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školiteľ prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

názov témy Vnímanie fiškálnej integrácie v Európskej Únii

názov témy v AJ Perception of fiscal integration in the European Union

jazyk záverečnej práce slovenský / anglický

forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce je  identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú postoje 

k fiškálnej integrácii medzi občanmi jednotlivých krajín EÚ a vyvodiť závery 

vo vzťahu k ďalšiemu vývoju integračných procesov v EÚ vo fiškálnej 

oblasti.  

anotácia v SJ Vývoj európskej integrácie je v posledných rokoch ovplyvnený nielen 

krízovými procesmi a stagnáciou v európskych ekonomikách, ale aj ďalšími 

faktormi, ktoré vyvolávajú otázniky ohľadne ďlašieho vývoja integračných 

procesov. Je zrejmé, že súčasný stav ekonomickej integrácie v rámci EÚ a 

Eurozóny vyžaduje dobudovanie fiškálnej únie, aj keď jej konkrétna podoba 

môže byť rôzna.  Pre dokončenie procesov fiškálnej integrácie je však 

nevyhnutná podpora členských krajín a ich občanov. Vychádzajúc zo stavu 

poznania (napr.Alesina and Ardagna (2009):, Krugman (2013) De Grauwe 

(2013)) v rámci dizertačného výskumu na základe dostupných údajov (napr. 

s využitím údajov Eurobarometra, alebo Big Data)  doktorand preskúma 

faktory, ktoré determinujú podporu/resp. jej nedostatok vo vzťahu k 

postupu fiškálnej integrácie. Na základe uskutočnených analýz vyvodí 

zovšeobecnenia, ktoré prispejú do diskusie o formulovaní takej formy a 

postupu k fiškálnej únii, ktoré budú prijateľné pre členské krajiny a jej 

občanov. 

anotácia  v AJ In recent years the development of the European integration has been 

influenced not only by the recession and stagnation in European 

economies, but also by other factors, which raise questions about further 

developments of integration processes. It is obvious that the current state 

of economic integration within EU and Eurozone requires the completion 

of the fiscal union, even though it can take up different concrete forms. 

However, the completion of fiscal union must be based on the support of 

these proccesses by the member countries and their citizens. Based on the 

state of the art (e.g. Alesina, Ardagna (2009):, Krugman (2013) De Grauwe 

(2013)) using the available data (e.g. from Eurobarometer, or Big Data) the 

dissertation research will be focused on the analysis of the factors, which 

determine the support/or the lack of it, of  further progress of fiscal 

integration. Based on the analysis carried out, the generalizations will be 

made so as to contribute to the discussion on the progress towards such 

fiscal union, which would be acceptable for member countries and their 

citizens. 



školiteľ prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

názov témy Fiškálna a politická únia - podmienka udržateľnosti eurozóny

názov témy v AJ Fiscal and political  union - condition of Eurozone sustainability

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Konfrontácia a kritické zhodnotenie alternatívnych konceptov a 

potencionálnych foriem fiškálnej integrácie  v rámci eurozóny resp. EÚ.  

Kreovanie hospodársko-politických odporúčaní a implikácie pre Slovensko.    

anotácia v SJ Európska únia čelí problémom, ktoré pramenia  zo systémových chýb 

samotného projektu európskej integrácie. Eurozóna predstavuje prípad 

menovej únie s centralizovanou menovou politikou a súčasne s 

decentralizovanými fiškálnymi politikami. Výrazne negatívnym faktorom  je  

pozícia „nedokončenej“ európskej integrácie. Existuje konsenzus, že k 

životaschopnej eurozóne je nutný postupný proces k fiškálnej únii a 

politickej únii (Feldstein, 1995; Krugman, 2009;  Gross, 2013; Stiglitz, 2014; 

de Grauwe 2016). Projekt fiškálnej únie vyžaduje prijatie konkrétnych 

krokov k prehlbovaniu fiškálnej integrácie a smerovanie k politickej únii. 

Základný argument pre zavedenie fiškálneho dohľadu a spoločného 

fiškálneho rámca  je fakt, že neudržateľná fiškálna politika v jednom 

členskom štáte môže destabilizovať celú eurozónu (Bénassy-Quéré a kol., 

2016). Otvára sa široký priestor pre rôzne prístupy k prehlbovaniu 

integrácie vo fiškálnej oblasti (na jednej strane PSR, six pack, Zmluva o 

stabilite, koordinácii a riadení EMÚ, záchranné mechanizmy ESM a EFSF),  

až po návrh nových prvkov (fiškálne transfery medzi krajinami, zvýšenie 

rozpočtu a i.).  Pre zhodnotenie niektorých aspektov fiškálnej integrácie je 

možné použiť CGE modelovanie.  

anotácia  v AJ The European Union faces the challenges stemming from systemic errors of 

the European integration project.  Eurozone  is a monetary union with a 

centralized monetary policy and  with decentralized fiscal policies as well. 

The position of "unfinished" European integration is a significantly negative 

factor. There is  a consensus that a viable eurozone  ultimately requires  

gradual progress towards a fiscal  and political union (Feldstein, 1995, 

Krugman 2009; Gross, 2013; Stiglitz, 2014; de Grauwe 2016).  Fiscal union 

project requires the adoption of concrete steps to deepen fiscal integration 

and a  trend towards  political union. The basic argument for 

implementation of fiscal surveillance and  common fiscal framework is that 

unsustainable fiscal policies in one Member State could destabilize the 

Eurozone as  whole (Bénassy-Quéré et al., 2016).  A wide scope for 

different approaches to deepening integration in the fiscal area  are 

opened (on the one hand PSR, Six pack, the Treaty on Stability, 

Coordination and Governance in the EMU,  European rescue mechanism 

ESM and EFSF), but the  new elements  could be designed (fiscal transfers 

between countries,  increased budget).  CGE modelling can be used to 

assess some aspects of fiscal integration.


