichtských kritériách.  

Jedno z poňatí nominálnej konvergencie je práve v zmysle plnenia maastrichtských kritérií. 

Nové členské štáty pripravujúce sa na vstup do eurozóny by mali vziať do úvahy, že po 

vstupe do nej je vylúčený kurzový kanál konvergencie CPL a inflačný kanál môže byť 

obmedzený. Konvergencia a udržovanie nízkych inflačných mier za účelom stability 

makroekonomického prostredia tak môže byť obmedzujúcim faktorom pre súbežnú reálnu 

a nominálnu konvergenciu v užšom poňatí. A opačne, táto súbežná konvergencia môže 

komplikovať plnenie maastrichtských kritérií, ktoré sú oficiálnymi podmienkami vstupu do 

eurozóny. Pre krajiny je tak relevantné posudzovať možné prínosy a náklady členstva 

v eurozóne, ktoré majú následne dopady na dlhodobý ekonomický rast ekonomík. Naopak, 

plnenie niektorých kritérií OCA môže viesť k podpore plnenia maastrichtských kritérií. 

Integrácia finančných trhov, čo je kritérium a zároveň adaptačný mechanizmus teórie OCA, 

vedie zároveň k podpore plnenia maastrichtského kritéria v podobe konvergencie dlhodobých 

úrokových mier.    

Štrukturálna podobnosť ekonomík a z nej vyplývajúca cyklická zladenosť ich vývoja a nízke 

riziko výskytu asymetrických šokov nadobúdajú v EÚ obzvlášť význam v štádiu EMU, keď je 

vytvorená oblasť s jednotnou menou. Táto podobnosť môže znížiť asymetrické dopady 

jednotnej menovej politiky na jednotlivé ekonomiky. S ohľadom na veľké množstvo kritérií 

teórie OCA bolo v práci zostavených niekoľko variant indexu OCA zahŕňajúcich konkrétne 

kritéria konvergencie teórie OCA. Index poukazuje na veľmi nízku podobnosť s EÚ pre 

Grécko, dve pobaltské ekonomiky, t.j. Litvu a Lotyšsko a taktiež Bulharsko a Rumunsko. To 

sú zároveň ekonomiky s výrazne nízkou konkurencieschopnosťou podľa hodnotenia 

konkurencieschopnosti v Globálnej správe konkurencieschopnosti 2010-11.  

Ďalšie nové členské štáty dosahujú v niektorých špecifikáciách indexu relatívne vyššej 

štrukturálnej podobnosti s EÚ. Možno poukázať na vysokú úroveň štrukturálnej podobnosti 

Slovenska, ČR a Malty pri zaradení ukazovateľa otvorenosti ekonomík do výpočtu indexu. 

Vývoj podobnosti, t.j. konvergencia, resp. divergencia, je u jednotlivých ekonomík rôzny. 

Výraznú konvergenciu medzi sledovanými obdobiami 1999  2009 nezaznamenalo mnoho 

ekonomík, pričom to znova závisí na čiastkových indikátoroch použitých pri výpočte indexu 

OCA. Všeobecne možno konštatovať, že najvyššiu úroveň štrukturálnej podobnosti s EÚ 

dosahujú malé jadrové ekonomiky EÚ a eurozóny.  
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Významnú úlohu pri skúmaní štrukturálnej konvergencie zohrávajú indikátory 

vnútroodvetvového obchodu. Jeho podiel na vnútornom obchode ekonomík v rámci EÚ je 

východiskom pre hodnotenie vhodnosti menovej únie medzi nimi, pretože ovplyvňuje 

zladenosť ekonomickej aktivity ekonomík a pravdepodobnosť výskytu asymetrických šokov. 

Vysoký podiel vnútroodvetvového obchodu znižuje riziko asymetrických šokov a podporuje 

vyššiu zladenosť cyklického vývoja ekonomík. U viacerých ekonomík je podiel IIT na 

vnútornom obchode s EÚ relatívne vysoký. Najvyššie podiely na obchode s EÚ vykazujú 

Francúzsko a Rakúsko, pričom z nových členských štátov najmä Poľsko a Slovensko. Nízke 

podiely vnútroodvetvového obchodu na obchode v rámci EÚ vykazuje predovšetkým Cyprus, 

Grécko, Lotyšsko, Malta, Írsko a Litva. Írsko a Malta zaznamenali v tomto smere navyše 

výraznú divergenciu v zmysle poklesu podielu vnútroodvetvového obchodu na rozdiel od 

trendov konvergencie u ostatných ekonomík. Pokles podielu vnútroodvetvového obchodu 

nastal v období 1999  2010 u všetkých troch starších členských štátov mimo eurozóny, čo 

môže byť spojené práve i s ďalej sa neprehlbujúcou integráciou v podobe neúčasti na menovej 

únii. To môže viesť k divergentným trendom.   

Zo skúmaných prepojení konvergencie s dopadmi na účasť ekonomík v eurozóne 

a ekonomický rast možno ďalej odvodiť záver, že účasť v menovej únii sama o sebe 

a v spojení s plnením skúmaných kritérií konvergencie má významný dopad na ekonomický 

rast. Ten je hlavne prostredníctvom kanála dopadu menovej únie i dopadu prehlbujúcej sa 

integrácie všeobecne na vzájomný obchod ekonomík a následnú stimuláciu celkového 

obchodu v podobe rastúcej otvorenosti ekonomík. Otvorenosť ekonomík by mala mať 

pozitívny vplyv na reálnu konvergenciu v EÚ a eurozóne a na ekonomický rast. Analýza β 

konvergencie s využitím druhej vysvetľujúcej premennej v podobe priemernej miery 

otvorenosti ekonomík, okrem počiatočnej úrovne GDP/obyv., to preukazuje hlavne v menších 

skupinách v rámci EÚ, t.j. v konkrétnych skupinách eurozóny. Najvýraznejší pozitívny vzťah 

medzi priemernou mierou otvorenosti a mierou ekonomického rastu vyplýva z modelov 

zahŕňajúcich všetky súčasné krajiny eurozóny. Odstránením Luxemburska a Írska 

z analyzovaných výberov ekonomík EÚ a eurozóny sa zvyšuje význam počiatočnej 

ekonomickej úrovne a znižuje význam otvorenosti pre reálnu konvergenciu a ekonomický 

rast. Vyššia priemerná miera otvorenosti ekonomík v určitých skupinách krajín EÚ je spojená 

s rýchlejšou priemernou mierou rastu ekonomík a rýchlejšou konvergenciou. Môže to súvisieť 

práve i s integračnými procesmi a s rastom vnútorného obchodu, ktorý je pozitívne 

korelovaný s celkovou otvorenosťou ekonomík. Zároveň je to spojené i s charakteristikami 

konkrétnych ekonomík, čo je opäť pri splnení ďalších predpokladov v prospech účasti 

otvorených ekonomík na integračných procesoch. V otvorenej ekonomike by malo zároveň 

dôjsť k významnej úspore transakčných nákladov účasťou v menovej únii, čo zvyšuje prínosy 

z účasti v nej a ďalej zvýrazňuje pozitívne dopady na ekonomický rast. Druhý kanál dopadu 

menovej únie je v podobe podpory makroekonomickej stability stelesnený mimo iného 

v podobe maastrichtských kritérií.   

Ďalej je nutné zdôrazniť, že v etape EMU, keď je vytvorená oblasť s jednotnou menou, treba 

brať do úvahy možné pôsobenie procyklických a proticyklických transmisných kanálov, ktoré 

vyplývajú z prepojení viacerých oblastí konvergencie a môžu mať dopady na ekonomiky EÚ 
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a ich dlhodobý ekonomický rast. Okrem toho môže byť konvergencia, predovšetkým 

v zmysle plnenia kritérií OCA, ovplyvňovaná endogenitou a exogenitou jej kritérií, resp. 

indikátorov konvergencie. Obe tieto charakteristiky môžu pôsobiť súbežne a je ťažké ich 

vývoj separovať od pôsobenia ďalších faktorov. Zároveň môže byť ich vplyv v jednotlivých 

ekonomikách EÚ veľmi odlišný. Keďže kritérií OCA je veľké množstvo a plnenie mnohých 

z nich je navzájom v rozpore, nemožno vysloviť jednoznačný záver o pôsobení endogenity a 

exogenity. Zo súhrnnejšieho hodnotenia konvergencie pomocou indexu OCA vyplýva, že 

jadrové ekonomiky dosahujú i v dlhšom období najnižších hodnôt indexu a naopak, Grécko, 

Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Litva najvyšších hodnôt indexu. I keď integračný proces 

sám o sebe, resp. opatrenia inštitúcii zlepšili situáciu niektorých menej vyspelých či. 

štrukturálne nezladených ekonomík, u viacerých z nich to bolo doposiaľ v nedostatočnom 

rozsahu. Príkladom môžu byť práve vyššie uvedené ekonomiky v určitých indikátoroch 

konvergencie.  

V rámci EÚ je nevyhnutné využívať hypotézu exogenity, čiže aplikovať vhodné opatrenia 

relevantnými inštitúciami na podporu konvergencie v prípade, že konvergencia v rámci 

integračného procesu neprebieha dostatočne intenzívne. Zároveň možno tvrdiť, že 

inštitucionálna integrácia je základom pre ekonomickú integráciu a ovplyvňuje ju vo 

významnom rozsahu. Vhodnými opatreniami tak možno podporovať najmä nedostatočnú 

reálnu σ konvergenciu či viaceré oblasti štrukturálnej konvergencie v rámci EÚ. S druhou 

uvedenou oblasťou súvisí i podpora fungovania adaptačných mechanizmov na asymetrické 

šoky. Ak niektoré z nich fungujú menej efektívne než ostatné, môže to ovplyvniť ekonomický 

rast. Za týmto účelom by mali byť podporované opatrenia na zlepšovanie fungovania 

jednotného vnútorného trhu, predovšetkým zvyšovanie flexibility trhu práce a mobility 

pracovných síl. 

Externé šoky zasahujúce integračné zoskupenie a jeho ekonomiky majú neopomenuteľný 

význam pre ich konvergenciu a ekonomický rast. Záleží na celkovom integračnom procese, 

jeho charakteristikách a konvergencii integrujúcich sa ekonomík, v akej miere môžu tieto 

externé udalosti ovplyvniť ďalšiu konvergenciu medzi nimi a ich celkový vývoj s dopadmi na 

ekonomický rast. Externým šokom nedokážu ekonomiky EÚ zabrániť, avšak možnosť 

zníženia nepriaznivých dopadov závisí mimo iného na konvergencii a konkurencieschopnosti 

ekonomík. Pre porovnanie možno poukázať na schopnosť Estónska vyrovnať sa s následkami 

najnovšej hospodárskej krízy a na druhej strane na prípad Grécka, na ktorom kríza zanechala 

výrazne negatívne dopady, ktoré ovplyvnili celú eurozónu a EÚ.      

S ohľadom na obmedzenia realizovaného výskumu by viaceré oblasti skúmanej problematiky 

mali byť predmetom ďalších analýz. Dôležitou oblasťou je napríklad sledovanie dopadu 

konvergencie nielen na ekonomický rast, ale i na ne/zamestnanosť, čo je dlhodobo výzvou 

v rámci celej EÚ. Inými slovami, reformy na trhu práce za účelom zvýšenia jeho flexibility 

a mobility pracovníkov, znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie zamestnanosti nie sú 

výzvou iba z dôvodu, že trh práce môže slúžiť ako významný adaptačný mechanizmus 

v reakcii na asymetrické šoky, ale nízke miery nezamestnanosti a vysoké miery zamestnanosti 

by mali byť konečným cieľom a výsledkom ekonomického rastu. V opačnom prípade nemá 
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ekonomický rast žiaduce pozitíva a sociálna nerovnosť sa prehlbuje s ďalšími nepriaznivými 

dopadmi na životnú úroveň ekonomík.  

Ďalšia problematika, ktorá nebola v tejto práci s ohľadom na cieľ práce hlbšie analyzovaná, je 

konvergencia na úrovni regiónov v EÚ. I keď možno potvrdiť konvergenciu určitých 

skúmaných faktorov na úrovni krajín, na úrovni regiónov to platiť nemusí a môže dochádzať 

k divergencii. To nemožno neriešiť v integračnom zoskupení, ako je EÚ, kde sa stávajú 

národné hranice menej významné. Účinná regionálna a štrukturálna politika by mala viesť 

k podpore udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, krajín i celej EÚ. Preto 

by mala byť pri skúmaní konvergencie v rámci EÚ i táto oblasť predmetom výskumu 

a analýz.  
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Conclusions 
 

In the thesis there were analyzed mutual relationships among the three areas of convergence 

in macroeconomic concept, namely among the real, nominal and structural convergence, with 

potential impacts on the participation of the EU economies in the Eurozone and their 

economic growth. Based on the implemented research it is possible to claim, that there exist 

significant interconnections of the monitored areas of convergence with impact on the ratio of 

costs and benefits from the participation in monetary union and on economic growth. This is 

also connected with deepening of the integration processes within the EU. So it was fulfilled 

the objective of the thesis and were confirmed the hypotheses stated in the introduction of the 

thesis. 

In the EU economies with a lower initial economic level, which are mainly the new Member 

States, there is a faster average economic growth (in the form of growth in real GDP per 

capita, or GDP per capita in PPP) and so the real β convergence is in progress. At the same 

time in these economies - in comparison with more developed Member States- occurs a more 

rapid growth of the average price level measured by indicator of the CPL. So generally the 

real and nominal convergence in a narrower concept are simultaneously in progress in the 

sense of β convergence. However, this is only a necessary but not sufficient condition for 

reducing disparities between the economies at the examined indicators of convergence, i.e. for 

σ convergence. 

Reducing the variability measured by variance of the analyzed variables of real and nominal 

convergence in the EU and the Eurozone , i.e. σ convergence can be observed between 1996  

2010 at the indicator of nominal (price) convergence, which is CPL. The main reason for the 

differences in price levels among EU economies are differences in labour productivity among 

them. In the early 90th years were in the new EU Member States significantly lower price 

levels, but gradually there was a significant approximation to the average of EU and 

Eurozone. Although there are still differences, that is to say lower levels of CPL in the new 

Member States, there has  been gradually reduced  the coefficient of CPL variation in the EU 

and the Eurozone and  occurred   the  σ convergence of  an average price level. In addition, in 

several new Member States there are also reduced deviations between the economic and price 

level in relation to the EU average, where in case of majority of new Member States also 

existed or still exist significant differences. The similarity of price levels resulting from their 

previous convergence limits the inflationary pressures in the monetary union and thus reduces 

the risk of asymmetric action of ECB monetary policy, since in the monetary union there is 

completely excluded the exchange rate channel of RER appreciation. This impacts the ratio of 

costs and benefits from the participation in the Eurozone. An important factor influencing the 

process of price convergence is the process of real convergence involving the growth of 

labour productivity. It is connected with B-S effect functioning in the converging economies. 

A significant potential for its action was detected in the economies of the Czech Republic, 

Slovakia, Ireland, but also in several other economies that show a real convergence. On the 

other hand, the increased competition in the internal market operates in favour of reducing the 
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price level. A strong growth in unit labour costs in several new Member States can then lead 

to a loss of competitiveness of these economies. 

On the contrary in the EU and in the Eurozone cannot be completely confirmed the 

convergence σ in case of indicator of real convergence measured by means of real GDP per 

capita, or GDP per capita in PPP between the years 1996 and 2010. One could claim that real 

convergence in this sense is visible only after removal of outliers for the economy of 

Luxembourg and Ireland, but still only by using some indicators of real convergence such as  

nominal GDP per capita in  PPS and GDP per capita in PPS relatively to the average of EU-

27. Conversely it was not proved in case of indicator of real GDP per capita. In case that also 

the prognosis of indicator of nominal GDP per capita in PPS for 2012 is included in the 

analysis, the results in the sphere of σ convergence will be further improved and there could 

come to a reduction in the variability of nominal GDP per capita in PPS between 1996 and 

2012 also within the whole EU-27. The year 2010 was in fact still significantly influenced 

through the impacts of economic crisis. On the other hand can be the prognoses for 2012 also 

too optimistic. If there is no reduction of differences in the economic level in the sense of 

convergence of less developed countries towards those more developed, it can have adverse 

effects on the participation of these countries in the Eurozone and also on the entire Eurozone. 

This is mainly connected with the necessity of achieving nominal convergence, or 

macroeconomic stability embodied in the Maastricht criteria. 

One of the concepts of nominal convergence is in sense of the compliance with the Maastricht 

criteria. New Member States that are preparing themselves to join the Eurozone should take 

into account that after the entry the exchange rate channel of CPL convergence is excluded 

and the inflation channel might be limited. Convergence and maintaining low inflation rates 

for the purpose of stability of the macroeconomic environment can be a limiting factor for 

simultaneous real and nominal convergence in a narrower concept. On the contrary, this 

simultaneous convergence may complicate the implementation of the Maastricht criteria, 

which function as the official conditions of entry into the Eurozone. So for countries it is 

relevant to consider the possible benefits and costs of membership in the Eurozone which 

subsequently produce impacts on long-term economic growth of their economies. On the 

contrary, the performance of certain OCA criteria may lead to the promotion of compliance 

with the Maastricht criteria. Integration of financial markets, which is a criterion and at the 

same time the mechanism of OCA theory adaptation, leads also to the promotion of 

compliance with the Maastricht criteria in the form of long-term interest rates. 

The structural similarity of the economies and the resulting cyclical synchronization of their 

development and low risk of the occurrence of asymmetric shocks in the EU have a particular 

importance in the stage of EMU, when there it is created the zone with the single currency. 

This similarity may reduce the asymmetric impacts of the single monetary policy on 

individual economies. Given the large number of the OCA theory criteria several variants of 

the OCA index that include concrete convergence criteria of the OCA theory were compiled 

in the thesis. The index points out to a very low similarity with the EU for Greece, two Baltic 

economies i.e. Lithuania and Latvia, as well as Bulgaria and Romania. These are also the 
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economies with a very low economic competitiveness, according to evaluation of 

competitiveness in the Global Competitiveness Report 2010-11. 

Other new Member States are achieving a relatively higher structural similarity with the EU 

in some specifications of the index. We can mention the high level of structural similarity of 

Slovakia, Czech Republic and Malta in inclusion of the indicator of openness of economies 

into the calculation of the index. Development of similarity i.e. the convergence or divergence 

is different in particular economies. Not many economies recorded a significant convergence 

in the monitored period between 1999 and 2009, which again depends on the sub-indicators 

used in calculating the OCA index. In general it can be said that the highest level of structural 

similarity with the EU are achieving small core economies of the EU and the Eurozone. 

The indicators of intra-industry trade have an important role in the investigation of structural 

convergence. The share of this trade in the internal trade of economies within the EU is the 

starting point for evaluating the appropriateness of monetary union among them, because it 

affects the synchronization of economic activity of the economies and the likelihood of 

occurrence of asymmetric shocks. A high proportion of intra-industry trade reduces the risk of 

asymmetric shocks and promotes a higher synchronization in cyclical development of 

economies.  In many economies the share of IIT in the internal trade with the EU is relatively 

high. The highest shares in internal trade with the EU are reached in France and Austria and 

then especially in Poland and in the Slovak Republic from among the new Member States. 

Low participation of the intra-industry trade in the trade with the EU is reached mainly in 

Cyprus, Greece, Latvia, Malta, Ireland and Lithuania. Ireland and Malta recorded in this 

respect also significant divergence in the sense of a decline in share of the intra-industry trade 

unlike the trend of convergence in other economies. A decrease in share of the intra-industry 

trade was recorded in the period 1999  2010 in all three old Member States outside the 

Eurozone. This can be connected with lack of further deepening the integration in the form of 

non-participation in monetary union, which can lead to divergent trends. 

From the investigated interconnections of the convergence with impacts on participation of 

economies in the Eurozone and their economic growth can be further deduced the conclusion 

that the participation in the monetary union itself and in conjunction with the fulfilment of 

studied convergence criteria has a significant impact on economic growth. This is mainly 

through the channel of the impact of monetary union and the impact of deepening integration 

in general on the trade between economies and consequently a stimulation of the overall trade 

in the form of increasing openness of the economies. Openness of economies should have a 

positive impact on real convergence in the EU and the Eurozone and on the economic growth. 

Analysis of β convergence by using the second explanatory variable in the form of an average 

degree of openness of economies, in addition to the initial level of GDP per capita proves it 

mainly in smaller groups within the EU, i.e. in the concrete groups in the Eurozone. The most 

significant positive relationship between an average degree of openness and the degree of 

economic growth result from models that include all current countries of Eurozone. By 

removing Luxembourg and Ireland from the analyzed sample of EU and Eurozone economies 

has increased the importance of the initial economic level and has decreased the importance 

of openness for real convergence and economic growth. A higher average degree of openness 
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of the economies in certain groups of EU countries is associated with a faster average growth 

rate of economies and faster convergence. It may be related just with the processes of 

integration and growth of internal trade which is positively correlated with total openness of 

the economies. It is also associated with characteristics of the concrete economies which 

again after the fulfilment of additional assumptions is in favour of participation of open 

economies in integration processes. In an open economy it also should occur to significant 

savings in transaction costs by participation in monetary union, which increases the benefits 

of participation in it, and further highlights the positive impacts on the economic growth. The 

second channel of the impact of monetary union in the form of supporting the macroeconomic 

stability is among other things embodied in the form of the Maastricht criteria. 

It should be emphasized that in the stage of EMU when there is created a zone with a single 

currency should be taken into account the possible pro-cyclical and counter-cyclical 

transmission channels that result from the interconnection of several areas of convergence and 

can have repercussions on the EU economies and their long-term economic growth. 

Moreover, the convergence, especially in terms of fulfilment of the OCA criteria, may be 

influenced by endogeneity and exogeneity of its criteria, or indicators of convergence. Both of 

these characteristics can act simultaneously and it is difficult to separate their development 

from the action of other factors. Their impact on individual EU economies might be very 

different. Since there are many OCA criteria and fulfilment of many of them is mutually 

inconsistent, it cannot be expressed a clear conclusion on the functioning of the endogeneity 

and exogeneity. From a comprehensive evaluation of convergence by means of OCA index it 

results that the core economies have achieved also in a longer period the lowest index values 

and vice versa, Greece, Romania, Bulgaria, Latvia and Lithuania achieved the highest index 

values. Although the integration process itself, or  the measures of institutions improved the 

situation of some less developed, or structurally non-harmonized  economies, in case of  many 

of them it was still in an insufficient scope. The above mentioned economies can serve as 

examples in certain indicators of convergence. 

Within the EU it is essential to use the hypothesis of exogeneity, it means to apply appropriate 

measures via the relevant institutions to support convergence if convergence within the 

integration process does not run sufficiently intensively. Also can be claimed that the 

institutional integration is a base for economic integration and it affects it to a significant 

extent. By taking the appropriate measures the insufficient real σ convergence and other areas 

of structural convergence within the EU can be supported. The second of introduced areas 

relates the support to functioning of adaptation mechanisms in case of asymmetric shocks. If 

some of them function less effectively than others this can affect the economic growth. For 

this purpose the measures to improve the functioning of the single internal market and 

especially increase in labour market flexibility and labour force mobility should be supported. 

External shocks affecting integration grouping and its economies have an indispensable 

importance for their convergence and economic growth. It depends on the overall integration 

process, its characteristics and the convergence of integrating economies to what extent these 

external events can influence the convergence among them and their overall development 

with implications for economic growth. External shocks cannot be prevented by the EU 
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economies, but the possibility of reducing the adverse effects depends, among other things, on 

the convergence and competitiveness of economies. For comparison may be pointed out to the 

ability of Estonia to cope with the consequences of the  economic crisis and on the other hand, 

the case of Greece, where the crisis left significant negative impacts that affected the whole 

Eurozone  and EU. 

With regard to the limitations of the implemented research should be several areas of 

researched problems subjected to further analysis. An important area is for example 

monitoring the impact of convergence not only on economic growth, but also on the 

employment and unemployment, which is a permanent challenge throughout the EU. In other 

words, the reforms in the labour market in order to increase its flexibility and mobility of 

workers, reduce unemployment and increase employment are a challenge not only because the 

labour market can serve as an important adaptation mechanism in response to asymmetric 

shocks, but low unemployment and high rates of employment should be the ultimate goal and 

the result of economic growth. Otherwise, the economic growth is missing the desirable 

positive aspects and the social inequality is becoming deeper with further adverse impacts on 

living standard of economies. 

The convergence at the regional level in the EU is another issue that has not been more deeply 

analyzed in this thesis with respect to its objective. The convergence of certain studied factors 

at the country level can be affirmed, but it may not apply at regional levels and can lead to a 

divergence. This must be dealt with in an integration grouping such as the EU, where national 

borders are becoming less important. An effective regional and structural policy should lead 

to the promotion of sustainable economic and social development of regions, countries and 

the whole EU. Therefore also this sphere should be the subject of research and analyses when 

researching the convergence within the EU. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
 

AD agregátny dopyt 

AS agregátna ponuka 

B-G LM test Breuschov-Godfreyho LM test 

B-P-G test Breuschov-Paganov-Godfreyho test 

B-S efekt Balassov-Samuelsonov efekt 

CEE stredná a východná Európa 

CPI index spotrebiteľských cien 

CPL porovnateľná cenová úroveň 

CS cross-section (prierezová jednotka) 

D-W test Durbin-Watsonov test 

ECB Európska centrálna banka 

EHS Európske hospodárske spoločenstvo 

EMS Európsky menový systém 

EMU hospodárska a menová únia 

ER výmenný kurz 

ERDI ukazovateľ kurzovej odchýlky 

ERM mechanizmus výmenných kurzov 

ES Európske spoločenstvo 

ESUO Európske spoločenstvo uhlia a ocele 

EÚ Európska únia 

FEM model s fixnými efektmi 

F-G test test Farrara Glaubera 

GCI Global Competitiveness Index 

GCR Global Competitiveness Report 

GDP hrubý domáci produkt 

GL index  Gruberov-Lloydov index  
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GLS zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov 

HICP harmonizovaný index spotrebiteľských cien 

H-P filter Hodrickov-Prescottov filter   

IIT vnútroodvetvový obchod (intra-industry trade) 

J-B test Jarque-Berra test 

JVT jednotný vnútorný trh 

LP produktivita práce 

NEER nominálny efektívny výmenný kurz 

NER  nominálny výmenný kurz 

OCA  optimálna menová oblasť 

OLS metóda najmenších štvorcov 

p.b. percentné body 

PB platobná bilancia 

PPI index cien výrobcov 

PPP parita kúpnej sily 

PPS štandard kúpnej sily 

PZI priame zahraničné investície 

REER reálny efektívny výmenný kurz 

RER reálny výmenný kurz 

REM model s náhodnými efektmi 

RHDD reálny hrubý domáci dôchodok 

RHND reálny hrubý národný dôchodok 

SITC štandardná medzinárodná obchodná klasifikácia 

S-S model Solowov-Swanov neoklasický model ekonomického rastu 

T/T Terms of Trade 

ULC jednotkové náklady práce 

VAR modely vektorové autoregresné modely 


