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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 sledovaním vývoja reálneho hrubého domáceho produktu na 

obyvateľa (GDP/obyv.) alebo GDP/obyv. v parite kúpnej sily (PPP). 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 teórií 

ekonomického rastu, ktoré poskytujú teoretické východiská a faktory ekonomického rastu 

a konvergencie menej vyspelých ekonomík k vyspelým. Sú taktiež východiskom k odvodeniu 

potenciálnych dopadov konvergencie na ekonomický rast. 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 v EÚ.    

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.  

V práci sú overované tieto tri pracovní hypotézy. 

Hypotéza 1: Existujú významné prepojenia rôznych oblastí makroekonomickej konvergencie 

v EÚ a eurozóne. 
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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 

 

Dizertačná práca je rozčlenená do šiestich častí. 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 a relevantné východiská pre 

skúmanie konvergencie. Východiská pre analýzu konvergencie pozostávajú z  niekoľkých 

oblastí. Ide o teórie ekonomického rastu spolu s faktormi ekonomického rastu 

a konkurencieschopnosťou ekonomík. Na to nadväzuje teória OCA a východiská pre analýzu 

konvergencie v integračnom procese ES (EÚ). U teórie OCA je pozornosť venovaná i 

empirickým prácam, ktoré ju postupne rozvíjali a rozširovali. Podkapitola venovaná 

východiskám pre analýzu konvergencie v integračnom zoskupení 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.  

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.   
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2 Použitá metodika 
 

Kapitola popisuje najdôležitejšie metódy využité v rámci analýzy v dizertačnej práci. 

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 analýze 

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

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

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

regresná analýza je aplikovaná pri analýze β konvergencie a panelová regresná analýza pri 

výpočte váh indexu OCA a skúmaní vzťahu ekonomickej a cenovej úrovne. Pre overovanie 

platnosti hypotéz sú aplikované viaceré ekonometrické testy. Samostatný význam má 

dvojvýberový F-test pre rozptyl, ktorý bol využitý pri analýze σ konvergencie. Okrem toho je 

využitý Hodrickov-Prescottov filter (H-P filter) pre rozklad časovej rady miery rastu 

GDP/obyv. na trend a cyklus. 

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).  V práci je rovnica aplikovaná na skúmanie reálnej β konvergencie. 

                     
 

 
  

       

     

   
      

 
                

                       (2.1) 

Ľavá strana rovnice (2.1) vyjadruje priemerné tempo rastu indikátora ekonomickej úrovne 

(GDP/obyv. v PPP, reálny GDP/obyv.) za časové obdobie t0 až T. Symbol       je počiatočná 

úroveň indikátora ekonomickej úrovne v krajine i a         je jeho úroveň 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 
      

 
 = α2. 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 poňatí exponentu v rovnici (2.2) vyjadruje rýchlosť konvergencie (Barro a 

Sala-i-Martin 2004). Je určovaný z regresného koeficientu α2 (viď rovnica (2.1) a (2.2)). Jeho 
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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).  

 

 
  

       

     

   
      

 
                     

              (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 úrovní 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 Carreho a Klompa (1997), pretože hodnoty 
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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)

 

Pre vzťah (2.6) platí to isté, čo pre vzťah (2.5), t.j. 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.  

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);  
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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) 

 

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 či 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 najmä o nahradenie 

nominálneho bilaterálneho výmenného kurzu (NER) ukazovateľom v podobe indexu 

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

z dôvodu skúmaného obdobia 1999  2009. Viacero ekonomík starších členských štátov, ale 

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

členmi eurozóny. 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. 
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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. 

 

                     (   )                                                (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 tvare 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 aplikačnej časti 

je alternatívne k metóde OLS pre panelové dáta pre odhad parametrov použitá metóda GLS. 

V rámci metódy GLS je 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.  

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. 

           

Časová rada = stály trend + cyklus   (2.11)   

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

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.  

Koncept konvergencie bol tradične využívaný v rámci teórie ekonomického rastu, 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).  
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3.2 Typy ekonomickej konvergencie 

 

V tejto podkapitole sú priblížené tri typy skúmanej konvergencie, t.j. reálna, nominálna 

a štrukturálna konvergencia. 

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) (reálneho GDP/obyv.), 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 konvergenciou.  

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.  

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 

                                                 
1
 Existujú ďalšie pohľady a členenia, toto je jedno z možných. 
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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, 1991, 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).  

3.2.2 Nominálna konvergencia 

 

Nominálna konvergencia predstavuje v širokom poňatí 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 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) 

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

zmenou nominálneho menového kurzu, t.j. kurzovým kanálom a/alebo vyššou mierou rastu 

cien, t.j. cenovým kanálom. 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 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). Zbližovanie nominálneho GDP medzi ekonomikami EÚ v eurách vedie k 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. 
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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 ekonomickej 

úrovne. 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 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.  

Plnenie väčšiny kritérií teórie OCA by malo viesť k vyššej zladenosti hospodárskych cyklov 

a symetrii šokov, čo sú novšie kritéria teórie OCA. Mnoho z kritérií teórie OCA možno 

považovať zároveň za 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. Pre účely tejto analýzy je 

však relevantná štrukturálna konvergencia v poňatí teórie OCA. Najvšeobecnejšie ide 

zbližovanie štruktúr ekonomík EÚ a konkrétnejšie o plnenie jednotlivých kritérií teórie OCA. 

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 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. To by malo byť za účelom čo najlepšieho fungovania integrácie v rámci EÚ 

a zvyšovania blahobytu jej obyvateľov. 

4 Analýza vzájomných vzťahov konvergencie v EÚ a eurozóne 
 

V tejto kapitole sú zhrnuté výsledky analýzy reálnej, nominálnej a štrukturálnej konvergencie 

a ich vzájomných vzťahov v EÚ a eurozóne. Pri všetkých realizovaných analýzach sú využité 

dáta z Eurostatu, ktoré boli dostupné v roku 2011.  
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4.1 Analýza reálnej β a σ konvergencie v EÚ a eurozóne 

 

Z regresnej analýzy s využitím rovnice (2.1) možno existenciu reálnej β konvergencie 

potvrdiť v EÚ a eurozóne (niektoré modely pre EÚ a eurozónu pri zahrnutí odľahlých 

pozorovaní pre Luxembursko však nespĺňajú predpoklady modelu pre náhodnú zložku). 

Ekonomiky s nižšou počiatočnou úrovňou reálneho GDP/obyv. a GDP/obyv. v štandarde 

kúpnej sily (PPS) rastú priemerne rýchlejšie. To dokumentuje obrázok 4.1 s využitím 

indikátora reálneho GDP/obyv. 

Obr. 4.1 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. 

Analýza reálnej β konvergencie však predstavuje len úvod k skúmaniu vzťahov v rámci 

konvergencie v EÚ a eurozóne. Je nutné venovať pozornosť hlbším determinantom 

a aspektom konvergencie. V rámci reálnej konvergencie je analýza β konvergencie ďalej 

doplnená analýzou σ konvergencie. β konvergencia totiž znamená, že ekonomiky s nižšou 

ekonomickou 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.   

Výsledky analýzy reálnej σ konvergencie s využitím dvojvýberového F-testu pre rozptyl sú 

zhrnuté v tab. 4.1 a 4.2. Analýza je založená na porovnaní hodnoty vypočítanej T1 (F) 

štatistiky s kritickou hodnotou F-rozdelenia a za predpokladu, že je vyššia, je zamietnutá 

nulová hypotéza o rovnosti rozptylov sledovaných súborov. Z analyzovaných výberov, t.j. 

skupín krajín EÚ a eurozóny, je postupne opäť odstránené Luxembursko a Írsko. Tento 

prístup bol aplikovaný vo všetkých analýzach σ konvergencie realizovaných v práci. Pri 

využití indikátora reálneho GDP/obyv. nemožno v žiadnej skupine EÚ a eurozóny zamietnuť 

H0: rozptyly dvoch súborov sú rovnaké (viď tab. 4.1) i keď sa medzi rokmi stredná hodnota 

reálneho GDP/obyv. zvyšuje a rozptyl znižuje vo všetkých analyzovaných skupinách krajín.  
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Tab. 4.1  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. 

Pri využití nominálneho GDP/obyv. v PPS sa stredná hodnota GDP/obyv. v PPS vo všetkých 

analyzovaných skupinách krajín znova zvyšuje a rozptyl klesá. Z tabuľky 4.2 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. 4.2 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 

 

Pri analýze σ konvergencie nominálneho GDP/obyv. v PPS medzi rokmi 1996 a 2012, pričom 

pre rok 2012 sú využité prognózy, je σ konvergencia dokonca preukázaná vo všetkých 

skupinách ekonomík EÚ a eurozóny s výnimkou eurozóny-17 (bez tabuľky). Celkovo je vo 

všetkých analýzach pravdepodobnejšie znižovanie rozptylu indikátorov reálnej konvergencie 

v sledovaných skupinách krajín po vylúčení Luxemburska a Írska z analýzy. 

4.2 Analýza vzájomných 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.  

Na to nadväzuje analýza vývoja reálnych výmenných kurzov spolu s analýzou B-S efektu. 

Následne je preskúmaná súvislosť maastrichtských kritériá k ďalším vymedzeným oblastiam 

konvergencie. Tieto kritéria sú totiž nominálnymi kritériami konvergencie v jednom 

konkrétnom vymedzení (viď časť 3.2.2) a zároveň jedinými oficiálnymi podmienkami vstupu 

krajiny do eurozóny.  

S využitím údajov pre GDP/obyv. v PPS a CPL pre celkový GDP za rok 2010 možno 

v obrázku 4.2 pozorovať priamoúmerný vzťah medzi týmito dvoma veličinami a možno 

z neho vychádzať pri analýze vzťahu reálnej a nominálnej konvergencie v ekonomikách EÚ. 
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Obr. 4.2 GDP/obyv. v PPS a CPL pre GDP v kr. EÚ, 2010, (EÚ-27=100 u oboch indikátorov) 

Zdroj: Eurostat 
 

S použitím ukazovateľov 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 bolo ďalej 

preskúmané, či dochádza k σ konvergencii v šiestich skupinách EÚ a eurozóny, podobne ako 

to bolo v predchádzajúcich analýzach σ konvergencie. Výsledky sú zhrnuté v tabuľkách 4.3 

a 4.4. Tabuľka 4.3 potvrdzuje reálnu σ konvergenciu po odstránení odľahlých hodnôt pre 

Luxembursko. V skupinách EÚ-27 a EA-17 ju tak potvrdiť nemožno. 

Tab. 4.3 σ konvergencia GDP/obyv. v PPS v eurozóne a EÚ (EÚ-27 = 100), 1996  2010 

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 4.4 potvrdzuje nominálnu σ konvergenciu vyjadrenú konvergenciou indikátora CPL 

vo všetkých skúmaných skupinách EÚ a eurozóny. 

Tab. 4.4 σ konvergencia CPL pre GDP v eurozóne a EÚ (EÚ-27 = 100), 1996  2010 

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 

I napriek zvýšeniu strednej hodnoty a 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.   
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Proces nominálnej konvergencie v užšom zmysle, t.j. konvergencie CPL v EÚ a eurozóne, 

možno potvrdiť i 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 4.3 je využitý indikátor CPL konečnej 

spotreby domácností krajín EÚ z dôvodu dostupnosti dát na Eurostate o vývoji variačného 

koeficientu iba pre tento indikátor. Najstrmší pokles bol zaznamenaný v skupine EÚ-27 

zahŕňajúcej všetky nové členské štáty. Z toho vyplýva existencia konvergencie CPL pri 

prebiehajúcej reálnej konvergencii v rámci EÚ a eurozóny.       

Obr. 4.3 Variačný koeficient CPL konečnej spotreby súkromných domácností vrátane 

nepriamych daní v EÚ a eurozóne, 1995 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Maastrichtské 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 dlhodobý ekonomický rast nezaistí. 

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, ktorá bola vymedzená súbežným rastom GDP/obyv. v PPS 

a CPL (viď obrázok 4.2).  

Ďalej môžu vznikať dopady konvergencie vymedzenej maastrichtskými kritériami na 

konvergenciu v ďalších poňatiach a ekonomický rast pôsobením viacerých procyklických, ale 

i proticyklických transmisných kanálov. Tieto asymetrické kanály môžu byť práve spojené 

s konvergenciou vymedzenou maastrichtskými kritériami a ešte výraznejšie s účasťou 

v menovej únii. Prvým je procyklické pôsobenie fiškálnej politiky vo viacerých ekonomikách 

EÚ, ktoré vedie k nahromadeniu vládnych deficitov a dlhu a následne k nemožnosti efektívne 

využívať nástroje fiškálnej politiky v dobe, keď je nutné stabilizovať ekonomiku. 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 
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rasť rýchlejšie. Kanál rigidít nominálneho výmenného kurzu môže zmierňovať procyklické 

pôsobenie kanála reálnych úrokových mier. Avšak straty konkurencieschopnosti spojené s 

pôsobením nákladových faktorov reálnej apreciácie vedú takisto k negatívnym dopadom na 

ekonomický rast. V obrázku 4.4 možno pozorovať, že tomuto problému môžu čeliť viaceré 

nové členské štáty, u ktorých dochádza k výraznej apreciácii reálneho výmenného kurzu 

založeného na jednotkových nákladoch práce (REER (ULC)). 

Obr. 4.4 Vývoj REER u nových členských štátov (deflátor: nominálne jednotkové náklady práce 

celej ekonomiky - 27 ekonomík EÚ; index 1999=100), 1995 ‒ 2010 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Dochádza k výrazne vyššiemu rastu jednotkových nákladov práce v nových členských 

krajinách v porovnaní so staršími, a tak i apreciácii REER (ULC). To sa premieta i do vývoja 

indexu CPI. Pre REER (CPI) je tak priebeh obdobný ako u REER (ULC). 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. 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. Nemožnosť depreciácie kurzu meny pri raste 

jednotkových nákladov ohrozuje konkurencieschopnosť ekonomík.   

Celkovo sú vzťahy medzi súbežnou reálnou a nominálnou konvergenciou zložité, môžu byť 

sledované pomocou rozmanitých indikátorov, ktoré navyše možno skúmať pomocou 

rozličných metód. Záleží na účele analýzy. V tejto práci bolo zvolených niekoľko 

konkrétnych indikátorov vhodných pre analýzu konvergencie v internačnom zoskupení EÚ. 

Reálna konvergencia bola skúmaná pomocou indikátorov odrážajúcich ekonomickú úroveň, 

t.j. reálneho GDP/obyv. a GDP/obyv. v PPS a nominálna predovšetkým pomocou 

ukazovateľa porovnateľnej cenovej úrovne (CPL). Okrem toho boli skúmané maastrichtské 

kritéria nominálnej konvergencie a súhrnný vývoj reálnych výmenných kurzov odrážajúcich 

súbežnú reálnu a nominálnu konvergenciu. Z metód boli aplikované predovšetkým koncepty 

β a σ konvergencie, ktoré sú vhodné pre analýzu konvergencie v integračnom zoskupení. Bolo 

preukázané, že u ekonomík EÚ s nižšou počiatočnou ekonomickou úrovňou dochádza 

k rýchlejším priemerným mieram jej rastu, t.j. k β konvergencii. Znižovanie rozptylu 
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ekonomickej úrovne nastáva v EÚ a eurozóne po vyradení Luxemburska z analyzovaných 

výberov, avšak len pri použití indikátora reálnej konvergencie v podobe GDP/obyv. v PPS 

(tab. 4.2 a 4.3). Nemožno ju preukázať pri využití indikátora reálneho GDP/obyv. v žiadnej 

skupine EÚ a eurozóny (tab. 4.1). Naopak, zbližovanie cenovej úrovne možno preukázať vo 

všetkých výberoch (tab. 4.4) a potvrdzuje ju i obr. 4.3 dokumentujúci vývoj variačného 

koeficientu vo viacerých skupinách EÚ a eurozóny.   

4.3 Analýza štrukturálnej konvergencie v EÚ využitím teórie 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 byť posudzované viacerými kritériami teórie OCA.   

Index OCA bol v práci zostavený v niekoľkých variantoch s ohľadom na veľký počet kritérií 

teórie OCA, pre ktoré navyše neexistujú prahové hodnoty medzi nízkou a vysokou úrovňou 

konvergencie. Index poukazuje na rozsah podobnosti ekonomík EÚ, ktorá je skúmaná na 

základe kritérií zahrnutých do indexu a v konečnom dôsledku odráža náklady a prínosy z 

účasti ekonomiky v menovej únii s porovnávacou ekonomikou (skupinou ekonomík). Ako 

porovnávacia ekonomika bola zvolená EÚ-27 (viď podkapitola 2.4) Model vychádza 

z metodiky popísanej v podkapitole 2.4 a z rovníc (2.7) a (2.8). Oproti pôvodnej práci 

Bayoumiho a Eichengreena (1997) však boli prijaté čiastočné modifikácie premenných, 

nebola použitá premenná TRADEij a SIZEij a naopak bola aplikovaná pramenná OPENij 

(Horváth, Komárek a Čech, 2003). Veličinám sú v indexe priradené váhy a na základe 

veľkosti indexu možno posudzovať zladenosť ekonomík s EÚ najmä zo štrukturálneho 

hľadiska. Zladenosť je tým vyššia, čím je hodnota indexu nižšia. Pokles hodnoty indexu 

naznačuje konvergenciu a rast jeho hodnoty divergenciu voči priemeru EÚ-27.    

Konkrétny model je vyjadrený rovnicou (4.1) a obsahuje tri premenné. Index vysvetľuje 

štrukturálnu podobnosť ekonomík EÚ charakteristikami obchodu, konkrétne pomocou 

celkovej otvorenosti ekonomík v podobe súčtov exportov a importov s EÚ v pomere ku GDP 

(OPENij) a odchýlok komoditnej štruktúry vnútorných exportov ekonomík EÚ od priemeru 

EÚ (DISSIMij). Ďalej zahŕňa odchýlky zmien reálneho GDP (D(Δyij)) od priemeru EÚ ako 

tretiu vysvetľujúcu premennú. Okrem charakteristík obchodu je zladenosť vývoja 

ekonomickej aktivity meraná vývojom reálneho GDP ďalším neopomenuteľným faktorom 

konvergencie.  

   (      )                                      (    )                                (4.1) 
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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. Čo sa týka indikátora D(Δyij), interpretácia Bayoumim 

a Eichengreenom (1997) je v tom zmysle, že štrukturálne podobné ekonomiky by mali byť 

v menšom rozsahu zasahované asymetrickými šokmi a dosahovať väčšiu úroveň zladenosti 

ekonomickej aktivity. Indikátor v takejto podobe však odráža 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. Čím viac 

sú odlišné štruktúry exportu, t.j. hodnota DISSIMij je vyššia a čím je ekonomika s EÚ 

nezladenejšia a D(Δyij) je vyšší, tým je výsledná hodnota indexu a odlišnosť ekonomiky od 

EÚ vyššia. Premenná OPENij má v modeli záporný koeficient. Interpretácia je v tom zmysle, 

že vysoko otvorené ekonomiky budú usilovať o stabilitu výmenného kurzu predovšetkým 

s hlavnými obchodnými partnermi. Najvyššiu váhu v tomto modeli a najväčší vplyv na 

hodnotu indexu OCA má veličina D(Δyij) (viď rovnica (4.1)).  

Veličina na ľavej strane označená ako D(neerij) pritom vyjadruje medziročné zmeny indexu 

nominálneho efektívneho výmenného kurzu a je využitá k odvodeniu váh indexu OCA. Ide 

o modifikáciu oproti podobe využitej Bayoumim a Eichengreenom (1997). Tí využívajú 

zmeny nominálnych bilaterálnych výmenných kurzov. Túto premennú však nemožno použiť 

súčasnom období, keď je 17 z 27 ekonomík EÚ členom eurozóny a nedochádza u nich 

k odchýlkam nominálneho výmenného kurzu. Dôvod pre využitie premennej nominálneho 

výmenného kurzu k odvodeniu váh indexu je však rovnaký ako u Bayoumiho a Eichengreena 

(1997). Nominálny výmenný kurz 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). 

Využitím modelu vyjadreného rovnicou (4.1) sú získané hodnoty indexu OCA a tie sú zhrnuté 

v tabuľke 4.5. V nej 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. Doplnené sú i hodnoty 

indexu v prvom a poslednom roku skúmaného obdobia, t.j. 1999 a 2009. 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 
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indexu. Záleží však na použitom modeli indexu a jeho čiastkových indikátoroch. Celkovo by 

z nových členských štátov mohli byť vhodné pre menovú úniu tieto krajiny: 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) (viď tabuľka 4.5).  

Tab. 4.5 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.: 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. 

Grécko, Španielsko, Portugalsko a Írsko a sú zvýraznené žltou farbou. Nové členské štáty sú zvýraznené 

fialovou farbou.  

 

Dôležitý je i fakt, že výsledky  z analýzy indexu OCA sú podporené hodnotením 

konkurencieschopnosti podľa Globálnej správy konkurencieschopnosti (GCR) 2010-11. 

V poradí celkového indexu konkurencieschopnosti (GCI) 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. Tie však na základe 

priaznivých charakteristík čiastkových indikátorov indexu OCA dosahujú relatívne nižších 

hodnôt celkového indexu OCA.  
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S ohľadom na neopomenuteľný význam vnútroodvetvového obchodu (IIT) na vnútornom 

obchode ekonomík vytvárajúcich menovú úniu bol pre výpočet jeho podielu na vnútornom 

obchode ekonomík EÚ využitý indikátor označovaný ako Grubelov-Lloydov (GL) index (viď 

obr. 4.5). Alternatívny indikátor odrážajúci podiel IIT, ktorý už bol aplikovaný pri výpočte 

indexu OCA, je indikátor DISSIMij. Ide však o indikátor odchýlok exportných štruktúr od 

priemeru EÚ. Vyššie odchýlky odrážajú vyššie rozdiely v exportných štruktúrach ekonomík 

a nižší podiel IIT na vnútornom obchode. GL index má opačnú vypovedaciu schopnosť, 

pretože priamo meria percentuálny podiel IIT jednotlivých ekonomík EÚ na ich obchode s 

porovnávacou ekonomikou a do jeho výpočtu sú zahrnuté i importy. 

 Obr. 4.5 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. 

 

Z obrázku 4.5 vyplýva, že najvyššiu hodnotu GL indexu, a tak najvyšší podiel IIT na obchode 

s EÚ dosiahlo v roku 2010 Rakúsko (cca 93,115 %) nasledované Španielskom (cca 91,055 %) 

a Poľskom (89,352 %). 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 IIT medzi danými 

rokmi. Výsledky sú podobné výsledkom analýzy založenej na indikátore DISSIMij, avšak 

s určitými odlišnosťami, keďže GL index zahŕňa i importy. 

Rakúsko a Španielsko sú v roku 2010 jediné dve ekonomiky s podielom IIT nad 90 % na 

vnútornom obchode s EÚ. V roku 1999 pritom podiel nad 90 % na obchode s EÚ dosahovalo 

Francúzsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo i Švédsko. 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. Zo starších členských štátov 

stojí ďalej za povšimnutie vývoj Írska, u ktorého od roku 1999 do roku 2010 poklesol podiel 

IIT na vzájomnom obchode 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 
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nárast cca o 8,88 p.b. Z nových členských štátov dosiahlo najvyššiu hodnotu v roku 2010 

Poľsko (89,352 %) a druhú najvyššiu Rumunsko (87,904 %). 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 Lotyšsko (23,991 p.b.), 

Bulharsko (9,566 p.b.) a Estónsko (5,471 p.b.). Tomu zodpovedajú i významné poklesy 

DISSIMij medzi rokmi 1999 a 2009 u všetkých spomenutých ekonomík. 

S ohľadom na veľký počet metód a prístupov merania zladenosti cyklického vývoja ekonomík 

i veľký počet indikátorov k tomu použiteľných nie je v práci okrem výpočtu odchýlok 

medziročných 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. 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. 

5 Konvergencia v EÚ,  účasť v eurozóne a ekonomický rast   
 

Jednotlivé oblasti konvergencie a jej prepojenia majú v konečnom dôsledku dopady na 

ekonomický rast. I v prípade 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 5.1, má dlhodobý 

trend vývoja reálneho GDP/obyv. v EÚ-27 (i eurozóne) v sledovanom období 1996  2010, 

pre ktoré boli dostupné dáta, klesajúci charakter.  

Obr. 5.1 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.  
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Poklesy miery trendového rastu GDP/obyv. sa navyše zvyšovali počas obdobia 1996  2009 

a od roku 2009 dochádza i k jeho absolútnemu poklesu. To je spojené s dopadmi najnovšej 

hospodárskej krízy. Globálna hospodárska kríza sa zároveň výrazne prejavila v skutočnom i 

cyklickom poklese produktu EÚ v roku 2008 a obzvlášť v roku 2009. V roku 2010 sa však 

záporné prírastky u trendovej miery rastu prvýkrát znížili, čo môže indikovať pozitívny vývoj 

do budúcna (viď obrázok 5.1). 

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 poňatiach. 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.    

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 miery 

rastu reálneho GDP/obyv., resp. GDP/obyv. v PPS) 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. Podobnosť cenových 
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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 PPS, medzi rokmi 1996  

2010. Možno tvrdiť, že reálna konvergencia v tomto zmysle je viditeľná až po odstránení 

odľahlých hodnôt pre ekonomiky Luxemburska a Írska, avšak stále len pri použití niektorých 

ukazovateľov reálnej konvergencie ako nominálneho GDP/obyv. v PPS (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 i 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 
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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 u Grécka, 

Litvy, Lotyšska, Bulharska a Rumunska. To sú zároveň ekonomiky s výrazne nízkou 

konkurencieschopnosťou podľa hodnotenia konkurencieschopnosti v GCR 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.  

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. 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 (nad 70%). 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. 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 

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 
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vývoj separovať od pôsobenia ďalších faktorov. Zároveň môže byť ich vplyv v jednotlivých 

ekonomikách EÚ veľmi odlišný. Jednoznačne nemožno vysloviť záver o pôsobení endogenity 

a exogenity kritérií konvergencie. 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 jeho najvyšších hodnôt. 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.  

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 sledovanie dopadu konvergencie 

nielen na ekonomický rast, ale i na ne/zamestnanosť, čo je dlhodobo výzvou v rámci celej 

EÚ. V opačnom prípade nemá ekonomický rast žiaduce pozitíva a sociálna nerovnosť sa 

prehlbuje s ďalšími nepriaznivými dopadmi na životnú úroveň ekonomík. Ďalšou oblasťou je 

skúmanie konvergencie 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.  
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