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Úvod
Jedným z cieľov vzniku Európskej únie bolo vytvorenie jednotného trhu, ktorý bude
efektívne konkurovať ostatným veľkým ekonomikám. Hlavnou výhodou jednotného trhu je
efektívnejšia alokácia výrobných faktorov, čo vedie ku konkurencieschopnejšej produkcii.
Globalizácia na úrovni Európy nevyhnutne vedie k regionalizácii a čiastočne k prehlbovaniu
rozdielov medzi regiónmi. Jedným z cieľov fiškálnej politiky je podpora zaostávajúcich
regiónov, tak aby EÚ ako celok bol relatívne homogénny. V prípade prílišnej regionalizácie
by mohlo prísť k sociálnym pnutiam alebo k destabilizácii ekonomiky Európskej únie ako
celku.
Európska únia je historicky relatívne heterogénny celok. Pozostáva z viacerých krajín,
ktoré ešte pred relatívne krátkou dobou mali veľmi obmedzené hospodárske a politické
väzby. Postupom času sa tieto väzby zosilňujú a zlepšujú. Toto je dôsledkom
administratívnych a legislatívnych zmien, ktoré zľahčujú komunikáciu, obchod i presun
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výrobných faktorov. Takisto, kohézna politika EÚ (ako súčasť fiškálnej politiky) má ako
hlavný cieľ podporiť rozvoj zaostávajúcich regiónov nielen priamou finančnou podporou
rozvojových projektov, ale i čiastočne umelým vytváraním väzieb.
Za účelom merania efektívnosti fiškálnej politiky v oblasti znižovania disparít ako i
kvôli úspešnému smerovaniu fiškálnej politiky, je potrebné sledovať a kvantifikovať rozdiely
medzi regiónmi. Preto je cieľom predkladanej práce popísať a porovnať metodiku merania
disparít medzi regiónmi.
Po období kvalitatívneho skúmania disparít boli priekopníkmi v kvantitatívnom popise
disparít a ich zmenšovania Robert Barro and Xavier Sala-i-Martin v roku 1992. Po nich
nasledovalo množstvo autorov, ktorí skúmali spravidla beta a sigma konvergenciu v rôznych
regiónoch a krajinách: napríklad Sandy Dall'erba a De la Fuente v Španielsku, Arbia,
Brauninger, Niebuhr v postupne sa rozširujúcej Európskej Únii, Dobson, Ramlogan, Drennan,
Lobo, Lall a Yilmaz v USA, či Lugovoy v Rusku. Z domácich autorov sa kvantifikácii
konvergencie venovali najmä Menbere Workie, Milan Buček a Zlata Sojková. Výpočet týchto
autorov nie je vyčerpávajúci. Väčšina z nich používala štandardné zaužívané postupy na
rôznych regiónoch podľa účelu ich práce. Hlavný dôraz spravidla kládli na interpretáciu
výsledkov a na vhodný výber premenných, nekládli dôraz na metodológiu meranie
konvergencie.

Ciele dizertačnej práce
Prvým cieľom práce je popísať a formalizovať rôzne metodológie merania a metriky
používané na meranie konvergencie, popísať ich výhody ako i nedostatky. Druhým cieľom je
zistiť podobnosti medzi jednotlivými metrikami a odporučiť metriky, ktoré popisujú
konvergenciu v Európe v súlade s intuitívnym chápaním a štatistickými charakteristikami.
Dizertačná práca je rozdelená do sedem kapitol. Prvá popisuje stav štúdia problematiky
jednotlivých metrík v slovenskej a svetovej literatúre. Druhá kapitola sa venuje popisu
jednotlivých premenných používaných na sledovanie konvergencie. Tretia kapitola
formalizuje jednotlivé metriky konvergencie a definuje metodológiu merania konvergencie
použitej v práci. Štvrtá kapitola sa venuje popisu jednotlivých regiónov Európskej únie. Piata
kapitola kvantifikuje konvergenciu podľa jednotlivých metrík, regiónov a premenných. Šiesta
kapitola sumarizuje jednotlivé konvergencie a porovnáva metriky. Siedma kapitola
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sumarizuje výsledky práce. Prílohy popisujú problematiku regionálnej ekonometrie a
prinášajú prehľad jednotlivých regiónov Európskej únie.

Súčasný stav riešenej problematiky
Ako sme spomenuli v úvode, neexistuje jednoznačne uznávaná metodika merania
konvergencie. Autori nie sú ujednotení, ktorú premennú sledovať ktorou metrikou, čo
popisuje časť premenné a časť miery konvergencie.
Premenné
Existuje niekoľko premenných ktoré sledujú kvalitu regiónu. Medzi najsledovanejšie
patria HDP, príjem či dôchodok a nezamestnanosť. Cieľom sledovania vývoja takýchto
premenných je charakterizovať ekonomickú a sociálnu kohéziu. Ekonomická kohézia
popisuje skôr celkovú výkonnosť ekonomiky, sociálna kohézia skôr celkový stav obyvateľov
s ich sociálnou situáciou.

Obrázok 1: Disponibilný príjem v Európe a jeho rôzne výšky, NUTS 2 regióny (sýtejšie
regióny majú nižšie hodnoty)
-5-

Hrubý domáci produkt za región podľa výrobnej metódy určuje celkový súčet pridanej
hodnoty a čistých nepriamych daní. Pridaná hodnota sa zjednodušene skladá z odmien
zamestnancov a zo zisku. Obidve tieto hodnoty umožňujú meranie výšku príjmov v
regiónoch. Problémom je, že poberatelia pridanej hodnoty nemusia reálne sídliť v danom
regióne. Obyvatelia môžu bývať mimo regiónu (a dochádzať do iného regiónu) a majitelia
firmy (ktorý poberajú zisk) môžu tiež sídliť v inom regióne. Preto by oveľa vhodnejším
kandidátom bol hrubý národný produkt či dôchodok, ktorý meria pridanú hodnotu nie podľa
miesta, kde táto vznikla, ale podľa sídla výrobného faktora, teda zjednodušene pracovníka a
majiteľa firmy. Metodologickým problémom je, že hrubý domáci produkt ako aj hrubý
národný dôchodok sa na úrovni regiónov v jednotlivých krajinách, až na ojedinelé výnimky,
sledujú s rovnakým deflátorom, čo neodpovedá empirickým skúsenostiam.
Počet pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním môže popísať kvalitu pracovníkov v
regióne, čo spravidla má vplyv na ich celkový príjem. Je to významný ukazovateľ smerovania
regiónu k znalostnej ekonomike. Percento pridanej hodnoty v službách popisuje kvalitu
pridanej hodnoty. Dá sa predpokladať, že pridaná hodnota v službách je kvalitnejšia (v zmysle
ekologickejšia) ako pridaná hodnota vytvorená v priemysle.
Disponibilný príjem domácností na obyvateľa v bežných cenách popisuje celkový
priemerný nominálny príjem, ktorý má reprezentatívny obyvateľ k dispozícii. Problémom je
ako tieto príjmy porovnávať, keďže každý región má inú cenovú hladinu. Preto porovnanie
pomocou výmenných kurzov nie je vhodné. Oveľa vhodnejšie je porovnanie pomocou parity
kúpnej sily, ktorá berie do úvahy skutočné cenové rozdiely. Problémom je, že parita kúpnej
sily je často rátaná na úrovni celej krajiny a nie regiónu, čo je napríklad v prípade Slovenska
nepresné.
Údaje zo sociálnej kohézie sú z výberového zisťovania pracovných síl. Ako hlavné
ukazovatele sú miera nezamestnanosti, miera zamestnanosti a miera ekonomickej aktivity.
Všetky premenné sú upravené tak, aby boli normalizované a vyššie hodnoty znamenali
lepšie. Kvôli tomu bola normalizovaná modifikovaná premenná sto mínus miera
nezamestnanosti. Hrubý domáci produkt regiónu a disponibilný príjem domácností na
obyvateľa regiónu boli normalizované po vydelení príslušným priemerom Európskej únie.
Ostatné premenné sú prirodzene v percentách.
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Na analýzy sú používané dáta z Eurostatu, za obdobie od 1995/1997 do 2007/2008 (v
závislosti od dostupnosti premennej). Premenné boli znormované tak, aby nadobúdali hodnoti
od 40 po 200 a aby vyššie hodnoty znamenali lepšie.
Miery konvergencie
Ak by sa aj podarilo vybrať vhodnú premennú ktorá určí kvalitu regiónu (v
akomkoľvek zmysle), existuje niekoľko spôsobov ako zistiť či sa regióny približujú k sebe a
teda či existuje konvergencia. V bežnej literatúre sú často používané beta a sigma
konvergencia, ktoré pri predpokladoch normality relatívne dobre a interpretovateľne popisujú
vývoj nerovností medzi regiónmi. Beta konvergencia vychádza z Sollowovho modelu a
predpokladá, že aby chudobnejší dobehli bohatších, musia rásť rýchlejšie ako bohatší. Model
preto skúma vzťah medzi počiatočnou hodnotou sledovanej premennej a tempom rastu. Tento
vzťah by mal byť v čase konvergencie záporný. Beta konvergencia je nutnou podmienkou
sigma konvergencie1. Sigma konvergencia skúma smerodajnú odchýlku premennej na
začiatku a konci sledovaného obdobia. Pri predpokladoch normality má smerodajná odchýlka
chí kvadrát rozdelenie. V testoch sa potom skúma, či sú tieto hodnoty štatisticky rozdielne.
Ak áno, konvergencia alebo divergenciu sa dá dokázať.
Na druhej strane, požiadavky na podkladové štatistické rozdelenie sú relatívne vysoké.
Konkrétne ide o predpoklad, že rozdelenie by malo byť normálne a nezávislé. Podmienka
normality sa dá niekedy dosiahnuť transformovaním premennej do logaritmického tvaru,
nezávislosť sa dá obísť používaním zložitejších modelov z regionálnej ekonometrie 2. Tieto
postupy často spadajú do pokročilej ekonometrie a umožňujú na úrovni základného výskumu
popisovať konvergenčné a divergenčné procesy v kontexte pôsobenia trhových síl.
Vývoj šikmosti a špicatosti (tretí a štvrtý moment rozdelenia), ako ukazovateľov
konvergencie, dokazuje najmä nesplnenie predpokladov normality podkladového rozdelenia.
Zmeny šikmosti a špicatosti v čase zároveň popisuje charakter konvergenčných procesov, čo
sa v kontexte dostupnej svetovej literatúry uplatňuje v tejto práci originálnym spôsobom. Na
druhej strane, šikmosť a špicatosť sú ťažko predstaviteľné a interpretovateľné najmä pri
meniacej sa sigme.
1 V prípade, že neprichádza k predbiehaniu pôvodne bohatších regiónov chudobnejšími
2 Hlavným cieľom tejto práce je metodológia merania regionálnej konvergencie a z hľadiska vedných disciplín
ide hlavne o ekonomickú štatistiku a matematickú štatistiku. Regionálna alebo priestorová ekonometria
(spatial econometrics) je modelovacia metodológia spadajúca do ekonometrie a preto sa jej v práci bližšie
nevenujeme.
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Podobný charakter ako sigma koeficient má aj Gini koeficient, entropia a Theilov
koeficient. Všetky tieto koeficienty skúmajú obojstrannú celkovú disperziu premennej. Gini
koeficient je zväčša používaný na meranie nerovnosti príjmov a je menej náchylný na
ovplyvnenie extrémnymi hodnotami. Entropia má svoj pôvod vo fyzike. Theilov koeficient
umožňuje jednoducho oddeliť vplyv vo vnútri regiónu od vplyvu rozdielov medzi regiónmi.
Podobné správanie týchto koeficientov potvrdili aj závery práce.
Konvergenciu meriame aj menej bežnými neparametrickými metódami. Tieto majú
výhodu v sledovaní iba vybranej konvergencie a hlavne nepožadujú splnenie spomínaných
predpokladov o normalite a nezávislosti. IQR (inter quartile range – rozdiel medzi kvartilmi)
a boxplot konvergencia sledujú rozdiel medzi kvantilmi a ich vývoj v čase. IQR rozdiel medzi
25% kvantilmi a boxplot medzi 10% kvantilmi. Tieto ukazovatele ignorujú vývoj extrémnych
hodnôt, čím sú robustné voči ich vývoju. Sledujú iba vývoj väčšiny pozorovaní, či sa jadro
pozorovaní k sebe približuje.
Konvergencia typu μ (mí) sleduje vývoj počtu regiónov s premennou horšou ako je
90% mediánu. Κ konvergencia (ϰ – kapa) sleduje počet regiónov, ktoré sú horšie ako 75%
priemeru. Tieto ukazovatele sledujú iba počet extrémne negatívnych hodnôt (bez ohľadu na
ich hodnoty) a predpokladajú zníženie ich počtu. Tieto metódy sú blízke kritériám,
uplatňovaným v praktickej kohéznej politike Európskej únie a do budúcnosti bude potrebné
ich systematické štúdium, sprehľadňovanie a zdokonaľovanie.
Región

HDP

Disponibilný príjem

σ

μ

IQR

γ

Európska únia

++

++

++

--

EMU

++

++

++

--

miera

Severské krajiny

++

-++

Južné krajiny

++

-

Britské ostrovy

--

-

8 nových členov

-

-

σ
++

Nemecko

++

++

--

+

Benelux

--

-

--

+
++

-

σ

μ

++

+

++

++

IQR

γ

+
-

++

++

--

++

+

+

--

+

++

+

-

++

+
++

--

-+

γ

+

---

IQR
++

-

Višehradská skupina
aglomerácie

μ

Miera
zamestnanosti

++

++

Vyššie uvedená tabuľka prehľadne popisuje konvergencie podľa rôznych metrík a
vybraných premenných a regiónov. Použité metriky sú σ – sigma konvergencia, μ
konvergencia, IQR a γ – špicatosť. Znamienko ++ znamená silnú konvergenciu, + slabú, –
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silnú divergenciu a – slabú. Prázdne políčko znamená, že sa nepodarilo dokázať ani
konvergenciu ani divergenciu. Ako vidno, nedajú sa vyvodiť jednoznačné výsledky o tom, či
EÚ konverguje. Každá z metrík i sledovaných premenných dáva rôzne a často aj rozporné
informácie.

Metóda konvergencie použitá v práci
Väčšina autorov a metód ráta s predpokladom normality a nezávislosti podkladového
rozdelenia. Toto je niekedy zmiernené používaním metód priestorovej ekonometrie, ktorá
neočakáva nezávislosť podkladového rozdelenia. Tieto predpoklady sú však veľmi silné a
často nie sú splnené. Preto sme v práci použili Spearmanovu poriadkovú štatistiku. Táto
štatistika vie identifikovať rastový alebo klesajúci trend premennej bez ohľadu na rozdelenie
štatistiky tejto premennej a bez ohľadu na trend (lineárny, kvadratický alebo iný). Pojmom
silná konvergencia rozumieme konzistentnú konvergenciu testovateľnú na úrovni p-hodnoty
1%, slabú konvergenciu na hodnote 10%.

Obrázok 2: porovnanie metrík
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V práci bola použitá jednotná metodika porovnávania konvergencií podľa jednotlivých
mier. Toto umožnilo porovnanie charakteristík jednotlivých mier konvergencie v rôznych
subregiónoch EÚ ako i podľa rôznych premenných.

Subregióny EÚ
V časti literatúry autori skúmali konvergenciu buďto v celej Európske únie alebo iba v
niektorom subregióne Európy. Toto je dôsledok dostupnosti dát, ako aj očakávanou
interpretáciou výsledkov. Vzhľadom na dostupnosť dát budeme skúmať konvergenciu na
úrovni regiónov NUTS 2. Toto je napríklad Bratislavský vyšší územný celok alebo západné
Slovensko. V Európskej únii je celkovo 267 NUTS 2 regiónov.
Počas výpočtov sa ukázalo, že metropolitné regióny sa správajú inak ako ostatné
regióny. Toto bolo viditeľné u všetkých premenných, najmä však u HDP a disponibilného
príjmu, kde sa metropolitné regióny vyvíjali pozitívne bez ohľadu na vývoj susedných
regiónov. Preto sme metropolitné regióny vylúčili z analýz o konvergencii.
Subregióny boli vytvorené na základe administratívnych pravidiel ktoré zjednodušujú
obchod a pohyb medzi regiónmi (celá EÚ, Európska menová únia, Benelux), jednotlivé väčšie
krajiny s vlastnou kohéznou politikou (Francúzsko a Nemecko), geograficky blízke regióny
(Baltické krajiny, okolie stredozemského mora, V4, alebo britské ostrovy). U všetkých týchto
subregiónov je predpoklad nutných podmienok na kohézny vývoj. Tento sa často potvrdil.

Výsledky práce
V práci sme sa zaoberali aj empirickým porovnaním jednotlivých mier konvergencie.
Toto porovnanie sa nezakladalo na odvodzovaní matematického zadania jednotlivých mier,
ale na základe ich správania pri jednotlivých premenných v jednotlivých regiónov. Hlavným
kritériom podobnosti metrík bol neparametrický korelačný koeficient na 88 pozorovaniach (v
rôznych regiónoch a premenných).
Dôležitým výsledkom je, že konvergencie typu sigma sa správajú podobne. Sem
spadajú sigma konvergencia, Giniho koeficient, Theilov koeficient a entropia. Rôzne mutácie
beta konvergencie sa správali rovnako. Toto je však skôr dôsledkom metodológie, ktorá je
čiastočne robustná voči rôznym transformáciám podkladových dát.
Vývoj ostatných koeficientov sa už nedal spojiť do jednoznačných celkov. Toto je
viditeľné aj z Obrázok 2 (porovnanie metrík), ktorý zobrazuje krížové hodnoty metrík.
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Korelačný koeficient medzi nimi zriedkavo prekročil 60%. Hlavným prínosom práce je, že
sme na základe vhodnosti metodiky a na základe možnosti interpretácie v práci vybrali 4
druhy konvergencie ako najvhodnejšie:
1. Spomínaná skupina sigma konvergencií.
2. IQR, ktorý skúma vzdialenosť medzi kvartilmi. Do tejto skupiny patrí aj boxplot (rozdiel
medzi 10% kvantilmi), tento sa vyvíjal relatívne podobne ako IQR.
3. μ koeficient (percento regiónov s hodnotou horšou ako je 90% mediánu). Druhý
neparametrický koeficient ϰ (percento regiónov pod 75% priemeru) veľmi často
neukazoval ani konvergenciu ani divergenciu.
4. Špicatosť. Zaslúži si samostatnú skupinu najmä preto, že je negatívne korelovaná s
väčšinou ostatných premenných a teda zobrazuje úplne iný pohľad na konvergenciu. Na
druhej strane, špicatosť sa zatiaľ prakticky nepoužíva a preto nie je dostatočne zaužívaná
jej interpretácia, najmä pri meniacej sa sigme (teda disperzii).
Pre potreby merania konvergencie v rámci potrieb hospodárskej politiky odporúčame
používať μ konvergenciu. Táto konvergencia je robustná voči vývoju extrémne pozitívnych
hodnôt (vysoký rast niektorých regiónov neovplyvňuje metriku), voči zmenám okolo stredu
rozdelenia (nezaujímavé presuny regiónov v jadre rozdelenia ju neovplyvňujú), aj voči
hodnotám negatívnych outlierov. Metrika sleduje iba percento negatívnych regiónov a
očakáva ich zníženie.
Pre výskumné potreby s cieľom teoretického komplexného pochopenia a popisu
regionálnych konvergenčných a divergenčných procesov odporúčame použiť niekoľko
metrík, ktoré charakterizujú rôzne stránky týchto procesov. Konkrétne ide o tieto sigma
konvergenciu, μ konvergenciu, IQR a špicatosť.
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Summary
Cohesion policy is an important part of European Union fiscal policy. In the times of
continuing reginalisation and globalisation, sustaining such heterogenous entity as European
Union, without too large internal differences is extremely important. In order to achieve this
goal, it is important to monitor and quantify differences among regions.
In this work, we study seven variables which are used to measure economic and social
quality of a region: gross domestic product, disposable income, share of services on value
added and share of tertiary education on all workers as indicators of economic quality,
employment rate, unemployment rate and economic activity rate as indicators of social
quality. Most important ones are gross domestic product, disposable income and employment
rate. We studied these variables in fourteen regions. In these there is assumption of
continuous convergence. It is shown that metropolitan regions are different and that they
behave almost independently.
The rate of convergence is measured by various metrics. Beta and sigma convergences
are widely used, however these rely on strong assumption of normality and independence of
observations. Therefore we used Spearman's rank coefficient, which is robust against
distributions which are not normal. Apart from beta and sigma convergence, other metrics
were used as well. Comparing these metrics, we identified four clubs of convergence metrics.
The first one is sigma convergence. Gini coefficient, Theil coefficient and entropy fall into
this group as well. The second one is IQR (inter quartile range). The third group is μ
convergence, which studies development of number of regions below 90% of median.
Kurtosis, as the fourth moment of distribution, describes the source of sigma. These four
metrics behave very differently and they are practically uncorrelated. So each of them
describes convergence from a different point of view.
For the goals of measuring convergence for economic policy, we suggest to use μ
convergence. This convergence is robust against development of extremely positive values
(high growth of several regions will not affect this metric), against changes around the center
(slight unimportant changes of regions in the core will not affect it), as well as against values
of negative outliers. It only studies percentage of these regions and expects its decline.
For research with to goal to study and understand regional convergence and divergence
processes we suggest to use several metrics that describe different sides of this process. The
four metrics are sigma convergence, μ convergence, IQR a kurtosis.
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