
719Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 12

DT: 339.922(437.6);338.1(437.6)
kľúčové slová: ekonomická úroveň – porovnateľná cenová hladina – konvergencia k priemeru EÚ

Reálna a nominálna konvergencia
slovenskej ekonomiky 
k priemeru EÚ
Ivan ŠUJAN* – Milota ŠUJANOVÁ*

1. Úvod

Cieºom tohto ãlánku je kvantitatívna anal˘za (s vyuÏitím makroekono-
mického modelu) dosahov vstupu SR do Európskej únie (EÚ) na slovenskú
ekonomiku v období do roku 2008. Ide hlavne o v˘voj makroekonomick˘ch
ukazovateºov vyjadrujúcich postupnú reálnu a nominálnu konvergenciu
slovenskej ekonomiky k priemeru EÚ.

Ekonomická v˘konnosÈ Slovenskej republiky (SR) – meraná ‰tandardne
ako úroveÀ HDP na obyvateºa v parite kúpnej sily (PPP) – dosahovala
v roku 2001 len necel˘ch 49 % priemeru EÚ. V súvislosti s t˘m SR znaãne
zaostáva aj v produktivite práce, v spotrebe domácností atì.

Vzhºadom na nedostatoãnú konkurenãnú schopnosÈ slovenské podniky
nie sú schopné realizovaÈ svoju produkciu za ceny, ktoré by boli v priemere
porovnateºné s cenami vo vyspel˘ch ekonomikách. Z t˘chto (i z ìal‰ích)
dôvodov komparatívna cenová hladina v SR predstavovala v roku 2001 len
37 % priemeru EÚ, t. j. zaostávala e‰te viac ako produkãné ukazovatele.
S t˘m súvisí aj nízka úroveÀ priemern˘ch miezd v SR.

Makroekonomická pozícia SR je oslabovaná aj relatívne vysokou inflá-
ciou, vysok˘mi deficitmi beÏného úãtu i verejn˘ch financií, ako aj mimo-
riadne vysokou nezamestnanosÈou. Porovnanie SR v rámci celej OECD je
e‰te viac nepriaznivé. Porovnanie v súbore 10 kandidátov vstupu do EÚ
ukazuje, Ïe SR je na 6. mieste v HDP na obyvateºa, ale pritom na posled-
nom mieste v porovnateºnej cenovej hladine a v miere nezamestnanosti.

Vstup do EÚ môÏe v˘znamne prispieÈ k nevyhnutnému ozdraveniu eko-
nomiky SR, a to hlavne ako pozitívny signál na zv˘‰enie prílevu zahra-
niãného kapitálu. Integrácia do EÚ je preto jednou z hlavn˘ch priorít SR.
Postupná reálna a nominálna konvergencia makroekonomick˘ch ukazo-
vateºov je z hºadiska integrácie ekonomiky SR do EÚ dôleÏit˘m predpo-
kladom.

Predpoklady a moÏnosti konvergencie k priemeru EÚ vyjadrujú vari-
antné konvergenãné scenáre spracované autormi na základe kombinácie
expertn˘ch odhadov a simulaãn˘ch aplikácií ekonometrického makromo-
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Názory prezentované autormi v tomto ãlánku nemusia zodpovedaÈ názorom ÚSSE SAV. Au-
tori ìakujú RÛÏene Vintrovej z Úradu vlády âR za cenné pripomienky a návrhy.
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delu.1 Tieto scenáre boli podkladom na kvantifikáciu moÏn˘ch prínosov
a rizík vstupu SR do EÚ v ‰túdii Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky
(ÚSSE) SAV (kolektív, 2002).2

Pre ekonomiku SR boli vypracované dva varianty konvergenãného scenára:
– variant 1: vstup SR do EÚ aÏ v neskor‰om období (v r. 2008). Predpo-

kladá sa niÏ‰í prílev kapitálu do SR3 a aj depreciácia kurzu SKK/EUR
ako odraz menej priaznivého v˘voja produktivity práce a konkurenãnej
schopnosti ekonomiky SR;

– variant 2: vstup SR do EÚ uÏ v r. 2004. V tomto variante sa predpokladá
podstatne intenzívnej‰í prílev kapitálu do SR, v˘raznej‰í rast produkti-
vity a konkurenãnej schopnosti ekonomiky, vyjadrenej o. i. miernou no-
minálnou apreciáciou menového kurzu SKK/EUR.

Základom na hodnotenie makroekonomického v˘voja ekonomiky SR v ob-
dobí po vstupe do EÚ je scenár podºa variantu 2. Variant 1 slúÏi iba na
ilustráciu rozdielov vo v˘voji príslu‰n˘ch ukazovateºov v prípade skor-
‰ieho alebo neskor‰ieho prijatia SR do EÚ.4

Naãasovanie vstupu do EÚ sa t˘ka väã‰ej skupiny kandidátskych kra-
jín a závisí predov‰etk˘m od vonkaj‰ích faktorov (rozhodnutia orgánov EÚ
a ãlensk˘ch krajín). Zo strany SR môÏe byÈ ãas vstupu ovplyvnen˘ len ãias-
toãne, a to prípravami na vstup. Cieºom ãlánku preto nie je anal˘za naãa-
sovania vstupu do EÚ, ale kvantifikovaná anal˘za vplyvov vstupu do EÚ
na ekonomiku SR.

Základné ukazovatele reálnej i nominálnej konvergencie (HDP na oby-
vateºa v PPP a porovnateºná cenová hladina) sa analyzujú a projektujú
v ãastiach 1, 2 a 7. Tieto ukazovatele pôsobia na ìal‰ie v˘znamné makro-
ekonomické ukazovatele (zloÏky pouÏitia HDP, zahraniãn˘ obchod, inflá-
cia, mzdy, zamestnanosÈ) skúmané v ãastiach 3–6. Pritom sa berie do
úvahy aj spätné pôsobenie t˘chto ukazovateºov na v˘voj základn˘ch kon-
vergenãn˘ch ukazovateºov (napr. nadmern˘ deficit ZO ako bariéra rastu
HDP).

1. Reálna konvergencia – pribliÏovanie ekonomickej úrovne SR
k priemeru EÚ

Ekonomická úroveÀ (vyjadrená aj ako „ekonomická v˘konnosÈ“) jednot-
liv˘ch krajín a ich zoskupení na ciele medzinárodného porovnávania sa uÏ
dlh‰í ãas ‰tandardne vyjadruje ako HDP na obyvateºa v parite kúpnej sily

1 Model SR-2001 (48 rovníc, 85 premenn˘ch) vytvoren˘ a aktualizovan˘ autormi. Ide o dyna-
mick˘ nelineárny interdependentn˘ model, v ktorom sú na základe ekonometrickej anal˘zy
kvantifikované základné priame i spätné väzby medzi makroekonomick˘mi ukazovateºmi SR,
ako aj ich dosahy na ukazovatele konvergencie SR k priemeru EÚ.
2 Variantné konvergenãné scenáre autori spracovali aj pre ekonomiku âR ako jeden z podkla-
dov na anal˘zu makroekonomick˘ch súvislostí integrácie âR do EÚ v ‰túdii spracovanej podºa
projektu Rady vlády âR pre sociálnu a ekonomickú stratégiu (Vintrová a kolektív, 2002).
3 Prílev kapitálu do SR predstavujú hlavne priame zahraniãné investície, ktoré tvoria najväã-
‰iu poloÏku vo finanãnom úãte NBS. Pritom ale berieme do úvahy aj ìal‰ie poloÏky (portfóliové
investície, zahraniãné úvery).
4 Variantné scenáre sa ãiastoãne lí‰ia uÏ 1–2 roky pred predpokladan˘m vstupom do EÚ vzhºa-
dom na prípravné akcie v SR, ako aj rôzne formy predvstupovej pomoci z EÚ.



(PPP, resp. PPS). Pritom parita kúpnej sily jednotliv˘ch mien k USD, resp.
EUR, sa zisÈuje na základe rozsiahleho ‰tatistického spracovania veºkého
mnoÏstva cien porovnateºn˘ch tovarov a sluÏieb v rámci Európskeho po-
rovnávajúceho projektu (ECP), ktor˘ organizuje ·tatistick˘ úrad EÚ Eu-
rostat v spolupráci s OECD kaÏdé 3 roky. V ostatn˘ch rokoch sa zisÈované
údaje aproximujú pouÏitím agregátnych ‰tatistick˘ch údajov jednotliv˘ch
krajín.

Parita kúpnej sily sa aproximuje podºa rekurzívneho vzÈahu:

st = st–1 (pt/pt–1)/(p*
t /p*

t–1) (1)

kde: st je parita kúpnej sily meny danej krajiny k referenãnej mene (v na-
‰om prípade parita kúpnej sily SKK k EUR) v roku t,

pt je deflátor HDP v danej krajine (v na‰om prípade SR), bázick˘ in-
dex v roku t,

p*
t  je deflátor HDP v referenãnej krajine (v na‰om prípade priemer

EÚ), bázick˘ index v roku t.

HDP na obyvateºa v danej krajine (SR) v PPP je potom vyjadren˘ vzÈa-
hom:

ys
t = yt/st (2)

kde ys
t je HDP na obyvateºa danej krajiny (SR) vyjadren˘ podºa PPP v mene
referenãnej krajiny (EUR) v roku t,

yt je HDP na obyvateºa v danej krajine v národnej mene (SKK) v ro-
ku t.

V septembri 2001 Eurostat v Luxemburgu publikoval agregátne v˘-
sledky spracovania ECP za r. 1999 za v‰etky krajiny EÚ-15, kandidátske
krajiny a krajiny EFTA. Podºa t˘chto v˘sledkov HDP na obyvateºa za 
SR v r. 1999 dosahoval cca 10 200 EUR (PPP), ão je 48,2 % priemeru 
krajín EÚ-15. Podºa na‰ich prepoãtov to v r. 1999 zodpovedalo hodnote
10 700 USD (PPP).
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TABUĽKA 1 Ekonomická úroveň a porovnateľná cenová hladina SR v % priemeru EÚ

obdobie HDP na obyvateľa podľa parity porovnateľná cenová
kúpnej sily (v % priemeru EÚ) hladina HDP (v % priemeru EÚ)

skutočtosť
1993 41,3 30,2

1993–2001 45,8 34,3
2000 47,7 36,4
2001 48,5 36,9

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 49,3 49,5 35,6 38,6
2003 49,8 50,2 37,6 40,5

2004–2006 50,5 52,1 38,7 44,6
2007–2008 52,0 54,9 40,7 48,8
2004–2008 51,1 53,2 39,5 46,2

2008 52,5 55,5 41,2 49,7



Relácia HDP na obyvateºa v SR k priemeru EÚ sa od roku 1993 (keì do-
siahla len 41,3 %) zvy‰ovala pomerne r˘chlym tempom s v˘nimkou „sta-
bilizaãného obdobia“ 1999–2001 (tabuºka 1 a graf 1).

V roku 2000 sa v dôsledku niÏ‰ieho tempa rastu HDP relatívna ekono-
mická úroveÀ SR voãi EÚ-15 mierne zhor‰ila na 47,7 %. Av‰ak v r. 2001
pri znaãnom doãasnom spomalení ekonomického rastu v EÚ, sa relácia eko-
nomickej úrovne SR voãi priemeru EÚ vrátila na cca 48,5 %. Podºa pred-
beÏn˘ch prepoãtov dosiahol HDP na obyvateºa v roku 2001 cca 11 100 EUR
(PPP), resp. 11 400 USD (PPP).

Podºa modelov˘ch v˘poãtov by ekonomická úroveÀ SR (HDP na obyva-
teºa) mohla vo variante 1 dosiahnuÈ v roku 2008 cca 52,5 % priemeru EÚ.
V priaznivej‰om variante 2 (pri vstupe do EÚ uÏ v r. 2004) by bolo moÏné
do r. 2008 dosiahnuÈ vy‰e 55,5 % priemeru EÚ. V˘voj ekonomickej úrovne
SR v percentách priemeru EÚ od r. 1993 (s projekciou do r. 2008) znázor-
Àuje tabuºka 1 a graf 1.

V medzinárodnom porovnaní sa spravidla pouÏíva HDP na obyvateºa
v USD podºa parity kúpnej sily (PPP). Pri vstupe SR do EÚ v r. 2004 by
tento ukazovateº dosiahol v r. 2004 13 400 USD, v r. 2006 15 200 USD
a v r. 2008 17 400 USD.

K hnacím silám reálnej konvergencie patrí o. i. rast otvorenosti ekono-
miky, podporujúci zniÏovanie technologickej zaostalosti bez zhor‰ovania
vonkaj‰ej nerovnováhy.

Meranie otvorenosti ekonomiky podielom zahraniãného obchodu (ZO)
na HDP v statickom tvare môÏe byÈ v‰ak zavádzajúce, pretoÏe tak˘to po-
diel závisí hlavne od rozmeru danej krajiny. NemoÏno sa preto ãudovaÈ,
Ïe napr. v malom Estónsku (resp. i v ìal‰ích kandidátskych krajinách) vy-
sok˘ podiel ZO na HDP je spojen˘ s nízkou ekonomickou úrovÀou, k˘m
v sebestaãnej‰ích veºk˘ch ekonomikách (USA, Japonsko) men‰í podiel ZO
neprekáÏa dosahovaniu nadpriemernej ekonomickej úrovne.5 PrikláÀame
sa preto k názoru, Ïe z extern˘ch faktorov má väã‰í vplyv na reálnu kon-
vergenciu prílev zahraniãného kapitálu (·mídková, 2001, s. 366–367).
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GRAF 1 Ekonomická úroveň a porovnateľná cenová hladina SR (v % priemeru EÚ)
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V tejto súvislosti je treba uviesÈ na pravú mieru niektoré naivné pred-
stavy o moÏnej r˘chlej‰ej konvergencii ekonomickej úrovne. Podºa na‰ich
kvantifikácií dosiahnutie 60 % reálnej konvergencie k EÚ pri tempách ras-
tu HDP v SR (podºa lep‰ieho variantu 2) cca 5 % a v EÚ 2,8 % potrvá pri-
bliÏne 13 rokov. Ak by sa konvergencia na 60 % priemeru EÚ mala skrá-
tiÈ napr. na 4 roky, musel by HDP v SR (v stálych cenách) rásÈ roãn˘m
tempom vy‰e 8,5 %, ão je v skutoãnosti nemoÏné.

ÚroveÀ Nemecka je v súãasnosti cca 5–6 % nad priemerom EÚ. Aj pri
maximálnom (bez naru‰ovania rovnováhy) tempe rastu HDP v SR cca 5,2 %
roãne by bolo moÏné dosiahnuÈ 100 % priemernej úrovne EÚ za 30 rokov
a úroveÀ Nemecka za 33 rokov. Ak by sme chceli úroveÀ Nemecka dosiah-
nuÈ za 10 rokov, musel by HDP v SR rásÈ fantastick˘m tempom cca 12 %
roãne (v stálych cenách).

Na druhej strane treba uviesÈ, Ïe v prípade vstupu dnes vytypovan˘ch
10 kandidátskych krajín do EÚ (t. j. âR, SR, Maìarsko, Poºsko, Slovinsko,
Litva, Loty‰sko, Estónsko, Malta a Cyprus) by sa ekonomická úroveÀ prie-
meru EÚ na obyvateºa zníÏila pribliÏne o 9 %. V tomto prípade by ekono-
mická úroveÀ SR mohla dosiahnuÈ v roku 2008 nie iba 55,5 %, ale aÏ pri-
bliÏne 61 % budúcej úrovne priemeru EÚ-25. Prepoãty ekonomickej úrovne
vo vzÈahu k priemeru roz‰írenej EÚ budú dôleÏité pre nové ãlenské krajiny
napr. pri urãovaní nárokov na ãerpanie ‰trukturálnych fondov EÚ.6

2. Nominálna konvergencia – pribliÏovanie cenovej hladiny SR
k priemeru EÚ

Nominálna konvergencia ekonomík kandidátskych krajín k priemeru EÚ
sa v ‰ir‰om koncepte posudzuje podºa tzv. maastrichtsk˘ch kritérií; t˘mi
sú: (1) zniÏovanie rozpoãtov˘ch deficitov a objemov verejn˘ch dlhov pod
stanovené normy, (2) dodrÏiavanie urãit˘ch relácií v miere inflácie a úro-
kov˘ch sadzbách, (3) stabilizácia menového kurzu. V˘voj t˘chto veliãín vo
svojom súhrne ovplyvÀuje pribliÏovanie porovnateºnej cenovej hladiny
k priemeru EÚ. Na túto veliãinu a na jej súvislosÈ s reálnou konvergenciou
sústreìujeme pozornosÈ v tejto ãasti ãlánku.

Podºa v˘sledkov posledného ECP bola v r. 1999 porovnateºná cenová hla-
dina HDP SR na úrovni 33,5 % cenovej hladiny priemeru EÚ-15. To záro-
veÀ znamená, Ïe koeficient ERDI (kurzová odch˘lka vyjadrená ako po-
mer nominálneho a reálneho kurzu meny) SKK voãi EUR bola takmer 
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5 Vhodnej‰ou mierou otvorenosti ekonomiky by mohla byÈ relácia podielu ZO na HDP v porov-
naní s priemern˘m podielom ZO v skupine krajín s porovnateºn˘m poãtom obyvateºstva (napr.
SR vs. Fínsko, Dánsko, Írsko, Nórsko, Chorvátsko).
6 Nadhodnocovanie r˘chlosti konvergencie ekonomickej úrovne sa vyskytuje aj v in˘ch kandi-
dátskych krajinách. Napr. v Maìarsku podºa Obchodnej rady pre maìarskú integráciu do EÚ
(HEBC), zdruÏujúcej vrcholn˘ch predstaviteºov nadnárodn˘ch spoloãností pôsobiacich v Ma-
ìarsku, by ekonomická úroveÀ Maìarska mala v r. 2015 dosiahnuÈ priemernú úroveÀ EÚ (po-
zri Hospodárske noviny, 24. 7. 2002, s. 10). V Maìarsku v r. 2001 úroveÀ HDP na obyvateºa
v PPP dosahovala cca 50 % EÚ. Aj za predpokladu, Ïe ekonomická úroveÀ priemeru EÚ klesne
po vstupe 10 kandidátskych krajín cca o 9 %, pri realistickom odhade rastu HDP na obyvateºa
v EÚ-25 tempom 2,8 % by HDP na obyvateºa v Maìarsku na dosiahnutie úrovne EÚ v r. 2015
musel rásÈ 14 rokov priemern˘m tempom 7,4 % roãne, ão je len ÈaÏko predstaviteºné.



3,0 (2,988), ão je mimoriadne vych˘lená hodnota. Podºa nej reálna kúpna
sila 1 eura bola v r. 1999 nie 44,12 Sk (nominálny kurz), ale len 14,77 Sk
(podºa PPP). In˘mi slovami povedané, ak obãan SR vycestoval do krajín
EÚ, kúpna sila jeho peÀazí sa zniÏovala v priemere trojnásobne.

Pre koeficient ERDI a porovnateºnú cenovú hladinu platia v nadväznosti
na PPP definovanú rovnicou (1) tieto vzÈahy:

dt = rt/st (3)
ct = 100/dt (4)

kde dt je koeficient ERDI pre paritu kúpnej sily meny danej krajiny k re-
ferenãnej mene (v na‰om prípade SKK voãi EUR) v roku t,

rt je nominálny kurz meny danej krajiny k referenãnej mene (kurz
SKK/EUR) v roku t, 

st je parita kúpnej sily (SKK voãi EUR) v roku t,
ct je porovnateºná cenová hladina HDP v danej krajine (SR) vyjad-

rená v percentách k cenovej hladine referenãnej krajiny (priemeru
EÚ) v roku t.

Ako vypl˘va z tabuºky 1 i grafu 1, cenová hladina SR v percentách prie-
meru EÚ sa od veºmi nízkej úrovne 30,2 % v roku 1993 prevaÏne zvy‰o-
vala. V˘nimku tvoria roky 1998 a najmä 1999, keì cenová úroveÀ SR do-
ãasne klesala, a to predov‰etk˘m v dôsledku vtedaj‰ej depreciácie kurzu
SKK.

Existuje v˘znamná ‰tatistická závislosÈ porovnateºnej cenovej hladiny od
ekonomickej úrovne danej krajiny. Regresná anal˘za za 28 krajín OECD
(bez Islandu a Luxemburska) podºa údajov z ECP 1999 potvrdila túto zá-
vislosÈ s nasledujúcimi v˘sledkami:

ci = 16,28 + 0,793 ys
i + ui (5)

(1,74)    (8,08)
R2 = 0,715, R = 0,846, i = 1, 2, 3..., 28

kde ci je porovnateºná cenová hladina HDP v krajine i (v percentách prie-
meru EÚ-15 v r. 1999),

ys
i je HDP na obyvateºa podºa PPP v krajine i (v percentách priemeru
EÚ-15 v r. 1999),

ui je rezíduum regresie (odch˘lka skutoãn˘ch hodnôt ci od teoretick˘ch
hodnôt z regresie).

V zátvorkách sú hodnoty t-testu na odhady koeficientov rovnice.

Hodnoty ci a ys
i za 28 krajín OECD podºa ECP 1999 sú uvedené v tabuº-

ke 2 a na grafe 2 spolu s priamkou spájajúcou teoretické hodnoty ci – ui vy-
pl˘vajúce z regresie podºa rovnice (5).

Regresnú anal˘zu závislosti ci od ys
i sme vykonali aj za 21 európskych

‰tátov OECD (bez Islandu a Luxemburska). Vzhºadom na ekonomicky kom-
paktnej‰í súbor sme podºa oãakávania získali v porovnaní s rovnicou (5)
odhady, ktoré sú ‰tatisticky e‰te v˘znamnej‰ie:

ci = 3,90 + 0,941 ys
i + ui (6)

(0,50)  (11,27)
R2 = 0,870, R = 0,933, i = 1, 2, 3..., 21
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Vzhºadom na vysokú ‰tatistickú v˘znamnosÈ koeficientu 0,941 a nízku
v˘znamnosÈ kon‰tanty rovnica (6) pribliÏne vyjadruje závislosÈ ci od ys

i v po-
mere 1:1 s vysokou koreláciou 93,3 %.

K podobn˘m v˘sledkom dospeli napr. âihák a Holub (2001, ss. 331–332),
hoci ich regresná anal˘za za rok 1999 je zaloÏená na extrapolácii údajov
ECP z roku 1996 a t˘ka sa ãiastoãne odli‰ného súboru krajín. Citovan˘ ãlá-
nok podáva aj teoretické odôvodnenie empiricky získan˘ch v˘sledkov zá-
vislosti cenovej hladiny od HDP na obyvateºa v pomere zhruba 1:1, a to
v súlade so známym Balassov˘m-Samuelsonov˘m modelom. PrikláÀame
sa tieÏ k názoru (âihák – Holub, 2001), (Frait – Komárek, 2001), Ïe cenová
hladina nemusí byÈ nevyhnutne proporcionálna s úrovÀou HDP na obyva-
teºa, pretoÏe na Àu pôsobí aj rad ìal‰ích faktorov.

Regresná anal˘za zároveÀ ukázala (za 21 európskych krajín OECD), Ïe
SR a âR majú najvy‰‰ie odch˘lky od tejto v‰eobecnej závislosti, v prípade
SR je to záporná odch˘lka pribliÏne 16 percentn˘ch bodov. Konkrétne: ce-
nová hladina v SR by mala dosahovaÈ nie 33 % priemeru EÚ, ale teore-
ticky 49 %, ão by zodpovedalo reálnej ekonomickej úrovni SR. Ceny v SR
by teda mali byÈ podºa toho o 48 % vy‰‰ie (49 : 33 = 1,48). Anal˘za príãin
takej vysokej odch˘lky naznaãuje, Ïe zaostávanie cenovej hladiny SR za
EÚ je okrem niÏ‰ej úrovne HDP na obyvateºa spôsobené aj ìal‰ími vplyvmi,
ku ktor˘m patrí:
– niÏ‰ia konkurenãná schopnosÈ v porovnaní s vyspel˘mi krajinami,7
– pretrvávajúce regulácie cien viacer˘ch v˘robkov a sluÏieb,
– niÏ‰ie ceny verejn˘ch sluÏieb (zdravotníctvo, ‰kolstvo atì.),
– niÏ‰ie ceny domácich vstupov do v˘roby,
– deformácie niektor˘ch cenov˘ch relácií,
– dlhodobo vysok˘ deficit beÏného úãtu platobnej bilancie,
– nedostatoãn˘ prílev zahraniãného kapitálu.

Posledné dva vplyvy pôsobia na znehodnotenie kurzu meny. To zároveÀ
vedie okrem iného k zníÏeniu porovnateºnej cenovej hladiny voãi obchod-
n˘m partnerom.

Modelové kvantifikácie ukázali, Ïe relácia komparatívnej cenovej hla-
diny v SR k priemeru EÚ sa zv˘‰ila z 33,5 % v r. 1999 na 36,4 % v r. 2000
a na 36,9 % v r. 2001. Treba oãakávaÈ ìal‰í rast tejto relácie, okrem iného
v závislosti od vstupu do EÚ, a to do r. 2008 na 41,2 % vo variante 1, resp.
na 49,7 % vo variante 2 (pozri tabuºku 1), ão by znamenalo zníÏenie koefi-
cientu ERDI aspoÀ na pribliÏne 2,0.

PribliÏovanie cenovej hladiny k priemeru EÚ je pochopiteºne spojené
s r˘chlej‰ím rastom cien domácej produkcie v SR oproti EÚ. Pokiaº ide
o spotrebiteºské ceny, ich r˘chlej‰í rast by podºa konvergenãn˘ch scenárov
mal byÈ kompenzovan˘ r˘chlej‰ím rastom nominálnych miezd, ão by vy-
tváralo priestor na ìal‰í rast reálnych miezd v súlade s predpokladan˘m
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7 Nejde tu o niÏ‰iu konkurenãnú schopnosÈ vypl˘vajúcu z niÏ‰ej kvality, hor‰ieho vzhºadu v˘-
robkov a pod., pretoÏe tieto faktory sú uÏ zohºadnené v porovnateºnej cenovej hladine pri pre-
poãtoch jednotliv˘ch cien skupinou nezávisl˘ch (hlavne západoerópskych) odborníkov v medzi-
národn˘ch porovnávacích projektoch. Máme tu na mysli niÏ‰iu konkurenãnú schopnosÈ
spôsobenú nedostatoãnou propagáciou v˘robkov, nedostatoãn˘mi kontaktmi so zahraniãn˘mi
partnermi, nedôveru zahraniãia voãi ak˘mkoºvek (i kvalitn˘m) v˘robkom z b˘val˘ch socialis-
tick˘ch krajín a podobne.



r˘chlej‰ím rastom produktivity práce. Pritom pribliÏovanie nominálnych
miezd k úrovni EÚ je súãasÈou nominálnej konvergencie.

Modelové kvantifikácie tieÏ ukázali, Ïe nominálna konvergencia môÏe
v rokoch 2002–2008 prebiehaÈ r˘chlej‰ie ako reálna konvergencia (pozri
graf 1). Oba procesy sú síce v podstate paralelné vzhºadom na závislosÈ
medzi HDP na obyvateºa v PPP a porovnateºnou cenovou hladinou HDP,
av‰ak pri pôsobení ìal‰ích vplyvov sú moÏné i znaãné odch˘lky od tejto zá-
vislosti v ãase i priestore.

Graf 2 okrem základn˘ch závislostí cenovej hladiny od ekonomickej úrov-
ne a odch˘lok od tejto závislosti názorne ukazuje veºkú vzdialenosÈ SR
a ìal‰ích kandidátskych krajín od „jadra EÚ“. Od juÏného krídla EÚ je táto
vzdialenosÈ zhruba poloviãná; ukazuje aj znaãn˘ predstih ekonomickej
úrovne USA od „jadra EÚ“.

Je aj pozoruhodné, Ïe priamka spájajúca teoretické hodnoty na grafe 2
pôsobí ako ist˘ magnet na skutoãné hodnoty, má tendenciu ich „priÈahovaÈ“.
V krajinách s najvy‰‰ou mínusovou odch˘lkou sa od r. 1999 do r. 2001 po-
rovnateºná cenová hladina (CPL) v percentách priemeru EÚ v USA zv˘‰ila
zo 102 na 108 %, v Kanade z 82 na 86 %, v âR zo 40 na 44 % a v SR z 33
na 37 %. (K zv˘‰eniu medzinárodne porovnateºnej cenovej hladiny CPL pri-
tom do‰lo v dôsledku relatívneho zv˘‰enia domácich cien, príp. i spevnenia
kurzu meny). Na druhej strane v krajinách s najvy‰‰ou plusovou odch˘lkou
do‰lo k opaãnému pohybu, keì CPL sa zníÏila v Japonsku zo 144 na 136 %
a podobne i vo ·védsku a ·vajãiarsku. Tento pohyb pôsobí hlavne dlhodobo,
priãom na CPL pôsobia aj ìal‰ie vplyvy – sú to najmä saldá platobnej bi-
lancie a pôsobenie nástrojov menovej politiky, ão má v‰ak skôr vplyv v krat-
‰om období (v r. 2002 napr. oslabenie kurzu USD oproti euru alebo posil-
Àovanie kurzu CZK oproti SKK a ìal‰ím menám).
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GRAF 2 Závislosť cenovej hladiny od ekonomickej úrovne krajiny
EU-15 = 100, 1999
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3. V˘voj HDP a zloÏiek jeho pouÏitia

V r. 1993–2001 SR dosiahla priemern˘ reálny rast HDP 3,5 % roãne (ta-
buºka 3). Po rozdelení âSFR do‰lo v r. 1993 k poklesu HDP v SR o 3,7 %,
v ìal‰ích rokoch 1994–1998 sa roãné tempá rastu pohybovali medzi 4,1 %
a 6,7 %, dosahovali sa v‰ak za cenu znaãnej vonkaj‰ej i vnútornej nerov-
nováhy. V rokoch 1999–2000 sa v SR uplatÀovala re‰triktívna makroeko-
nomická politika v úsilí o zmiernenie nerovnováhy, ão viedlo k spomaleniu
reálneho rastu HDP na 1,9 % a 2,2 %. V r. 2001 sa mal na‰tartovaÈ väã‰í
(ale pritom rovnováÏny) ekonomick˘ rast. Ukázala sa v‰ak nedostatoãná
úãinnosÈ doteraj‰ích stabilizaãn˘ch opatrení, keì uÏ nie príli‰ vysoké tempo
rastu HDP (3,3 %) sprevádzalo znaãné zhor‰enie vonkaj‰ej i vnútornej ne-
rovnováhy. Zr˘chlenie rastu HDP v r. 2001 oproti roku 2000 (tabuºka 3
a graf 3) sa dosiahlo vìaka v˘raznému rastu v‰etk˘ch hlavn˘ch zloÏiek do-
máceho dopytu.
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TABUĽKA 2 Ekonomická úroveň, cenová hladina a kurzová odchýlka
(priemer EÚ-15 = 100, rok 1999)

krajina HDP na obyvateľa porovnateľná kurzová odchýlka
v PPP cenová hladina HDP ERDI voči euru v %

skupina V4
Slovensko 48 33 300
Česká republika 59 40 250
Maďarsko 50 42 236
Poľsko 39 46 220

Európska únia
Dánsko 121 121 83
Írsko 110 100 114
Holandsko 115 97 103
Rakúsko 111 103 97
Belgicko + Luxembursko 106 102 98
Nemecko 107 106 94
Švédsko 103 119 84
Fínsko 102 109 94
Veľká Británia 100 108 93
Francúzsko 100 106 94
Taliansko 103 87 114
Španielsko 82 82 122
Portugalsko 73 69 145
Grécko 68 77 129

ďalšie krajiny OECD
Nórsko 125 121 83
Švajčiarsko 125 129 78
Nový Zéland 82 78 129
Južná Kórea 59 65 155
Mexiko 36 59 168
Turecko 26 48 208
USA 146 102 98
Kanada 115 82 122
Austrália 107 85 118
Japonsko 108 144 69



Ako vypl˘va z tabuºky 3, v rokoch 2004–2006 by sa reálny rast HDP mo-
hol zr˘chliÈ na 4,8 % a v rokoch 2004–2008 na cca 5 %, priãom v rokoch
2007–2008 by mohol rast dosiahnuÈ aÏ 5,2 %, ão moÏno povaÏovaÈ v da-
n˘ch podmienkach za maximálne moÏné tempo rastu HDP bez podstatného
zhor‰enia makroekonomickej rovnováhy. Na porovnanie uvádzame, Ïe v prí-
pade neskor‰ieho vstupu (variant 1) by celkov˘ rast bol v období 2004–2008
len 4 % roãne.

V domácom pouÏití HDP má najväã‰í podiel spotreba domácností (52,8 %
v r. 1998). V dôsledku makroekonomickej re‰trikcie tento podiel klesol
v r. 2001 na necel˘ch 49,2 % (tabuºka 3). V súlade s podmienkami rovno-
váÏneho rastu aj v období rokov 2004–2008 by mala spotreba domácností
rásÈ pomal‰ie ako HDP, a to tempom 4,4 % (pri nevstúpení len 3,4 % roãne).

Podiel spotreby vlády na HDP v r. 2001 dosahuje cca 19,6 %; aj tento po-
diel by mal klesaÈ, a to do r. 2008 na 16,1 %.

Podiel hrubej tvorby fixného kapitálu na HDP v beÏn˘ch cenách (miera
investícií) dosiahol v r. 2001 34,6 %, ão je podstatne viac ako vo väã‰i-
ne krajín OECD. Vzhºadom na r˘chlej‰í rast investícií oproti HDP by ten-
to podiel po poklese v r. 2002 na cca 31 % mal do r. 2008 ìalej klesnúÈ 
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GRAF 3 Reálny rast HDP a spotreby domácností (v %)

TABUĽKA 3 Tempo rastu HDP a produktivity práce (v %)
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na cca 27–29 %. Pritom pri relatívne vy‰‰ích cenách fixn˘ch investícií oproti
HDP (v PPP) by miera investícií SR v SKK 29 % HDP predstavovala v eu-
rách len cca 20–24 % HDP, ão je s ostatn˘mi krajinami OECD uÏ lep‰ie po-
rovnateºné.

4. Zahraniãn˘ obchod a vonkaj‰ia rovnováha

V̆ voz SR v beÏn˘ch cenách rástol v r. 1993–2001 priemern˘m roãn˘m
tempom 13 %, k˘m dovoz rástol vy‰‰ím priemern˘m tempom 14,3 %. Táto
disproporcia sa v uvedenom období prejavila vo vysokom deficite obchod-
nej bilancie v priemere aÏ –7 % HDP roãne a ìalej i v deficite beÏného úãtu
platobnej bilancie v priemere aÏ –5,1 % (tabuºka 5 a tabuºka 6). Je to na-
jmä dôsledok nevyhovujúcej ‰truktúry ekonomiky s nedostatoãnou ex-
portnou v˘konnosÈou a vysokou dovoznou nároãnosÈou.

V dôsledku recesie svetovej ekonomiky (a najmä ekonomiky krajín EÚ),
ako aj nedostatoãnej konkurencieschopnosti ekonomiky SR do‰lo v r. 2001
k znaãnému spomaleniu rastu v˘vozu SR v beÏn˘ch cenách na 11,3 %. Pri
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TABUĽKA 4 Tempo rastu spotreby domácností a tvorby fixného kapitálu (v %)

obdobie tvorba hrubého fixného kapitálu konečná spotreba domácností

skutočtosť
1993 –5,4 –0,6

1993–2001 4,7 2,6
2000 –0,7 –3,4
2001 11,6 4,0

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 6,2 6,8 3,2 3,5

2003 4,5 5,8 3,2 3,4

2004–2006 2,7 4,6 3,3 4,3

2007–2008 4,9 5,1 3,5 4,5

2004–2008 3,6 4,8 3,4 4,4

2008 5,2 5,0 3,5 4,5

TABUĽKA 5 Tempo rastu vývozu a dovozu v bežných cenách (v %)

obdobie vývoz v bežných cenách dovoz v bežných cenách

skutočtosť

1993 –7,4 –1,2

1993–2001 13,0 14,3

2000 29,5 25,9

2001 11,3 20,9

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 10,1 11,1 11,8 11,7

2003 13,9 14,8 11,2 11,9

2004–2006 11,2 12,5 9,7 10,9

2007–2008 11,3 11,8 10,8 11,2

2004–2008 11,3 12,2 10,1 11,0

2008 11,5 11,7 11,0 11,1



súãasnom raste dovozu v b. c. o 20,9 % vznikol za r. 2001 vysok˘ deficit
obchodnej bilancie 103,2 mld. Sk v beÏn˘ch cenách (pribliÏne 10,7 % HDP).
To sa premieta do deficitu beÏného úãtu platobnej bilancie vo v˘‰ke
84 mld. Sk, ão je 8,8 % HDP. Pritom za únosnú hranicu deficitu sa beÏne
povaÏujú 4–5 % HDP. âo je hor‰ie, deficit uvedeného rozmeru nie je za-
tiaº dlhodobo kryt˘ prílevom zahraniãného kapitálu. To by mohlo nega-
tívne ovplyvniÈ devízové rezervy SR, zahraniãnú zadlÏenosÈ, prípadne
i kurz meny.

Modelové projekcie naznaãujú, Ïe pri naplnení predpokladov zv˘‰enia
konkurencieschopnosti dôjde v rokoch 2004–2008 k ãiastoãnému zotaveniu
rastu v˘vozu oproti r. 2001 priemern˘m tempom 12,2 %. Pritom by dovoz
mal rásÈ o nieão pomal‰ie ako v˘voz, takÏe deficit beÏného úãtu platobnej
bilancie by sa mohol postupne zredukovaÈ na 4,1 % HDP v rokoch
2004–2006 a na prijateºn˘ch 3,2 % HDP v r. 2008 (tabuºka 6 a graf 4).
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GRAF 4 Saldo obchodnej bilancie a bežného účtu platobnej bilancie (v % HDP)
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TABUĽKA 6 Saldo obchodnej bilancie, bežného účtu platobnej bilancie a štátneho rozpočtu
(v % HDP)

obdobie saldo obchodnej bilancie saldo bežného účtu saldo štátneho rozpočtu
platobnej bilancie

skutočtosť
1993 –8,5 –5,0 –5,9

1993–2001 –7,0 –5,1 –3,8
2000 –4,7 –3,7 –3,1
2001 –10,7 –8,8 –4,6

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 –11,9 –11,2 –9,5 –8,3 –4,9 –4,7
2003 –10,6 –9,7 –8,0 –6,9 –5,1 –5,0

2004–2006 –8,5 –7,3 –6,1 –4,1 –4,6 –4,2
2007–2008 –7,4 –6,4 –4,9 –3,4 –3,8 –3,1
2004–2008 –8,1 –6,9 –5,6 –3,8 –4,3 –3,8

2008 –7,3 –6,3 –4,6 –3,2 –3,7 –3,1



5. V˘voj inflácie a priemern˘ch miezd

Miera inflácie podºa CPI dosiahla v r. 2001 7,3 %. V roku 2002 sa oãakáva
v˘razné zníÏenie inflácie na 3,8–5,0 %, najmä v dôsledku „odloÏenia“ nevy-
hnutn˘ch deregulácií cien. Tie sa v‰ak budú musieÈ realizovaÈ v r. 2003, keì
sa inflácia znova zv˘‰i podºa variantu 2 na cca 6,1 % (tabuºka 7).8

V rokoch 2004–2006 modelové prepoãty (variant 2) ukazujú, Ïe inflácia
ìalej vzrastie na cca 6,7 % okrem iného preto, Ïe v období krátko po vstupe
do EÚ nevyhnutne dôjde k doãasnému zr˘chleniu rastu cien potravín, ìal-
‰ích tovarov krátkodobej spotreby a sluÏieb.9 Po roku 2006 by sa mala in-
flácia postupne zniÏovaÈ na úroveÀ ‰tandardnú vo vyspel˘ch ekonomikách
(s prechodn˘m opätovn˘m zr˘chlením v r. 2008 v dôsledku odloÏeného zv˘-
‰enia niektor˘ch spotrebn˘ch daní v súlade so ‰tandardmi EÚ).

Anal˘za a predikcia v˘voja miezd v SR vychádza z elasticít odhadnut˘ch
regresnou anal˘zou za obdobie 1993–2000 s prihliadnutím na predpokla-
dané prínosy a náklady integrácie. Uvedené elasticity ukazujú, Ïe:
– zv˘‰enie produktivity práce o 1 % viedlo k rastu nominálnej mzdy

o 1,93 %,
– zv˘‰enie spotrebiteºsk˘ch cien o 1 % viedlo k rastu nominálnej mzdy

o 0,25 %,
– zv˘‰enie miery nezamestnanosti o 1 % viedlo k poklesu nominálnej mzdy

o 0,21 %.
Relatívne nízky vplyv cenového indexu ukazuje, Ïe v podmienkach SR

dochádzalo k inflaãnému rastu nominálnych miezd len v obmedzenej mie-
re, a to zìaleka nezodpovedalo „bonifikaãnému“ pomeru 1:1. Skutoãn˘
a projektovan˘ rast nominálnej a reálnej priemernej mzdy je uveden˘ v ta-

731Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 12

TABUĽKA 7 Miera inflácie a vývoj relácie mzdy k produktivite (ročné tempá rastu v %)

obdobie miera inflácie podľa indexu relácia nominálnej mzdy
spotrebiteľských cien a produktivity práce

skutočtosť

1993 23,2 20,8

1993–2001 10,5 7,6

2000 12,0 2,7

2001 7,3 5,8

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 5,0 3,8 6,0 5,3

2003 8,9 6,1 8,7 6,5

2004–2006 6,1 6,7 5,3 5,5

2007–2008 5,9 5,7 5,5 5,9

2004–2008 6,0 6,3 5,4 5,6

2008 6,4 5,9 5,9 5,8

8 V tabuºke 7 okrem ‰tandardnej miery inflácie podºa CPI uvádzame aj reláciu rastu nominál-
nej mzdy k rastu produktivity práce v stálych cenách. Ak táto relácia presahuje mieru inflácie,
ukazuje to na inflaãné pôsobenie nadmerného rastu miezd.
9 Podrobnej‰í rozklad vplyvu rastu niektor˘ch cien pri vstupe do EÚ v jednotliv˘ch skupinách
v˘davkov obsahuje ‰túdia (kolektív, 2002, ss. 163–170).



buºke 8 a aj v grafe 5 (nominálna mzda v porovnaní s infláciou) a v gra-
fe 6 (reálna mzda v porovnaní s produktivitou práce).

V priemere za roky 1993–2000 nominálna mzda rástla v SR roãn˘m tem-
pom 11,8 %, spotrebiteºské ceny tempom 10,5 %. Reálna mzda v rokoch
1993–2001 rástla priemern˘m tempom len 1,2 % roãne.

Nízku mzdovú úroveÀ v SR dokumentuje aj fakt, Ïe reálna priemerná
mzda (v metodike národn˘ch úãtov) v SR dosahuje mal˘ podiel reálneho
objemu produktivity práce (HDP na pracovníka). Tento podiel sa v rokoch
1992–1998 pohyboval okolo 35 % (graf 4), av‰ak v rokoch 1999–2000 v˘-
razne klesol pod 30 %. To vlastne znamená, Ïe z reálnej hodnoty tovarov
a sluÏieb, ktorú priemern˘ pracovník v SR vytvára, dostane formou (hru-
bej) mzdy len cca 30 %, ão e‰te podlieha nemalému zdaneniu. Na porov-
nanie vo vyspel˘ch krajinách tento podiel dosahuje 50 % i viac.

Projekcie podºa konvergenãn˘ch scenárov ukazujú, Ïe po zohºadnení
v‰etk˘ch v˘znamn˘ch vplyvov by sa nominálna priemerná mzda mala
zv˘‰iÈ v roku 2006 oproti roku 2001 zhruba 1,55-krát a do konca roka
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GRAF 5 Vývin miery inflácie a nominálnej mzdy (tempá rastu v %)

GRAF 6 Produktivita práce a reálna mzda (hodnoty v s. c. roku 1995, v tis. Sk mesačne)
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2008 aÏ 1,88-krát (na cca 23 300 Sk). Ak sa v rokoch 2001–2003 predpo-
kladá jej rast v priemere 8,5 % roãne, v rokoch 2004–2008 by mala rásÈ
tempom 9,7 % roãne (pri neskor‰om vstupe do EÚ len 8,2 % roãne). Pri-
tom relácia rastu nominálnej mzdy k produktivite práce by sa mala udr-
ÏaÈ na súãasnej úrovni 5,8 %, ão je menej ako priemerná inflácia (tabuº-
ka 7).

Reálna mzda po dvoch rokoch poklesu a nepatrnom vzraste v r. 2001
by mohla aÏ do roku 2004 rásÈ priemerne roãne okolo 3 %, av‰ak v ro-
koch 2005–2006 by sa jej rast spomalil (v dôsledku vy‰‰ej inflácie) asi
na 2 % roãne. Od roku 2007 by sa jej rast mohol pohybovaÈ okolo 4 %
roãne.

Tieto tempá rastu reálnych miezd sú pritom v dobrom súlade s rastom
produktivity práce, takÏe neohrozujú makroekonomickú rovnováhu.

UdrÏanie rastu nominálnych i reálnych miezd na zatiaº nie príli‰ vyso-
k˘ch tempách je totiÏ potrebné na dosiahnutie v˘raznej‰ieho rastu konku-
rencieschopnosti SR, ão je hlavnou podmienkou na udrÏateºn˘ a potreb-
n˘ rast ekonomiky, relatívne vysok˘ aÏ 5 %.

PripomeÀme si, Ïe tzv. hospodársky zázrak v Západnom Nemecku
v 50. rokoch (kancelár Ludwig Erhardt) bol dosiahnut˘ hlavne striktn˘m
dodrÏiavaním zdrÏanlivosti v raste miezd, ão sa napokon vyplatilo, keì ne-
skôr ekonomika Nemecka (aj po pripojení zaostávajúcej NDR) dosiahla
úroveÀ 106,5 % priemeru EÚ (podºa ECP 1999) a jej úroveÀ miezd je iba
vzdialen˘m snom pre v‰etky kandidátske krajiny.

6. V˘vin zamestnanosti a nezamestnanosti

Na anal˘zu a predikciu v˘vinu zamestnanosti sa pouÏil ekonometrick˘
makromodel, ako aj odhadované v˘znamné efekty vstupu SR do EÚ. V˘-
chodiskom modelov˘ch prepoãtov bola funkcia dopytu po práci v SR (ako
objemov˘ faktor dopytu bol pouÏit˘ HDP v stálych cenách a ako cenov˘
faktor dopytu cena práce, t. j. reálna mzda). Ekonometrická anal˘za úda-
jov za roky 1993–2000 ukázala, Ïe v podmienkach SR zv˘‰enie HDP o 1 %
vedie k zv˘‰eniu zamestnanosti o 0,208 %, zv˘‰enie reálnej mzdy o 1 % ve-
die k zníÏeniu zamestnanosti len o 0,036 %.
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TABUĽKA 8 – Nominálna a reálna priemerná mzda (tempá rastu v %)

obdobie nominálna mzda reálna mzda (deflovaná CPI,
v s.c. k 1. 1. 1996)

skutočtosť
1993 18,4 –3,9

1993–2001 11,8 1,2
2000 6,5 –4,9
2001 8,2 1,0

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 8,6 8,1 3,4 4,1
2003 11,1 9,3 2,0 3,0

2004–2006 7,8 9,6 1,6 2,7
2007–2008 8,8 10,0 2,7 4,1
2004–2008 8,2 9,7 2,1 3,2

2008 9,6 9,9 3,0 3,8



Dopytová funkcia trhu práce v SR ìalej predpokladala kladn˘ vplyv prí-
levu zahraniãného kapitálu a záporn˘ vplyv re‰trukturalizácie a substi-
túcie práce kapitálom na zamestnanosÈ.

ZamestnanosÈ v SR v období 1993–2001 klesala priemern˘m tempom
0,55 % roãne. Tento pokles sa najviac prejavil v roku 1994 (–3,7 %) a v roku
1999 (–3 %). Poãas skúman˘ch 9 rokov do‰lo k rastu zamestnanosti len
v rokoch 1995–1996 (v období maximálneho rastu HDP) a potom v roku
2001 (pri zr˘chlení rastu HDP i prílevu zahraniãného kapitálu).

Pokles zamestnanosti v SR bol v‰ak len druhorad˘m zdrojom rastu ne-
zamestnanosti. Jej hlavn˘m faktorom bol enormn˘ rast poãtu ekonomicky
aktívneho obyvateºstva (EAO), t. j. ponuky práce definovanej poãtom oby-
vateºstva v produktívnom veku a pracujúcich v poproduktívnom veku (po-
zri tabuºku 9).

Ako vypl˘va z tabuºky 9, aÏ 65 % z prírastku nezamestnanosti ide na
vrub prírastku poãtu ekonomicky aktívneho obyvateºstva (EAO), ktor˘
v období 1993–2001 rástol v priemere aÏ o 0,63 % roãne. To je podstat-
ne viac ako v krajinách EÚ (kde sa pohybuje v priemere okolo 0,1 %–
–0,2 %) a aj v krajinách V4 (v âeskej republike a Maìarsku je príras-
tok EAO blízky nule, a dokonca i v Poºsku sa pohybuje len v rozmedzí
0,1 %–0,2 %).

Nadmern˘ rast EAO v SR je dôsledkom problematickej politiky ‰tátnej
podpory pôrodnosti, ktorú vyuÏíva hlavne obyvateºstvo rómskeho pôvodu.
To sa v‰ak uÏ nedá v dohºadnom ãase ovplyvniÈ, pretoÏe teraz dorastajú do
produktívneho veku deti narodené pred 15 rokmi.

Kvantifikácia makroekonomick˘ch scenárov za pomoci vyuÏití aktuál-
nych informácií umoÏÀuje projektovaÈ v˘voj zamestnanosti a nezamest-
nanosti v SR v období r. 2002–2008. Ako vypl˘va z tabuºky 10, v˘voj za-
mestnanosti i pokles nezamestnanosti by mali byÈ v prípade vstupu SR do
EÚ (variant 2) lep‰ie ako v prípade nevstupu do EÚ v prvej vlne prijíma-
nia za ãlenov EÚ (variant 1).

R˘chlej‰í rast HDP v SR oproti priemeru EÚ by okrem iného mal viesÈ
k istému rastu zamestnanosti v SR. Hlavne v odvetviach nároãn˘ch na
prácu má SR znaãné rezervy v pracovn˘ch silách. Negatívom v‰ak je, Ïe
nie sú primerane rozloÏené podºa regiónov.

V r. 2001 sa dosiahol (vzhºadom na rast HDP o 3,3 %) rast zamestna-
nosti o cca 1,0 % a podobn˘m tempom by mohla zamestnanosÈ rásÈ (podºa
modelov˘ch projekcií) i v r. 2002 a 2003.

Postupné zr˘chlenie rastu HDP a prílevu zahraniãného kapitálu v ìal-
‰ích rokoch by mohli mierne zr˘chliÈ rast zamestnanosti v r. 2004–2008
priemern˘m tempom aÏ o 1,1, resp. o 1,2 % roãne (podºa variantu 1, resp. 2).

734 Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 12

TABUĽKA 9 Prírastok zamestnanosti a nezamestnanosti v SR

ukazovateľ 1993–2001 [tis. osôb]

1993 2001 zmena % z celku
2001–1993

počet zamestnaných 2 192,0 2 122,7 –69,3 35

počet ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva (EAO) 2 490,8 2 619,4 +128,6 65
počet nezamestnaných 298,8 496,7 +198,9 100



V modelov˘ch projekciách sa pritom zohºadnili aj brzdiace vplyvy re‰truk-
turalizácie a s Àou spojeného rastu produktivity práce a priemern˘ch mi-
ezd.

Miera celkovej nezamestnanosti v percentách ekonomicky aktívneho oby-
vateºstva podºa VZPS dosiahla v r. 2001 19,2 % a v‰etky relevantné vplyvy
nasvedãujú tomu, Ïe táto vysoká miera nezamestnanosti v r. 2002–2003
klesne len nepatrne.

Modelové prepoãty ukazujú, Ïe v ìal‰ích rokoch by malo dôjsÈ k postup-
nému zniÏovaniu miery nezamestnanosti do roku 2008 vo variante 1 na
15,9 % a vo variante 2 na 15,4 %. Scenáre o zv˘‰ení nezamestnanosti v SR
aÏ na 30 % po vstupe do EÚ nemajú reálny základ.

V˘raznej‰iemu zniÏovaniu miery nezamestnanosti bráni okrem iného vy-
sok˘ prírastok poãtu ekonomicky aktívneho obyvateºstva v r. 2002–2008
v priemere o 0,52 % roãne v súlade s prognózou NÚP do r. 2006. Tento prí-
rastok sa v‰ak postupne zniÏuje, ão spolu so zr˘chlením prílevu zahraniã-
ného kapitálu a rastu HDP (najmä od r. 2004) umoÏÀuje mierne zniÏova-
nie miery nezamestnanosti, zo súãasn˘ch cca 19 % na cca 15–16 % v r. 2008.

V˘voj zamestnanosti a nezamestnanosti je znázornen˘ na tabuºke 10
a grafe 7.

7. Porovnanie konvergencie ãeskej a slovenskej ekonomiky k prie-
meru EÚ

Ekonomická úroveÀ âR a SR v ãase rozdelenia âSFR bola rozdielna. HDP
na obyvateºa v parite kúpnej sily predstavoval v roku 1993 v âR cca 62,2 %
a v SR 41,3 % priemeru EÚ,10 ão je rozdiel cca 21 bodov (tabuºka 11). V ìal-
‰om v˘voji do roku 1996 vzrástla ekonomická úroveÀ âR aÏ na 66,8 % a SR
na 47,5 % priemeru EÚ, takÏe rozdiel medzi úrovÀou âR a SR sa len málo
zmenil na cca 19 bodov.
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GRAF 7 Rast počtu pracujúcich a miera nezamestnanosti v %
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V období od r. 1996 do r. 1999 do‰lo k pomerne v˘raznej recesii ãeskej
ekonomiky, ktorá sa prejavila v absolútnom poklese HDP v stálych ce-
nách a vo v˘raznom poklese relácie ekonomickej úrovne âR k priemeru
EÚ aÏ na 58,6 % v roku 1999. Makroekonomická nerovnováha, spojená
s ìal‰ími problémami, si vynútila aj isté pribrzdenie reálnej konvergen-
cie v SR. Na rozdiel od âR tu v‰ak nedo‰lo k absolútnemu poklesu HDP,
ale len k spomaleniu jeho rastu, takÏe relácia ekonomickej úrovne SR
k priemeru EÚ sa v r. 1999 udrÏala na úrovni 48,2 %. Rozdielny v˘voj
oboch ekonomík viedol k zmierneniu rozdielu v ekonomickej úrovni,
ktor˘ sa v reláciách k EÚ ustálil v r. 1999–2001 na úrovni cca 10–11 bo-
dov.

Podºa modelov˘ch projekcií konvergenãn˘ch scenárov pre obe republiky
(v oboch prípadoch podºa priaznivej‰ích variantov 2) by v˘voj ekonomickej
úrovne âR mal maÈ vy‰‰ie tempá ako v SR vzhºadom na viaceré v˘hody
ekonomiky âR (okrem iného v˘hodnej‰ia geografická poloha, lep‰ia in-
fra‰truktúra, vy‰‰í prílev zahraniãného kapitálu atì.). Do roku 2008 by âR

736 Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 12

TABUĽKA 10 Rast počtu pracujúcich a miera nezamestnanosti v % podľa VZPS

TABUĽKA 11 Vývin ekonomickej úrovne a cenovej hladiny v ČR a SR (v % priemeru EÚ)

10 Údaje o ekonomickej úrovni a porovnateºnej cenovej hladine pred rokom 1999 uvádzané v tomto
ãlánku sú len aproximatívne vzhºadom na viaceré metodické zmeny v ECP i v národn˘ch ‰ta-
tistikách.

obdobie rast (pokles) počtu pracujúcich, miera nezamestnanosti u ekonomicky
ročné tempá aktívneho obyvateľstva

skutočtosť
1993 –1,7 12,2

1993–2001 –0,55 14,3
2000 –1,4 18,6
2001 1,0 19,2

projekcia variant 1 variant 2 variant 1 variant 2

2002 0,6 0,7 19,2 19,0
2003 1,0 1,1 19,0 18,8

2004–2006 0,8 1,3 18,0 17,6
2007–2008 1,1 1,2 16,3 15,9
2004–2008 1,0 1,25 17,3 16,9

2008 1,2 1,3 15,9 15,4

obdobie HDP na obyvateľa podľa PPP porovnateľná cenová hladina

ČR SR ČR SR

skutočnosť
1993 62,2 41,3 30,0 30,2
1996 66,8 47,5 35,4 31,7
1999 58,6 48,2 40,0 33,5
2001 59,5 48,5 44,1 36,9

projekcia
2003 61,5 50,2 49,6 40,5
2005 63,9 52,0 55,2 44,6
2008 68,6 55,5 64,5 49,7



preto mohla dosiahnuÈ cca 68,6 % priemeru EÚ-15, zatiaº ão SR by dosiah-
la 55,5 %. Pri prepoãte na úroveÀ roz‰írenej EÚ-25 by sa tieto relácie v roku
2008 mohli zv˘‰iÈ v âR na cca 75 % a v SR na 61 % (ão je rozdiel cca 14 bo-
dov).

Porovnateºná cenová hladina (CPL) v âR a SR bola v ãase rozdelenia
âSFR zhruba rovnaká a predstavovala v roku 1993 len cca 30 % priemeru
EÚ. ëal‰í v˘voj CPL bol v oboch republikách zhruba rovnomern ,̆ priãom
v‰ak nominálna konvergencia v SR bola znateºne pomal‰ia, a to najmä pre
hor‰í v˘voj menového kurzu. Podºa predbeÏn˘ch v˘sledkov ECP 1999 pred-
stavovala v roku 1999 cenová hladina v âR 40,0 % priemeru EÚ, k˘m v SR
len 33,5 % (rozdiel cca 6,5 bodu).

Do roku 2001 do‰lo v oboch republikách k pomerne v˘raznému ras-
tu CPL, ktor˘ by mal podºa modelov˘ch projekcií pokraãovaÈ aj v ìal-
‰ích rokoch. Pritom nominálna konvergencia v âR by mala byÈ r˘chlej‰ia
najmä vzhºadom na predpokladané zhodnocovanie kurzu meny. V porov-
naní s EÚ-15 by do r. 2008 mala CPL dosiahnuÈ v âR cca 64,5 % a v SR
49,7 % (tabuºka 11). Po prepoãte na priemer roz‰írenej EÚ-25 by tieto
relácie boli vy‰‰ie, a to v âR cca 67,7 % a v SR 52,2 % (rozdiel cca
15,5 bodu). To by znamenalo, Ïe koeficient ERDI (vo vzÈahu k euru) by
sa v âR zníÏil z 2,5 v r. 1999 na 1,5 v r. 2008 a v SR z 3,0 v r. 1999 na
cca 1,9 v r. 2008.

8. Záver

Vstup do EÚ je pre ìal‰í v˘vin ekonomiky SR nesporne najlep‰ou alter-
natívou. Nie je v‰ak vhodné podliehaÈ jednostrann˘m predstavám o spá-
sonosnosti vstupu a o tom, Ïe vstup do EÚ prinesie len samé v˘hody. Napr.
v prv˘ch dvoch rokoch po vstupe treba oãakávaÈ rast cien potravín a tova-
rov krátkodobej spotreby s ist˘mi dosahmi na infláciu, reálne príjmy oby-
vateºstva atì. In˘m príkladom negatívnych dosahov vstupu môÏu byÈ
znaãné náklady na uplatnenie legislatívy EÚ t˘kajúcej sa ochrany Ïivot-
ného prostredia, bezpeãnosti práce atì.

V makroekonomick˘ch dosahoch vstupu do EÚ prevládajú jednoznaãne
v˘hody, ako ukazujú v˘sledky modelov˘ch kvantifikácií dvoch variantov.
Ich hlavné v˘sledky, ão sa t˘ka v˘voja relevantn˘ch ukazovateºov, moÏno
zhrnúÈ v tabuºke 12 a tabuºke 13.

Uvedené v˘sledky spracovania konvergenãn˘ch scenárov naznaãujú, Ïe
vãasn˘ vstup SR do EÚ by mohol viesÈ k vy‰‰ím tempám makroekono-
mick˘ch ukazovateºov a Ïivotnej úrovne zhruba o 0,8–1,0 percentn˘ bod
roãne. Aj koncové hodnoty reálnej i nominálnej konvergencie by boli vo va-
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priemerné tempá rastu 2002–2008

variant 1 (vstup 2008) variant 2 (vstup 2004)

HDP, v s. c. 3,63 4,54
produktivita práce, v s. c. 2,47 3,29
reálna priemerná mzda 2,27 3,30
spotreba domácností, v s. c. 3,34 4,13

TABUĽKA 12



riante skor‰ieho vstupu do EÚ priaznivej‰ie. Z toho vypl˘va, Ïe vstup do
EÚ v 1. vlne (r. 2004) by mal byÈ základnou politickou i ekonomickou pri-
oritou SR.
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TABUĽKA 13

koncové hodnoty vybraných ukazovateľov v r. 2008

variant 1 (vstup 2008) variant 2 (vstup 2004)

HDP na obyv., PPP, v % EÚ 52,5 55,5

porovnateľná cenová hladina, 
v % priemeru EÚ 41,2 49,7

saldo bežného účtu PB v % HDP –4,6 –3,2

nominálny kurz SKK/EUR 50,1 41,5

miera nezamestnanosti v % 15,9 15,4



SUMMARY

JEL Classification: C5, O5
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Real and Nominal Convergence of the Slovak Economy
to the European Union

Ivan ŠUJAN – Milota ŠUJANOVÁ – Institute of Slovak and World Economy, Slovak Academy of Sciences,
Bratislava (milotasujanova@seznam.cz)

The possible development of the real and nominal convergence of the Slovak eco-
nomy to the EU average is here expressed by the alternative convergence scenarios
worked out by the authors. These scenarios have been processed using both expert
estimations and simulation applications of the authors’ „SR-2001“ econometric mac-
romodel.

The estimated results of the real and nominal convergence to the EU level by the
authors have been used in Czech and Slovak governmental studies on the integra-
tion of both the Czech and Slovak economies to the EU. Entering the EU by 2004
seems to be the optimum scenario for Slovakia.
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