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Abstrakt

Diplomová práca sa sústredí na konflikt nominálnej a reálnej hospodárskej

konvergencie v kontexte súčasnej európskej menovej integrácie. V prvom rade popisuje a

analyzuje vlastné maastrichtské kritériá, potom hodnotí mieru ich plnenia krajinami V4 a ich

perspektívu prijatia eura. Reálny hospodársky rast týchto štátov - v priemere prevyšujúci

tempá rastu obvyklé v krajinách vyspelej Európy - dáva do súvislosti s kritériami analýza

Balassa-Samuelsonovho efektu. Okrem toho práca kvantifikuje mieru reálnej hospodárskej

konvergencie pomocou konceptov P- a cr-konvergencie. V záver sa použitím viacerých

metód snažíme nájsť kauzalitu medzi snahou plniť menové konvergenčné kritériá

a hospodárskym rastom. Hypotézu o potenciálnej škodlivosti kritérií na rast reálneho HDP

per capita sa však nepodarilo potvrdiť.

Abstract

This diploma thesis deals with the conflict ofnominal and real economic convergence

in the framework of current European monetary integration. Firstly, we describe and analyze

the Maastricht convergence criteria, assess their fulfillment by countries of V4 group and

evaluate their perspective of joining the eurozone. Real economic growth of these countries,

which is significantly higher than in western Europe, is connected with abovementioned

criteria by the analysis of Balassa-Samuelson effect. Besides that, thesis quantifies the rate of

real economic convergence using p- a c-convergence concept. In the last chapter, we use

three different quantitative methods in order to find causality between the effort to meet the

monetary criteria and economic growth. However, the hypothesis of negative consequences

of this effort on real GDP per capita growth was not proved.
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1. Úvod

Problematika ekonomickej konvergencie bývalých tranzitívnych krajín a prijatia eura

je v súčasnost i mimoriadne aktuálna. Ako je známe, táto oblasť úzko súvisí

s maastrichtskými konvergenčnými kritériami a ich interpretáciou zo strany európskych

inštitúcií i zo strany členských krajín Európskej únie.

Diplomová práca si preto kladie dva hlavné ciele: prvým je analýza maastrichtských

kritérií a ich plnenie krajinami snažiacimi sa o vstup do EMU. Pre všetkých nových č lenov
--. ~ . -- -~-----------~
únie je zavedenie eura povinné - zaviazali sa tak v prístupových zmluvách a neexistuje pre

nich možnosť takzvaného opt out-u (ako v prípade Dánska č i Veľkej Británie). Z toho plynie

nutnosť ich snahy o hospodársku a menovú konvergenciu definovanú konvergenčnými

kritériami. Keďže množina týchto štátov je pomerne široká, práca sa sústredí najmä na vývoj

v krajinách strednej Európy: Českú a Slovenskú republiku, Maďarsko a Poľsko .

Druhou nosnou témou práce je vzťah reálnej a nominálnej hospodárskej

konvergencie. Nominálnu konvergenciu vyžadujú vyššie zmienené kritériá. Reálnou

konvergenciou , definovanou napríklad doháňaním hospodárskej úrovne meranej I-!DP per

capita, sa maastrichtská zmluva explicitne nezaoberá. Reálna konvergencia teda nie je

formálnou prerekvizitou č lenstva v eurozóne, napriek tomu je do istej miery o čakávaná

a vítaná.

Teoretické makroekonomické závery dávajú podnet na s!'-i!!m!nie potenciálneho

konfliktu nominálne ' a reálne' convergencie. Zásadným problémom sa javí byť vzťah

cenovej stability a stability výmenného kurzu v prostredí relatívne vyššieho hospodárskeho

rastu nových členských krajín EÚ. Ak tieto krajiny rastú rýchlejšie (v priemere je tomu

skutočne tak) a teda reálne konvergujú ku vyspelým krajinám západnej Európy, dochádza

k posilňovaniu ich mien voči euru pôsobením Balassa-Samuelsonovho efektu. Pri snahe

držať fixný nominálny výmenný kurz tak nutne dochádza k tlakom na cenovú stabilitu

v dobiehajúcich krajinách. V tomto prípade ale vyššia miera inflácie reflektuje zdravý

hospodársky vývoj a nie ekonomické problémy. Na túto n!Qžnost však maa?trichtské_~ritéri á

nemyslia.- Nasledujúca (druhá) časť práce sa stručne venuje historickému vývoju európskej

menovej integrácie a tvorí základ nutný pre pochopenie problémov vinúcich sa snahami

o spo ločnú menu dodnes. Minulosť integračných procesov taktiež pomáha osvetliť motiváciu

stojacu v pozadí konvergenčných kritérií.
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Tretia kapitola podrobne rozoberá jednotlivé menové a fiškálne kritériá, ich

interpretáciu a prípadné nedostatky. Naznačuje i odpoveď na otázku, nakol'ko sú podmienky

stanovené v roku 1992 vhodné a použiteľné v súčasnej fáze menovej integrácie. Načrtnutá je

aj morálna stránka problému, ked' sa od nových č lenských kraj ín vyžaduje bezpodmienečné

plnenie kritérií, pričom niektoré krajiny (Nemecko a Franc úzsko) 2eztres t~ POl~ŠUjÚ

povstupové pravidlá v podob~JGP .

V štvrtej kapitole sa venujeme vlastnej analýze plnenia konvergenčných kritérií

v krajinách V4. Podrobne sa rozoberá nielen súčasný stav, ale aj východiskové podmienky,

dynamika v minulosti a zhodnotenie perspektívy prijatia eura. Zaujímavosťou je, že v tejto

početne malej skupine krajín možno pozorovať odlišné cesty k spoločnej mene a zásadný

vplyv zodpovednosti hospodárskej politiky na ekonomickú výkonnosť.

Piata kapitola skúma fenomén vplyvu diferenciálu v raste produktivity

v obchodovateľnom a neobchodovatel'nom sektore ekonomiky na mieru inflácie. Tento jav,

známy ako Balassa-Samuelsonov efekt, sa v plnej miere prejavuje v súčasnej snahe o plnenie

menových konvergenčných kritérií. Tento problém úzko súvisí s témou kapitoly č . 6, v ktorej

sa snažíme zis t i ť a kvanti fikovať pomocou konceptov absolútnej a podmienenej

konvergencie, či a nakoľko k sebe európske krajiny skutočne konvergujú.

Posledná kapitola sa zaoberá druhou načrtnutou témou - potenciálnym konfliktom

nominálnej a reálnej konvergencie. Pomocou viacerých kvantitatívnych metód sa snažíme

odpovedať na otázku, č i snaha splniť maastrichtské kritériá nepôsobí negatívne na

hospodársky rast. Záver rekapituluje zistenia predchádzajúcich kapitol a ponúka možnosti

ďal šieho smerovania výskumu.
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2. Stručná história európskej menovej integrácie

2.1 Ekonomisti verzus Monetaristi

Spor takzvaných ekonomistov a monetaristov sa tiahne od prvopo čiatkov diskusií

o spo ločnej monetárnej politike (a neskôr o spoločnej mene) v Európe. Pôvodné plány

zamerané na dosiahnutie hospodárskej prosperity sa postupne dostali do pozadia politickej

roviny problému. Dôsledky tohto nesúladu sa nesú celou históriu menovej integrácie a sú

popísané v nasledujúcej podkapitole. Tento spor má politické (miera ekonomickej a menovej

integrácie daná politickými rozhodnutiami), ekonomické (rozdielna ekonomická výkonnosť

členov únie) a filozofické (napríklad úloha štátu v ekonomike) pozadie.I

Medzi hlavných predstavitel'ov ekonomistov patrí ľ'!~meck.p a Holandsko. Podl'a ich

predstáv by sa mala menová integrácia začať ekonomickou spoluprácou, nasledovaná

hospodárskou konvergenciou založenou na trhových silách. Až potom by mala nasledovať

politická únia ekonomicky si blízkych kraj ín. Korunu tomuto procesu zasadí monetárna únia
- ~ .~ -

a spo ločná mena.

Opačný názor na vec prezentujú monetaristi (predovšetkým Francúzsko, Belgicko

a Taliansko): v prvom rade je potrebné zafixovať výmenné kurzy a hospodársku

konvergenciu dosiahnuť na základe vonkajších obmedzení (spo ločná menová politika). Takto

dosiahnutá konvergencia vyústi do politickej únie a neskôr do spoločnej meny. Ako v i d ieť,

obe strany sledujú ten istý ciel', no ich predstava ako ho dosiahnuť sa líši.2

Hlavné slovo votázkach smerovania Európy mali pochopiteľne najväčšie

kontinentálne krajiny a tradiční rivali - Nemecko a Francúzsko. Okrem zložitého

historického pozadia vstupovali do sporov o ekonomickú integráciu aj odlišnosti v domácej

hospodárskej politike. Zatial' čo sa v povojnovom období vo Francúzsku presadil

keynesiánsky vplyv (aktívna úloha štátu pri obnove krajiny, centrálne plánovanie a pod.),

v Nemecku hral hlavnú úlohu ordoliberalizmus Ludwiga Erharda. Ako uvidíme na

nasledujúcich stranách, spor ekonomistov a monetaristov sa vinie celým ďalš ím vývinom

európskej integrácie.

I SKRORISZ, M.: European Monetary Integration - From the Beginnings to the EMS crisis of 1992-93, The
Poznan University of Economics Review, vol. 5, no.l , 2005.
2 GROS, D. _THYGESEN, N.: European Monetary Integration, 2nd edition, Longman, New York, 1998.
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2.2 Od Európskej platobnej únie k ERM??

2.2.1 Európska platobná únia a "had v tuneli"

Ekonomická realita v povojnovej Európe sa niesla v duchu rozpadu bilaterálnych

a multilaterálnych obchodných dohôd a úzkostlivej snahy štátov udržať si svoje nepatrné

zlaté rezervy. V snahe uchrán i ť sa pred veľkými deficitmi bežného účtu sa krajiny

uchyľovali k clám a kvótam. Čiastočné zlepšenie prinieslo založenie Európskej platobnej

únie (European Payments Union - EPU), ktorá znamenalo zrušenie bilateralismu - vzájomné

deficity a prebytky si štáty platili na čistej báze. Stojí za zmienku, že EPU predstavovala psv'

pr~~ik spoločných záujmov do hospodárskej p~y a suverenity jednotlivých členov . EPU
-- ------

však nemala dlhé trvanie. Jej členovia ju jednohlasne zrušili v roku 1958 a ich meny sa stali

plne konvertibiln ými.'

Rímske zmluvy (Treaty of Rome) o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva

(EHS) z roku 1957 sa už otázkou výmenných kurzov a menovej integrácie vôbec

nezaoberali. V tom období menovú stabilitu zabezpečoval medzinárodný brettonwoodský

systém, založený na konvertibilite amerického dolára na zlato. Koncom šesťdesiatych rokov

sa však objavili v bretonwoodskom systéme prvé trhlinyajednotlivé európske krajiny začal i

divergovať." Takýto vývoj prispel k tomu, že v roku 1969 haagský summit stanovil za

oficiálny cieľ vytvore nie hospodárskej a menovej únie založenej na fixných výmenných

kurzoch. O rok neskôr prezentoval Pierre Werner svoj plán vytvorenia monetárnej únie

v troch s tup ňoch do roku 1980. V prvej etape sa mali znížiť fl uktuačné rozpätia medzi

menami členských štátov na ± I% a konečným cieľom bolo postupným zužovaním

fluktuačného pásma neodvolateľne stanoviť výmenné kurzy medzi menami. V neposlednom

rade správa predpokladala v danom termíne dosiahnut' úplnú liberalizáciu pohybu kapit álu.'

Wernerov plán kládol dôraz na fiškálnu politiku (predstava spoločných rozpočtových,

regionálnych, štrukturálnych a sociálnych politík) v rámci únie. Naopak, v malej miere sa

venuje otázke inflácie a budúcej konvergencie členov únie, pretože v období prípravy plánu

bola miera inflácie globálne nízka.6 Wernerov plán mal i ďal š iu slabinu. Problematickou sa

J GROS, D. _TI-IYGESEN, N.: European Monetary Integration, 2nd edition, Longman, New York, 1998.
·1 SKROBISZ, M.: European Monetary Integration - From the Beginnings to the EMS crisis of 1992-93, The
Poznan University of Economics Review, vol. 5, no. I,2005.
5 WERNER, P. et al.: Report to the Council and the Commission on the Realization by Stagesof Economic and
Monetary Union in the Community, Supplement to Bulletin 11- 1970 ol' the European Communities, Brussels,
1970.
6 V čase Maastrichtskej zmluvy už bola situácia pochopitel'ne iná a prísne i n flač né kritérium sa stalo postupne
najkontroverznejším.
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ukázala byť koordinácia domácich politík, keďže plán predpokladal presun právomocí

v monetárnej oblasti až v poslednej tretej fáze.

Navrhovaný plán sa však nakoniec vôbec nepodarilo zreali zovať. Príči nou neboli (s

odstupom času) kritizované podrobnosti, ale svetový hospodársky vývoj, ktorý priniesol do

(nielen) európskych ekonomík zmeny pravdepodobne nezlučiteľné so žiadnym plánom. Rok

1971 sa niesol v znamení konca brettonwoodskeho systému, keď Spojené štáty pozastavili

konvertibilitu dolárov za zlato a svetový režim kurzov sa zmenil z fixného na floating.

Európske krajiny reagovali vytvorením systému nazývaného (pod ľa grafického znázornenia

vývoja kurzu vo fluktuačnom pásme v čase) "had v tuneli", ktorý mal za úlohu dosiahnuť

stabilitu výmenných kurzov v rámci spo l očenstva. Princíp spočíva l v stanovení povoleného

fluktuačného pásma pre pohyb európskych mien vo výške 4,5% a 2,25% okolo bilaterálnej

centrálnej hodnoty. Prechod dolára na voľný floating v marci roku 1973 spolu s prudko

stúpajúcimi cenami ropy začal spôsobovať problémy viacerým participantom "hada" so

zotrvaním v rámci fluktuačného pásma a nemecká Bundesbank musela zasahovať v prospech

slabších mien. ' Napriek tomu bol vývoj pre viaceré kraj iny neúnosný a obdobie do roku 1979

sa nieslo v znamení sústavných zmien členov systému, keď napríklad Francúzsko

a Taliansko niekoľkokrát vstúpili a vystúpili. Tým pádom stratil systém v podstate význam

a v marci 1979 bol zrušený.

2.2.2 Európsky menový systém

Po období euroskepticizmu v polovici sedemdesiatych rokoch a neúspechu

Wernerovho plánu dostala myšlienka spoločnej meny nový impulz na brémskom summite

v roku 1978. Ten rozhodol o vytvorení Európskeho menového systému (EMS), ktorý mal--
priniesť väčšiu stabilitu výmenných kurzov' EMS charakterizujú dva hlavné prvky:

mechanizmus výmenných kurzov (ERM) a európska menová jednotka (ECU). Podobne ako

brettonwoodsky systém, aj ERM bol založený na princípe známom ako "adjustable peg". To

v praxi znamenalo, že kurzy mien v rámci systému sa mohli pohybovat' v rámci fluktuačného

pásma v rozmedzí ± 2,25% okolo centrálnej hodnoty. Maximálna fluktuácia medzi

akoukol'vek dvojicou mien mohla teda byt' 4,5%. Ak sa hodnota výmenného kurzu priblížila

7 V tomto období sa objavili tendencie participantov hada zh romažďovať sa v dvoch skupinách mien. Medzi
slabé meny patril francúzsky a belgický frank, dánska a švédska koruna. Naopak skupina silných
(apreciujúcich) mien pozostávala z nemeckej marky, holandského guldenu a nórskej koruny.
8 COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: The European Monetary System - Comrnentary,
Documents, European Economy No. 3, Brussels, 1979.
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k niektorej z hraníc, centrálne banky štátov, ktorých parity od seba divergovali, boli povinné

i n tervenovať na trhu. Neskôr vzniklo špeciálne pásmo v šírke až 6%, určené pre nových

č l enov ERM, Španielsko (1989) a Veľkú Britániu (1990).

Druhým prvkom EMS bola európska menová jednotka ECU, definovaná ako kôš

č l enských mien. Každá krajina mala svoju hodnotu fi xovanú vzh ľadom k ECU, čo

znamenalo, že všetky meny boli previazané navzájom. Mena depreciuj úca vzh ľadom

k ostatným menám musela tý~' pádom depreciovat' aj voč i ECU. To sa odzrkadlilo

v poklese váhy danej meny v koši. Až neskoršia Maastrichtská zmluva zafixovala množstvo

každej meny v koši.

Takto nastavený systém pochopiteľne nefungoval bez problémov, pretože č lenské

štáty sa v mnohých ohľadoch líšili. Obzvlášť veľké rozdiely prevládali v oblasti cenovej

stability - ceny vzrástli napríklad v roku 1979 v priemere o nijak hrozivých 8,9%, avšak ako

ilustruje aj nasledujúci obrázok, existovali medzi č lenskými štátmi viaceré extrémne prípady.

Napríklad v Nemecku predstavovala miera infl ácie len 4,7%, vo Francúzsku však bola viac

ako dvojnásobne vyššia (10,7%), o Taliansku ani nehovoriac (1 6,4%). Takýto vývoj

------------v prostredí (takmer) fixných kurzov samozrejme nemohol byť dlhodobo udržateľný .

Graf 1: Miery inflácie (CPI) v jednotlivých krajinách EMS
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Ako pripomína Ungerer, nerovnováhu v cenovej stabilite prehlbovali aj iné faktory:

napríklad dopyt po domácich úveroch v nemeckej ekonomike klesal, zatiaľ čo vo Francúzsku

a Taliansku ostával na pôvodnej úrovni. Následky týchto rozdielov a expanzívnej fiškálnej
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politiky francúzskeho prezidenta Mitteranda (od 1981) na seba nenechali dlho čakať .'} Kurzy

viacerých mien sa napriek intervenciám nedokázali vtesnať do úzkeho pásma a tak v najmä

v prvej polovici osemdesiatych rokov muselo dôj sť k mnohým zmenám b il~lnych
-- - - ---------..:_-----

výmem~ýchJ<Ur~v tzv. realignments).
--~- . ..,

Keďže EMS hral hlavnú úlohu v menovej politike európskych kraj ín, je prirodzené

o čak ávať jeho vplyv na politiku fi škálnu. Graf 2 ilustruje vývoj zadlženia vybraných krajín

EMS: už zač i atok fungovania systému bol poznamenaný veľkou disperziou ukazovateľa

zadlženosti jednotlivých č lenova očakávaná konvergencia vo fi škálnej oblasti zjavne

nenastala. Náš dojem z obrázku potvrdzujú viacerí autori. Napríklad Roubini a Sachs

konštatujú, že nenašli podporu hypotézy fi škálnej konvergencie, pričom skúmali viacero

premenných (napríklad tvorbu primárneho deficitu, podiel dlhu a HDP, medziročné zmeny,

vari ačné koeficienty a pod.). Naopak, v niektorých prípadoch výsledky naznač i l i dokonca

divergenciu vo fiškálnych parametroch.IO Fiškálna heterogenita (spolu s už spomínanými

rozdielmi v stabilite cien) predstavovala ďa l š ie slabé miesto Európskeho menového systému

a jej dôsledky sú badateľné v európskej hospodárskej politike dodnes.

Graf 2: Vládny dlh vo vybraných krajinách EMS
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Ako sa vykreslená situácia menového systému ekonomicky značne odlišných krajín

vyvíjala ďalej ? Obdobie po roku 1986 sa nieslo v znamení vzrastajúcej konvergencie

lJ UNGERER, H.: The EMS, 1979-1 990. Policies - Evolution - Outlook, Konjunkturpolitik, No. 36, Heft 6, p.
329-362, 1990.
Ili ROUBINI, N. _ SACHS, J. O.: Government Spending and Budget Oe ťicits in the Industrial Econornics,
NBER Working Paper No. W29l9, April 1989.

II



č lenských krajín v menovej oblasti (viď Graf l) a ich tesnejšej a úspešnejšej spolupráce

v rámci udržiavania dohodnutých kurzov. Naproti tomu fi škálna oblasť ostávala naďalej

suverénnou oblasťou každého člena a nevykazovala žiadnu konvergenciu. Čoraz vxraznejšiu
. - - ---....,

rolu v európskej menovej politike hrala nemecká marka (DEM). Tá postupne nahradi la dolár- - ----.- - .--- -
ako hlavnú intervenčnú menu európskych krajín. Tie t ým dali jasne najavo akceptáciu

nemeckej protiinflačnej politiky a nemeckej marky ako kotvy (anchor currency) .I I Nízke

miery inflácie sa postupne stali primárnym c ieľom EMS, čo naznačuj e aj predchádzajúci

graf: prospech zo zakotvenia na DEM ako sa prejavil na globálne stabilnejšej cenovej hladine

a teda i vyššej miere konvergencie v inflácii. Na tomto mieste badať silnú pozíciu

ekonomistov Nemecka a Holandska, ktorým sa podarilo presadiť postupné reálne zbližovanie

sa jednotlivých ekonomík na báze menovej politiky.

Prísna protiinflačná politika Bundesbanky vyvolala ohlas na druhej strane barikády

u (monetaristov) Francúzska a Talianska. Potenci álne snahy udržiavať paritu s DEM boli

podmienené domácou fiškálnou a monetárnou disciplínou, čo sa niektorým politikom

nedarilo uskuto č ňovať , Prípadnú devalváciu meny vnímala verej nosť ako porážku a ako

pomerne evidentný výsledok nevhodnej hospodárskej politiky. Aj z týchto dôvodov

spochybň ovalo napríklad Taliansko a Francúzsko spôsob fungovania EMS a prevládajúcu

menovú politiku. Nepáčila sa im (podľa nich) priveľká ekonomická sila Nemecka v rámci

systému a považovali dôraz na nízku infláciu za príčinu nezamestnanosti a slabého

hospodárskeho rastu.12

Na relatívne búrlivý vývoj reagovala v roku 1987 Bazilejsko-Nyborgská dohoda,

ktorá presadila myšlienku dôkladnej šieho monitorovania n~netárne~o vývoja v rám~i EMS,

ďalšieho zbližovania mier inflácie a liberalizácie intervenčných pravidiel - inými slovami:

koniec prenastavovania centrálnych parít. Tieto snahy spolu s protiinflačnou politikou

Bundesbanky priniesli ovocie v podobe stabilizácie výmenného kurzu nemeckej marky

a francúzskeho franku. EMS sa konečne začal j aviť ako životaschopný projekt, ktorý odolal

napríklad aj turbulentnému vývoju z októbra 1987 (Black Monday na Wall Street).

Bazilejsko-Nyborgská dohoda bola prijatá s rozpakmi. Existovali obavy, že relatívne

sprísnenie disciplíny spôsobí komplikácie slabším členom systému s ich snahami o menovú

stabilizáciu. Vo Francúzsku a Taliansku naďalej pretrvávali nadmerné rozpočtové deficity,

I I SKROBISZ, M.: European Monetary Integration - From the Beginnings to the EMS crisis of 1992-93, The
Poznan University of Econornics Review, vol. 5, no.1, 2005.
12 WYPLOSZ, C.: Asymmetry in the EMS: Intentional or Systemic?, Research Working Papers 88/41, Institut
EuropéenďAdministration des Affaires, Fontainbleau, 1988.
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ČO prinášalo pochybnosti o ich konkurencieschopnosti v budúcnosti. Problém ešte V JaC

narástol po schválení vol'ného pohybu kapitálu v roku 1988 - jediným riešením

kompatibilným s novou hospodárskou realitou sa javili byť spo ločné inštitúcie menovej
- - .

politiky a spo ločná mel~a , pretože rozdielnosť jednotlivých krajín znemož ňovala dlhodobo

udržiavať dohodnuté kurzy bez spomínaných zmien v bilaterálnych výmenných kurzoch.

Prečo tomu bolo tak? Ak by napríklad niektorá krajina využila autonómnosť svojej

menovej politiky na zníženie domácej úrokovej sadzby pod ú roveň ostatných č lenov únie,

tak. by masívny odliv kapitálu mohol vytlačiť výmenný kurz mimo stanovených hraníc ERM.

V prípade úplne liberalizovaného pohybu kapitálu by bolo udržanie kurzu ešte náročnej š i e.

Preto sa musela EU bud' pohn úť smerom k menovej únii alebo s~-v~d;ť -mYšlienky

jednotného európskeho trhu (vrátane vol'ného pohybu kapitálu) v prostredí fixných

výmenných kurzov. Okrem ekonomickej logiky, hrali svoju rolu v tejto situácii aj vyššie

spomínané politické trenice - Francúzsko závidiace dominanciu Nemecka v rámci EMS

dúfalo vo väčší vlastný vplyv v rámci vzniknuvšej menovej únie. Ako je známe, na oplátku

nemeckého súhlasu s týmto projektom Francúzsko neskôr politicky podporilo rýchle

znovuzjednotenie Nemecka.

V tejto atmosfére opäť vzbÍka diskusia ekonomistov a monetaristov. Ako vieme,

v tomto prípade sa presadila predstava monetaristov, keď bol v roku 1988 poverený 1. Delors

predsedať komisii zodpovednej za prípravu správy o konkrétnych krokoch vedúcich

k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie.':' Na druhej strane, argumenty ekonomistov

nevyšli navnivoč - priniesli do procesu navrhovaného vzniku menovej únie podmienky

nutného zdravého ekonomického vývoja členov (avšak len v nominálnej podobe), ktoré dnes

poznáme ako maastrichtské kritériá.

Predtým ako sa pozrieme na výsledky Delorsovho snaženia si ešte položme otázku:

Prečo teda EMS nakoniec zanikol v kríze rokov 1992-l993? Jadro problému leží v už

spomínanej nekonzistentnosti jednotlivých prvkov Európskeho spoločenstva v tej dobe.

Medzinárodný finančný systém s vol'ným obchodom, liberalizovanými tokmi kapitálu,

národnou fiškálnou autonómiu a fixnými menovými kurzami, je nekonzistentný

a potenciálne vel'mi krehký. Krajiny zaväzujúce sa k fixným výmenným kurzom strácajú

jeden z nástrojov riešenia prípadných problémov a stávajú sa l'ahkým terčom špekulantov,

pretože nemôžu v prípade pot!'cby sv~j u Qlenu adekvá~de.'{alvovať. Akú-takú stabilitu

EMS pomáhali udržať časté zmeny vzájomných parít (do 1987) a bariéry pohybu kapitálu

IJ SKROBISZ, M.: European Monetary Integration - From the Beginnings to the EMS crisis of 1992-93, The
Poznan University of Econorn ics Review, vol. 5, no.l , 2005.
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(do roku 1991). Akonáhle ho tieto barly prestali podop ierať, zrútil pri prvej hospodárskej

kríze. V septembri 1992 odpadli Taliansko a Británia, Španielsko a Írsko devalvovali svoje

meny. Francúzskej ekonomike spôsobil odchod libry ekonomické problémy, nemohlo však

opust iť systém len tak - považovalo sa za hlavného vodcu európskej inregr ácie." Preto

nakoniec v auguste 1993 došlo k typicky francúzskemu riešeniu: systém ostal formálne

zachovaný, no fluktuačné pásmo sa rozšírilo z ± 2,25% na ± 15%, čo znamenalo de facto

floating.

2.2.3 Zmluva o Európskej Únii

Z hl'adiska menovej integrácie predchádzali Zmluve o Európskej Únii (nazývanej

často ako Maastrichtská zmluva) dôležité udalosti. Po neúspechu Wernerovho plánu sa na

čas akoby zabud lo na koncepciu menovej únie. vývoj kurzov v rámci EMS však naznačoval ,

že v prostredí vol'ných kapitálových tokov bude fi nančná stabilita ťažko dosiahnuteľn á bez

spoločnej meny. Komisia na če le s J. Delorsom dostala za úlohu preskúmať a vytýčiť ciele

vedúce k menovej únii. Materiál komisie, tzv. Delorsova správa, podobne ako Wernerov plán

navrhovala úplnú liberalizáciu pohybov kapitálu, úplnú a neodvolateľnú konvertibilitu

národných mien, odstránenie fl uktuačných pásiem a neodvolateľné fixovanie výmenných

kurzov. Ako kl'účový prvok tohto systému navrhovala zaviesť jednotnú menu.15

Maastrichtská zmluva, zakladajúca Európsku Úniu (EÚ), prijatá v decembri 1991 ,

podpísaná vo februári 1992 a ratifikovaná č lenským i štátmi do l . novembra 1993, priniesla

(okrem iného) inštitucionalizáciu Delorsovho plánu a jeho zakotvenie ako oficiálneho

programu únie. Výnimku, tzv. opt-out, si vyjednalo Spojené král'ovstvo a Dánsko, ktorí si

ponechali možnosť rozhodnúť sa v budúcnosti č i jednotnú menu zavedú alebo nie. Pre

ostatných sa stala snaha o plnenie harmonogramu pre prijatie spoločnej meny záväzná.

Maastrichtská zmluva načrtl a plán na dosiahnutie menovej únie pozostávajúci z troch etáp.

Prvá fáza (do konca roku 1993) si kládla za ciel' dosiahnuť nízku infláciu a stabilitu

vzájomných výmenných kurzov. V druhej etape (1994 - 1998) došlo k vytvoreniu

Európskeho monetárneho inštitútu (EMI), ktoré položilo základy rámca fungovania

Európskej centrálnej banky (ECB). V poslednej fáze (1999 - 30. jún 2002) vznikla samotná

ECB, vzájomné výmenné kurzy sa neodvolatel'ne zafixovali a spoločná mena prišla na svet.

14 GROS, D. _TI-I YGESEN, N.: European Monetary Integration, 2nd edition, Longman, New York, 1998.
15 COMMITTEE FOR THE STUDY OF ECONOMIC AND MONETARY UNION (Delors Committee):
Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Brussels, 1989.
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Monetaristický vplyv Francúzska sa prejavil v tom, že posledný možný termín prijatia eura

bol stanovený dopredu administratívne, bez ohľadu na to, koľko krajín splní kritériá.
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3. Maastrichtské kritériá

Oprávnenie prij ať euro na začiatku tretej fázy Dclorsovho plánu bolo podmienené

splnením konvergenčných kritérií za obdobie od roku 1997. Kritériá mali za ciel' zabrániť

ekonomicky nepripraveným štátom ohroziť svojou zadlženosťou alebo mierou inflácie

stabilitu spo ločnej meny. Definované sú v samotnom texte Zmluvy (Článok 121),

konkrétnejšia špecifikácia kritériá sa nachádza v Protokole o kritériách konvergencie. Kritérií

je celkom päť - dve fiškálne a tri monteárne - a ich plnenie posudzuje na základe presne

definovaných procedúr a harmonizovaných dát Európska rada. Ako celok majú za úlohu

kvantifikovať a podporiť nominálnu konvergenciu štátov únie. Okrem toho prispievajú

k harmonizácii národných fiškálnych a monetárnych politík. Pre úplnosť ešte pripome ňme,

že kandidátske krajiny EMU musia sp l n i ť všetkých päť konvergenčných kritérií, aby mohli

prijať euro.

Maastrichtská zmluva špecifikuje výlučne kritériá nominálne, reálnou konvergenciou

(t.j. doh á ňan ím hospodárskej úrovne meranej napríklad ako HDP per capita) sa explicitne

nezaoberá. Reálna konvergencia teda nie je formálnou prerekvizitou členstva v eurozóne,

napriek tomu je do istej miery očakávaná a vítaná.16 Na nasledujúcich stranách sa budeme

podrobnejšie venovať zneniu a formulácii kritérií, ich objasneniu a prípadnej kritike

nedostatkov.

3.1 Monetárne kritériá

• Prvé kritérium vynucuje od potenciálnych záujemcov o euro stabilitu cenovej hladiny.

" oo' členský štát si udržiava dlhodobú cenovú stabilitu a priemernú mieru inflácie

vykazovanú v priebehu roka pred skúmaním, ktorá neprekračuje viac ako o 1,5 % miery

infl ácie maximálne troch členských štátov, ktoré dosiahli v oblasti cenovej stability

najlepšie výsledky. "

Pozorný čitatel' si iste všimol nepresnosť v oficiálnom slovenskom preklade Zmluvy.

Podľa anglickej verzie (a zdravého rozumu) pochopiteľne domáca miera inflácie nesmie

prevyšovať priemer mier inflácie troch členských štátov s najnižšou mierou inflácie

16 LAVRAC, V.: Fulfillment of Maastricht Convergence Criteria and the Acceding Countries. Ezoneplus
Working Paper No. 2 1,2004 .
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o viac ako 1,5 percentuálneho bodu a nie o 1,5%. Toto kritérium reaguj e na nutnosť

stability cenovej hladiny v rámci menovej únie a má zástancov hlavne medzi krajinami

s tradične nízkou mierou inflácie. Spoločná menová politika musí brať do úvahy

všetkých členov - výsledná miera inflácia sa teda pohybuje v intervale danom najvyššou

a najnižšou mierou inflácie v rámci eurozóny. Stabilita cenových hladín je dôležitá,

pretože s narastajúcou šírkou tohto intervalu by rástla aj miera straty bohatstva štátov

s nižšou ako výslednou mierou inflácie v prospech vysoko i n flačných krajín.17

• Druhé monetárne konvergenčné kritérium vymedzuje výšku dlhodobých úrokových

sadzieb.

" Kritérium konvergencie úrokových sadzieb ( oo) znamená, že v priebehu j edného roka

pred preskúmaním neprekročila priemerná dlhodobá nominálna úroková sadzba

členského štátu viac ako o dve percentá úrokovú sadzbu tých troch štátov, ktoré v oblasti

cenovej stability dosiahli najlepšie vysledky. "

Dlhodobé úrokové sadzby teda nesmú prevýšiť priemer sadzieb troch č lenských štátov

s najstabilnejšou cenovou hladinou (tzn. tých istých ako v prípade inflačného kritéria) o

viac ako 2 p.b. Dlhodobé úrokové sadzby vychádzajú z výnosu do splatnosti I O -ročných

vládnych obligácií , ktoré majú signifikantný podiel na obchodovaní na kapitálovom trhu.

• Tretie kritéri um určuje prijateľnú mieru fluktuácie výmenného kurzu voči ostatným

členom EMS.

" Kritérium účasti v mechanizme menovych kurzov (...) znamená, že člensky št át

dodržiaval normálne rozpät ie ako j e stanovené mechanizmom menovych kurzov

Európskeho menového sys tému bez výrazného napätia minimálne dva predchádzajúce

roky pred p reskúmaním. Osobitne v tomto období člensky štát z vlastného podnetu

nedevalvoval bilaterálny výmenný kurz svojej meny voči mene ktoréhokol'vek iného

členského štátu. "

17 De Grauwe uvádza príklad Nemecka a Talianska: Nemecko, ktoré malo oproti Taliansku nízku mieru inflácie
by v spo l očnej menovej únii strácalo bohatstvo, pretože spo l očná cent~á lna banka berie do úvahy obidve krajiny
a výsledná inflácia by sa pohybovala medzi infl áciami Nemecka a Talianska.
DE GRAUWE, P.: Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford, 2002.
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Pôvodný kurzový mechanizmus ERM súvisel s predchodcom eura, už zmie ňovanej ECU.

Jeho súčasnú podobu ovplyvni lo hlavne rozšírenie fluktuačného pásma z ± 2,25% na ±

15% vauguste 1993 a posun od multilaterálneho kurzového systému ERM k

bilaterálnemu systému ERM 11 , kde sú meny zúčastnených krajín viazané na euro.

Požadovaný dvojročný pobyt v mechanizme ERM II slúži ako testovacie obdobie,

v ktorom sa ukáže č i stanovený paritný kurz vychádza z reálnych základov alebo ho je

pred konečnou fixáciou nutné korigovať. Otázna ostáva šírka fluktuačného pásma, ktorá

sa v čase menila a z vágnej formulácie Maastrichtskej zmluvy a súvisiaceho Protokolu

nie je jasná. Tomuto problému sa budeme venovať v podkapitole 3.4.

3.2 Fiškálne kritériá

" Komisia (oo) skúma najm ä dodržiavanie rozpočtovej disciplíny na základe dvoch

nasledujúcich kritérií:

a) či pomer plánovaného alebo skutočného štátneho deficitu k hrubému domácemu

produktu neprekračuje referenčnú hodnotu,

b) či pomer št átneho dlhu k hrubému domácemu produktu neprekračuje referenčnú

hodnotu, okrem prípadov, keď sa tento pomer dostatočne znižuje a vyhovujúcim

tempom sa približuje referenčnej hodnote. "

Fiškálne kritériá majú za úlohu podpori ť zdravé hospodárenie vlády a samospráv,

ktoré sa pri realizácii svojich politík rady nechajú uniesť rozpo čtovými deficitmi a dlhovým

financovaním . Referenčné hodnoty spomínané v texte zmluvy sú špecifikované v Protokole

o postupe pri nadmernom deficite. Ide o notoricky známe obmedzenia, ktoré v prvom rade

bránia vláde prekročiť výdavkami príjmy v rozpočte o viac ako 3% HDP v trhových cenách.

V rade druhom, kumulovaný dlh verejných financií nesmie presiahnuť 60% HDP.

Na rozdiel od menových kritérií je v prípade fiškálnych pravidiel možné diskutovať

a hranica medzi splnením a nesplnením je neostrá. Kritérium sa nepovažuje za nesplnené ak

je prekročenie maximálneho povoleného vládneho deficitu len výnimočné aleboje zavinené

celkovo nepriaznivým ekonomickým vývojom. Podobne sa Maastrichtská zmluva stavia aj

k celkovej zadlženosti verejného sektora. Tá môže presiahnuť 60% HDP ak je zreteľná

tendencia smerovania k referenčnej hodnote uspokojivým tempom. Plnenie fiškálnych
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kritérií má zabráni ť tomu, aby príliš expanzívna fiškálna politika jednej krajiny ublížila

ostatným. Ako zauj ímavosť ešte spomeií.me, že fiškálne kritériá v rámci zmluvy predstavujú

prvé medzinárodne záväzné rozpočtové pravidlo.

Okrem vyššie spomínaných piatich hlavných kritérií obsahuje Zmluva menej známe

dodatočné kritériá týkajúce sa napríklad pozície na bežnom účte platobnej bilancie, vývoja

jednotkových pracovných nákladov a iných cenových indexov. Podľa Lavraca je pomerne

ťažké posúdiť ich reálnu váhu vzhľadom k piatim hlavným kritériám. l s Dávajú však

európskym inštitúciám istú flexibilitu a manévrovací priestor pri posudzovaní pripravenosti

krajín na vstup do EMU.

Posúdenie miery splnenia konvergenčných kritérií je založené na presne stanovenej

metodológii a oficiálnych harmonizovaných dátach. Zhodnotenie vykonáva Európska

komisia a ECB vo svoj ich konvergenčných správach, ktoré slúžia ako podklad pre

rozhodnutie relevantných inštitúcií - o prijatí do eurozóny rozhoduje Európska rada

(European Council) po konzultácii s Európskym parlamentom. Splnenie kritérií sa posudzuje

na základe dát súčasného alebo predchádzajúceho roku a o zhodnotenie môže požiadať buď

kandidátska krajina alebo je vykonávané pravidelne každé dva roky. V praxi je nutné počítať

s časovým posunom medzi samotným vyhodnotením kritérií a prijatím eura kvôli

nevyhnutným administratívnym procedúram. Preto sa krajiny snažiace sa o vstup do

eurozóny zaväzujú k splneniu kritérií v predstihu.

3.3 Logika v pozadí kritérií

Aká je logika v pozadí maastrichtských konvergenčných kritérií? A prečo sa Zmluva

sústredí na makroekonomické kritériá (inflácia, úroková miera, rozpočtová politika,...), keď

teória zd ôraz ňuj e ako kľúčové aspekty menovej únie mikroekonomické prvky ako flexibilita

pracovného trhu a mobilita pracovnej sily? V prvom rade stanovené limity reagujú na

potrebu podpory cieľa stanoveného v samotnej Maastrichtskej zmluve, ktorým je cenová

stabilita. V minulosti vlády využívali infláciu ako prostriedok financovania politicky

populárnych programov . Ako sme už naznačili , v prostredí menovej únie viacerých krajín

inflácia jedného člena ovplyv ňuj e situáciu u ostatných. Jednotlivá krajina presadzujúca

inflačnú politiku by mohla vytvo ri ť tlak na ECB a tým vo výsledku infláciu vyššiu v celej

únii, čím by došlo de facto k penalizácii krajín s nižšou infláciou. Z tejto perspektívy sa dá

IR LAVRAC, V.: Fulfillment of Maastricht Convergence Criteria and the Acceding Countries. Ezoneplus
Working Paper No. 2 1, 2004.
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pozerať na infla čn é kritérium ako na podmienku nízkoinflačných krajín (hlavne Nemecka),

ktorej splnenie vyžadovali od ostatných.

Podobne ako v prípade inflácie by ECB mohla reagovať v prípade, ak by sa niektorý

z č lenov dal na cestu neudržatel'ných dlhov - v takomto prípade by pravdepodobne i nflačné

ciele ECB išli stranou na úkor udržania stability a záchrany pred finančnou krízou. Trvalo

vyššia inflácia by priniesla pre dotyčnú krajinu okrem problémov s výmenným kurzom aj

distorzie spôsobené relatívne prinízkymi reálnymi výnosmi. Konkrétne by pravdepodobne

znamenali úverový boom, následné prehriatie ekonomiky, deficit na bežnom účte

a v konečnom dôsledku zhoršenie konkurencieschopnosti. Vo všeobecnosti nie je dôvod,

prečo by nemohli krajiny s vysokou mierou zadÍženia a deficitných rozpočtov vytvorit'

menovú úniu. Myšlienka v pozadí kritérií je, že pripustenie takýchto krajín by zvýšilo riziko

vyššej inflácie v budúcej EMU.19

Rovnako dôležitá je i otázka úrokových sadzieb. Prijatie spo ločnej meny (t.j.

zafixovanie výmenných kurzov) krajinami s príliš rozdielnymi úrokovými sadzbami by malo

za následok obrovskú nestabilitu a arbitrážové príležitosti na kapitálových trhoch. Tretie,

kurzové, kritérium tvorí doplnok k prvým dvom a dáva dotyčné vel ič i ny do medzinárodného

rámca. Požiadavka stability kurzu znemožň uje dosahovat' vytýčené ciel'ové hodnoty inflácie

a úrokových mier pomocou manipulácie s nominálnym kurzom. Bráni tak napríklad

prípadným snahám o umelé zvyšovanie si konkurencieschopnosti na úkor ostatných

podhodnocovaním kurzu. V neposlednom rade slúži ako dôležité merítko pre posúdenie

vhodnosti konečného výmenného kurzu domácej meny a eura. Pripomeňme , že ide o

dvojročný pobyt v mechanizme ERM II , ktorý slúži ako testovacie obdobie a v ktorom sa

ukáže č i stanovený paritný kurz vychádza z reálnych základov alebo ho je pred konečnou

fixáci ou nutné korigovať .

Fiškálne kritériá súvisia s menovými viac ako by sa mohlo na prvý pohl'ad zdat'. Po

vstupe do menovej únie stratia krajiny možnosť autonómnej monetárnej politiky a ostane im

v rukách len fiškálny nástroj pre prípadné prispôsobovacie procesy.i" Fiškálne kritériá preto

boli navrhnuté tak, aby preverili schopnosti a možnosti vlád uskuto č ň ovať zdravú rozpočtovú

politiku v budúcnosti. Tvorcovia kritérií mysleli aj na potenciálne problémy spôsobené

nezodpovedným zadlžovaním sa č lenov únie, preto Zmluva (a SOP) reaguje na

pravdepodobnosť výskytu medzinárodných vedl'ajších efektov (spillovers) a externalít

19 DE GRAUWE, P.: Econorn ics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford, 2002.
20 Samozrejme, ostáva ešte trh práce. Ten však nepredstavuje priamy hospodárskopolitick ý nástroj vlády
a v európskom kontexte je charakteristický rigiditou a preregulovanosťou.
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plynúcich z príliš expanzívnych fi škálnych politík. Napríklad príliš štedrá vláda môže svojou

expanzívnou politikou zdvihnúť mieru inflácie v celej únii, čo následne rieši ECS menovou

kontrakciu. Tá ale postihne všetky krajiny, nielen vinníka. Ide teda o typický problém

č ierneho pasažiera.

Ciele, ktoré si Zmluva v oblasti nominálnej konvergencie stanovila sú bezpochyby

chvályhodné - zdravé a udržateľné hospodárenie jednotlivých členov a koherentná spo l očná

menová politika sú v záujme každého štátu. Sú ale kritériá konzistentné navzájom? Inými

slovami, napomáha splnenie jedného k splneniu ostatných alebo ide o protichodné ciele?

Ako vysvetľuje Dédek, existuje makroekonomická konštelácia, ktorá sama navedie

ekonomiku správnym smerom k splneniu menových kritérií. Pre dosiahnutie cieľov totiž

záleží či sto na tom, či je stanovená úroková sadzba dostatočne vysoko." Situácii napomáha

stanovenie kritérií ako na jednu stranu otvorených intervalov, ked' v prípade inflácie

a úrokovej sadzby neexistuje dolné obmedzenie a v prípade výmenného kurzu existuje

(pravdepodobne - vid' 3.4.1) nesymetrický priestor pre apreciáciu. Je teda možné predstaviť

si domácu úrokovú mieru v takej výške, ktorá by udržala domácu infláciu na minimálnych

hodnotách a z á rove ň by lákala nerezidentov na nákup domácej meny, č ím by zabránila

oslabovaniu nominálneho kurzu. Trvalo nízkej inflácii by sa v konečnom dôsledku

prispôsobili aj dlhodobé úrokové sadzby. Maastrichtské kritériá teda predstavujú

konzistentný súbor pravidiel, ktorý je zluči teľný so zákoni tosťam i hospodárskej politiky a nie

je možné im vyčítať protichodné zameranie cieľov. Nezabúdajme však, že sa pohybujeme

v rovine teoretickej a nominálnej - problémom reálnej ekonomiky a konvergencie sa

venujeme v nasledujúcej podkapitole.

3.4 Diskusia

v tejto podkapitole sa pokúsime zhodnot iť maastrichtské konvergenčné kritériá, ich

konzi stentnosť , aktuálnosť i prípadné nedostatky. V súvislosti s touto témou sa často

vynárajú námietky na ich zastaranost' a dobovú podmienenosť . Ťažko je obháj iť

i arbitrárnosť zvolených referenčných obmedzení - prečo práve hodnoty 3%, 60%, 3 krajiny,

± 2,25/15%.22 Jedným z vysvetlení môže byť, že išlo o hodnoty blízke priemerom v čase

21 DEDEK, O.: Rizika a výzvy m čnov é strategie k pŕevzetl eura, Working Paper UK f SV-IES No. 83, Praha,
2005.
22 De Grauwe ponúka nasledovné vysvetlenie číse l.3~o a 60~. ~ýsl~do.k ekonom.ického .n~ od.~ l u (nebudeme sa
ním na tomto mieste podrobnejšie zaoberal') hovoriaci o maximálnej v ýške deficitu stabilizujúcebo vládny dlh
možno zhrnú ť ako:
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podpisu Zmluvy. Na nasledujúcich stranách sa preto pokúsime dat' odpovede (prípadne

upozorniť na potenciálne zdroje problémov) na nasledujúce otázky:

• M ajú dnes platné kritériá význam pre stabilitu a fungovanie menovej únie?

• Je správne pridŕžať sa dnes pravidiel, ktoré boli vytvorené pre potreby kraj ín úplne

odlišných od terajších tranzitívnych ekonomík?

• Je vhodné dnes používať kritériá reaguj úce na ekonomickú situáciu zo zač ia tku

deväťdesiatych rokov?

• Má zmysel dodržiavať konvergenčné kritériá ~i po vstupe do EMU?

• Môže spôsobiť snaha o nominálnu konvergenciu konflikt s konvergenciou reálnou?

Ako už bolo načrtnuté v podkapitole 2.1 , úvahy o menovej únii v rámci Európy

priniesli dva zásadne odlišné prístupy:

I. Tzv. ekonomisti videli monetárnu úniu ako vyústenie procesov ekonomickej

spolupráce a hospodárskej konvergencie založenej na trhových silách.

2. Monetaristi navrhovali v prvom rade zaviesť spo ločnú menu, ktorá následne

zabezpeč í konvergenciu.

S odstupom času je možné posúdiť tento spor ako čiastočné víťazstvo monetaristov,

ktorí presadili administratívne zavedenie spoločnej meny vo fixnom termíne (1999) nezávisle

na okolnostiach. Ekonomistom sa síce podarilo presadiť koncepciu nutných podmienok

vzájomnej konvergencie avšak na prvé miesto v procese menovej integrácie bola postavená

podobnosť nominálna, nie reálna. Jednostranné zameranie kritérií na nominálne veličiny

vyvolalo silnú kritiku už v čase prípravy Zmluvy. Rovnako je diskutabilné nakol'ko sú takto

stanovené kritériá relevantné pre úspech či výhodnosť menovej únie. V súčasnej podobe totiž

nepodporujú zlepšenie podmienok pre fungovanie optimálnych menových oblastí (OCA 

Optimum Currency Areas).

d = gb,

kde b je stály stav vládneho dlhu, ktorý chceme stab i l izovať (v % HDP), g označuje mieru rastu nominálneho
HDP a d je vládny deficit (v % HDP). Ak sa teda rozhodneme stabilizovať dlh vo výške 60% HDP, čo

predstavuje priemernú hodnotu v EÚ v obdobi prípravy Zmluvy a predpokladáme rast HDP 5%, dostaneme sa

kd = 3% (0,03 = 0,05 xO,6).
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3.4.1 Kurz

Ďal ší problém predstavuje nejasná formulácia niektorých kritérií, ktorá urnoznujc

rôzne interpretácie. Šírka "normálneho" fluktuačného pásma sa zmenila v roku 1993 z ± 2,25

% na ± 15 % okolo centrálnej parity. Takto široké pásmo (nazývan é aj ako "štandardné")

v podstate nepredstavuje aktívne obmedzenie pre väčš inu kandidátskych krajín.23 Tesnejšie

ohraničenie (± 2,25 %, tzv. "normálne pásmo") by však mohlo znamenal' problémy pre

viacerých potenciáln ych budúcich členov eurozóny.

Podľa interpretácie Českej národnej banky (ČNB) je v súvislosti s šírkou pásma

dôležité rozlišovať medzi fungovaním mechanizmu a vyhodnocovaním kurzovej stability.

Štandardné pásmo v šírke ± 15 % má význam pre fungovanie intervencií národných

centrálnych bánk, pre vyhodnocovanie kurzovej stability ana splnenie kritéria je podl'a ČNB

potrebné udržanie devízového kurzu v rozmedzí ± 2,25 % .24 Tým sa prikláňa k vyhláseniam

Európskej komisie. Avšak zároveií. dáva za pravdu aj hlasom, ktoré hovoria o odlíšení

depreciácie a apreciácie:

" Kurz musí by! udržov án ve fluktuačnim pásmu ± 2,25% okolo centr álni parity vzhledem k

eUrII. PN posuzováni piipadn ého vybočení z pásma ± 2,25% j e tieba brál v úvahu dl/vody

tohoto vybočen í. Je ti eba rozlišovat mezi porušením aprecia čni a deprecia čni hranice

pásma.

Nejasná formulácia zo strany ECB a príklad vývoja v Grécku č i Írsku dávajú zmysel

interpretácii, ktorá hovorí o asymetrickom fluktuačnom pásme: 2,25% pre prípad depreciácie

a 15% pre prípad apreciácie voči euru. Z minulého vývoja existuje viacero indícií, ktoré

potvrdzujú túto hypot ézu:" napríklad írska libra sa nachádzala o priemerne 4,6% nad svojou

centrálnou paritou počas referenčného obdobia, pričom apreciovala maximálne o takmer

II %. Grécka drachma sa nachádzala v priemere 6% nad centrálnou paritou. Situáciu

nakoniec obe krajiny riešili zmenou parity tesne pred zafixovaním výmenného kurzu.

Takýto záver spolu s celkovou neistotou ohl'adom použitého merítka prináša závažné

implikácie:

23 Napríklad v prípade českej republiky by sa do tohto pásma zmestil celý historický V)'voj kurzu českej koruny,
a to aj vrátane období búrlivých fluktuácií. Viď kapitolu4.1. . . . . . .
201 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Kurzový mechanismus ERM II a kurzov ékonvergen čn í kritérium, Material k
inform áci pro vládu Č R, 2003. . . ..
25 SINGER, M.: Impacts expected after the adoption of the euro: dangers and opportumnes, Introduction ot the
EURO seminar Prague, October 2006.
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•

•

•

•

Stanovenie parity môže byť problematické, nakol'ko riziko prekročen i a jednotlivých

hraníc nie je rovnaké.

IS-percentný priestor pre apreciáciu dáva teoreticky priestor krajinám, v ktorých

ekonomický rast tl ačí buď na zvyšovanie inflácie (pri fixnom nominálnom kurze)

alebo na apreciáciu (pri snahe udržať infl áciu na uzde). V rámci asymetrickej

interpretácie fluktuačného pásma sa teda javia byť inflačné a kurzové kritérium ako

dobre nastavené.

2,S-percentný priestor pre devalváciu obmedzuje potenciálne chúťky krajín držal'

svoj u menu umelo nízko a tak podporovať export a konkurencieschopnosť. ŕ''

V prostredí absolútnej kapitálovej mobility by snaha vtesnať menej stabilné meny do

úzkych hraníc (± 2,25%) pomocou devízových intervencií mohla vyús tiť do

destabilizujúcich kurzových špekulácií."

3.4.2 Inflácia

Ani definícia inflačného kritéria nepatrí medzi najvydarenejšie. I n fl ačné kritérium

operuje s nejasnou definíciou č lenských štátov, ktoré v oblasti cenovej stability dosiahli

najlepšie výsledky. Čo sú ale najlepšie výsledky? Hľadáme kraj iny, ktoré sa priblížili

najbližšie inflačnému cieľu ECB (2%)? Alebo hľadáme tie s najnižšou mierou inflácie?

Berieme do úvahy aj krajiny s def1ačným vývojom? V súčasnost i prevážila interpretácia,

ktorá berie do úvahy 3 štáty s najnižšou pozitívnou mierou int1ácie. Napríklad v roku 2004 sa

pri posudzovaní najnižších mier inf1ácie nebrala do úvahy Litva s hodnotou -0,2%.

Ďalším všeobecne známym nedostatkom definície inf1 ačného kritéria je fakt, že

Zmluva zmieií.uj e č lenské štáty. To znamená, že pre výpočet kritickej hodnoty inf1ác ie slúžia

3 krajiny Európskej únie, teda teoreticky aj tie, ktoré do eurozóny nepatria. Môže sa tak stať,

že pripravenosť kandidátov na euro sa bude posudzoval' na základe mier inf1 ácií krajín mimo

eurozóny.

Inf1ačné kritérium bolo pôvodne vytvorené ako nástroj pri vzniku EMU určený na

stanovenie merítka na základe štátov s nízkou mierou inflácie. Keďže v tej dobe absolútne

merítko neexistovalo, autori Zmluvy sa rozhodli pre koncept troch krajín s najstabilnejšou

26 SLAVÍK, C.: Konvergence České republiky k EU (v porovnánf s dalšírni kandidátskymi staty), Diplomová
~)rác:, Institut ekonomických studií, FSV UK, v~douc~ diplo.mové práce :hDr. Michal Hlav á ček , Praha 2003.
•7 DEDEK, O.: Rizika a výzvy m čnov é strategie k prevzett eura, Working Paper UK FSV· IES No. 83, Praha,
2005.
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cenovou hladinou. Dnes už máme s č ím porovnávať - priemerná hodnota inflácie v eurozóne

by pravdepodobne poslúžila objektívnejš ie ako súčasný model.2s

Ako podotýka Gros, potenciálne problémy so splnením kritéria môže spôsob i ť aj

nedokonalá korelácia hospodárskych cyklov v rámci EÚ, pretože referenčná hodnota inflácie

bude daná malým počtom (teoreticky malých, ekonomicky bezvýznamných) krajín, ktoré

môžu práve prechádzať obdobím abnormálne nízkej inflácie (napríklad kvôli lokálnej recesii

alebo zmenám v daií.ovom systéme). Extrémnym prípadom je rok 2003, keď by skoro všetky

členské krajiny nesplnili infl ačné krit érium. ŕ" Domyslené do dôsledkov: teoreticky sa môže

s tať, že krajina nesplní inflačné kritérium napriek inflácii dosiahnutej pod priemerom

eurozóny. Dokonca ho nemusí sp l n i ť ani ak má nižšiu infl áciu ako všetky kraj iny EMU!

Odhliadnuc aj od ich špecifík, je postavenie bývalých tranzitívnych ekonomík snažiace sa

o prijatie eura a zároveií. o hospodárske dobiehanie skutočne nezávideniahodné.

Tento problém sa znásobuje s rastúcim počtom členov EÚ. Čím viac členov , tým je

v praxi kritérium prísnejšie - zvyšuje sa pravdepodobnosť, že dotyčné tri kraj iny

s najstabilnejšími cenami budú vzdialenými pozorovaniami (outliers). Situácii by mohlo

napomôcť, keby sa kritérium preformulovalo tak, aby sa referenčná miera inflácia počítala

len spomedzi krajín eurozóny. Medzi radikálnejšie alternatívy patrí nápad použi ť namiesto

súčasnej metódy priemeru mieru cenovej stability podľa ECS a k nej pripoč ítať prirážku (t.j.

2% + 1,5%). To by však dodalo c ieľu ECS neželaný efekt - svojim ciel'om by de facto

pôsobila na podmienky prijatia nových členov . Na to ale ECS nemá mandát.

Kandidátskym štátom teda v súčasnosti neostáva nič iné ako sa snažiť sp l n i ť kritériá

napriek ich nedokonalostiam. Pravdepodobnosť zmeny v konvergenčných pravidlách je

nízka, nakoľko by vyžadovala zmenu Maastrichtskej zmluvy podmienenú konsenzom

všetkých č lenských štátov.

3.4.3 Inflácia - Kurz - Rast

Po predchádzajúcich stranách zaoberajúcim sa problematikou in fl ačného a kurzového

kritéria prirodzene vyvstane otázka, ako je možné udržať stabilný nominálny kurz, nízku

infláciu a zá roveň ekonomicky dobiehať vyspelejšie štáty. Ako sme už spomenuli,

2K GROS, O.: The Maastricht Criteria after Enlargement: Old Rules for New Members? Prepared for the XVI
Villa Mondragone International Economic Seminar on "Rules, International Economy And Growth" Ceis -
University of Rame "Tor Vergata" , 2004. ' .
2~ Kritérium nesplnili: Belgicko, Španielsko, Francúzsko, lrsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko,
Portugalsko, Fínsko.
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maastrichtské kritériá sú ekonomicky konzistentné a z l uč i te I'né so

zákon i tosťami hospodárskej politiky. Kde je teda problém?

Kandidátske krajiny sa snažia zlad i ť kritériá s ekonomickým rastom, inými slovami,

potrebujú dosiahnuť danú mieru nominálnej konvergencie s minimálnymi škodami na

konvergencii reálnej. Y minulosti tento problém nedosahoval dnešné rozmery - krajiny

vykazovali oveI'a vyšší stupe ň reálnej konvergencie, preto im snaha konvergovat' nominálne

nespôsobovala také problémy. Rozpätie HDP per capita podl'a PPP v roku 1998 bolo v šírke

70 - 120 % (priemer EU-IS = 100%), podobne vyzerala situácia v oblasti cenových hladín.

Y súčasnej dobe sú kandidátske krajiny eurozóny viac vzdialené od pôvodnej päťnásťky . Ich

HDP per capita dosahuje len 30 - 60% priemeru krajín EU-IS, cenové hladiny sa pohybujú

v intervale 40 - 70%. Kandidátske krajiny teda majú čo dobiehať . Znamená to, že reálna

konvergencia bude pravdepodobne pôsobiť proti dosiahnutiu ciel'ov nominálnych. Snaha

o euro za cenu ekonomickej stagnácie by zrejme nikomu za to nestála a viedla by

k politickému znemožneniu sa predstavitel'ov takejto politiky.

Existuje reálny predpoklad, že chudobnejšie krajiny únie budú rásť (a rastú)

v priemere rýchlejši e ako pôvodní členovia . Ťaž ia z nízkych nákladov na prácu a produkciu,

lepšieho demografického vývoja, menej nákladných sociálnych systémov a otvoreného trhu

celej Európskej únie, kde môžu tieto svoje komparatívne výhody využiť . Rast produktivity

sa postupne premietne do nárastu miezd, životnej úrovne a samozrejme aj cenovej hladiny.

To vyvolá tlak na reálnu apreciáciu kurzu domácej meny. Uskutočniť sa tak môže

prostredníctvom dvoch kanálov, ktorých pôsobenie ide proti sebe a v praxi môže spôsob i ť

ťažkosti so splnením inflačného a/alebo kurzového kritéria.

Reálna apreciácia sa prejaví:

•

•
•

bud' apreciáciou nominálneho kurzu - tá však má stanovenú hranicu +15% nad

centrálnou paritou, alebo

mierou inflácie väčšou ako v eurozóne, ktoráje limitovaná inflačným kritériom,

prípadne kombináciou inflácie a nominálnej apreciácie.

Ide teda o známy problém nesplnitel'nej trojice ("Impossible Trinity"), ktorý hovorí

o nemožnosti naraz c i el'ovať infláciu a výmenný kurz v prostredí neobmedzenej kapitálovej

mobility. Medzi typických predstavitel'ov mechanizmu č . 1 patrili napríklad krajiny Y4
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s in fl ačným cieľovan ím, ktoré nastavia infláciu a "dúfajú", že sa zhodnotenie meny zmestí do

stanovených hran íc." Druhú skupinu tvoria napríklad pobaltské kraj iny, ktoré pevne

zafixovali výmenné kurzy a spoliehajú sa, že in fl ačný diferenciál nebude priveľký.

Aby to kandidátske krajiny nemali také jednoduché, v ich prípade ešte zos i lň uje

inflačné resp. apreciačné tlaky tzv. Balassa-Samuelsonov efekt (pre podrobnú diskusiu vid'

kapitolu 5), ktorého robustný odhad sa pohybuje približne v intervale 1-2%. Je teda

predstaviteľná taká konštelácia troch najnižších mier inflácií, že B-S efekt sám o sebe zabráni

splneniu infl ačného kritéria.

Výsledkom týchto úvah j e existencia možnosti, že sa kandidátske kraj iny budú

musieť uchýliť kjednej z nasledujúcich alternatív. Bud' krajina povolí apreciáciu svojej

meny voč i euru a zoslabí tak inflačné tlaky alebo zvolí cestu udržiavania kurzu a riskuje

vznik recesie,_ktorá zabezpeč í pokles inflácie. Nutné však dodať, že v širokej množine krajin----- - - ---.....
snažiacich sa prijať euro existujú značné rozdiely. Preto neexistuje j ednoznačná odpoveď na

poslednú otázku z úvodu kapitoly, č i je možné ud ržať stabilný nominálny kurz, nízku

infláciu a z á roveň ekonomicky dobiehať vyspelejšie štáty. Niektor ým kraj inám súčasné

nastavenie (monetárnych) kritérií nerobí problémy, iné zápasia predovšetkým s infl ačnými

tlakmi. Napríklad Českú republiku môžeme zaradiť do prvej skupiny štátov, v prípade ktorej

možno ťažko vnímať maastrichtské požiadavky na výšku inflácie ako obmedzujúci faktor,

keďže tá dosiahla v roku 2006 2,2% (v roku 2005 dokonca len 1,6%) pri referenčnej hodnote

2,8%. Podrobnejšia analýza plnenia kritérií sa nachádza v kapitole 4.

3.4.4 Fiškálne kritériá

Ako už bolo spomenuté, fiškálne kritériá si kladú za úlohu zabezpečiť udržateľnosť

verejných financií v dlhodobom horizonte a zabrán i ť nežiaducim vedľajš ím efektom

spôsobených nezodpovedne hospodáriacim č lenom únie. Aké sú externality plynúce

z deficitného hospodárenia vlády? V prvom rade ich môžeme rozdel iť podľa s tup ňa

(ne)udržatel'nosti verejných financií:31

l. Medzinárodné ved ľajšie efekty (cross-border spillovers) plynúce z neudržateľnej

rozpočtovej politiky:

• Medzinárodná nákaza (contagion effect) ako dôsledok rizika štátneho defaultu.

30 Dnes už len ČR a Maďarsko,
31 BALDWIN, R. _WYPLOSZ, C.: The Economics of European Integration, McGraw-Hill , 2004.
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•

•

Vedľaj šie efekty snahy o záchranu situácie zo strany ostatných členov únie,

inštitúcií EÚ, prípadne ECB.

Nepriaznivé vedľaj ši e efekty ako dôsledok uskutočneného defaultu.

2. Medzinárodné ved ľajš ie efekty plynúce zo síce udržateľnej rozpočtovej politiky avšak

za prítomnosti rizika deťaultu:

• Externality plynúce z reakcie ECB na pohyby v celoeurópskej úrokovej miere,

inflácii, outpute a externým výmenným kurzom.

• Externality plynúce z pohybov úrokovej miery (danej zmenou bezrizikovej

sadzby).

• Potenciálne problémy a hospodárske straty spôsobené nedostatočnou

koordináciou postupov jednotlivých členských štátov a ECB.

V prípade prvej skupiny hovoríme o situácii keď súčasná hodnota nesplateného dlhu

prevyšuje diskontovanú súčasnú hodnotu súčasných a budúcich príjmov. Štátny bankrot

prináša viaceré závažné dôsledky, ktoré ho odlišujú od bankrotu súkromného. Štát ako tvorca

jurisdikcie a garant jej dodržiavania dáva v takomto prípade vznikn úť situácii, keď slabne

motivácia dodržiavať kontrakty a strach pred prípadnou represiou. Okrem toho default proti

sebe stavia skupiny obyvateľstva s odlišnými záujmami: na jednej strane stoja veritelia

(typicky staršia generácia, pričom väčšina veriteľov v prípade EÚ patrí medzi občanov č i

rezidentov bankrotujúcej krajiny) proti súčasným a budúcim da ň ov ým poplatníkom (teda

občanom rovnakého štátu). Tieto problémy spolu so zvýšenou neistotou a s potenciálnym

efektom na ostatné krajiny (ak uvažujeme, že časť veriteľov je aj zo zahranič ia) prináša do

procesu štátneho bankrotu dodatočné náklady, ktoré znemo žň ujú chápať krach štátu

analogicky s exitom v súkromnom sektore. Aj preto je možné chápať národnú fiškálnu

stabilitu ako nutnú podmienku národnej hospodárskej stability a kľúčový záujem každého
, 32

č lena EU.

Ak zadlženie štátu narástlo do nezdravých rozmerov avšak nie natoľko, aby sa musel

bát' defaultu, vynárajú sa ďalš ie problémy. Vznikajúce externality sú v prípade menovej únie

ešte vážnejš ie. V kontexte EMU by relatívne expanzívnejšia hospodárska politika zo strany

jednej krajiny zapríč in i l a nárast inflácie v celej únii . Ako z mandátu ECB plynie, tá by

32 BUITER, W. H.: The Sense of Maastricht Revisited: What Have We Learnt?, CEPR Working Paper 5405,
December 2005.
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musela zakročiť menovou kontrakciou. Tu sa otvára problém č ierneho pasažiera, keďže

náklady dezinflácie by niesli všetci, nie len vinník, ktorý infláciu zaprí č inil" S príkladom

jedného nezodpovedného člena súvisí aj pôsobenie na úrokové miery. Prištedrá rozpočtová

politika by cez spomínaný inflačný kanál spôsobila zmeny v úrokovej a bezrizikovej sadzbe

nielen v národnej ekonomike, ale opäť aj u susedov. Rovnaký záver platí aj pre externú

rovnováhu - č iny j edného by mohli zmeniť kurz pre všetkých členov menovej únie.

Dlhodobá udržateľnosť výšky verejného dlhu nezávisí len na rozpočtovej politike, ale

i dynamike ekonomiky v čase . V prípade nových č lenov EÚ existuje oddôvoditel'ný

predpoklacl, že budú rásť rýchlejšie ako skupina krajín EU- IS a teda reálne k nej

konvergovať . Predpoklad rýchlejšieho rastu spolu s očakávanou vyššou mierou inflácie

a relatívne nízkej miery zadÍženia (vzhl'adom k HDP) nových členov prináša zaujímavý

pohl'ad na nutnosť plnenia deficitného kritéria. Požičaj me si príklad od Grosa, ktorý najlepšie

demonštruje túto skuto čnosť . i "

T abul'ka l: Úroveň verejného zadlženia v záv islosti na výške deficitu

Trendový rast reálneho HDP Cyklicky upravený deficit v % HDP

2% 3% 4% 5%

Nemecko 1,5% 57 86 114 143

EÚ 2% 50 75 100 125

Maastr icht 3% 40 60 80 100

Noví členovia 4% 33 50 67 83

Noví členovia s s-s efektom 29 43 57 71
Zdroj: GROS, D.: The Maastricht Criteria after Enlargement: Old Ru les for New Members? 2004.

Tabuľka vykresl'uje rôzne úrovne verejného dlhu v závislosti na kombinácii

hospodárskeho rastu a rozpočtového deficitu. Za uvažovaným trendovým rastom HDP

netreba hl'adať clnes aktuálne dáta, slúži len na demonštráciu princípu. Typického zástupcu

EU-IS predstavuje Nemecko - jeho ekonomika rastie 1,5% ročne a akýkol'vek (ce l očíse l ný)

deficit vyšší ako 2% by v tomto prípade znamenal prekročenie 60-percentej hranice

dlh/l-IDP. Situácia v prípade nových členských štátov vyzerá diametrálne odlišne. Ak

33 UHLlG, H.: One Money, but Many FiscaI Policies in Europe: What Are the Consequences? CEPR
Discussion Papcrs 3296, C.E.P.R. Discussion Papers, 2002.
3,1 GROS, D.: The Maastricht Criteria afte r Enlargement: Old Rules for ~ew Members? Prepared for ,~he ~V I
Villa Mondragone International Economic Seminar on "Rules, International Economy And Growth Ceis >

University of Rome "Tor Vergata", 2004.
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predpokladáme rast 02,5 p.b. vyšší (t.j. 4%) ako v prípade Nemecka, môžu tieto krajiny

donekonečna hospodáriť s dvojnásobne vyššími deficitmi (4%) a dosiahnuť dlhový podiel

len 67% HDP! Ak navyše vezmeme do úvahy B-S efekt (vid' kapitolu 5), zostanú za týchto

okolností dokonca pod hranicou 60%. y'~í očakávaný rast spolu s nízkym zadlžením teda---- -- --
do istej miery ospraved l ňuje prípadné vyššie deficity dobiehajúcich krajín a poukazuje na
. - ---- ---- - --
istú rezervu v zadlžovaní. Existujúca rezerva však neznamená, že by bolo žiaduce dostávať

sa deficitným hospodárením na úroveň dlhu vo výške 60%.

Na rovnakú stranu v debate o primeranosti prísnych fiškálnych kritérií pre

dobiehajúcc krajin y možno zarad i ť i argument o nutnosti realizácii značných investícií

z verejných zdrojov v týchto štátoch. Podľa neho sú potrebné investície financované z

verejných zdrojov, pričom ich prípadný nedostatok nemožno nahrad i ť potenciálnym

využitím súkromných zdrojov ." Podobne ako v prípade monetárnych kritérií panujú obavy,

č i by pripadná.Ifi škálnajkonsolidácia f!~~i~dla k I~žšiemu rastu a k vyššej nezan~estnanost i.

Snaha o splnenie fiškálnych kritérií za každú cenu cestou neprimerane zrýchlenej redukcie

deficitov verejných rozpočtov hned' po vstupe do EÚ môže priniesť nepriaznivé dôsledky pre

proces reálnej konvergencie. Medzi typické príklady takejto snahy za cenu podkopávania

budúceho rastu patrí znižovanie verejných výdavkov na infraštruktúru, vzdelanie, vedu a

výskum, či informačné technológie. Zniž~aniL9e.fici!u _verej l.!)'ch financií _na il~vei1

požadovanú maastrichtskými kritériami, ktoré by neohrozilo reálnu konvergenciu, by preto----------- ---- - --.
malo byť významným faktorom ovplyv ň ujúcim časový horizont integrácie nových č lenských

štátov do EMU.

Na druhej strane, vykresľovať deficity verejných financií ako všeobecnú prerekvizitu

hospodárskeho rastu a následne ním argumentovať v debate o (ne)prijateľnosti

maastrichtských kritérií , nie je legitímne. Odhliadnuc od kontroverznosti príspevku

verejných investícií ako takých do miery rastu ekonomiky'", pozrime sa na často spomínaný

príklad potreby budovať infraštruktúru aj za cenu vysokého zadlženia v krajinách ako

Slovensko č i ČR . Nad týmto argumentom sa má zmyslel zamýšľať len v prípade ak

infraštruktúra v kandidátskych krajinách nie je dostatočná, ak investície do nej prinášajú rast

a ak tieto investície nemôžu byť financované nikým iným ako vládou (resp. verejným

35 VINTROVÁ, R. _ ŽĎÁREK, V.: Konvergence České republiky a Slovenské republiky - současný stava
vybrané problémy. In: Ekonomický časopis, č. 5, s. 468 - 489,2006.
36 Gros uvádza príklad Írska. To ako krajina_s~ silnou pozíciou štátu.a vysokými,dmiami a~ ~o za~ iatku 8?-tych
rokov sledovalo politiku vysokých deficitov ospravedh~ova~~ch nut~ost ?U ve~e~nych lIlVestlclI . ?O
infraštrukt úry. Skutočný hospodársky rast však nastal až ked kraj ina opustila tuto politiku a razantne znížila

rozpočtové deficity.
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sektoromj." Ak čo i len jedna z týchto podmienok neplatí, nie je obháji teľn é dodatočné

zadlžovanie verejného sektora a útok na primeranosť fiškálnych kritérií z tejto pozície.

Prípad jedných z najdrahších stavieb - diaľníc - hovorí za všetko. V dnešnej dobe je už ich

stavba a prevádzka za účasti súkromného sektora úplne bežným spôsobom ako zn í ž iť ich

fiškálnu náročnosť .

3.4.5 Plnenie kritérií po prijatí eura

V súvislosti so súčasným stavom menovej integrácie krajín V4 stoj í za to položi ť si

otázku č i má zmysel snaži ť sa o plnenie kritérií aj po vstupe do EMU. V tomto prípade je

nutné rozdeliť odpoved' na dve čast i , nakoľko sa fiškálne a monetárne kritériá od seba líšia

zásadným spôsobom. Kým prijatím eura kraj iny stratia nezávislú menovú politiku, vo

fi škálnej oblasti k strate suverenity nedôjde. V rámci EMU má jednotnú monetárnu politiku

determinujúca výšku úrokových sadzieb a inflácie a výmenný kurz na starosti ECB, preto

nemá zmysel kontrolovať nakoľko členské štáty splňajú jednotlivé monetárne kritériá.3s

Kľúčové mechanizmy - vplyv na výšku nominálnych úrokových sadzieb a výmenných

kurzov - už budú mimo ich rúk.

To však neznamená, že spo ločná menová politika (a jednotná úroková sadzba) bude

automaticky viesť k identickému vývoju vo všetkých č lenských štátoch. Rozdiely v cene

práce, výške daní, odvodov, miere rizika a podobne, spôsobujú lokálnu diferenciáciu

v mierach inflácie a úrokových mier. Tieto rozdiely spolu s nedokonalou synchronizáciou

hospodárskych cyklov majú za následok, že viacerým súčasným členom EMU by sa sp l n iť

monetárne kritériá v súčasnost i nepodarilo.

Situácia vo fiškálnej oblasti vyzerá odlišne. Na rozdiel od menovej politiky ostávajú

rozhodovacie procesy priamo v rukách jednotlivých štátov. Príliš expanzívnu rozpočtovú

politiku je však nutné v prostredí spoločnej meny a snahy ojej stabilitu regulovať, aby

nezodpovedné kroky jedného štátu neviedli k nepriaznivým následkom pre ostatných. Tento

potenciálny problém rieši v období pred vstupom do EMU princíp nadmerného rozpočtového

deficitu definovaného v Maastrichtskej zmluve. Na pochybnosti o udržaní disciplíny po

vstupe do menovej únie reagoval v roku 1997 Pakt stability a rastu (SOP), ktorý stanovil

37 GROS, D.: The Maastricht Criteria after Enlargement: Old Rules for New Mcmbers? Prepared for the XVI
Villa Mondragone International Economic Seminar on "Rules, International Economy And Growth" Ceis 
University of Rame "Tor Vergata", 2004.
38 LAVRAC, V.: Fulfi llment of Maastricht Convergence Criteria and the Acceding Countries. Ezoneplus
Working Paper No. 2 1, 2004.
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pravidlá a mantinely pre národné fiškálne politiky aj po prijatí eura. SOP predstavuje

prísnejší, presnejší a vynút i te ľný súbor pravidiel. Vyžaduje od č lenov EMU vyrovnaný,

prípadne prebytkový, rozpočet v strednom období, t.j. povoľuje krátkodobé výkyvy v

priebehu hospodárskeho cyklu. Členské kraj iny musia pre Európsku komisiu vypracovat'

program, v ktorom definujú cestu k vyrovnanému rozpoč tu a ktorý slúži ako systém

včasného varovania pre prípad priblíženia s k trojpercentnej hranici podielu deficitlHDP.39

Celkový verejný dlh by navyše nemal prekročiť hranicu 60% HDP kraj iny. Ak

krajina prekroč í tieto limity, musí imp lementovať procedúru nadmerného deficitu (excessive

deficit procedure - EOP). V prípade recesie a poklesu reálneho HDP o viac ako 2%

nedochádza k žiadnej penalizácii avšak deficit je akceptovaný len do konca obdobia recesie.

V prípade poklesu produktu v intervale 0,75 - 2% rozhoduje rada EcoFin, č i považovať

vzniknutú situáciu za nadmerný deficit. Ak nedošlo k poklesu HDP, musí byť nadmerný

deficit znížený v období do jedného roka. V opačnom prípade vinník musí zloži ť bezúročný

depozit (0,2% HDP + 1/10 rozdielu medzi 3% a skutočným deficitom), ktorý muje v prípade

podniknutia nápravných opatrení do dvoch rokov vrátený. Inak sa stáva po tejto dobe

nevratnou pokutou.

Jednou stranou mmce sú pravidlá, druhou ich vynucovanie. Niektoré krajiny už

svoj ím makroekonomickým vývojom porušili SOP, zodpovedné európske inštitúcie však so

sankciami ot á ľaj ú . Ich postoj v súčasnosti charakterizuje váhanie medzi najmenej

konfliktnou možnosťou flexibilnej interpretácie daných pravidiel, ich zmenou

a prispôsobením hospodárskej realite, prípadne tvrdým vynucovaním a sankcionovaním. V

posledných rokoch dochádzalo k systematickému porušovaniu trojpercentného kritéria zo

strany dvoch naj väčších členských štátov, Francúzska a Nemecka. Hranicu celkového

verejného dlhu dokonca prekračujú viaceré krajiny, preto sa v podstate už vôbec neberie

vážne.40 Spôsob, akým sa postavia zodpovedné orgány k fiškálnym prehreškom, prináša

podstatné dôsledky pre kandidátske štáty EMU. Je totiž morálne ťažké obháj iť vyžadovanie

prísneho dodržiavania konvergenčných kritérií ak povstupové pravidlá rešpektované nie sú.

39 '-l EIN, E. _ TRUGER, A.: European Monetary Union: Norninal Convergence, Real Divergence and Slow
Orowth? WSI Disussion Paper No. 107, September 2002. .
40 BUITER, W. H.: The Sense of Maastricht Revisited: What Have We Learnt?, CEPR Working Paper 5405,
December 2005.
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4. Ako sa plnia kritériá

Po diskusii maastrichtských kritérií, ich primeranosti a integrity sa pozrieme v tejto

kapitole na ich plnenie jednotlivými krajinami V4. Tie sa napriek spo l očnej transforma č nej

minulosti a geografi ckej blízkosti od seba výrazne líšia v miere plnenia konvergenčných

kritérií ako aj plánovaným termínom prijatia spoločnej európskej meny.

Postupne sa pozrieme na plnenie kritérií nielen v súčasnost i , ale aj na dynamiku

posledných rokov, ktorá nám pomôže lepšie pochopiť terajší stav a vzájomné

makroekonomické prepojenie jednotlivých požiadaviek.

4.1 Kurzové kritérium

Predtým ako sa pozrieme na situáciu v oblasti výmenných kurzov, zrekapitulujme, aké

nároky kladie kritérium na členské štáty. Kritérium účasti v mechanizme menových kurzov

znamená, že členský štát dodržiaval normálne rozpätie ako je stanovené mechanizmom

menových kurzov Európskeho menového systému bez výrazného napätia minimálne dva

predchádzajúce roky pred preskúmaním. Osobitne v tomto období členský štát z vlastného

podnetu nesmie devalvovať bilaterálny výmenný kurz svojej meny voč i mene ktoréhokoľvek

iného členského štátu.

Dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi účasťou v systéme ERM II a kurzovým

kritériom. ERM II je systém fixujúci kurzy zúčastnených mien voči euru - každá mena má

určenú svoju paritu (centrálnu hodnotu) voči euru, od ktorej sa kurz môže vychýliť o

maximálne 15% na obe strany. Na druhej strane, kurzové kritérium predstavuje podmienku

prijatia eura. Aby bolo kritérium považované za splnené, musí krajina participovať v ERM II

a udržat' kurz vo fluktuačnom pásme požadované obdobie. Je teda zrejmé, že udržiavanie

stability kurzu úzko súvisí s ERM II, ale plnenie kritéria a účast' v ERM rr nie sú synonymá,

nakoľko krajina môže participovat' na ERM II, ale nemusí spl ň ať (alebo sa bl í žiť k splneniu)

k 'l k - 'h l .. ' , . 41.urzove 10 .onvergencne o kntena.

Pre lepšie pochopenie súčasného vývoja a nasledujúcich grafov uvádza Tabuľka 2

popis režimov výmenných kurzov v sledovaných krajinách od začiatku 90-tych rokov až

prakticky po súčasnost' (september 2007). Uvedené údaje vychádzajú z klasifikácie IMF a na

časovej osi sa nachádzajú dátumyjednotlivých zmien v režimoch.

41 ČNB: ERM II and the exchange-rate convergence criterion, Inflation report, July 2004.
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Tabuľka 2: Režimy menových kurzov v krajinách V4 (1989 - 2007)

1989 I 01/1991 10/1991 I 03/1995 l 05/1995 01/1996 I 05/1997 I 10/1998

ČR fixný kurz, väzba na menový kôš riadený plávajúci kurz

Maďarsko meniaca sa väzba na kôš ohlasované meniace sa pásmo (crawling band)

ohlasovanámeniaca sa väzba
vornýkurzvo

Pol'sko vnútri ohlasovaná meniaca sa sadzba na
na menový kôš meniacehosa menovýkOš

pásma

Slovensko fixný kurz, väzba na menový kôš

10/1998 04/2000 OS/2001 06/2003 1112005 3/2007

ČR riadený plávajúci kurz a inflačné cie ľovanie

ohlasované meniace sa pásmo (crawling
fixnýkurzspásmom

Maďarsk o
±15'1o , parita276,1 fixný kurz s pásmom ±15%, parita 282,36

band) HUF/EUR+ HUF/EUR
inf.cierovanie

ohlasovaná meniaca
Poľsko sa sadzba na menový plávajúci kurz a in flačné cieľova nie

kOš

vstup dorežimu ERM2: zmena

Slovensko riadený plávajúci kurz a implicitné i n flačné cieľovan i e
ERM2: parita parity na

38,455 35,442
SKK/EUR SKK/EUR

Zdroj: IM F: Exchange Arrangements and Foreign Exchange Markets: Developments and Issues, 2004.

Z pohľadu na koniec časovej OSI Je zrejmé, že v súčasnosti sme svedkami dvoch

základných typov politiky výmenných kurzov: Česká republika a Poľsko sa spoliehajú na

(riadený) plávajúci kurz, zatiaľ čo Slovensko s Maďarskom sa vo všeobecnosti nachádzajú

v režime fixného kurzu s fluktuačným pásmom. Z tohto dôvodu budeme pokračovať

v analýze v dvoch vetvách.

Grafická analýza - Graf 3 - vychádza z dát OECD pre obdobie január 1993 až júl

2007, pričom jednotlivé pozorovania sú mesačné priemery kurzu domácej meny voč i euro

resp. ECU. Zvislé osi reprezentujú počet jednotiek domácej meny potrebných na zakúpenie I

eura. Pozrime sa teda postupne na situáciu v obochskupinách krajín.

Z hľadiska zhodnotenia kurzového kritéria nie je tento spôsob úplne korektný, pretože-
kritérium pojednáva, vzt'ahu svoj~~)' voči mene ktoréhokoľvek iného ú č astníkaEklvl

. - -------- ---
Il. Medzi súčasnými členmi ERM Il nájdeme 7 štátov, ktoré euro neprijali.

42
Hoci

v nasledujúcej analýze porovnávame národné meny len voči euru, môžeme výsledky

,12 Cyprus, Dánsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Slovensko.
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vzhľadom k relatívne malému významu spomenutých štátov považoval' za dostatočne

reprezentatívny ukazovateľ kurzovej stability.

Ako v idieť z tabuľky, na Slovensku došlo k zmene kurzového režimu v októbri 1998,

keď bol fixný kurz naviazaný na menový kôš nahradený riadeným plávajúcim kurzom. Na

túto zmenu reagoval kurz značnou depreciáciou, vrcholiacou v polovici roku 1999 hodnotou

blížiacou sa 46 SKK/EUR (viď graf). Od tejto chvíle sme svedkami (miestami

prerušovaného) posil ň ovania slovenskej koruny voči euru. Pre účely zhodnotenia plnenia

kurzového kritéria slúži v grafe vodorovná čiara reprezentuj úca dlhodobý priemer

výmenného kurzu za celé sledované obdobie, s dvoma rovnobežnými prerušovanými č i aram i

pre hodnoty ± 15%. V prípade Slovenska má však len informatívny charakter, pretože SR

vstúpila 28. ll . 2005 do ERM II s paritou vo výške 38,455 SKK/EUR, čo je pod dlhodobým

priemerom.

Ďalší vývoj sa niesol v znamení ďalšieho posil ň ovani a koruny v druhej polovici roku

2006, čím sa koruna dostávala čoraz bližšie k spodnej hranici fluktuačného pásma.

Narastajúca výkonnosť a rast ekonomiky si nakoniec po 14 mesiacoch od vstupu do ERM II

vynútili revalváciu centrálnej parity o 8,5% na úroveň 35,442 SKK/EUR. Predstavitelia NBS

vyhlásili, že nová parita odráža aktuálny rovnovážny výmenný kurz zodpovedajúci posunu

ekonomických fundamentov. O 8,5% silnejšia ú rove ň parity oproti jej predchádzajúcej

hladine z novembra 2005 približne korešponduje s kumulatívnym rozdielom rastu slovenskej

ekonomiky v porovnaní s eurozónou od tohto obdobia.

Ako vidieť z obrázku, aj po tomto kroku sleduje zatiaľ vývoj kurzu minulý trend

posil ň ovani a a pohybuje sa zatiaľ v bezpečnej vzdialenosti od spodnej hranice. Ak vezmeme

do úvahy historické precedensy Írska a Grécka, nemala by byť revalvácia parity vnímaná ako

"výrazné napätie" a Slovensko by malo pravdepodobne kurzové kritérium sp lniť.

Diskutabilná hranica 2,5% v prípade depreciácie (viď 3.4.1) by nemala byť v tomto prípade

aktívnym obmedzením, keďže sa kurz pohybuje zatiaľ vý lučne pod centrálnou paritou.

Celkom iný príbeh hovorí graf druhej krajiny V4 používajúcej v súčasnost i fixný

výmenný kurz, Mad'arska. To prešlo v máji 2001 z režimu ohlasovaného meniaceho sa

pásma (crawling band) na systém, ktorý možno nazvať ako ERM II "na neči sto". Rovnako

ako v prípade ERM II sa stanovila centrálna parita a fluktuačné pásmo ± 15%. Na obrázku

vidíme okrem dlhodobého priemeru výmenného kurzu aj to, že v momente zmeny režimu

bola stanovená parita 276, I HUF/EUR nad úrovňou momentálneho kurzu (pravdepodobne sa

teda očakávala depreciácia). vývoj sa však uberal opačným smerom, forint sa ani len

nepriblížil parite a začiatkom roku 2003 sa priblížil nebezpečne blízko spodnej hranice
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povoleného pásma. To spolu s prísnou protiinflačnými záväzkami prinieslo zásadný problém:

eventuálne zníženie úrokových sadzieb by pomohlo oslabiť forint a udržat' ho v stanovenom

pásme, avšak na druhej strane by dalo impulz nárastu inflácie.

V tejto dileme nakoniec padlo rozhodnutie udržať pásmo aj za cenu zvýšenej inflácie.

Pokles úrokových mier spôsobil oslabenie forintu na čo reagovala maďarsk á vláda, ktorá

presadila od júna 2003 novú paritu na úrovni 282,36 I-IUF/EUR (devalvácia o 2,26%), platnú

dodnes. Podobne ako v slovenskom prípade sa javí byť táto úrove ň udr ž ateľn á. Nutné je však

pripomenúť, že Maďarsko zatiaľ do ERM II nevstúpilo a kvôli fiškálnym problémom sa tak

asi v blízkej budúcnosti ani nestane. Preto je ťažko predpovedať jeho (ne)súlad s kurzovým

kritériom. Ak by bolo č l enom ERM II, mohlo v kritickej situácii využiť možnosť revalvácie

parity, podobne ako Slovensko.

Česká republika prešla v určitých aspektoch podobným vývojom ak SR. Obe krajiny

sa v prvej polovici deväťdesiatych rokov spoliehali na fixný kurz, ČR ho však pod vplyvom

udalostí menovej krízy opustila už v máji 1997. Nový režim riadeného voľného kurzu

s inflačným cieľovaním si kládol za úlohu vytvorit' nominálnu kotvu menovej politiky.

Prakticky od roku 1999 česká koruna vykazuje posilňujúci trend voči euru a do zač i atku roka

2006 jej kurz len minimálne prekročil hranice stanovené pásmom ± 15% okolo centrálnej

parity, ktorá je stanovená ako dlhodobý priemer za sledované obdobie. Spolu so slovenskou

korunou patrila česká koruna j ednoznačne k stabilnejším menám v stredoeurópskom regióne.

Pre lepšiu predstavu o teoretickom plnení kurzového kritéria sa v grafe nachádza aj centrálna

parita vychádzajúca z dát za posledné tri roky (modrá farba) a príslušné hranice pásma.

Napriek arbitrárnosti zvolenej dÍžky obdobia, z ktorého počítam e centrálnu paritu, získavame

aspo ň približnú dodatočnú informáciu. Ako vidieť, česká koruna je v posledných rokoch

stabilná voči euru a nachádza sa na širšej "správnej" strane intervalu.Ý Kurzové kritérium by

Českej republike nemalo robiť problémy.

Pol'ský zlotý, podobne ako maďarský forint , prešiel v deväťdesiatych rokoch fázou

sústavnej depreciácie voči ECU/euru. Od roku 2000 prešiel zlotý na voľný floating, kurz sa

viac-menej ustálil a výkyvy na obe strany dosahovali podobné amplitúdy i trvania. Rovnako

ako v prípade ČR predstavuje parita daná dlhodobým priemerom len merítko veľko sti

fluktuácií - pre aspoň orientačný náhľad na súčasnú perspektívu plnenia kurzového kritéria

slúži modré pásmo dané vývojom posledných troch rokov. Opäť môžeme konštatovať

stabilný vývoj kurzu a nádejné vyhliadky do budúcna.

43 Pri kurze pod paritou si nemusíme robiť starosti s šírkou pásma na depreciačnej strane, ktorá môže byť

teoreticky len 2,5%.
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G raf 3: vývoj výmenných kurzov voči EC U/EUR v krajinách V4
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Na záver nemožno nespomenúť problematiku stanovenia konečnej centrálnej parity,

pri ktorej krajina vymení vlastnú menu za euro. Závery ohľadom budúceho plnenia

kurzového kritéria kriticky závisia na tom, ako zodpovedné autority nastavia paritu. Kým

v prípade SR už máme jasno a o Maďarsku si vieme spraviť vďaka súčasnému režimu

celkom presnú predstavu, v prípade Poľska a ČR sú naše úvahy zatiaľ len hypotetické.

Skúsenosti z krajín, ktoré už kritériá splnili, hovoria o stanovení parity na úrovni trhovej

hodnoty kurzu. Výnimku v tomto smere tvorí Slovinsko, ktoré zafixovalo kurz na inej ako

trhovej hodnote kvôli skôr ako plánovanému vstupu do ERM II a Cyprus, ktorý urči l paritu

na úrovni platnej v minulosti. Pre krajiny ako Poľsko alebo ČR však tieto príklady nemajú

veľký význam, nakoľko išlo o krajiny, ktoré nemali plávajúci kurzový režim. Spomínané

nejasnosti ohľadom povolenej šírky fluktuačného pásma dávajú podnet úvahám o stanovení

parity na inej ako trhovej hodnote. Prípadná asymetria pásma (2,5% pre depreciáciu a 15%

pre apreciáciu) zvádza k stanoveniu centrálnej parity tak, aby bola v strede symetrického

intervalu. Na druhej strane, proti tomuto kroku stojí obava z dezinterpretácie takéhoto kroku

zo strany trhov a následnej finančnej destabiliz ácie."

Ako sme už spomínali v predchádzajúcich kapitolách, dvojročný pobyt v mechanizme

ERM II slúži ako testovacie obdobie, v ktorom sa ukáže či stanovený paritný kurz vychádza

z reálnych základov alebo ho je pred konečnou fixác iou nutné korigovať . V praxi to ale

znamená aj to, že už počas tohto obdobia sa kandidátska krajina de facto vzdá vlastnej

nezávislej menovej politiky. V tej chvíli sa začnú vynárať problémy s ostatnými kritériami:

predovšetkým sa reálna apreciácia plynúca z reálnej konvergencie bude môcť prejavi ť len

raste inflácie, čo sťaží plnenie inflačného kritéria. Navyše pribúda aj hrozba potenciálne

nákladných devízových intervencií na udržanie pásma a strata informácie, ktorú štandardne

poskytuje výmenný kurz o vývoj i ekonomiky.V

4.2 Kritérium konvergencie úrokových sadzieb

Pre zhodnotenie plnenia kritéria konvergencie v úrokových mierach sa používa ako

merítko výnos vládnych obligácií so splatnosťou 10 rokov, ktorý sa spriemeruje za

posledných 12 mesiacov. Zistený (kÍzavý) priemer posledných dvanástich mesiacov sa

porovná s rovnakým ukazovateľom troch členských krajín s najstabilnejšou cenovou

4·1 FI LACEK, J. et al.: Monetary Policy before Euro Adoption: Challenges for EUNew Members, MPRA Paper,

Czech National Bank, 2006. .' . . .. .
45 SLAVÍK, C.; Konvergence České republiky k EU CV porovnání s dalšími kar.ld l datskY I~ 1 staty), Diplomová
práce, Institut ekonomických studií, FSV UK, vedoucf diplomové práce PhDr. Michal H lav á č ek, Praha 2003.
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hladinou zvýšeným o 2 percentuálne body. Pre úplnosť dodajme, že ciel'om sú úrokové

sadzby pod referenčnou hladinou, a že ked' hovoríme o č lenských krajinách, máme aj

v tomto prípade na mysli č lenov EÚ.

V kontexte konvergencie nových č lenov EÚ k EU- 15, resp. k č l enom EMU existujú

viaceré dôvody, prečo by mohli mať dobiehajúce krajiny problémy so splnením kritéria

úrokových sadzieb. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že kritérium porovnáva

nominálne úrokové mi ery . Tie musia byť v konvergujúcich krajinách relatívne vyššie

z viacerých dôvodov. Pri porovnateľnom reálnom výnose je v prípade, napríklad

stredoeurópskych, obligácií nutná vyššia riziková prémia kompenzujúca prípadné devalvácie.

Významnú úlohu hrá aj relatívne vyššia miera inflácie - menová politika bojujúca o stabilitu

cenovej hladiny a zá roveň snažiaca sa o stabilný výmenný kurz nutne implikuje relatívne

vyššie úrokové miery. Ak chápeme konvergenciu ako proces dobiehania dôchodku, musí

vyššie tempo rastu HDP v dobiehajúcich krajinách znamenať aj vyššie dlhodobé úrokové

miery v porovnaní s ostatnými štátmi EMU.46

Ako sa darilo kandidátskym krajinám zoskupenia V4 popasovať s relatívne

nepriaznivými podmienkami uvádza nasledujúca tabuľka, v ktorej sú roky úspešného plnenia

kritéria vyznačené šedou farbou. Keďže Česká republika a Slovensko vydávajú obligácie

s desaťročnou splatnosťo u až od roku 2000 a Poľsko s Maďarskom od roku 1999, uvádzame

údaje až od tohto obdobia. Pre zhodnotenie trendu ako aj budúcej perspektívy sa javí byť

zvolený interval dostatočne dlhý.

Tabuľka 3: Plnenie kritéria úrokových sadzieb v krajin ách V4

ČR Pol'sko Slovensko Referenčná
Maďarsko hodnota

2000 7,01% 8,47% 11,88% 8,42% 7,40%

2001 6,31% 7,95% 10,68% 8,04% 7,00%

2002 4,88% 7,09% 7,36% 6,94% 7,00%

2003 4,12% 6,82% 5,78% 4,99% 6,10%

2004 4,75% 8,19% 6,90% 5,03% 6,40%

2005 3,51% 6,60% 5,22% 3,52% 6,00%

2006 3,78% 7,12% 5,23% 4,41% 6,20%

2007* 3,85% 7,16% 5,28% 4,51% 6,40%

Zdroj: ECB Convergence Reports a NBS.

0\6 HOLZ, M.: Interest Rate Convergence in CEE Countries towards EMU Levels, Bond Market Performance
and the Perspective of EMU Mernbership, Universität Trier, 2006.
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* údaje pre obdobie apríl 2006 - marec 2007

Pri prvom pohľade do tabuľky si všimneme zásadný rozdiel v prvých dvoch stlpcoch.

Kým Česká republika v sledovanom období nemala nikdy problém dostať sa pod referenč nú

hodnotu, Maďarsku sa to dosiaľ nepodarilo a ani nie je badateľný pozitívny trend. Výnosy

českýc h štátnych dlhopisov sa síce počas posledných dvoch rokov mierne zvyšovali, tieto

pohyby však odzrkadľoval i vývoj podobných mier v eurozóne. Svoj podiel na nízkych

nominálnych úrokových mierach v ČR má aj najnižšia miera infl ácie v regióne.

Maďarské dlhodobé úrokové miery sa dlhodobo pohybujú nad referenčnou úrovňou,

rovnako ako ich diferenciál voči výnosom z dlhopisov v eurozóne. Podľa Konvergenčnej

správy ECB je to náznakom neustáleho vnímania rizík súvisiacich s rozpočtovou politikou a

infláciou. Na dosiahnutie vysokého stupila udržateľnej konvergencie bude pre Mael'arsko

nevyhnutné zav i esť rázne a presvedčivé opatrenia v oblasti rozpočtovej konsolidácie, najmä s

dôrazom na udržatel'né znižovanie výdavkov, a reálne zlepš iť rozpočtové hospodárenie. To

by zá roveň pomohlo kompenzovať dopytové inflačné tlaky.47

Slovensko a Poľsko sa nachádzajú medzi týmito dvoma extrémami. Obom krajinám sa

v posledných rokoch darí sp l ňať hodnoty dané kritériom. Dlhodobé úrokové miery v Po ľsku

a ich diferenciál voči výnosom štátnych dlhopisov v eurozóne v posledných rokoch vo

všeobecnosti klesajú. Na Slovensku vyzerá situácia podobne, avšak v roku 2006 sa klesajúci

trend vo vývoj i slovenských dlhodobých úrokových mier zvrátil a v súčasnosti mierne

presahujú ú roveň dlhodobých úrokových mier v eurozóne.

Na záver môžeme konštatovať, že okrem Maďarska nemajú krajiny V4 s plnením

kritéria úrokových sadzieb a toto kritérium sa nejaví ako problém pre reálnu hospodársku

konvergenciu.

4.3 Inflačné kritérium

Všeobecne známe inflačné kritérium vyžaduje od kandidátskych štátov mieru inflácie

meranej metodikou HICP nižšiu ako priemer troch kraj ín s najstabilnejšou cenovou hladinou

zvýšený o 1,5 p.b. Tabul'ka 4 uvádza priemerné ročné miery inflácie podľa HIepv kraj inách

V4, šedé bunky reprezentujú plnenie kritéria.

47 ECS : Konvergenčná správa, December 2006.
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Tabuľka 4: Plnenie inflačného kritéria v krajinách V4

ČR Maďarsko Pol'sko Slovensko Kritérium

1996 8,8 23,6 19,9 5,8 2,5
1997 8,0 18,5 15,0 6,0 2,7
1998 9,7 14,2 11 ,8 6,7 2,2
1999 1,8 10,0 7,2 10,4 2,1

2000 3,9 10,0 10,1 12,2 2,8

2001 4,5 9,1 5,3 7,2 3,3

2002 1,4 5,2 1,9 3,5 2,5

2003 -0,1 4,7 0,7 8,4 2,5

2004 2,6 6,8 3,6 7,5 2,2

2005 1,6 3,5 2,2 2,8 2,5

2006 2,1 4,0 1,3 4,3 2,9
Zdroj : Eurostat a kalkulácie autora.

Z údajov v tabuľke je na prvý pohľad zrejmé, že počas analyzovaného obdobia došlo

vo všeobecnosti k nárastu cenovej stability a k postupnému približovaniu sa k referenčnej

hladine. Podobne ako v prípade analýzy stability kurzu, aj v tomto prípade narážame na

podstatné odlišnosti medzi jednotlivými kandidátmi. Rovnako ako v pri kritériách týkajúcich

sa úrokových sadzieb a výmenného kurzu naplnila Česká republika povesť premianta medzi

krajinami V4 v menovej oblasti. V tesnom náskoku pred Poľskom saj ej darí plniť kritérium

posledných päť rokov s výnimkou roku 2004. Splniť kritérium však nie je všetko - podstatné

sú aj vplyvy na reálnu ekonomiku. Napríklad v roku 2003 nadmerne reštriktívna politika

ČNB spôsobila defláciu s potenciálne nepriaznivými dôsledkami na hospodársky rast.

Y súvislosti s relatívne pomalším priemerným hospodárskym rastom (reálny HDP SR

a Poľska rástol v období 1996-2006 v priemere o 4,4% ročne , v Maďarsku o 4,15% a v ČR

o 3% ročne) možno spomenúť naše výsledky skúmania ~-konvergencie z kapitoly 6.2, podľa

ktorých sa Česká republika nachádza pod regresnou priamkou a teda rastie v priemere

pomalšie ako by prislúchalo jej počiatočnému produktu.

Situácia v Poľsku a na Slovensku sa z hľadiska inflačného kritéria taktiež vyvíja

priaznivo. Slovensku sa prvý raz podarilo dostať pod referenčnú hladinu v auguste 2007,

Poľsko bolo istý čas dokonca medzi troma referenčnými čl enmi. Y prípade Maďarska možno

očakávat' , že kvôli dlhodobej nezodpovednej hospodárskej politike a destabilizovaným

verejným financiám sa splnenie inflačného kritéria odsúvado vzdialenejšej budúcnosti.
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4.4 Fiškálne kritériá

Z dlhodobého hľadi ska môžeme zhodnoti ť hospodárenie verejných rozpočtov

v krajinách V4 za všeobecne deficitné. Východiskové pozície jednotlivých krajín a dynamika

v oblasti zadlženia sa však značne líšia. Východzia pozícia Maďarska a Poľska, ktoré

vstupovali do transformácie značne zadlžené sa prejavuje na vyššej úrovni pomeru dlhu

k HDP dodnes. V prípade ČR sme svedkami bezprecedentne najnižšej hladiny na zač iatku

sledovaného obdobia (12,2%). Postupne sa však deficitným hospodárením po roku 1999

"prepracovala" na ú roveň 30,4%. Jedným dychom ale môžeme dodať, že v posledných troch

rokoch došlo k stabilizácii (a dokonca miernemu zníženiu). Do rastu zadÍženia sa badatel'ne

premietli náklady na oči stenie a privatizáciu bankového sektora, tiež na revitalizáciu a

reštrukturalizáciu českej ekonomiky. Aj takto vysoký celkový verejný dlh je však nielen v

medzinárodnom porovnaní, ale tiež voči stanovenému maastrichtskému konvergenčnému

kritériu verejnej zadlženosti vo výške 60% HDP, relatívne nízky a zvlá dnuteľný ." Preto by

jeho splnenie nemalo byť pre Českú republiku ani v budúcnosti vážnejším problémom.

K rovnakému záveru dospejeme pri pohľade do nasledujúcej tabu ľky aj v prípade

Slovenska, ktorého miera zadlženia je veľmi podobná. Cesta k súčasnej úrovni však viedla

cez výrazne vyššie zadlženie v minulosti (maximálne takmer 50% v roku 2000). v ývoj

posledných rokov preto dáva nádej pomýšľať na ďalšiu redukciu v budúcnosti.

Ako sme už naznačili , poľská a maďarská skúsenosť bola odlišná. Pol'sku sa podarilo

v období rokov 1997-2001 úspešne bojovať s relatívnym zadlžením, po tomto období však

výrazne vzrástol a bez fiškálnej konsolidácie by mohol prekroči ť v nasledujúcich rokoch

50% HDP. Z hľadi ska maastrichtských kritérií sa ale počas celého sledovaného obdobia

pohybuje po ľský verejný dlh v bezpečných vodách. Problémy s plnením tohto kritéria

neočakávame aj preto, že maximálne verejné zadlženie vo výške 60% HDP je zakotvené aj

v poľskej ústave.

Mad'arsko je jedinou spomedzi krajín V4, ktorej sa v posledných rokoch nedarí dostať

pod hranicu 60% HDP. Naopak, fiškálna expanzia posledných rokov má za následok nárast

očakávanej hodnoty za rok 2007 na hranicu až 70,9% HOP.
49

Mad'arská vláda tak bola

prinútená odložiť prípadné prijatia eura až na obdobie rokov 2013-2014.

V ostatnom roku sa podarilo sp lniť fiškálne kritérium v oblasti deficitu zo skupiny

krajín V4 len Českej republike. Ostatné krajiny sa pohybujú na chvoste tejto štatistiky v EÚ,

48 V porovnaní s napríklad Talianskom, ktorého zadlženie predstavuje 106,S~ HDP.
49 Podľa zatial' neoficiálnych údajov sa očakáva v roku 200S hodnota až n ,2Yo HDP.
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keď Maďarsko zaevidovalo najhorší výsledok v rámci únie (9,2% HDP) a Slovensko (3,4%)

okrem neho predbehli len Taliansko (4,4%) a Portugalsko s Pol'skom (3,9%). Pre

porovnanie, priemerný schodok všetkých 27 krajín Európskej únie bol pritom v roku 2006 na

úrovni 1,7% HDP a prebytkové hospodárenie dosiahlo celkovo až jedenást' krajín EÚ.

V tomto kontexte bude zauj ímavé sledovať ako sa podarí naplniť plánovaný deficit 2,94% za

rok 2007 v prípade Slovenska, ktoré chce prijat' euro už v roku 2009.

Tabuľka 5 : Pln enie fiškálnych krit éri í v krajin ách V4 (údaje v % HDP)

Zdroj: Eurostat a kalkul ácie autora.

ČR Maďarsko Pol'sko Slovensko

defi cit dlh defi cit dlh deficit dlh deficit dlh
1997 3,8 12,2 5,9 64,2 4,6 44,0 6,7 33,1

1998 5,0 12,9 8,0 61,9 4,3 39,1 4,8 34,0

1999 3,7 13,4 5,5 61,2 1,8 40,3 6,4 47,2

2000 3,7 18,2 2,9 55,4 1,5 36,8 11,8 49,9

2001 5,7 26,3 3,4 52,2 3,7 36,7 6,5 49,2

2002 6,8 28,5 8,2 54,0 3,2 39,8 7,7 43,3

2003 6,6 30,1 7,2 58,0 6,3 47,1 2,7 42,4

2004 2,9 30,7 6,5 59,4 5,7 45,7 2,4 41,5

2005 3,5 30,4 7,8 61,7 4,3 47,1 2,8 34,5

2006 2,9 30,4 9,2 66,0 3,9 47,8 3,4 30,7
, .

4.5 Zhrnutie

Ako na tom boli krajiny V4 z hl'adiska plnenia maastrichtských konvergenčných

kritérií podl'a posledných dostupných dát? Odpoved' ponúka Tabul'ka 6. Česká republika

potvrdila svoje predpoklady najvyspelejšej krajiny regiónu. Ako ekonomika najbližšia

k vyspelej Európe v reálnom vyjadrení (v HDP na hlavu podl'a PPP) dosiahla podl'a údajov

za rok 2007 absolútne (t.j. 4) i relatívne cl 00% z relevantných kritérií) i najvyšší stupe ň

konvergencie nominálnej. Vysoký stupeň reálnej konvergencie možno považovať aj za jeden

z determinantov dlhodobo stabilnej cenovej hladiny, nako l'ko relatívne pomalší rast

zmierň uje inflačné tlaky spôsobené B-S efektom. Kritérium kurzovej stability zatial' hodnotiť

nemôžeme, pretože ČR zatial' nie je členom mechanizmu ERM II. Ako vyplýva z analýzy

kurzového kritéria, česká koruna sa pyšní pomerne stabilným vývojom. Pozitívnou správou

je i stabilizácia relatívnej výšky dlhu a splnenieobochfiškálnych kritérií.
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Poľsku sa darí až na minuloročný deficit verejných rozpočtov vel'mi podobne. Do

ERM Il sa zat i aľ rovnako veľmi neponáhľa, miera inflácie patrí strednodobo k najnižším

v únii a úrokové sadzby sú stabilizované. Menej uspokojivou sa javí byt' dynamika verejného

zadlženia a otázny výhľad fiškálnej konsolidácie.

Slovensko ako jediná krajina V4 participuje v ERM II a odhliadnuc od revalvácie

parity ide o pomerne úspešné účinkovanie. ZadÍženie sa postupne znižuje a deficit za rok

2007 je plánovaný pod hranicou 3% HDP. SR dopláca za svoj vysoký rast pomerne vysokou

mierou inflácie za obdobie do konca roka 2006. Ako sme už ale spomenuli, toto kritérium

bolo splnené v auguste 2007. Podľa vyjadrení národnej banky i vlády existuje silná motivácia

ud ržať cenovú hladinu dostatočne stabilnú pre prijatie eura aj v budúcnosti.

Beznádejne posledným v pelotóne krajín V4 je Maďarsko . To sa dostalo kombináciou

nezdravej fiškálnej politiky, ktorá bola navyše nekonzistentná s politikou menovou, do

situácie keď nedokáže sp l n iť ani jediné kritérium. Maďarská cesta k euru teda bude

pravdepodobne najdlhšia, pri čom sa musí popasovať hlavne s výzvou nutných rozpo č tov ých

škrtov.

Tabul'ka 6: Úspešnost' krajín V4 pri plnení maastrichtských kritérií

Inflácia
Úrokové

Kurz Deficit Verejné
Výsledoksadzby zadlženie

ČR ./ ./ n/a ./ ./ 4/4

Maďarsko je x n/a x x 0/4

Pol'sko ./ ./ n/a x ./ 3/4

Slovensko je ./ ./ x ./ 3/5

Zdroj: kapitoly 4.1-4.4

V kontexte diskusie o pravdepodobnom termíne prijatia eura je prirodzené polož i ť si

otázku, nakoľko je vhodné sa s ním ponáhľať. Pri spoločnej mene totiž krajina stratí svoju

menovú politiku a kurzový kanál reálnej konvergencie - tlak sa tak sústredí na rast domácej

inflácie. Ak teda krajina vstúpi do eurozóny priskoro (t.j. pri prinízkej miere reálnej

konvergencie), môže sa pri relatívne nízkej spolo čnej európskej úrokovej miere dostať do

rizika negatívnych domácich reálnych úrokových sadzieb, následného rastu dopytu a ďalším

inflačným tlakom. Dôsledkom môže byť vznik inflačnej špirály.

Na príklade pobaltských krajín, ktorých kurzje fixný a hospodársky rast vel'mi vysoký

vidiet' ako pôsobí absencia možnosti zhodnotenia nominálneho kurzu. Miera inflácie sa tam
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pohybuje v rozmedzí 6-9%, v Slovinsku stúpla po prijatí eura na viac než 5%. Preto je otázna

úroveií. reálnej konvergencie nutnej k tomu, aby sa zafixovanie kurzu a prijatie eura stalo

skutočným prínosom a nie len cestou k vysokej inflácii.5o Vyššie uvedenú tabul'ku preto

treba interpretovať skôr ako hodnotenie makroekonomickej situácie v tej ktorej krajine ako

nejaký rebríček budúcich perspektív.

50 ZLACKÝ, V.: Nie euru ako vyslobodenie, Tý ž deň, 49/2007, ročník 4, Bratislava, 2007.
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5. Balassa-Samuelsonovefekt

5.1 Ba/assa-Samue/sonov efekt - teória

Balassa a Samuelsorr" nezávisle na sebe identifikovali rozdielne miery rastu

produktivity_v-sektoroch produkujúcich obchodovateľné a neobchodovatel'né statky, ktoré

zaprí čiň ujú odchýlku vo vzťahu cien a výmenných kurzov. Za platnosti predpokladov teórie

PPP (purchasing power parity) by ceny obchodovatel'ných statkov mali byt' v prepočte na

jednu menu rovnaké. V opačnom prípade by medzinárodná arbitráž mala viesť k ich

vyrovnaniu v dlhodobom horizonte. Medzinárodné odlišnosti v cenových hladinách by teda

mali závis ieť na rozdiele cien neobchodovatel'ných statkov, ich relatívnej váhe a na

dosiahnutej hospodárskej úrovni (meranej väčš inou ako HDP na hlavu). Vzájomný vzťah

medzi cenovou úrovií.ou a ekonomickou úrovií.ou by mal teoreticky vykazovať kladnú

koreláciu a ako uvidíme v podkapitole 5.2, je tomu skutočne tak.

Y teórii funguje Balassa-Samuelsonov efekt nasledovne.52 Majme dve krajiny,

napríklad ČR a Nemecko, každá produkujúca obchodovatel'né (t - tradables)

a neobchodovatel'né (n - non-tradables) tovary a služby. V najjednoduchšej verzii efektu

predpokladáme dokonalú mobilitu práce medzi sektormi v rámci krajiny a dokonalú

imobilitu medzi kraj inami. Označme mieru inflácie cien obchodovaných statkov v nových

kraj inách EÚ ako ll/, analogicky pre starých členov únie ako II/. Symbol e popisuje

proporcionálnu mieru depreciácie kurzu nových č lenov vzhľadom k euru.

Za predpokladu neexistujúcej možnosti arbitráže môže existovať v oboch typoch

kraj ín len jedna cena pre obchodovateľné statky, t.j.

Pre potreby inflačného kritéria pre vstup do EMU sa hodnotí inflačný index, ktorý

zah ŕňa ako ceny obchodovatel'ných, tak i neobchodovateľných statkov, napríklad CPI.

Označme teda mieru inflácie podl'a CPI v nových krajinách EÚ ako IIaa mieru inflácie cien

neobchodovatel'ných statkov ako IIa" (analogicky pre Eurozónu: flo, II/ ). Podiel

51 BALASSA, B.: The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, The Journal of Political Economy,
Volume 72, Issue 6, s. 584 - 596, Oec. 1964. . " .
SAMUELSON, P. A.: Theoretical Notes on Trade Problems, The Review of Economics and Statistics, VoJ. 46,

No. 2., s. 145-154, 1964 . W ? CEPR
52 PI'I'kl' d nr tv z: BUITER W 1-1 ' The Sense of Maastricht Revisited: What Have e Learn!.,cl PI evza Y z. , . "
Working Paper 5405, December 2005.
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neobchodovateľných statkov v spotrebnom koši indexu je označený v oboch typoch krajín

ako a. Potom platí:

ll; == all]' +(1- a)II/, i = a, O. )

Predpokladajme rovnakú mieru rastu miezd v oboch sektoroch v rámci krajiny. Miery

rastu produktivity práce v sektoroch označme ako g/,a g/, i = a, O. Potom:

(4. 1)

V prípade vyššie uvedených predpokladov teda platí, že rozdiel medzi mierami CPI

inflácie u nových členov EÚ a pôvodných č lenov je proporcionálny k súčtu miery

depreciácie nominálneho kurzu a podielu neobchodovateľných statkov v spotrebnom koši

(spoločný pre obe krajiny). Posledný člen je vynásobený rozdielom mier rastu produktivít

v obchodovateľnom a neobchodovateľnom sektore v oboch krajinách.

Teoretické závery Balassu a Samuelsona pôsobia dôveryhodne aj v prípade analýzy

hospodárskej konvergencie v rámci EÚ. Diferenciál medzi mierami rastu produktivity v

obchodovate ľnom a neobchodovateľnom sektore je väčší v prípade menej vyspelých krajín,

pretože dobiehanie produktivity vobchodovateľnom sektore prebieha pravdepodobne

rýchlejšie ako v chránenom neobchodovateľnom sektore. Platí teda: (gal - gan) > (gOI- gOn).

Tento fakt implikuje rýchlejší nárast relatívnej ceny neobchodov ateľných statkov voči

obchodovatel'ným statkom v zaostalejších krajinách ako vo vyspelých krajinách. To má za

následok relatívne rýchlejší rast cien u nových členov únie, i.e. Da> TIo.

Inflačný diferenciál (nazývaný aj ako duálna inflácia) sa za predpokladu podobného

vývoj a cien obchodovateľných tovarov a stabilného nominálneho kurzu v oboch krajinách

premieta do vyššej celkovej inflácie v tranzitívnej ekonomike (stabilný nominálny kurz

vyžaduje kurzové kritérium). Tento pozitívny infl ačný diferenciál sa následne prejaví

apreciáciou reálneho kurzu. Pri plávajúcom kurze je možné posilnenie nominálneho kurzu a

teda zachovanie približne rovnakej celkovej inflácie v oboch kraj inách. Apreciácia reálneho

kurzu je pochopiteľne rovnaká, bez ohľadu na vývoj nominálneho kurzu.
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Logiku fungovania efektu najlepšie vystihuje nasledujúci obrázok:

Obrázok 1: Interný transmisn ýmechanizmus B-S efektu:
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6. t j, . - Inflácia lIeobchoc!.0\·atel'neho lektora I mfláciaobchodovateľn ého sektora

Zdroj : NBS: Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonomike SR, Bratislava, 2005 .

Kým v obchodovateľnom sektore má rast miezd priestor, vytvorený rýchlym rastom

produktivity, v neobchodovateľnom sektore je rast miezd (mzdy musia byť rovnaké v oboch

sektoroch, pretože predpokladáme dokonalú mobilitu pracovnej sily) možný len vďaka rastu

cien - vyššej inflácii.

Z hľadiska obáv z obmedzujúceho charakteru maastrichtských kritérií v kontexte B-S

modelu je užitočné pozrieť sa na rovnicu (4.1) z opačnej strany, t.j. zľava doprava.53Nutnosť

udržiaval' nízku infláciu a stabilný kurz (t.j . snaha o nominálnu konvergenciu) môže

v prípade dobiehajúcich krajín obmedziť priestor pre rast produktivity a tým pádom znížil'

mieru reálnej konvergencie.

Pochopiteľne, ekonomický model je len zjednodušením reality, a preto jeho

implikácie závisia do veľkej miery na jeho predpokladoch. Ak sa skutočnosť príliš líši, môže

byť model zavádzajúci . Problematické miesta B-S modelu sú:

• Pre prehľadnosť sme pri odvodení predpokladali zhodný podiel neobchodovateľných

statkov v spotrebnom koši indexu oboch krajín (u) . Empiricky sa v prípade

vyspelejších krajín prejavuje vyšší podiel služieb na HDP- neobchodovatel'né statky

prevažujú.

• Pracovná sila me je homogénna, v priemysle a službách sa vyžadujú rôzne

kvalifikácie a reálne mzdy v jednotlivých odvetviach sa môžu lí ši ť. S tým úzko

53 Tento fakt zd ô razň uj e o.i. aj: DEDEK, O.: Rizika a výzvy ménov é strategie k pŕevzet í eura, Working Paper

UK rSV-IES No. 83, Praha, 2005.
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súvisí aj predpoklad dokonalej mobility pracovnej sily medzi odvetviami, ktorý je

kvôli špecifickým znalostiam pracovníkov nereálny.

• Prisilný sa javí byť aj predpoklad nulovej mobility pracovnej sily medzi kraji nami

(vid' množstvo Slovákov a Poliakov pracujúcich v kraj inách, ktoré otvorili novým

č lenom EÚ svoje pracovné trhy).

• V teórii sa v rozpore s praxou predpokladá, že zvýšenie produktivity v

neobchodovatel'nom sektore nezvýši mzdy, ktoré určuj e obchodovatel'ný sektor, ale

povedie k relatívnemu zlacneniu neobchodovatel'ného tovaru. Toto zodpovedá

reálnemu znehodnoteniu meny. Teória predpokladá, že neobchodovateľný sektor má

exogénne dané náklady (mzdy sú určené obchodovateľným sektorom a cena kapitálu

medzinárodnými finančnými trhmi) a je v ň om dokonalá konkurencia, takže krivka

ponuky neobchodovateľného sektora je horizontálna.54

• Statky nie je možné presne rozdeliť medzi obchodovatel'né a neobchodovateľné .

• V modeli chýba explicitne formulovaná mobilita kapitálu v prípade, ak je

konvergencia produktivit podporená kapitálovými transfermi z vyspelých do menej

rozvinutých krajín.55

5.2 Ba/assa-Samue/sonov efekt v praxi

Empiricky zistená záv i s losť medzi ekonomickou výkonnosťou krajín (meranou

ú rovň ou produktivity alebo HDP per capita) a ich reálnym výmenným kurzom, resp. cenovou

hladinou, sa vysvetl'uje väčšinou práve B-S efektom. Analýze tohto vzťahu v kontexte

rozširovania EÚ sa už venovalo viacero prác, ktoré dokázali silnú štatistickú závislost'.56

Aby sme mohli dokázať prítomnosť B-S efektu, sú v prvom rade nutné porovnatel'né

dáta pre dostatočne vel'kú skupinu krajín. Ako zdroj potrebných dát slúžila súčasná (máj

2007) databáza OECD, pričom posledné obdobie s úplnými dátami pre všetkých 30

54 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA: Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonom ike SR, Bratislava,

2005.
55 SLAVÍK, c.: Konvergence České republiky k EU (v porovnání s dalšími kandidátskými staty), Diplomová
Eráce, Institut ekonomických studií, FSV UK, vedoucf diplomové práce PhDr. Michal Hlaváček, Praha 2003.
6 Z mnohých napríklad:

• PELKMANS, J. et al.: Long-run economic aspects for the European Union's Eastern Enlargement,
Working Document, No. 109, Scientific Council forGovernment Policy, The Hague, 2000.

• Č II-I Á K, M. - HOLUB, T.: Cenová konvergence k EU ajejí dúsledky pro inflaci, Podkladová studie
ke Studii o sociálnich a ekonomických dopadech vstupu do EU, Rada vlády pro sociální a
ekonomickou strategii, 2000.

• ECS: Monthly Bulletin, October 1999.
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členských kraj ín bolo v roku 2005. Relatívne cenové hladiny sme získali ako súč i n

výmenného kurzu a parity kúpnej sily každej kraj iny. Hodnoty sú uvedené relatívne

k americkému doláru (t.j. relatívna cenová hladina USA je rovná l). Rovnako reálny produkt

per capitaj e uvedený relatívne k USA. Snažíme sa teda odh adnúť rovnicu v tvare."

(4.2)

(X) (
Pťl"('(II'%.(<I ]

kde Pi = In i p. ' Jli = In Jli . a
USli y 1't.:rcapl1a

U.\A

predstavuje jednotlivú kraj inu.

Výsledok regresie reprezentuje nasledujúci obrázok:

Graf 4 : Balassa-Samuelsonov efek t pre krajiny OE CD (2005)
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Zdroj : autorove výpočty a dáta OECD

Z grafi ckého znázomenia je jasne viditel'ný vzťah medzi cenami a výškou HDP

a potvrdzuje sa ich pozitívny vzťah: v bohatších krajinách je skutočne vyššia cenová hladina.

Preto v prípade dobiehania chudobnejších krajín (inými slovami relatívneho nárastu Jli )

musíme očakávať nárast cien (t.j. infláciu vyššiu ako v krajinách bohatších). Hustý zhluk

pozorovaní sa nachádza okolo hodnôt (0,0) - z toho možno dedukovať , že si je väčš i na kraj ín

v rámci OECD značne hospodársky podobná.58 Medzi č lenov OECD v roku 2005 patrili aj

57 Koeficient a v tomto prípade nijako nesúvisí s rovnako označeným podielom neobchodovatel'ných statkov
v spotrebnom koši indexov v teroretickom odvodení S-S efektu. Odhad pomocou metódy najmenších štvorcov
(OLS).
58 In( I) = O. Tzn. podobný HDP na hlavu a cenová hladina ako USA.

50



pre nás, z hľadiska konvergenčných kritérií, zaujímavé pozorovania: Poľsko , Slovensko,

Mad'arsko a ČR. Nie prekvapujúco patria medzi najchudobnejších členov hned' po Turecku

a Mexiku. Oproti posledným dvom menovaným sa líšia polohou pod regresnou čiarou . To

znamená, že vzhľadom k HDP per capita sú ceny v krajinách V4 prinízke. Nasledujúca

tabul'ka uvádza detaily regresie:

Tabuľka 7: Výsledok regresie - krajiny OECD

Zdroj. autorove vypočty za použitia programu E - VleW5

Hodnota Smerodajná
Premenná koeficientu odchýlka t-štatistika Prob. R2

intercept 0,142 0,024 5,838 0,000

y, 0,376 0,030 12,401
84,5%

0,000
. .

Z tabuľky vidíme, že koeficient Bje evidentne signifi kantný - pravdepodobnosť

nulovej hypotézy (koeficient = O) zamietame na I% hladine významnosti. Rovnako

signifi kantný sa javí byt' i intercept. Model je pomerne dobre špecifikovaný, R2 = 85%.

Potvrdilo sa, že cenová hladina rastie s bohatstvom kraj iny. Inými slovami, existuje reálny

podklad pre existenciu a fungovanie S-S efektu. Po dosadení výsledkov regresie do rovnice

(4.2) dostávame:

Pi =0,1 4 + 0,37Yi'

s-S efekt vysvetl'uje vyššiu mieru inflácie v tranzitívnych ekonomikách rozdielnou

produktivitou v rámci ekonomiky. Ak efekt skutočne funguje, musí byt' ceteris paribus

inflácia v menej rozvinutých dobiehajúcich krajinách s nižšou cenovou hladinou relatívne

vyššia. Pozrime sa teda ako vyzerá situácia v Európskej únii. Dáta pre cenové hladiny

(uvedené relatívne k Nemecku ako ekonomicky naj významnejšej kraj ine) 27 krajín únie za

rok 2005 vychádzajú zo spotrebitel'ských indexov publikovaných Eurostatom. Hodnoty

inflácie predstavujú priemernú mieru inflácie za rok 2005 a sú z toho istého zdroja. Podobne

ako v prípade výpočtu ECS pre rok 199959 môžeme konštatovat' signifikantnú negatívnu

koreláciu (korelačný koeficient -0,6) medzi relatívnou cenovou hladinou a výškou inflácie.

59 ECB: Monthly Bulletin, October 1999.
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Graf 5: Relatívne spotrebitel'ské ceny a miera inflácie v krajinách EÚ
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Zdroj: autorove výpočty a dáta OECD

Výsledky nasledujúcej regresie (opäť odhad pomocou OLS) taktiež podporuj II

hypotézu, že konvergencia cenových hladín hrá dôležitú úlohu pri vysvetlení odlišných mier

inflácie v krajinách EÚ. Inými slovami, miera inflácie v krajinách s vyššou cenovou hladinou

(a ako plynie z prvej regresie aj s vyšším HDP per capita) bude v priemere nižšia.

kde Pi = (P;~ ), Jr; = (priemerná ročn á inflácia}, a i predstavuje jednotlivú krajinu.
/ ~Vemecko

Tabul'ka 8: Relatívne spotrebitel'ské ceny a miera lnfl ácie v krajinách EÚ

Zdroj: autorove výpočty za použitia programu E-vlews

Hodnota Smerodajná
Premenná koeficientu odchýlka t-štatistlka Prob. R2

intercept 0,070 0,008 8,748 0,000
67,6%

Pi -0,055 0,009 -5,959 0,000
. .

Opäť sme svedkami pomeme solídne špecifikovaného modelu, s j ednoznačne

signifikantnými odhadmi koeficientov (zamietame Ho: fJ = Ona 1% hladine významnosti).

Môžeme teda potvrdil' očakávaný nárast cenovej hladiny pri reálnom dobiehaní vyspelejších

krajín.
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5.3 Odhad veľkosti S-S efektu

Ako napovedajú dáta z predchádzajúcej podkapitoly, S-S efekt skutočne môže

vysvetliť viaceré rozdiely medzi kraj inami a dynamiku týchto rozdielov. V prvom rade, ceny

v rozvinutejších kraj inách sú vyššie. V rade druhom, v kraj inách kde sú ceny nižšie,

dochádza ruka v ruke s rastom produktivity k postupnému dobiehaniu cenovej urovne

bohatších susedov. Tieto javy objas ň uje S-S efekt na základe rozličnej úrovne produkti vity

v sektoroch ekonomiky. Akou mierou sa tento efekt podpísal pod miery inflácie v stredo

a východoeurópskom regióne? Výsledky doterajšieho výskumu sumarizuje nasledujúca

tabuľka:

Tabuľka 9: Veľkosť B-S efektu

Štúdia Krajiny Vis-a-vis Vel'kosť efektu (%)

Jakab and Kovacs
Maďarsko 1,9

(1999)

Pelkmans et al.
CEE10 29 krajin OECD 3,8

(2000)

Rother (2000 ) Slovinsko 2,6

ČR 1,6

Maďarsko 1,9
Schadler et al.

Pol'sko Nemecko 1,2 -1 ,5
(2005)

Slovensko 1,0 - 2,0

Slovinsko 0,7 - 1,4

Halpern and Panel 9 2,9-3,1
Wyplos z (2001) tranzitrvnych krajin

Corizelli and Panel tranzitivnych 1
Jazbec (2001) krajín

De Broeck and Panel tranzitrvnych 1,5
Slack (2001) kraj in

ZdrOJ: DE HAAN, J. et al.: The European Central Bank: Centralizatíon, Transparency and
Credibility, Cambridge MA: The MIT Press, 2003 .

A~ vidiet', výsledky sú pomerne pestré. Rozdiely sú dané predovšetkým rozdielnymi

vzorkami štátov, inými skúmanými časovými obdobiami a rozdielnymi spôsobmi odhadu.

V glob áleV šak možno súhlasil' so závermi IMF, ktorý uznáva pôsobenie S-S efektu

v reálnom svete a kvantifikuje jeho pôsobenie na inflačný diferenciál resp. apreciáciu meny

vo výške zhruba 1-2 percentuálneho bodu.6o Pochopiteľne , odhady vychádzajú z minulých

GO SCHADLER, S. et al.: Adopting the Euro in Central Europe: Challenges of the Next Step in European
Integration. Occasional Paper, 234, International Monetary Fund, 2005.
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dát a je otázne, či by v prípade podobného vývoja v budúcnosti B-S efekt bránil v úspešnom

splnení inflačného kritéria kandidátskymi krajinami. Tak č i onak, robustná existencia B-S

efektu znamená pre kandidátske krajiny prinajmenšom zníženie miery flexibility pri

dosahovaní inflačných ci eľov a reálne prísnejšie inflačné kritérium.

K potenciálnym ťažkostiam kandidátskych krajín EMU s inflačným kritériom teda

pribudol ďal ší problém. Skúsme ich zhrnúť :

• Logicky nekonzistentný spôsobu výberu troch referenčných štátov, pn ktorom

nespl ňaj ú kritérium ani niektorí súčasní členovia.

• Sprísnenie kritéria dané nárastom rozptylu mier inflácií pn vyššom počte krajín

a nezmenenom počte referenčných krajín.

• Väčšia vzdi alenosť v HDP per capita súčasných kandidátov ako v prípade

chudobných štátov pri zavádzaní eura znamená ceteris paribus vyššie infl ačné tlaky

pri snahe o rovnakú mieru reálnej konvergencie.

• Záver z predchádzajúceho boduje ešte zosilnený preukázaným účinkom B-S efektu."

Okrem už spomínaných možností preformulovať inflačné kritérium tak, aby sa brali

do úvahy len štáty eurozóny, prípadne naviazať kritérium na ci eľ ECB, existujú aj ďalšie

návrhy. Napríklad Buiter odmieta stanovenie kritéria na základe arbitrárneho počtu troch
-- --

štátov a odporúča použiť priemer inflácií vše~kých člen.9v EMU.62 B-S ; fekt je ~lOžné

zohľadn iť meraním inflácie cenovým indexom, ktorý berie do úvahy Jen obchodovateľné

statky. Naproti tomu v súčasnosti používaný HICP index obsahuje ako obchodovateľné tak

i neobchodovateľné statky. Vo svetle drobnej ekonomickej sily kandidátskych štátov

(zastúpenie v indexe HICP na úrovni 5-6%, HDP vo výške cca 10% eurozóny) vyznieva

legitímne aj nápad zruš iť inflačné kritérium úplne. Maléotvorenéekonomiky v únii so silnou

ekonomikou (regiónom) postupne samy do seba dokonvergujú k miere inflácie partnera (+
--- -- - -- - - --

duálna inflácia). Aj preto vyžado~ať n~aké_ inflačné stropy pred vstupom do EMU môže

pripadať niektorým ~l2.0netar i stom ako stavanie voza pred ko ňa .

61 Ten je pravdepodobne opäť silnejš í ako v porovnatel'nom prfpade prvého posudzovania kritérií v roku 1999,
keďže dnešní kandidáti zaostávajú v produktivite relatívne viac. .
62 BUITER, W. H.: The Sense of Maastricht Revisited: What Have We Learnt?, CEPR Working Paper 5405,
December 2005.
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6. Reálna ekonomická konvergencia

V tejto kapitole sa budeme zaoberať otázkou, č i k sebe európske krajiny vôbec

konvergujú a či je na mieste zaoberať sa plnením maastrichtských kritérií v prostredí

konvergenčných problémov Za pomoci konceptu B-konvergencie sa snažíme vyšetriť

nakoľko sa tieto štáty k sebe priblížili v HDP per capita v parite kúpnej sily za sledované

obdobie. Zvolený ukazovateľ zaručuje priamu porovnateľnosť, pretože vyl učuje vplyv

rôznych cenových úrovní a predstavuje skutočnú výšku tovarov a služieb produkovaných

danou ekonomikou. Problému W-)konvergencie sa na lES už venovali práce Baruníka

a Slavíka'", oproti nim však máme v súčasnost i k dispozícii dlhšie a úplnejšie časové rady, čo

v kontexte krátkej histórie použi teľných dát v prípade postkomunistických krajín môže

priniesť hodnotné výsledky. Rovnako ako v ich prípade vychádza použitá metodológia

testovania z publikácie Barro - Sala-i-Martin.64

6.1 Teória reálnej konvergencie

6. 1.1 Absolútna a po dmienená konvergencia

Konvergenciu možno laicky charakterizovať ako zmenšovanie sa rozdielu medzi

dvoma ve l ič i nam i v čase. Vyjadrené formálnejším jazykom matematiky, o konvergencii

(napríklad funkcií) fťx) a g(y) hovoríme v situácii, keď

lim .r-> O? ~f (x ) - g(x)1> B)= O

pre l'ubovoľné kladné s. Intuitívne teda v idieť, že konvergencia je definovaná ako

redukcia rozdielu velič ín s rastúcim x. Ak za f a g dosadíme napríklad HDP na hlavu (y)

dvoch krajín a namiesto x čas (I), dostaneme sa k záveru, ktorý indikuje zmenšovanie

rozdielu v ekonomickej výkonnosti v čase. Inak povedané:

63 SLAVÍK, C.: Konvergence České republiky k EU (v porovnání s dalšími ka~d idálskýn.li státy), Di~lomová
práce, Institut ekonomických studií, FSV UK, vedoucí diplomové práce Ph Dr.v ~lchal Hlavač~k , P r~ha _O?3: .
BARUNÍK, J.: Convergence of accessing countries towards the EU, Bakal á ŕs k á práce, Institut ekonomických
studít, rsv UK, vedoucí bakal á ŕsk é práce PhDr. Ctirad Slavík, Praha 200~. .
M BARRO, R. J. _SALA-I-MARTIN, X.: Economic Growth, McGraw-HIIl , New York, 1995.
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V ekonomickej teórii dochádza k rozlíšeniu konvergencie na absolútnu

a podmienenú. Absolútna konvergencia má základy v neoklasických modeloch rastu. Tie

stoja (ak neberieme do úvahy technologický rast) na predpoklade existencie stáleho stavu

ekonomiky, závisiaceho napr. na miere úspor, populačného rastu alebo miere

opotrebovanosti kapitálových statkov. Keď ekonomika dosiahne stály- stav, HDP na hlavu
.- - - ---------- ---

ostáva konšt~l~.-:-V prípade výskytu ekonomiky pod jeho ú rovň ou dochádza k nárastu HDP

na hlavu, vice versa v prípade nad stálym stavom. Čím je väčšia vzdialenost' od stáleho

stavu, tým rýchlejšie k nemu ekonomika konverguje. Ak by sme predpokladali rovnaký stály

stav pre všetky kraj iny (t.j. rovnaký HDP na hlavu resp. na jednotku pracovnej sily),

v kontexte tohto typu modelov by to znamenalo nutne rýchlejšie tempo rastu pre

chudobnejšie krajinu a teda de facto reálnu hospodársku konvergenciu.

Na nereálnosť predpokladu zhodnej hodnoty v stálom stave reaguje koncept

podmienenej konvergencie, ktorá sa snaží o. i. vysvetliť fakt, že niektoré krajiny s vyšším

HDP na hlavu rastú rýchlejšie ako chudobnejší susedia a rozdiely medzi chudobnými

a bohatými sa v niektorých prípadoch zväčšuj ú . Za týchto okolností teória implikuje, že ich

stále stavy sa nemôžu zhodovať. Podmienená konvergencia objas ň uje tento jav skúmaním

premenných, ako napríklad miera úspor, parametre produkčnej funkcie alebo vládne politiky,

ktoré ovplyvň ujú úrove ň stálych stavov. Modernejšie teórie endogénneho rastu prikladajú

význam premenným ako vzdelanie populácie alebo kvalita inštitucionálneho prostredia. Na

základe takýchto odlišností nemusí existovať jeden stály stav pre ekonomiky v iných

charakteristikách zhodné.

6.1.2 fJ - a a - konvergencia

Koncept ~-konvergenc ie vychádza zo zmieňovan ého predpokladu, že dobiehaj úce

ekonomiky budú r á sť rýchlejšie ako dobiehané. Za relevantné merítko hospodárskeho rastu

berieme HDP per capita. V nasledujúcej teoretickej diskusii a tvare jednotlivých regresných

I . M . 65rovníc vychádzame z Barro - Sa a-l- artin.

Najintuitívnejšie vyjadrenie konceptu p-konvergencie poskytuje rovnica v tvare:

6S BARRO, R. 1. _SALA-l-MARTIN, X.: Economic Growth, McGraw-Hill, NewYork, 1995.
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(6. 1)

kde y predstavuje HDP na hlavu v čase Oalebo T (T je teda dlžka skúmaného obdobia)

a i jednotlivú krajinu. Ako je zrejmé, pri /31 = I dostávame tvar Yi.T = al + Si. al teda

reprezentuje stály stav (implicitne predpokladáme rovnaký stály stavu pre všetky i) , ktorý

konvergujúca ekonomika v prípade ak je časové obdobie T dostatočne dlhé nakoniec

dosiahne. Nutnou podmienkou konvergencie skúmaných krajín sa stáva nerovnost' /31 > O.

Regresný koeficient /31 vyjadruje čast', o koľko sa dotyčným krajinám podarilo v priemere

priblížit' - čím bližšie sa /31 nachádza k I, tým je konvergencia rýchlejšia. Inak povedané,

očakávame, že krajiny s najnižším východzím stavom budú vykazovat' najvyšší priemerný

rast.

Pre účel y empirickej analýzy odvodili Barro - Sala-i-Martin z definície rastu

v neoklasických modeloch rovnicu v tvare:

l [Y T] [ I-e -Pľ ]- In -'-' =a - Iny;.o+S,
T Y;,o T

(6.2)

Ľavú stranu upravenej rovnice môžeme interpretovat' ako priemerný rastza sledovaný

časový interval (0,1). Vstupnými dátami do modelu sú len hodnoty pre obdobie Oa T, takže

vývoj v medziobdobí nijak neprispieva k odhadu konvergencie, čo môže priniest' isté

skreslenie výsledkov. Rast závisí, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, na počiatočnej

úrovni HDP per capita, Koeficient fJ vypovedá priamo o rýchlosti konvergencie, t.j. o koľko

% sa podarilo zníži ť rozdiel za jedno obdobie. Samotná rýchlosť závisí na východzej hodnote

Y;,o, inými slovami na poči atočnej vzdialenosti od stáleho stavu. V tomto modeli je intercept

a. funkciou hodnoty HDP na hlavu a tempa rastu tejto veličiny v stálom stave. V prípade

absolútnej konvergencie sú tieto dve veličiny zhodné, rovnako ako intercept. Inak hovoríme

len o konvergencii podmienenej.

Priamy odhad rýchlosti konvergencie fJ z poslednej rovnice by nebol možný, preto

volíme alternatívnu reprezentáciu pre potreby regresie, z ktorej potrebný údaj ľahko

dopočítame . Odhadneme teda rovnicu v tvare
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a dopočítame fJ z rovnosti:

l [YI1' ]T In ;:- =a 2 + fJ2 In Y;.o + li , ,
1.0

T

(6 .3)

(6.4)

Na niektoré nedostatky ~-konvergencie reaguje o.i. koncept cr-konvergencie, budeme

empiricky skúmať v podkapitole 6.3. cr-konvergencia je charakteristická zmenšovaním

rozdielov medzi HDP na hlavu skúmaných krajín v čase. Inými slovami, ak k sebe krajiny

v nejakej veličine konvergujú, rozptyl (ekvivalentne smerodajná odchýlka) tejto veli činy

musí v čase klesať . Hovoríme teda o situácii, keď o čak á vameŕ"

prípadne ex-post:

Konkrétne budeme skúmať cr-konvergenciu pomocou variačných koeficientov, ktoré

sú dané ako podiel smerodajnej odchýlky a priemeru v skúmanej skupine krajín. Zaujímavý

bude v kontexte našich zistení aj vzájomný vzťah P- a cr-konvergencie, pretože platí: " cr

konvergencia implikuje ~-konvergenciu , ale ~-konvergencia neimplikuje cr-konvergenciu. To

znamená, že ~-konvergencia je nutnou, avšak nie postačujúcou podmienkou cr-konvergencie.

66 SLAVÍK, C. : Konvergence České republiky k EU (v porovn ání s dalšími kar.ldid átskýn~i státy), Diplomová
rráce, Institut ekonomických studif, FSV UK, vedoucf diplomové práce P~lDr . Michal Hlav á č ek , Praha2003
7 BARRO, R. J. _SALA-l-MARTIN, X.: Economic Growth, McGraw-HIIl, New York, 1995.
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6.2 Empirické testovanie p - konvergencie

6.2.1 Dáta

Konvergencia Je dlhodobý fenomén a na jej uspokojivé skúmanie je potrebný

dostatočne dlhý časový horizont. Pri ekonometrickom odhade konvergencie bývalých krajín

s centrálne plánovanou ekonomikou narážame na zásadný problém nedostatočnej dlžky

potrebných časových rád. Obdobie pred rokom 1989 nezachytávajú štatistiky dôveryhodne

a porovnateľným spôsobom s dátami po tomto období. Navyše prvé roky transformácie

priniesli okrem prudkého poklesu ekonomickej výkonnosti turbulentný vývoj potrebných

ukazovateľov . vývoj v tomto období by teda mohol zásadným spôsobom ovplyvn i ť výsledky

regresie, preto sa zameriavame na pozorovaniaod roku 1992.

Posledné dostupné dáta s ročnou frekvenciou sú k dispozícii za rok 2006, spolu teda

máme pre každú krajinu IS pozorovaní. Použité dáta (HDP per capita v cenách roku 2006

podľa parity kúpnej sily) pochádzajú z databázy Univerzity v Groningene, konkrétne z

Groningen Growth and Development Centre (GGDC).68 Pre krátkosť tohto obdobiaje nutné

brať výsledky s rezervou, napriek tomu však môžu ponúknuť bližšie nahliadnutie na proces

konvergencie medzi skúmanými krajinami. Presnej šej predstave by mohlo napomôcť

použitie napríklad štvrťročných dát, tie bohužiaľ nemáme pre sledované obdobie k dispozícii.

Pri analýze B-konvergencie v EÚ sa pozrieme na tri skupiny štátov EÚ v období 1992 -

2006:

l. Súčasných 27 členov EÚ.

2. Súčasných 27 členov EÚ bez Luxemburska a Írska.

3. Krajiny EU-IS bez Luxemburska a Írska.

4 N ' "1 . EU' 69. OVI cenOVIa -< •

Model Č. I skúma nakol'ko sa všetky štáty tvoriace dnes EÚ k sebe hospodársky

približovali v sledovanom období. Dôvodom vy l účenia Luxemburska a Írska v prípade

modelu 2. a 3. je ich poloha ďaleko od ostatných pozorovaní. Ako uvidíme v empirických

výsledkoch, ich nezahrnutie do vzorky prispelo k lepšej špecifi kácii modelov. Model Č . 3

prináša možnost' porovnat' mieru B-konvergencie medzi vzájomne si bližšou skupinou EU-15

68 The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January

~O~~{,!l!~~:~~:;:;~~~~~;~t~: Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estóns~o , . Cyprus a Malta. Z výberu sme
vyškrtli vzdialené pozorovania Bulharsko a Rumunsko, ktoré znehodnocovali vysledky modelu.
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a výsledkami danými prvými dvoma množinami. Ako bolo načrtnuté v teoretickej časti ,

očakávame rýchlejšiu konvergenciu v prípade chudobnejších krajín, pretože sa nachádzajú

relatívne ďal ej od spo l očného stáleho stavu HDP na hlavu. Preto by ich zahrnutie do

pozorovaní v modeloch Č. 1 a 2. malo implikovať vyššiu hodnotu ~-konvergenc ie .

6.2.2 Výsledky

Pre štyri vyššie zmienené skupiny štátov a obdobie 1992 - 2006 odhadujeme rovnicu

(6.3 ) v tvare:

l [Y r]T In~ =a2 +/321nY',O +Uj,
1,0

kde Y predstavuje HDP na hlavu v čase Oalebo T (v našom konkrétnom prípade 1992 a 2006)

a i jednotlivú krajinu. Výsledky jednotlivých regresií pomocou OLS prezentuje nasledujúca

tabul'ka:

Tabuľka 10: p-konvcrgcncia pre vybrané skupiny krajín EÚ

Počet Smer. Smer.
Model krajín T 0.2 odchýlka Prob. ~2 odchýlka Prob. R2 (3

1 27 15 0,1762 0,0358 0,0000 -0,0152 0,0037 0,0004 40,58% 1,37%

2 25 15 0,2019 0,0295 0,0000 -0,0181 0,0030 0,0000 60,45% 1,60%

3 13 15 0,1914 0,0995 0,0807 -0,0171 0,0099 0,1114 21,41% 1,51%

4 10 15 0,3418 0,0664 0,0009 -0,0327 0,0071 0,0018 72,44% 2,66%

Zdroj: autorove výpočty za použitia programu E-views

Výsledky prvých dvoch modelov vykazujú vysoký stupeň podobnosti. Niet sa čo

čudovať, ked'že sa navzájom líšia len v (ne)zahrnutí dvoch štátov. V oboch prípadoch sme

svedkami j ednoznačnej štatistickej signifikantnosti ako v prípade interceptu, tak i v prípade

koeficientu /32- na l % hladine významnosti zamietame nulovú hypotézu (Ho: /32= O).

Záporná hodnota /32 indikuje očakávaný výsledok: čím nižší bol východzí HDP na hlavu

01;,0), tým väčší bol priemerný rast (Yi,T / YW) - sledované štáty teda k sebe za sledované

obdobie konvergovali.

Modely I a 2 sa od seba výrazne líšia koeficientom determinácie. Po vylúčen í

odl'ahlých pozorovaní Írska a Luxemburska sa zvýšil z 41 % na 60% pričom odhady
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koeficientov ostali veľmi podobné. Preto môžeme druhý model považovat' za relatívne dobre

popisujúci dáta. Posledný stÍpec tabul'ky, /3, dorátaný z rovnice (6.4), reprezentuje priamo

rýchlosť konvergencie, t.j. o kol'ko % sa podarilo zn ížiť rozdiel v HDP na hlavu za jedno

obdobie. V prípade nášho "lepšieho" modelu Č . 2 sme sa dostali k čís l u 1,6%, čo zodpovedá

predchádzajúcim prácam zaoberajúcim sa touto tematikou pre podobné vzorky krajín. Pre

porovnanie uvádzame mieru dlhodobej konvergencie vo výške 2%, zistenú medzi štátmi

USA.70

Vstupné dáta do modelu Č . 3 tvoria krajiny EU-15 spomedzi ktorých sme vylúč i l i

problematické Írsko a Luxembursko. Očakávaná nižšia hodnota koeficientu /3 sa síce

naplnila, vzhl'adom k ostatným údajom v spodnom riadku tabul'ky však nepôsobí

dôveryhodne. Nulo vú hypotézu zamietame pri oboch koeficientoch až na 10% hladine

významnosti a hodnota koeficientu determinácie je žalostne nízka (21%). Model 3 nám teda

o konvergencii medzi krajinami EU-15 vel'a nepovie.

Pre porovnanie konvergencie štátov EU-15 a nových členských štátov sme zostroj i li

model Č . 4. Oproti predchádzajúcim trom špecifikáciám sa priblížil bližšie realite (R2 = 72%),

intercept i /32 sú signifikantné na 1% hladine významnosti. Zaujímavým výsledkom je

relatívne vyššia hodnota rýchlosti konvergencie (2,66%), čo znamená, že za sledované

obdobie sa rozdiely v tejto skupine krajín zmenšovali rýchlejš ie. Chudobnejší noví č lenovia

únie sa teda k svojmu stálemu stavu približovali rýchlejšie ako pôvodní členovia .

70 BAR RO, R. J. _ SALA-I-MARTIN, X.: Economic Growth, McGraw-Hill, New York, 1995.
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Graf 6: fi - konvergencia medzi krajinami EÚ
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Zdroj: autorove výpočty a dáta z The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total
Economy Database, January 2007, http://www.ggdc.net.

K podobným záverom ako z predchádzajúcej tabuľky môžeme dosp i eť aj po

zhliadnutí grafov reprezentujúcich jednotlivé modely. Ako v idieť, "rozhádzaný" zhluk

pozorovaní v prípade modelu Č . 3 potvrdzuje nízky koeficient determinácie. Naopak, ovel'a

väčš í súlad reality a modelu vidieť na prvých dvoch a štvrtom obrázku. Oproti tabul'ke

obsahuje grafic ké stvárnenie dodatočnú informáciu o jednotlivých (pre nás zaujímavých)

pozorovaniach. Česká republika sa nachádza pod regresnou priamkou, Maďarsko a Poľsko

ležia takmer na nej a Slovensko výraznejšie nad ňou. To znamená, že kým ČR rast ie

v priemere pomalšie ako by prislúchalo jej počiatočnému produktu v roku 1992, slovenská

ekonomika rastie vzhľadom k odhadnutému modelu relatívne prirýchlo a Maďarsko

s Pol'skom viac v súlade s modelom. Ak vezmeme do úvahy výsledky z modelu č. 2,
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dospejeme ku kvantifikácii rozdielov popísaných v nasledujúcej tabul'ke. Zistené rozdiely

v rádoch desatín percent však nie sú nijak dramatické. Ak navyše vezmeme do úvahy

problematickosť použitých dát, treba vyššie vyslovenú interpretáciu brat' s rezervou.

Tabuľka ll : Poloha krajín V4 vzhľadom lc regresnej priamke

Priemerný rast Priemerný rast
Rozdiel(dáta) (model)

ČR 2,62% 2,81% -0,19%

Maďarsko 3,42% 3,30% 0,12%

Pol'sko 4,07% 3,90% 0,17%

Slovensko 3,96% 3,60% 0,36%
Zdroj: autorove vypočty

Na záver je nutné pripomenúť niekoľko úskalí (odhadu) ~-konvergenci e. Ako sme už

spomínali v teoretickej časti , ~p l i c i tným predpokladom vinúcim sa celým v~1stným

testovaním je zhodn)' stály stav pre všetky sledované krajiny. Dosiahnuté výsledky teda- -- _ . - --- -
vypovedajú o konvergencii absolútnej. Získali sme ale aspoň určitú predstavu o tom, ako by

v rámci EÚ prebiehalo hospodárske zbližovanie v statickom teoretickom rámci, v ktorom sa

identické stále stavy nemenia. Rovnako sa potvrdil nutný predpoklad konvergencie:

chudobní rastú rýchlejšie ako bohatí. Ak by sme do modelu pripustili dynamiku, t.j, rast

stálych stavov v čase, rástli by ekonomiky reálne rýchlejšie.

6.3 Empirické testovanie (J' - konvergencie

Empirické testovanie cr-konvergencie budeme robiť na základe rovnakých dát ako

v prípade ~-konvergencie, čo zaručuje istú výpovednú hodnotu pri prípadnom porovnaní.

Opäť teda vychádzame z ukazovateľa HDP per capita v parite kúpnej sily v cenách roku

2006 z Groningen Growth and Development Centre (GGDC).71

Dynamiku disperzie produktu na hlavu v čase (cr-konvergenciu) skúmame pomocou

variačných koeficientov, v tvare:

a
CV =-x 100,

J.L

71 The Conference Board ancl Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January

2007, lU1P~Ló~~\y_~y,gg~I~~)JQ1 .
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kde (J reprezentuje smerodajnú odchýlku a II priemernú hodnotu v skupine

sledovaných krajín . Podobne ako Dobrinsky" použijeme vo výpočte vari ačných koeficientov

3 -ročný kÍzavý priemer HDP na hlavu jednotlivých krajín. Tým sa snažíme zmenšil' vplyv

jednorázových výkyvov na naše závery.

Pomocou variačných koeficientov sa pozrieme na rrneru rozdielnosti v rôznych

skupinách európskych krajín v roku 1996, 2001 a 2006 a zhodnotíme časový vývoj. Skupiny

sa skladajú z nasledujúcich krajín:

• Krajiny V4 + Slovinsko: Česká republika, Maďarsko, Pol'sko, Slovenskoa Slovinsko.

• Pobaltské krajiny: Estónsko, Litva a Lotyšsko.

• Všetci noví členovia : prvé dve skupiny a Bulharsko, Cyprus Malta a Rumunsko.

• EU- IS: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko,

Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Spojené

Kráľovstvo.

Výsledky sa nachádzajú v nasledujúcej tabul'ke. Aká je interpretácia? V prípade

konvergencie očakávame zníženie variačného koeficientu a naopak. Tabuľka sa člení na dve

časti: v prvej skúmame jednotlivé podmnožiny spolu s krajinami EU-IS, v druhej čast i sa

pozeráme na podmnožiny samostatne a v spodnej čast i sa nachádzaj ú údaje potrebné pre

porovnanie s EU-15.

72 DOBRINSKY, R.: Norninal versus Real Convergence: The Balan:ing act !or New EU Entrants, (WIIW
S . . . d F tlire Challenges Mirneo.) Vienna: WIIW March 2006.pnng Seminar Wider Europe: Opportunities an II . ' ,
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Tabul'ka 12: Variačný koeficient HDP per capita v PPP (v (Yo)

1996 2001 2006

Noví členovia + EU-15

Krajiny V4 + Slovinsko 36,4 36,3 34,8

Pobaltské kraji ny 40,9 40,0 36,0

Všetci noví čle novia (=EU-27) 48,8 48,6 43,9

Noví členovia

Krajiny V4 + Slovinsko 22,6 19,0 18,2

Krajiny V4 23,5 16,0 15,9

Pobaltské kraj iny 7,1 8,7 10,6

Všetci nov í členovia 37,1 36,5 28,0

EU-15 25,4 26,4 26,9

EU-15 bez IE a LUX 16,0 14,6 13,3

EU-27 bez IE a LUX 44,7 42,5 35,9
. .Zdroj: autorove výpo čty a data z TheConference Board and Groningen

Growth and Development Centre, Total Economy Database, January
2007, httl2: //www.ggdc.net.

V prvom rade možno vid ieť istý rozdiel medzi jednotlivými skupinami nových

členov vzhľadom k EÚ. Medzi krajinami V4 + Slovinskom a EU- I5 pozoruj eme o ni ečo

menší rozptyl HDP na hlavu ako v prípade Pobaltských krajín . Nutné je však dodať, že

vďaka výraznému hospodárskemu rastu druhých menovaných sa ich vzdialenosť od prvej

skupiny v priebehu obdobia 2001 - 2006 značne znížila. Ak vezmeme do úvahy všetkých

nových členova EU-I5 dostávame sa k omnoho väčšiemu rozptylu sledovanej štatistiky. Je

to dôsledkom zahrnutia nízkopríjmových štátov ako Rumunsko a Bulharsko, ktorých efekt na

smerodajnú odchýlku výraznejšie prevážil ich pôsobenie na priemernú hodnotu HDP na

hlavu. V sumáre môžeme konštatovat', že súčasní členovia EÚ k sebe za posledných 10

rokov «J-)konvergujú , ide však o procesveľmi slabý a pomalý.

Spodná polovica tabul'ky vypovedá o vzájomnej dynamike krajín jednotlivých

podskupín. Ak nezahrnieme Slovinsko, boli rozdiely medzi krajinami V4 v roku 1996 väčšie

ako v prípade, ked' Slovinsko berieme do úvahy. Zaujímavé je, že v prvej menovanej skupine

sa k sebe krajiny V4 napriek tomu priblížili za sledované obdobie bližšie - môžeme

predpokladal', že je to dôsledkom rýchleho rastu HDP na hlavu v Slovinsku ajeho väčšou

podobnosťou s krajinami EU-15 ako V4.

V prípade pobaltských krajín sme svedkami ich relatívne veľkej vzájomnej

podobnosti, avšak rozdiely medzi nimi sa mierne prehlbujú. Ak vezmeme do úvahy všetkých

nových členo v, vidíme opäť miernu tendenciu konvergovať, čo je v rozpore s výsledkami
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výskumu zaoberajúceho sa obdobím 1991 - 1999.73 Časom sa teda táto tendencia zmenila

k lepšiemu a, aj ked' veľm i pomaly, maj ú k sebe dotyčné krajiny čoraz bližšie. Rovnakou

rečou hovorí i Graf 9 v Prílohe: trendová č iara dosahuje sklon -0,0064 a relatívne vysokú

hodnotu koeficientu determinácie (64%).

Tretí riadok odspodu reprezentuje pomery v EU-15 : členovia EU-15 sa od seba

mierne vzďaľujú a blížia sa k diskutovaným hodnotám o riadok vyššie! Vari ačný koeficient

v skupinách EU-15 a nových členských krajinách sa takmer nelíši, ale ich dynamika sa

vyvíja opačným smerom. Vidíme teda, že v rámci EÚ máme dve podobne homogénne

skupiny: pôvodnú EU-15 a zvyšných 12 nových členov . Tieto skupiny sa však od seba

značne líšia (viď riadok "všetci noví členovia" v hornej polovici tabuľky) .

Čo sme teda zistili pomocou konceptu cr-konvergencie? Platí, že najbližšie k sebe

hospodársky majú geograficky blízke krajiny, v rámci regiónov sa však nastáva ako

konvergencia tak i divergencia. Prekvapujúco sa rozširujú rozdiely v pôvodnej EU-15, avšak

všetkých 27 čl enov EÚ ako aj 12 nových č lenov samostatne vykazuje miernu cr

konvergenciu. Výsledky skupiny EU-15 sú v rozpore s dokázanou p-konvergenciou

z kapitoly č . 6.2.2, pretože cr-konvergencia implikuje p-konvergenciu. Preto obsahuje

tabuľka dodatočné riadky, ktoré odrážajú situáciu v EU-15 resp. EU-27 bez problematických

pozorovaní Írska a Luxemburska. Výsledkom je pokles vari ačného koeficientuv prípade EU

15 viac ako o polovicu v roku 2006 a jeho "správny" vývoj v sledovanom období 1996 

2006, ktorý je v súlade s výsledkami modelu č.3 zo skúmania p-konvergencie.

6.4 Alternatívne pohľadyna reálnu konvergenciu

6.4.1 Dynamika HDP na hlavu

Ako už bolo spomenuté, koncept p-konvergencie sa spolieha na dáta zo začiatku

a konca sledovaného obdobia, nehovorí však nič o dynamike konvergencie v rámci intervalu.

Ako ukážeme pomocou nasledujúcej tabuľky nebola vždy v prípade krajín V4 cesta

k dobiehaniu vyspelej Európy celkom bezproblémová. Zistíme aj to, že niektoré krajiny EÚ

(a EMU) sú nám bližšie než by sme možno čakali .

Pozrime sa postupne na jednotlivé krajiny V4 (Tabul'ka 13). Česká ekonomika sa na

počiatku ekonomickej transformácie nachádzala zhruba na úrovni menej vyspelých

73 DOBRINSKY R.: Norninal versus Real Convergence: The Balan~ing act !or New EU Entrants. (WlIW
. ' . . d Futur Cl allenges Mimeo ) Vienna: WIIW, March 2006.Spring Semin ár Wider Europe: Opportunines an ' u ure 1 . .
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západoeurópskych krajín. Jej ekonomická ú roveň meraná v HDP na obyvatel'a v parite

kúpnej sily bola mierne vyššia ako v prípade Portugalska, Grécka alebo Slovinska a takmer

dosahovala ú rove ň Írska. Po transformačnej recesii však poklesla výrazne pod úroveň týchto

krajín. Podrobnejšiu analýzu v tomto duchu ponúkajú Vintrová - Žd'árek.74

Česká ekonomika sa však rýchlo pozbierala a v roku 1996 sa op äť dostala na úrove ň

štátov ako Slovinsko, Portugalsko č i Grécko (v iď Tabul'ka 13). Toto vyrovnanie východzej

úrovne však nebolo postavené na pevných základoch a ekonomická recesia z obdobia 1997

1998 znamenala v dobiehaní vyspelej Európy ďalší krok spät'. Ako je vidiet' i z tabul'ky, ide

o ojedinelý úkaz medzi postkomunistickými krajinami: relatívna hospodárska ú rove ň v ČR

klesla medzi rokmi 1996 a 200I o 4,9 percentuálnych bodov, zatial' čo ostatné kraj iny

zaznamenali kladnú konvergenciu. Náskok, ktorý mala ČR pred ostatnými stredo

a východoeurópskymi krajinami na počiatku 90-tych rokov, sa zmenšil a vzdialenost' od

predtým podobných krajín EÚ naopak narástol. Jedným dychom je však nutné dodat', že

napriek pozitívnemu trendu v ostatných krajinách V4 a problémom v ČR v druhej polovici

deväťdesiatych rokov, ostala ČR v tomto regióne j ednoznačne na špici v miere konvergencie

k priemeru EU_25.75

Situácia slovenskej ekonomiky vyzerala úplne odlišne. Hlbšia transformačná kríza

spôsobená najmä väčšou závislost'ou na trhoch bývalej RVHP a nižšou produktivitou práce

mala za následok oveľa strmší prepad HDP na hlavu. Ku značnému zníženiu ekonomickej

úrovne relatívne k okolitým krajinám došlo už za existencie ČSFR a po rozdelení s po ločného

štátu sa okamžite prejavili problémy slovenskej ekonomiky nutnost'ou devalvovať slovenskú

korunu. Zhoršené výmenné relácie sa pochopiteľne premietli do medzinárodnej pozície SR

meranej v parite kúpnej sily. Dôsledkom týchto udalostí bol HDP na hlavu podl'a PPP vo

výške len 48% priemeru EU-25 v roku 1996. vývoj do roku 2001 sa niesol v znamení

pomalého dobiehania priemeru EU-25 a bol ovplyvnený hlavne nezdravou hospodárskou

politikou pred rokom 1998 a následnou snahou stabili zovať a reťormovat' problematické

oblasti.

Podobná situácia ako v ČR alebo SR bola v roku 1996 aj v Maďarsku, bola však

výsledkom odlišných procesov, konkrétne dlhodobej nezodpovednej sociálnej politiky

74 VINTROVÁ, R. _ ŽĎÁREK, V.: Konvergence České republiky a Slovenské republiky - sou časn ý stava
v/brané problémy. In: Ekonomický časop i s, č. 5, s. 468- 48?, ~006 .
7 Ak berieme do úvahy aj Slovinsko, tak tento záver pochopitelne neplat!.
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"gulášového komuni zmu't.i'' V 90-tych rokoch však už bolo Mad'arsko považované za

transformačného šampióna a za prvé sledované obdobie sa posunulo o viac ako 8 p.b.

Najmenej priaznivú východziu pozíciu a najnižší produkt na hlavu z krajín V4 na

začiatku 90-tych rokov zdedilo Poľsko. To trpelo hlavne ekonomickým úpadkom

sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sprevádzaných výrazným zadlžovaním

a neštandardne vysokým podielom zamestnancov v poľnohospodárstve. Podobne ako

Slovensko, vzrástla poľská ekonomika v období do roku 200I vzhl'adom k EU-25 len

minimálne.

Tabul'ka 13 : HDP per capita vo vybraných krajinách EÚ

1996 2001 2006
!!. p.b.

1996-2001 2001-2006

EU-25 100 100 100

ČR 72,2 67,3 76,6 -4,9 9,3

Maďarsko 48 ,3 56,4 63,0 8,1 6,6

Poľsko 43,0 45,6 51,0 2,6 5,4

Slovensko 48,3 50,2 60,5 1,9 10,3

Slovinsko 70 ,8 74,0 83,6 3,2 9,6

Estónsko 35 ,8 44,2 64,7 8,4 20,5

Lotyšsko 31,1 37,1 53,8 6,0 16,7

Litva 34,3 39,7 55,7 5,4 16,0

Portugalsko 72,0 74,1 71,8 2,1 -2,3

Grécko 71,7 75,4 85,2 3,7 9,8

Zdroj: Eurostat a výpočty autora

Dobiehanie priemeru EU-25 sa pri sledovaných krajinách dramaticky líšilo v druhom

sledovanom období (2001-2006). Česká republika úspešne nadviazala na éru pred recesiou

a Slovensko sa vd'aka uskutočneným reformám dostalo na prvé miesto v hospodárskom raste

medzi krajinami V4. Poľsku sa nepodarilo odpútať od spodnej pri ečky pomyselného rebríčka

a Mad'arsko stratilo svoju dynamiku vplyvom nezodpovednej politiky socialistov. Z tabuľky

môžeme teda vidíme, že príbeh reálnej konvergencie v regióne V4 nie je vôbec jednoduchý 

odlišné sú ako jej tempá tak i obdobia, v ktorých boli dosahované naj vyššie hodnoty.

76 KORNA I, J.: Placení účtu za gulášový komunismus. Maďarský vývoj a makroekonomická stabilizace z
pohledu politické ekonomie . Institut ekonomie ČN B, VP č. 54, nebo PE 2,311 997. Praha 1996.
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Pochopiteľne, použitá argumentácia sa opiera hlavne o zvolený interval a jeho rozdelenie na

dve polovice. Napriek istej arbitrárnosti parametrov výsledky dostatočne vypovedajú o tom,

že každá krajina sleduje svoju vlastnú cestu pri dobiehaní vyspelej Európy.

Pre ilustráciu uvádzame v tabul'ke aj pobaltské štáty. Tie po mierne rozpačitom raste

v90-tych rokoch zaznamenali obrovské prírastky HDP na hlavu v druhom sledovanom

období. Napriek tomu, že ich štartovacie podmienky boli najhoršie (30-35% HDP priemeru

EU-25, v porovnaní s EU-IS menej ako 30%), dokázali do roku 2006 predbehnúť Pol'sko,

Estónsko dokonca aj Slovensko s Maďarskom, pričom ich rast po roku 200l bol vskutku

impozantný.

V kontexte súčasnej pozície krajín V4 vyznieva zaujímavo ich porovnanie

snajchudobnejšími "pôvodnými" členmi EÚ, s Portugalskom a Gréckom. HDP na hlavu sa

voboch štátoch pohyboval na úrovni ČR alebo Slovinska, ich d'alší vývoj bol ale značne

protikladný. V Portugalsku sa proces konvergencie, úspešne prebiehajúci v 90-tych rokoch,

naprelome dekád obrátil aj eho ekonomická úroveň poklesla z 74% na 72% priemeru EU-25,

čo je ešte nižšia hodnota ako v roku 1996. Za posledných 5 rokov tak bolo stratené vo

vyrovnávaní ekonomickej úrovni všetko, čo bolo predtým získané a Portugalsko bolo

predbehnuté Slovinskom i ČR. Naopak Grécko vykazuje stabilný rast, ktorý po roku 2001

ešte výrazne zosilnel.

Ukazuje sa teda, že ekonomicky menej vyspelé krajiny môžu prechádzať v procese

integrácie do EÚ prechádzať ako obdobiami konvergencie tak i divergencie. Aké sú príčiny

portugalských problémov a aké je poučenie pre nás? Jednou z hypotéz vysvetľujú cich

divergenciu Portugalska po vstupe do eurozóny je vplyv koordinačných politík zameraných

na zníženie inflácie v prostredí strateného kurzového kanálu zhodnotenia meny. Rolu však

mohlo hrať aj jednostranné zameranie na cenovú konkurenčnú výhodu. Následná integrácia

chudobnejších a geograficky bližších krajín do EÚ znamenala pre Portugalsko odliv kapitálu

a pracovných pnl ežitostí." Doporučenia pre krajiny V4 by sa preto mali týkať hlavne

investícií do vzdelania a výskumu a nie jednostranného spoliehaniasa na lacnejšiu pracovnú

silu. Ruka v ruka s reálnou hospodárskou konvergenciou a vstupom chudobnejších krajín do

únie sa totiž bude táto komparatívna výhoda strácať .

77 VINTROVÁ, R. _ ŽĎÁREK, v.: Konvergence České republiky a Slovenské republiky - současný stav a
vybrané problémy. In: Ekonomický časopis , č . 5, s. 468 - 489, 2006.
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6.4.2 Výmenné relácie a reálny hrubý domáci dôchodok

Rast hrubého domáceho produktu, podľa ktorého je obvykle posudzovaný postup

reálnej konvergencie, nie je jediným ukazovate ľom ekonomickej výkonnosti. Jednu

z možností ako kvantifikovať kvalitatívne zmeny v dobiehaj úcej ekonomike ponúka koncept

výmenn)'ch relácií (terms of trade, T/T). Hodnota ukazovateľa TIT je daná podielom indexu

exportu a indexu importu. Nárast TIT teda znamená nárast konkurencieschopnosti, pretože

dovozy sa stávajú relatívne lacnejšie voči vývozom a daná ekonomika dokáže lepšie

zhodnocovať svoje služby a tovary pri obchodovaní so zahran ič ím . V prípade snahy

o cenový dumping dochádza k neefektívnej výmene a TIT klesajú. Pri poklese TIT teda môže

dochádzať k rastu HDP avšak za cenu relatívne pomalšieho rastu spotreby a investícií.

Zo skúmania dlhodobej tendencie vývoja TIT môžeme vyvodiť viaceré zá very."

Keďže je vývoj TIT z dlhodobého hľadiska závislý na endogénnych ve l ičinách , hovorí

o kvalitatívnom posune v uplatnení domácej produkcie na svetových trhoch. V tomto prípade

nejde len o zmenu v technických parametroch, ale i o reflexiu posunu ku produkcii s vyššou

pridanou hodnotou, k sofistikovanejším produktom a službám a vyspelejšej technológii.

Naopak, medzi krátkodobé exogénne faktory ovplyv ňuj ú ce TIT patrí hlavne kolísanie cien

hlavných svetových surovín, napríklad ropy.

Na nasledujúcom grafe vidíme vývoj TIT vo vybraných krajinách EÚ. Pre porovnanie

uvádzame okrem krajín V4 aj Nemecko a Slovinsko. Z dát môžeme skonštatovať, že

transformačne najúspešnejšie krajiny (ČR a Slovinsko) dosiahli relatívne k roku 1995

najväčší nárast v ukazovateli TIT . Jednou z možných interpretácií je, že ich prechod od

socialistickej ekonomiky smerom k západným štandardom (nárast pridanej hodnoty, menej

jednoduchej výroby a poľnohospodárstva, väčší podiel (sofistikovanej ších) služieb a tovarov

a podobne) pravdepodobne pokročil najviac. Keďže máme k dispozícii len relatívne údaje,

môže za dynamikou TIT stá ť teoreticky napríklad efekt nízkeho základu v referenčnom roku

1995.

78 VINTROVÁ, R. _ ZĎÁREK, V.: Konvergence České republiky a Slovenské republiky - sou č asný stav a
vybrané problémy. In: Ekonomický časop is , č . 5, s. 468 - 489,2006.
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Graf7: vývoj TIT tovarov a služieb vo vybraných krajinách EÚ (1995 = 100)
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Zdroj : Autorove výpočty a dáta z ECľlN : Statistical Anncx of European Economy, 2007.

Naopak situácia v Maďarsku , Poľsku a na Slovensku v tomto prípade stagnuje a ani

jedna z krajín sa nedokáže dlhodobo nedokázala dostať späť k hodnotám z roku 1995. To- -
znamená, že v prípade týchto kraj ín ceny dovozu rástli rýchlejšie ako ceny vývozu, čo má vo

výsledku negatívny dopad na blahobyt.

Y súvislosti s T/T a ich vplyve na životnú ú rove ň sa vynárajú zauj ímavé súvislosti.

Zlepšenie T/T nie je zachytené v tempe rastu HDP v stálych cenách zachytené, pretože ide

len o cenovú zmenu. Reálne však lepšie TIT prispieva k dôchodku kraj iny nad rámec rastu

zachytenom ukazovateľom HDP, pretože si rezidenti môžu do voliť za svoje vývozy viac

dovozov. Na tento jav reaguje alternatívny ukazovateľ rastu bohatstva známy ako reálny

hrub ýdomáci dôchodok (real gross domestic income - GDI), ktorý sa líši od HDP zahrnutím

prínosov (strát) zo zmeny v TlI. Y praxi sa môže HDP v stálych cenách značne l í ši ť od GDI,

a to hlavne v prípade ak sú exporty a importy relatívne vel'ké voči HDP a navzájom odlišné

(napríklad export primárnych produktov a surovín a dovoz komplikovaných výrobkov).

Krajiny strednej Európy vykazujú pomerne vysoký s tupe ň otvorenosti - objem zahran ičného

obchodu presahuje okrem Poľska 100% HDP. Preto je zauj ímavé s kúmať, nakol'ko nám

ukazovatel' GDI spresní predstavu reálnej konvergencii získanú z predchádzajúcich kapitol.
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Tabul'ka 14: Rozdiel " priemernom raste HDP a GDI Zl! obdobie 2001- 2006

Zdroj . Eurostat a autorove vypočty.

rast reálneho HDP rast reálneho GDI Ô p.b.

ČR 4,20 4,66 0,46

Maďarsko 4,25 4,19 -0,06

Pol'sko 3,58 3,31 -0,27

Slovensko 5,20 5,08 -0,12

Slovinsko 3,75 3,83 0,08

EU-27 1,41 1,55 0,14
,

Tabuľka 14 uvádza porovnanie priemerného tempa rastu HDP v stálych cenách a GDI

za obdobie 200 l - 2006 pre sledované krajiny. Podľa očakávaní korešponduje s grafickými

hodnotami TIT uvedenými v predchádzajúcom grafe. Napríklad Česká republika vykazuje

rozdiel takmer 0,5 p.b., čo znamená rýchlejší rast GDI ako I-IDP. Podobný vývoj sa odohral

aj v Slovinsku, v ostatných štátoch naopak rástol rýchlejšie HDP. Vidíme teda, že v prípade

Slovenska a ČR napomohol ukazovateľ GDI k zmenšeniu vzájomného rastového

diferenciálu. Naopak, podl'a ukazovateľa HDP relatívne pomalšie rastúce Poľsko a Maďarsko

zaznamenali podľa GDI strmší prepad a vzdialili sa viac od ČR . Sumárne možno

konštatovat', že podľa ukazovateľa GDI konvergujú krajiny V4 s výnimkou Českej republiky

k priemeru EU-25 pomalšie ako by napovedal rast HDP.

Ako sme sa presvedčili , dynamika HDP v stálych cenách nemusí byt' vždy presným

ukazovateľom reálnej konvergencie, pretože nereflektuje rozdiely plynúce zo zmien vo

výmenných reláciách.
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7. Maastrichtské kritériá ako brzda hospodárskeho rastu?

Ako sme už vysvetlili v predchádzajúcich kapitolách, vo všeobecnosti existuje úzke

prepojenie cenovej hladiny a stupila hospodárskeho vývoja. Preto ekonomický rast

a konvergencia prináša aj nárast cenovej hladiny. Dodatočnú informáciu o cenovej dynamike

pridáva B-S efekt, ktorý reflektuje fakt, že ceny neobchodovateľných statkov sú podstatne

menšie v kraj inách s nižším HDP per capita ako vo vyspelejších štátoch. Z tohto dôvodu

prináša reálna hospodárska konvergencia chudobnejších krajín k bohatším susedom aj nárast

cenovej hladiny, t.j. infláciu. Historicky má vzájomn ý vzťah medzi HDP na hlavu v parite

kúpnej sily a cenovou hladinou v kontexte rozširovania EU blízko k priamej úmernosti:

nárast HDP o 1% vzhľadom k EU korešponduje s nárastom relatívnej cenovej hladiny o cca

0,7-0,9%.79

Inflačné tlaky sa môžu v dobiehajúcej ekonomike prej aviť v zásade dvoma spôsobmi.

V prípade fixného režimu výmenného kurzu sa konvergencia prejaví vo vyššej domácej

inflácii. Naopak, pri snahe udržať stabilnú cenovú ú roveň dochádza nominálnej apreciácii

domácej meny. Druhá možnosť nepjipadá.do.úvahy. pre.krajiny. kjqr ésa nachádzajú v režime
. - - -----

ERM II a ich nominálny kurz je (takmer) fixný.so Spomínaný S-S efekt (kapitola 5) môže

vytvárať dodatočné tlaky a skomplikovať cestu k splneniu inflačného resp. kurzového

kritéria. Odhady jeho výšky sa pohybujú v intervale 1-2%, čo č i n í pásmo 1,5 p.b. i nfl ačného

kritéria v prípade nových č lenských štátov nedostatočným . Je potrebné zdôrazniť, že sa

nesnažíme všeobecne obhájiť infláciu ako zdroj ekonomického rastu - ako je dobre známe,

jej vplyv na hospodársky rast je pri vyšších hodnotách negatívny. Ide o to, že v prostredí

tvrdých nominálnych pravidiel EMU môže priniesť snaha o jej prílišné zníženie

v kandidátskyh krajinách viac škody ako osohu.

Časť inflačného diferenciálu medzi EU-15 a novými č lenskými kraji nami môžu

vysvetl iť aj fluktuácie v agregátnom dopyte (AD). Znižovanie miery inflácie neostáva bez

následkov- disinflácia môže spôsobiť pád outputu pod potenciálnu hladinu kvôli pohybu po

krátkodobej Phillipsovej krivke. Napríklad za obdobie 2001-2005 predstavoval v EU-15

kumulatívny rozdiel od potenciálneho outputu viac ako 1% HDP pri znížení inflácie o O,I

79 Č IHÁK, M. _ HOLUB, T.: Price Convergence in EU-Accession Countries: Evidence from the International
Comparison, Économie Internationale, 2e trimestre, No. 102, pp. 6.1-84 , 20.0~.. .
80 Ako ukázal doterajší vývoj, toto kritérium ~moži)uje rôzne. 1I1~ erpretacl c ,. nakol ~o . \p~v~ l e ná) revalvácia
centrálnej parity nepredstavovala prekážku plnenie kurzového kritéria. Pre podrobnosti VId kapitolu 3.4.1.
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p.b.S1 Krátkodobý negatívny vzťah medzi disinfláciou a (rastom) HDP má vo svetle snáh

o plnenie maastrichtských kritérií podstatné dôsledky. Extrémne nízke hladiny referenčnej

miery inflácie v posledných rokoch vzbudzujú hrozbu nutnosti silných kontrakcií AD

v rýchlo rastúcich kandidátskych krajinách snažiacich sa prijať euro.

Ďalším dôvodom, prečo sa pozriet' bližšie práve na vzt'ah plnenia in fl ačného kritéria

a hospodárskeho rastu, sa zaoberá tabuľka na konci kapitoly č . 4. Ako z nej vidiet' v plnení

inflačného kritéria mali vybrané č lenské krajiny najväčši e medzery aj eho splnenie bude

veľkou výzvou kvôli podstate konvergenčného procesu.

Na tomto mieste sa nebudeme venovat' vzťahu fiškálnych kritérií a hospodárskeho

rastu, a to z viacerých dôvodov. Jednak, verejné zadlženie kandidátskych krajín je v priemere

relatívne vzdialené od referenčnej hodnoty. Druhým limitujúcim faktorom je obmedzený

rozsah diplomovej práce. Prípadné skúmanie vplyvu rozpočtových deficitov na reálnu

konvergenciu však môže znamenať ďalší zauj ímavý smer budúceho výskumu.

7.1 Korelácia rastu a inflácie

Ako teda vplýva snaha udržiavať infláciu na nízkej úrovni na hospodársky rast?

Prvým spôsobom, ktorý nám pomôže zi sti ť vzájomný vzťah týchto dvoch vel ičín v krajinách

EU, budú jednoduché korelačné koeficienty. Dáta do výpočtov pochádzajú z Eurostatu: rast

reálneho HDP je reprezentovaný medzi ročnou zmenou HDP per capita v parite kúpnej sily,

pod pojmom inflácia rozumieme priemernú zmenu indexu I-lICP za predchádzajúcich 12

mesiacov. Veličina "spread" vyjadruje rozdiel medzi indexom I-IICP a infla čný m kritériom,

ktoré sa v čase mení na základe meniaceho sa zloženia skupiny troch štátov s najstabilnejšími

cenami. Korelácia spreadu a rastu sa teda bude snažit' osvetliť nakol'ko je hospodársky rast

spriaznený s infláciou nad resp. pod referenčnou hodnotou.

Aké očakávame výsledky? Ak predpokladáme, že v dobiehajúcich ekonomikách je

rast sprevádzaný nárastom cien, môžeme problém aj otočiť. Nebude snaha o stabilné ceny

diktované niekedy až príliš prísnym infl ačným kritériom brzdiť reálny hospodársky rast? Ak

áno, mohli by sme teoreticky zistiť pozitívnu koreláciu medzi rastom HDP a infláciou,

respektíve medzi rastom HDP a kladnou vzdialenosťou od infla čn ého kritéria. Pozrime sa

teda, ako vyzerá situácia.

81 BULÍR, A. _ HURNÍK, 1.: The Maastricht Intlation Criterion: How Unpleasant is Purgatory", IMF Work ing
Paper No. 06/154, lun e 2006.

74



V nasledujúcej tabuľke prezentujeme hodnoty korelačných koeficientov jednotlivých

krajín EU. Z pozorovaní sme vynechali Rumunsko a Bulharsko, nakoľko ich miery inflácie

sa na začiatku sledovaného obdobia pohybovali vo výške, ktorá by nepriaznivo pôsobila na

vierohodnosť a interpretáciu výsledkov. Pre úplnosť dodajme, že sme kore lačný koeficient

odhadli pomocou Pearsonovho koeficientu, ktorý je za predpokladu normálnej distribúcie

sledovaných veličín najlepším odhadom sku točnej miery korelácie. Použili sme vzorec:

/I

L(x j -;)(y, - y)
p(x, y ) = ...:....' =..:.....1 _

kde x a y predstavujú priemery vzoriek, a x ' a y smerodajné odchýlky a 11 počet pozorovaní,

Tabuľka 15: Korelácia medzi rastom HDP a mierou inflácic/sprcadom (1997-2006)

korelačný koef icient korelačný koeficient
Krajina Krajina

rast/ inflácia rast/spread rast/inf lácia rast/spread

Belgicko 0,001 0,148 Portugalsko -0,462 -0,494

Dánsko -0,083 -0,063 Fínsko -0,085 -0,114
1-

Nemecko -0,038 -0,211 Švédsko -0,838 -0,801

Irsko -0,261 -0,248 UK -0,419 -0,185

Grécko -0,247 -0,476 CR -0,703 -0,727

Španielsko -0,393 -0,366 Estónsko 0,118 0,032

Francúzsko -0,587 -0,438 Lotyšsko 0,676 0,587-
Taliansko -0,236 -0,451 Litva 0,170 0,140

Cyprus -0,299 -0,262 Maďarsko 0,512 0,531

Luxembursko -0,124 -0,006 Poľsko 0,451 0,469

Holandsko -0,381 -0,397 Slovinsko -0,383 -0,360

Rakúsko -0,418 -0,238 Slovensko -0,788 -0,794

Zdroj: Eurostat a kalkulácie autora
Poznámka: šedé polia reprezentujú hodnoty signifi kantne rozdielne od Ona 5% hladine významnosti.

Ako vidiet' z tabuľky, výsledky sú pomerne zmiešané - jednotlivé korel ačné

koeficienty sa pohybujú v intervale (-0,84; 0,73). Pozrime sa najprv na prvé stÍpce, ktoré

vypovedajú o korelácii medzi hospodárskym rastom a mierou inflácie. Nemá zmysel

zaoberať sa hodnotami blízkymi 0, pri ktorých nemôžeme zamietnuť hypotézu, že ich

hodnota je O. V našom prípade časových rád dlhých len 10 rokov, spôsobuje nízky počet
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stupňov voľnosti (8) insignifikanciu korelačných koeficientov až do výšky cca ± 0,6.82 Preto

sme signifikantne nenulový korelačný koeficient dokázali potvrdiť len v prípade Švédska,

ČR, Lotyšska a Slovenska. Veličina, s ktorou sme porovnávali rast HDP v tomto prípade

nehrala takmer žiadnu rolu, pretože maastrichtská referen č n á hodnota inflácie vykazuje

pomerne stabilný vývoj a jej zaradenie do výpočtov v podstate prináša len odpočítanie

(takmer) konštanty od hodnoty inflácie. Minimálna variácia hodnoty referenčnej inflácie sa

pochopiteľne premietla len do malých zmien v korel ačnom koeficiente.

Čo sa týka znamienka korelácie, z výsledkov sa bohužiaľ veľa nedozvieme.

S revahou síce prevažuje negatívna korelácia, čo sčast i vyvracia teóriu o príliš nízkej
- - - -

inflácii dosahovanej na úkor rastu. Tento výsledok sa navyše objavuje pri vyspelej európskej
~---------

krajine (Švédsko) ako aj pri dobiehajúcich krajinách (ČR, Slovensko), neobmedzuje sa teda

len na jednu podmnožinu členských krajín. Na opačnej strane výsledkov stoj í Lotyšsko, ktoré

v rokoch s vyššou infláciou rástlo v priemere rýchlejšie a platia pre ň opačné závery ako pre

ostatné 3 krajiny.

Aké sú teda výsledky získané z analýzy korela čn ý ch koeficientov? Z nízkeho počtu

signifikantných koeficientov nie je možné stanoviť jednoznačný výsledok. Môžeme sa

maximálne prikloniť na stranu nepriamej úmery medzi rastom a infláciou, keďže nám tak

vyšlo v troch zo štyroch prípadoch. Vidieť, že použitý spôsob pravdepodobne me JC

optimálny na skúmanie nášho problému. Príčin , prečo je tomu tak nájdeme viacero:

• Ako sme už spomínali rast cenovej úrovne spôsobený konvergenciou sa môže

prejaviť ako v zvýšenej inflácii, tak i v nominálnej apreciácii domácej meny. Ak sme

teda nezistili koreláciu medzi infláciou a rastom, môže byl' príčinou silnejšie

pôsobenie apreciačného kanála. Jednou z možností je aj rozdrobenie efektu medzi oba

spôsoby a tým pádom nepresvedčivé dáta v oboch prípadoch.

• Predchádzajúci bod neplatí v prípade Estónska, ktorého kurz je fixný od roku 1999,

(prípadne Litvy od roku 2002). Bohužiaľ, v tomto prípade ostáva korelačný koeficient

nesignifikantne odlišný od O aj pri skrátenom období, takže ostávajú v platnosti

predchádzajúce závery o nejednoznačnosti výsledkov.

82 Štatistika I = P má za predpokladu nulovej hypotézy (Ho: P = O) I rozdelenie s N-2 stupňami

~
f~2

vol'nosti, N značí počet pozorovan í a p korelačný koeficient, pričom N musí sp l ňa t' podmienku N > 6.
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• Výsledky budú pravdepodobne skreslené nedodržaním predpokladu normality

rozdelenia veličín pri výpočte Pearsonovho koeficientu. Problém môže tvorit' aj

primalé množstvo pozorovaní.

• Členovia eurozóny stratili prijatím eura autonómnu menovú politiku a teda aj

možnosť ovplyvňovať domácu mieru inflácie.

• Sledované obdobie je pravdepodobne prikrátke na to, aby sme dokázali z výsledkov

eliminovať pôsobenie polohy v rámci hospodárskeho cyklu.

• Dôsledná analýza nárastu cenovej hladiny by si vyžadovala od líšiť od seba rast cien

spôsobený doťahovaním sa na regresnú priamku, ktorá dáva do súvislosti cenovú

a hospodársku ú rove ň (viď 5.2) a rastom cien spôsobeným B-S efektom (vid' 5.3).

Aby sme dokázali zo spomenutých problémových miest e lim i novať aspo ň aprec iačné

vplyvy na mieru inflácie, je nutný pohľad na krajiny s fi xným kurzovým režimom. Viaceré

z analyzovaných krajín sa síce spoliehali na fixný kurz už v minulosti (voč i DEM, SDR

a pod.), v kontexte práce nás však zaujíma hlavne režim s väzbou na euro a inflácia

vzhľadom k ostatným členom EU. Zameriame sa na štáty s nezávislou menovou politikou,

t.j. kandidátske krajiny na vstup do eurozóny. Časové rady s ročnou frekvenciou by však boli

prikrátke, preto sa v tomto prípade spoľahneme na štvrťročné ukazovatele. V nasleduj úcej

tabuľke vychádzame zo dát ECB a Eurostatu, konkrétne porovnávame medziročnú

percentuálnu zmenu voči rovnakému obdobiu v HDP na hlavu a v HlCP. Sledované obdobie

začína prvým štvrťrokom 1997 a končí druhým kvartálom 2007. Treba mať na pamäti, že

prínos z väčšieho počtu pozorovaní čiastočne znižujú možné cyklické vzory sledovaných

veličín v rámci jedného roku. Pripomíname, že väčšia množina dát znamená v tomto prípade

viac stupňov voľnosti t-štatistiky a v dôsledku nižšiu hranicu absolútnej výšky korelačného

koeficientu nutnej pre signifikanciu.

Prvý stÍpec tabul'ky prakticky opakuje zistenia predchádzajúcej analýzy na š tvrťročnej

báze a slúži na porovnanie s d'alšími údajmi. Druhý stÍpec je zaujímavý dvoma riadkami.

V prvom rade stojí za pozornosť Estónsko, ktorého výmenný kurz je do januára roku 1999

zafixovaný na hladine 15,65 EEK/EUR (dovtedy väzba na DEM). Bohužiaľ , ani pre obdobie

1999-2007, sa nepodarilo preukázal' signifikantne nenulový korelačný koeficient inflácie

a rastu HDP. Druhou zaujímavosťou je zmena korelačného koeficientu v ČR - po odstránení

úpadkových rokov 1997 a 1998 sa stratili štatisticky hodnoverné dôkazy o korelácii

sledovaných veličín .
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Litva zafixovala svoj kurz voči euru o n i ečo neskôr ako Estónsko, vo februári 2002. Za

ostatné obdobie vykazuje rast HDP negatívnu koreláciu s vývojom I-lICP, pričom tento trend

neexistoval počas predchádzajúcich rokov. Poslednou kraj inou fi xujúcou kurz svojej meny

voči euru, je Lotyšsko v roku 2005 (dovtedy fixácia meny na SDR). Z vývoja v posledných

dvoch rokoch však opäť nevyplýva žiadny štatisticky signifikantný záver. Preto sa v prípade

Lotyšska prikl á ň ame k už zistenej silnej pozitívnej korelácii za celé sledované obdobie.

Ako vidieť, nej ednoznačnosť záverov z analýzy kore l ačných koeficientov sa nepodarilo

rozptýliť ani po odfiltrovaní možných apreciačných efektov. Preto sa pokúsime na

nasledujúcich stranách ponúknuť alternatívny pohľad na vzťah inflácie a hospodárskeho

rastu v prostredí ekonomickej konvergencie v EU.

Tabuľka 16: Korelácia medzi rastom HDP II mierou infl ácie (rôzne obdobia)

1997-2007 1999-2007 2002-2007 2005-2007

Cyprus -0,136 -0,141

ČR -0,675 -0,079- .-
Estónsko 0,167 0,185

Maďarsko 0,171 0,105

Litva 0,144 -0,058 -O43
1- '

Lotyšsko 0,564 0,693 -0,016,-

Poľsko 0,286 -0,018
...

Slovinsko" -0~368 -0,473

Slovensko -0,643 -0,686

Zdroj: Eurostat, ECS a kalkulácie autora
Poznámka: šedé polia reprezentujú hodnoty signifikantne rozdielne od Ona 5%
hladine významnosti.
* pozorovania do konca roku 2006.

7.2 Priemerný rast a priemerná miera inflácie

Analýza vzt'ahu plnenia i nflačného kritéria a hospodárskeho rastu pomocou

jednoduchého korelačného koeficientu nedokázala zodpovedať uspokoj ivo naše otázky.

Medzi alternatívne spôsoby ako nahliadnuť na skúmaný problém môžeme zarad i ť analýzu

priemerných veličín. Myšlienka spočíva v hľadaní súvislosti (resp. závislosti) priemerného

hospodárskeho rastu počas sledovaného obdobia. Ak by snaha o splnenie i nflačného kritéria

spomal'ovala rast, môžeme očakávať pozitívny vzťah týchto dvoch vel ič í n . Je nutné

podotknút', že pri použití priemerných vel ič ín strácame sčast i informáciu obsiahnutú

vjednotlivých pozorovaniach.
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Použité dáta vychádzajú z rovnakých dát ako výpočty korelácií z predchádzajúcich

strán, preto sa treba mať aj v tomto prípade na pozore pri interpretácii výsledkov. Rovnako

môžu skresliť závery analýzy ostatné spomínané okolnosti (apreciácia kurzu č i neautonómna

menová politika väčš i ny členských krajín, atď .) . Ako naznačuj e nadpis, budeme skú mať

vzťah popísaný rovnicou v tvare:

)', =a + fi x, + li " (7.1)

kdeYipredstavuje aritmetický priemer rastu HDP per capita v PPP počas obdobia 1997-2006,

~ I aritmetický priemer indexu Hlf'P, respektíve priemeru spreadu, definovaného už vyššie.

Nakoniec i popisuje jednotlivé krajiny. Odhad podobne ako v predchádzajúcich kapitolách

uskutočníme pomocou metódy najmenších štvorcov.

Nasledujúca tabuľka a graf sumarizuje výsledky odhadov jednotlivých modelov, ktoré

sa od seba líšia najmä nezávislou premennou (inflácia resp. spread) a množinou skúmaných

krajín. V prípade l a 2 analyzujeme problém z pohl'adu dvadsiatich piatich krajín EU

(súčasná EU bez Bulharska a Rumunska). Ako naznačuj e nízka hodnota koeficientu

determinácie a dva horné grafy, vzťah inflácie (spreadu) a rastu nie je j ednoznačný

ajednotlivé pozorovania sú rozptýlené. Lineárnosť regresnej priamky znemožň uj e presnejší

odhad z použitých dát. Napriek tomu je badatel'ný pozitívny vzťah medzi skúmanými

veličinami - odhad koeficientu Pje signifikantne nenulový a pozitívny. Zjeho rovnakých

hodnôt pre model 1 a 2 vidíme i to, že výber nezávislej premennej nehrá v tomto prípade

žiadnu rolu, keďže maastrichtská referenčná hodnota sa privel'mi nemenila. Typ premennej

sa prejaví iba vo výške interceptu, ktorý je v oboch modeloch rovnako ako Psignifikantne

pozitívny.

79



Tabul'ka 17: Vzt'ah inflácie a ras tu HDP vo vybraných kraj inách EÚ (1997-2006)

Zdroj: autorove vypočty za použitia programu Evviews.
Poznámka: tučne vyznačené polia znač ia signifikaciu na 5% hladine významnosti.

Počet Smer. Smer.
Model krajín T a odchýlka Prob. B odchýlka Prob. R2

1 25 10 2,562 0,706 0,002 0,401 0,188 0,044 17,18%

2 25 10 3,593 0,378 0,000 0,401 0,188 0,044 17,18%

3 21 10 0,012 0,928 0,990 1,500 0,345 0,000 51 ,23%

4 21 10 3,866 0,330 0,000 1,500 0,345 0,000 51,23%

5 15 10 0,576 1,190 0,637 1,190 0,528 0,042 28,11%

6 9 10 5,841 1,814 0,015 -0,152 0,336 0,665 2,83%
. .

Predtým ako sa pozrieme na výsledky modelov Č . 3 a 4, stoj í za námahu pohľad na

horné dva grafy (Graf 8), z ktorých si možno sprav i ť prehľad o pozícii nových členských

krajín v rámci EU. V duchu tejto práce sme sa zamerali na nám blízke postkomunistické

krajiny. V zásade vidíme dve hlavné podmnožiny: pobaltské kraj iny charakteristické

najvyšším rastom HDP per capita a relatívne miernou priemernou mierou infl ácie voč i jadru

EU. Druhá skupina zložená z krajín V4 a Slovinska sa vyznačuj e naopak vyššou infláciou

a rastom HDP zhruba na hornej hranici (4%) rastu krajín EU-IS. V tomto kontexte si

môžeme všimnúť zauj ímavú polohu Českej republiky, ktorá sa nachádza bokom od ostatných

skúmaných krajín - ČR rástla relatívne pomaly avšak so stabilnou cenovou hladinou. Medzi

hlavné dôvody pomalého rastu akiste patrí fakt, že sa ČR na začiatku sledovaného intervalu

(1997-2006) potýkala s ekonomickou recesiou a ako sme už ukázali v kapitole 6.4.1 ,

zaznamenala v tom čase najväčší relatívny prepad v miere reálnej konvergencie voč i EU-IS.

Modely č . 3 a 4 prezentujú experiment, v ktorom sme z pozorovaní vynechali

relatívne vzdialené Mad'arsko, Pol'sko, Slovinsko a Slovensko. Tieto krajiny tvoria zhluk

pozorovaní s pomerne vysokou infláciou vzhľadom k rastu HDP. Výsledky odhadu pre

zostávajúcich 21 krajín potvrdzujú opodstatnenosť vylúčen ia spomínaných krajín, keď

koeficient determinácie stúpol zo 17% na 51%.83 Výsledná regresná priamka je

charakteristická trojnásobne strmším sklonom oproti modelom l a 2, čo je však

najdôležitejšie, opäť j ednoznačne nenulovým odhadom koeficientu p. Znovu teda môžeme

konštatovat' pozitívny vzt'ah inflácie a rastu HDP, pričom typ nezávislej premennej

ovplyvňuj e len výšku interceptu. Nutné je ale pripomenúť, že k už vyššie spomínaným

83 Pochopitel'ne, štyri vylúčené krajiny boli zvolené arbitrárne, preto. musíme i ~le rpret?vať výslcdk~ s ve ľkou
opatrnosťou . Rovnako dobre sme mohli vylúčiť napriklad pozorovania pobaltských krajín, ktoré rastu relatívne

prirýchlo.
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obmedzeniam našich regresií pribudol v momente vylúčenia štyroch krajín ďal š í problém:

ide o krajiny, ktoré nás najviac zaujímajú a pri ktorých sa snažíme pos údi ť vplyv

maastrichtských kritérií na reálnu konvergenciu. Navyše sa jedná o takmer polovicu nových

členských krajín. Preto výsledok dosiahnutý ich vylúčen ím zo vzorky nedokáže uspokojivo

potvrdiť alebo vyvráti ť skúmanú hypotézu o škodlivosti konvergen čných kritérií.

Na tento problém sčasti reagujú modely S a 6. Model č . S pozostáva z krajín EU-15

a podáva informáciu o situácii v pôvodnej únii neskreslen ú pozorovaniami nov ých č lenských

krajín. Tento model môžeme použit' ako isté merítko, voči ktorému sa dá porovnat' model I

a 2. Podobne ako v ich prípade je odhad P signifikantne pozitívny, sklon je však strmší.

Koeficient determinácie dosahuje 28%, čo v tomto kontexte vypovedá o väčšej homogenite

štátov EU-15 (to je možné vyvodiť i z pohľadu na osi piateho grafu, ktorých rozsah nižší).

Celkovo možno povedať, že aj pre EU-15 je badateľná pozitívna závislosť inflácie

a hospodárskeho rastu. Tento záver kazí fakt, že dotyčné kraj iny väčšinu sledovaného

intervalu existovali už bez nezávislej menovej politiky a nemuseli sa snažiť udržiavať

infláciu pod referenčnou hladinou. Preto ho treba brat' pre EU-IS len ilustratívne.

Posledný obrázok reprezentujúci nových členov EU je pre naše potreby aSI

najzaujímavejší. Na prvý pohl'ad je model nepoužiteľný - R2 nedosahuje ani 3% a sklonový

koeficient sa signifikantne nelíši od nuly. Z grafu hneď vid ieť príčinu: skupina krajín je

nehomogénna, pričom existujú dve hlavné podmnožiny, a to stredoeurópske krajiny

a Pobaltie." Pri pohľade z väčšej blízkosti na jednotlivé podskupiny lepšie vid i e ť hľadané

súvislosti. Ak si predstavíme na grafe len Estónsko, Litvu a Lotyšsko, je badatel'ná pozitívna

priama úmerno sť medzi infláciou a rastom. Podobnú, ale oveľa slabšiu tendenciu vidieť aj

v skupine tvorenej Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Slovensko a Slovinskom.

Vel'ký vplyv na pomyselnú regresnú priamku štátov V4 má postavenie Českej republiky,

ktorej priemerná miera rastu HDP trpí zahrnutím rokov s hospodárskou recesiou. Rozdelenie

krajín na geografické podskupiny však má svoje opodstatnenie, ako sme už ukázali v kapitole

o p- a cr-konvergencii. Vo všeobecnosti porovnateľnosť údajov a časových trendov v rámci

podobných krajín stúpa a poskytuje menej skreslený pohl'ad.

V sumáre sme pteukázali-istý' stup-el"! p-oz itívn~~t'ahu.E~u_c~o':.ej hladiny~ rastu0_- __

HDP veuró skych krajinách pri použití priemerných hodnôt. Na druhej strane, analýza-------- -kandidátskych krajín prináša ešte menej zrozumiteľné výsledky, ktoré sú spôsobené

predovšetkým regionálne podmienenými charakteristikami daných štátov. Pomerne

84 Cyprus v ďalších úvahách neuvádzame, nakol'ko ide o krajinu blfzku vývojom inflácie a rastu jadru EU.
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j ednoznačne vyzerá situácia pri pobaltských štátoch, naopak, stredoeurópske krajiny (okrem

diskutovanej ČR) rastú v priemere relatívne nezávisle na cenovej stabilite. V porovnaní

s predchádzajúcou analýzou kore l ačných koeficientov, ktorá priniesla zmiešané výsledky sa

v prípade regresnej analýzy priemerných ve l ič ín predsa len môžeme sčast i prikloniť na stranu

podporujúcu hypotézu o pozitívnom vzťahu inflácie a hospodárskeho rastu.
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Graf8: Vzt'ah in flácie a rastu HDP vo vybr aných krajinách EÚ (1997-2006) , osi v %
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7.3 Panelové dáta

V tejto podkapitole sa pokúsime náj sť odpoveď na otázku o vzájomnej spriaznenosti

inflácie a rastu HDP pomocou panelových dát. Tento spôsob je sofi stikovanejší ako

predchádzajúce metódy a umožňuj e lepšie využi ť všetky dostupné dáta. Odhaduj eme

rovnicu v tvare:

Yi t =a i +X,I/3 + [;". " (7.2)

kde )'1,1 opäť popisuje reálny rast HDP, X i,( reprezentuje mieru inflácie, resp. hodnotu vyššie

definovaného spreadu a i tradične jednotlivé krajiny. Na rozdiel od predchádzajúcich regresií

do odhadu vstupuje aj faktor času, t = 1997,...,2006 (t.j . T = IO). Pre všetky krajiny máme

rovnaký počet pozorovaní (balanced panel), čo nám značne zjednodušuje situáciu pri odhade

regresných koeficientov.

Pri analýze panelových dát je nutné hľadieť na podrobnejšiu špecifikáciu

uvažovaného modelu. Prvou možnosťou je použi ť model s konštantnými koefi cientmi

a metódu OLS. Väčšinou sa však v dátach nachádzajú buď efekty súvisiace s jednotliv ými

krajinami alebo časové efekty. Druhou možnosťou je použiť model s fixnými efektmi (Least

Squares Dummy Variable Model - LSDV), ktorý popri konštantných sklonových

koeficientoch umožňuj e odlišný intercept pre každý prierez dát (napríklad pre každú krajinu).

Ak sú medzi krajinami vo vzorke významné odlišnosti, čo je aj náš prípad, tento spôsob

umožňuj e ich izoláciu. Graficky si to možno predstaviť ako n rovnobežných regresných

priamok. Pre úplnosť ešte spomeňme model s náhodnými efektmi (random effects), ktorý

predpokladá, že intercept je realizáciou náhodnej vel ičiny . V kontexte tejto práce sa ním ale

ďalej nebudeme zaoberať.

Aký typ modelu teda použiť? V kontexte testovania fixných efektov by sme mohli

využiť t-štatistiku a testovať hypotézu al = O. Keďže nás ale zaujímajú rozdiely medzi

skupinami (krajinami) je lepšie použiť F-test s hypotézou, že všetky intercepty sú zhodné.

Nulová hypotéza testu predpokladá, že model s konštantnými koeficientmi je efektívny

estimátor.85 Spočítame podiel

8j GREENE, W.: Econometric Analysis, 5th Edition, Pearson Education International, New York, ISBN - 13
110849-2, 2003.
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kde 11 predstavuje počet krajín, T počet pozorovaní a K poče t regresorov v modeli. LSDV

znamená model s dummy premennými a Poo/ed reprezentuje model s interceptom zhodným

pre všetky krajiny (t.j . ai = a) . V našom konkrétnom prípade dosiahla F-štatistika hodnotu

10,28 čo nám umožňuje spoľahl ivo zamietnuť nulovú hypotézu o zhodnom intercepte pre

všetky krajiny" Tento výsledok korešponduje so signifikantným nárastom koeficientu

determinácie z 3% na 54%. Na odhad teda použijeme model s fi xnými efektmi (cross

sections fixed effects modelj."

Nasledujúca tabuľka sumarizuje výsledky odhadu rovnice 7.2 pre rôzne množiny

pozorovaní a spôsoby odhadu. Prvé dva riadky sú len ilustratívne a vypovedajú o vyššie

zmieňovanom Poo/ed modeli. V modeloch Č. 3 a 4 už sú prítomné fi xné efekty - v č . 3

vysvetľuje rast HDP miera inflácie, vo štvrtom riadku používame spread. Podobne ako

v predchádzajúcich prípadoch nenachádzame zásadný rozdiel vo výsledkoch v závislosti na

použitej vysv etľujúc ej ve l ič ine . Výsledky sú v súlade so zisteniami z predchádzajúcich

kapitol, keď sme nedokázali j ednoznačne potvrdi ť pozitívny vzťah medzi rastom reálneho

HDP a výškou inflácie. Odhad koeficientu f3 vani jednom prípade nie je signifikantne

odlišný od O. Preto sme sa pozreli osobitne na nové č lenské krajiny (modely 5 a 6), z ktorých

väčšina ešte euro neprijala a ich menová politika je stále v ich rukách. Ani pri tejto množine

pozorovaní sa však nepotvrdil očakávaný pozitívny vzťah dotyčných ve l ičín a zistenia

korešpondujú s výsledkami kapitoly 7.1.

86 Kritická hodnota F-štatistiky s 24 a 2 I5 stupňami vol'nostije na 1% hladine významno~~i 1,88.
87 Alternatívne by sme mohli odhadnúť model so spo ločným interceptom pre všetky kraj my. Bolo by ale nutn é
pridať n-/ dummy premenných. Všetky výsledky (fJ, i . R]) by boli rovnaké, len by sme namiesto odhadu a,

získali odhad al - a" kde I predstavuje vynechanúkrajinu.
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Tabul'ka 18: Vzťah inflácie a ra stu HDP pri použití panelových dát (1997-2006)

Zdroj. autorove výpočty za pOUŽitIU programu Esviews.

Počet Smer. Smer.
Model krai ín T a. odchýlka Prob. [3 odchýlka Prob. R2

1 25 10 3,325 0,247 0,000 0,166 0,058 0,005 3,30%

2 25 10 3,753 0,165 0,000 0,163 0,058 0,006 3,20%

3 25 10 4,020 0,220 0,000 -0,049 0,058 0,400 53,88%

4 25 10 3,901 0,123 0,000 -0,059 0,958 0,339 53,92%

5 10 10 5,100 0,464 0,000 -0,005 0,078 0,946 38,31%

6 10 10 5,126 0,310 0,000 -0,021 0,078 0,786 38,36%
. .

7.4 Zhrnutie

V tejto, poslednej, kapitole sme sa zamerali na skúmanie vzťahu inflácie

a hospodárskeho rastu. Je reálna ekonomická konvergencia, definovaná ako zmenšovanie sa

rozdielov v HDP per capita, ohrozená snahami sp l n i ť maastrichtské in fl ačné kritérium?

Odpoveď na túto otázku sa snažia dať tri spôsoby kvantifikácie ich vzájomného vzťahu : od

najjednoduchšej analýzu korelačných koeficientov, cez regresnú analýzu priemerných hodnôt

až po panelové dáta.

V prvom prípade zaoberajúcim sa koreláciami sme sa nedopracovali k j ednoznačnému

výsledku, a to ani po eliminovaní vplyvukonvergenčných tlakov na výmenné kurzy. Väčšina

korelačných koeficientov sa ukázala byť nesignifikantnýrni , hodnoty zvyšných sú kladné

i záporné.

Skúmanie priemerných hodnôt prinieslo o niečo jednoznačnej šie výsledky. V piatich zo

šiestich modelov sme potvrdili signifikantne pozitívne sklonové koeficienty. Bohužial'

najpresvedčivejšie výsledky sme dosiahli po odstránení Maďarska, Pol'ska a Slovenska 

krajín, ktoré nás najviac zaujímajú. Navyše, majúc na mysli už spomínané obmedzenia

plynúce z charakteru použitých dát, premenných a spôsobu odhadu musíme aj v tomto

prípade uznal' výsledky ako nie celkomjednoznačné.

Najlepšie využitie dát ponúkala tretia možnosť, panelové dáta. Poo/ed model odhadol

sklonové koeficienty opäť ako signifikantne pozitívne, avšak za cenu prinízkeho koeficientu

determinácie. Použitie vhodnej šieho modelu s fixnými efektmi však opäť potvrdilo závery

predchádzajúcich analýz.

Napriek šírke použitých metód, rôznych množín krajín i časových období sa nám teda

nepodarilo potvrdil' základnú hypotézu o pozitívnej spriaznenosti hospodárskeho rastu
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inflácie (resp. spreaC! u). Snaha p l niť maastrichtské menové kritériá (obzvlášť kritérium

inflačné) sa preto nejaví byť prekážkou č i brzdou hospodárskeho rastu v krajinách V4.
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8. Záver

Ciel'om záverečnej kapitoly je sumarizácia výsledkov z predchádzajúcich strán a ich

interprctácia z perspektívy hypotéz formulovaných v téze diplomovej práce. V prvom rade

sme sa zaoberali samotn ými maastrichtskými konvergen čn ými kritériami. Je ich podoba zo

zač i atku deväťdesi atych rokov aktuálna a vhodná pre súčasnú situáciu? Aké sú šance

dnešných kandidátov na ich splnenie v porovnaní s minu l osťou? Predtým ako zopakujeme

odpovede na tieto otázky je nutné zdôrazniť, že kritériá ako celok sú konzistentné a existuje

taká makroekonomická konštelácia, ktorá umožní ich splnenie. Netrpia teda nejakým

pôvodným vnútorným rozporom, ktorý by kandidátov nútil p l niť niektoré kritériá iba na úkor

druhých.

Problém nastáva až vo chvíli keď sa vynoríme zo sveta nominálnych velič ín do reality

a aplikujeme kritériá v ekonomickom vývoji dneška - krajiny snažiace sa sp l n i ť kritériá

zá roveň rastú rýchlejšie, t.j. reálne konvergujú k pôvodným č lenom únie. V tomto momente

sa objavuje proti chodnosť cie ľa stabilnej cenovej hladiny a fixného menového kurzu. Je teda

nutné prísne trvať na plnení kritérií? Jedným z hlavných argumentov pre ich plnenie je

zachovanie rovnakých podmienok pre všetkých. Súčasné kandidátske krajiny sa však

nachádzajú v značne odlišnej situácii ako boli potenciálni č lenov i a EMU pred desiatimi

rokmi. Sledovaných krajín je o 12 viac, zvýšil sa rozptyl sledovaných vel ičín a meno~

kritériá sa teda stali deJac~o_p rísnej š ím i. Okrem toho je cenová hladina i HDP per capita

súčasných kandidátov relatívne vzdialenejšia od priemeru EU-IS - môžeme teda očakávať

ich strmší rast a väčšie problémy s kurzovým a inflačným kritériom. Ak navyše prihliadneme

na drobnú ekonomickú silu kandidátskych krajín a ich minimálny prípadný vplyv na

spo ločnú mieru inflácie a vonkajší výmenný kurz eura, môžeme konštatovať , že

maastrichtské menové kritériá stratili veľkú časť zo svojho pôvodného významu.

Ďal šia kapitola prináša výsledky skúmania plnenia maastrichtských konvergen čn ých

kritérií krajinami V4. Česká republika sa nachádza na špici plnenia nominálnych kritérií.

Dôvod vidíme predovšetkým v najvyššom stupni reálnej konvergencie (v HDP na hlavu

podľa PPP) v porovnaní s ostatnými sk úmanými krajinami čo úzko súvisí s reálnymi

veličinami . Ako sme už spomenuli, vysoký s tupe ň reálnej konvergencie možno považovať za

jeden z determinantov dlhodobo stabilnej cenovej hladiny, nakol'ko relatívne pomalší rast

zmierň uje inflačné tlaky spôsobené S-S efektom.

Napriek relatívne menšej percentuálnej úspešnosti v plnení kritérií má v regióne

najväčšie ambície Slovensko, ktoré už vstúpilo do ERM II a úspešne zotrváva vo
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vymedzenom fluktuačnom pásme. Navyše má prijatie eura pomerne silnú politickú podporu,

plánovaný rozpočtový deficit je pod 3% HDP, otázna ostáva miera inflácie. Najďalej od

vstupu do eurozóny má Maďarsko , ktoré si situáciu skomplikovalo predovšetkým

nezodpovednou fiškálnou politikou v posledných rokoch. Ako sme už podotkli, prijatie eura

nie je súťaž - hlavným determinantom termínu prijatia spo ločnej meny by mal byť stupe ň

reálnej konvergencie dostatočne vysoký na to, aby sa č lenstvo v eurozóne (a absencia

kurzového apreci ačného kanála) neprejavilo výrazným rastom domácich cien.

Reálne a nominálne ve l ič i ny z predchádzajúcich odstavcov dáva do súvislosti S-S

efekt. Na dátach krajín OECD sme potvrdili signifikantne pozitívny vzťah HDP na hlavu

a cenovej hladiny. Druhou stranou tej istej mince je potvrdenie negatívnej korelácie medzi

HDP na hlavu a mierou inflácie. Môžeme teda oprávnene očakávať prítomnosť S-S efektu

v súčasnej situácii dobiehania krajín vyspelej Európy zo strany bývalých tranzitívnych krajín.

Ten bol kvantifikovaný vo výške \-2 p.b., môže teda predstavovať problém pri plnení

menových kritérií. Jedným z navrhovaných riešení je pre formulovať in fl ačné kritérium tak,

aby bralo do úvahy len cenový index pozostávajúci z obchodovateľných statkov.

Výsledky šiestej kapitoly potvrdili existenciu konvergencie v rámci EÚ, ako aj

v rámci jednotlivých podskupín štátov. Pomocou konceptov ~ - a cr-konvergencie sme teda

ukázali, že hodnoty HDP na hlavu sa k sebe v EÚ navzájom postupne približujú - v priemere

sa rozdiel zmenšoval ol ,37% ročn e. To znamená potvrdenie predpokladov pre očakávaný

nárast cenovej hladiny spojený s rastom HDP a tým aj potenciálne problémy s cenovou

stabilitou č i stabilitou kurzu. Rovnako ako niektoré ostatné práce zaoberajúce sa ~

konvergenciou, aj my sme potvrdili špecifickú polohu Českej republiky pod regresnou

priamkou. Znamená to, že ČR, na rozdiel od ostatných troch krajín V4, rástla pomalšie ako

by prislúchalo jej produktu na začiatku sledovaného obdobia. Výnimočné postavenie ČR

v rámci stredoeurópskeho regiónu potvrdila aj analýza vývoja výmenných relácií - rast

reálneho hrubého domáceho produktu (GDI) prevyšoval rast HDP o takmer 0,5 p.b.

V poslednej kapitole sme nepotvrdili hypotézu o negatívnom vplyve snáh dodržať

inflačné kritérium na hospodársky rast. Napriek špecifickosti skúmaných krajín a ich

okolitého ekonomického prostredia sa potvrdil poznatok o nemožnosti urýchľovan i a rastu

infláciou. Pre podrobnejšie preskúmanie tohto problému by preto bola vhodné v budúcnosti

precíznejšia dekompozícia inflačného a kurzového kanála reálnej konvergencie, ktorá umožní

presnejšie výsledky. Kvalitatívne hodnotnejšie závery by mohli byť získané použitím dlhších

časových rád, prípadne dát s vyššou frekvenciou. Tretím východiskovým bodom budúceho

89



výskumu by mohlo byť použitie sofistikovanejších ekonometrickýeh metód a zahrnutie

dodatočných vysvet ľuj úcich premenn ých .
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Ďalšie zdroje a zdroje dát

• Česká národná banka (www.cnb.cz)

• Európska centrálna banka (www.ecb.inl)

• Európska komisia (www.cuľO pa . cu .in tlcomn!L)

• Eurostat (http://cpp.euroslaI.Cc.curopa.cu)

• Groningen Growth and Development Centre (www.Qgdc.ncl)

• Maďarská národná banka (www.mnb.hu)

• Medzinárodný menový fond (www.imf.com)

• Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (www.oecd.arg)

• Pol'ská národná banka (www.pnb.pl)

• Slovenská národná banka (www.nbs.sk)
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